ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ETİĞİ:
"Öğretim Sürecinde Daha Etkili Olma Yolları"
Doç. Dr. Hasan YILMAZ *

GİRİŞ
Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre, yaşantıları aracılığıyla ya da çevresiyle etkileşimi
sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir.
Davranışlarının değişmesinde öğrenciye etki eden pek çok çevre faktörü vardır. Bunların en
önemlilerinin başında öğretmenlerin tutumları, yöntemleri, yaklaşımları gelir.Aşağıda,
öğrenmeyi daha etkili kılan, öğrencinin ve öğretim sürecinin verimliliğinin artmasında etkili
olan "öğrenme ilkeleri" ne, psikolojik bir yaklaşımla değinilecektir.
1. Öğrencilerimizi Öğrenmeye Hazır Hale Nasıl Getirelim? "HAZIRBULUNUŞ"
Öğrenme ve öğretme kuramlarına ilişkin açıklamalar, öğrencinin öğrenmesinde iç durumunun
ve daha önce öğrendiklerinin çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Öğrenci ile çevresi
arasında etkileşim oluşturmak, öğrenci seviyesine uygun öğrenme yaşantıları gerçekleştirerek
mümkün olabilmektedir. Bu ilkeye hazır bulunuşluk veya giriş davranışları adını verenler
vardır. Bu ilkeye ilişkin olarak bilinmesi gereken hususlar şöyle özetlenebilir:
1.1.Öğrenme sürecinin başlayabilmesi için, birey ile bireyin karşı karşıya bulunabileceği bir
durumun bulunmasına gereklilik vardır. Durum; bireyin amacını engelleyen bir sorun,
güdülerini doyurabileceği bir işlev ya da karşılık vermek zorunda olduğu bir uyaran olabilir.
Bireyin karşılaştığı böyle bir duruma gereken çözümü bulabilmesi, işlevi yapabilmesi ya da
karşılığı verebilmesi, onun kişilik özelliklerinin oluşturduğu hazır bulunuşluk düzeyine
dayanır.
1.2.Eğitimin bir davranış değiştirme süreci olarak görülmesi, her şeyden önce öğretme
sonunda elde edilmesi pl}nlanan davranış dizisinin açık ve seçik olarak belirlenmesini
gerektirir. Bu durum, öğrenme sürecine giren bireyin söz konusu hedef davranışlarla ilgili
reperatuvarının nicelik ve niteliğinin tespit edilmesini gerektirir. Birey "hedef olarak
belirlenen davranışların ve bunlarla ilgili daha önce öğrenilmiş olması zorunlu olanların ne
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kadarını tam olarak öğrenmiştir ?" sorusu, öğretme işinin nereden başlayacağını belirler2. Bu
durum da hazırbulunuşluğun bir başka boyutunu oluşturur.
1.3.Okulda, bir sınıfın eğitim programına göre tüm derslerden öğrenmesi gereken öğrenim
görevleri, öğrencinin karşı karşıya kalacağı durumları anlatır. Öğrencinin öğrenim görevlerini
öğrenerek başarıya ulaşması ise onun öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyine bağlıdır.
Öğrenmeye hazırbulunuşluk; öğrencinin bir yeni konuyu öğrenmesi için gerekli olan tüm
yetenek ve önbilgilere sahip olmasını gerektirir. Eğer, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi,
öğrenilecek öğrenim görevlerinin gerektirdiği yetenek ve ön bilgileri içermiyorsa, öğrenimin
oluşumu daha başlangıçta imkansızlaşır ya da sakatlanır.
1.4.Öğrenmeye karşı olumlu ya da olumsuz tutum takınma; okula ilişkin değer yargıları;
öğrencinin benlik duygusu; daha önce geliştirdiği kavramlar; alışkanlıklar ve dil; öğrencinin
ilgileri; güdüleri ve korkuları onun hazırbulunuşluğunda önemlidir.
Sonuç Olarak;
Yeterli hazırbulunuşluk derecesine sahip olmayan bir öğrencinin öğrenmesi
sağlanamayacağına göre; öğretmenlerin öncelikle, yeni konuları takip edebilmesi için öğrenciyi
bu yönde yeterli düzeye getirmeleri gerekmektedir. Bu durum; öğrenme ünitesini öğrencinin
düzeyine indirmekle ve ön yaşantıların kazandırılması ile sağlanabilir.
2. Öğrencilerimizin Öğrenmeye İstekli Kılınması Nasıl Sağlanabilir?: "MOTİVASYON"
Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, kararlılığını belirleyen en önemli güç
kaynaklarından biridir. Motivasyon, hem çekici hem de engelleyici bir özellik taşır. Kişinin
yaptığı hemen her şeyin ardında yer aldığı için ilgi çekicidir3.
Okul ve sınıfta ortaya çıkan öğrenme güçlükleriyle disiplin olaylarının önemli bir kısmının
kaynağı motivasyonla ilgilidir. Öğrencilerin bir kısmının bazı derslere ve okula karşı
geliştirdikleri olumsuz tutumların ve öğrenme faaliyetlerinden zevk almamalarının ardında
motivasyonla ilgili faktörler bulunur.
Öğrenmek için her öğrenci; öğrenme öğretme sürecine istekli katılmak, öğrenmenin
gerektirdiği ilkelere uymak, öğrenmesinde sorumluluk taşımak ve çalışmak zorundadır. Bu
nedenle öğrenme için motivasyonu sağlamak okulun ve öğretmenlerin öncelik taşıyan
görevlerinden biridir.
Motivasyonun ne olduğu konusunda çeşitli kuramlar farklı yaklaşımlar getirmişlerdir. Böylece
ortaya tanımlardan çok genellemeler çıkmıştır. Birçok çağdaş kuramın ortak varsayımı; moti-
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vasyonun, halihazırdaki gerilim açığını gidermek için organizmayı denge sağlanıncaya kadar
enerjilendiren nedenler olduğudur.
Burada motivasyona ilişkin ayrıntılı açıklamalara girmeden sınıfta motivasyon ile ilgili önemli
noktalara temas edilecektir.
2.1.
Sınıfta
genel
olarak
öğrencilerin
motivasyonunda
kaynakların ve durumların bilinmesi gerekir. Bunlar şöyle özetlenebilir:

rol

dış

a. Öğrenme öncesi durumlar:
Öğrenilecek konunun niteliği, zorluk derecesi, yeniliği, uyarıcı zenginliği;
Derste başarılı sayılabilmek için ortaya konan hedefler, standartlar ve modeller;
Öğrenciyi faaliyete yönelten öğrenme durumları.
b. Öğrenme sonrası durumlar:
Öğrencilerin başarma durumunu ortaya koyan bilgiler (geri bildirim);
Pozitif sonuçlar, ödüller ve özel haklar (sosyal kabul kazanma, pekiştireç elde etme, gelecekte
yararlı olacak özendiriciler ...).
2.2. Öğrencileri motive etmek için yapılabilecek en önemli öneri; öğrencilerin belli
dönemlerde baskın olan motiflerinden hareket etmektir. Başka bir ifade ile; öğretmen
öğrencisini motive edebilmek için, onun içinde bulunduğu gelişim dönemine ait motiflerini iyi
bilmek zorundadır.
a. ilköğretimde baskın olan motifler:
Öğretmenin takdirini ve beğenisini kazanmak;
Öğretmene benzemek;
Derslerinde başarılı olmak;
Belirsizlikleri çözme, merakını gidermek;
Çevresini kontrol etme, kuvvet sahibi olma, statü kazanmak.
b. Ergenlikte (ortaöğretimde) etkili olan motifler:
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Araştırma ve öğrenme için somut nedenlere ihtiyaç duyma;
Kendi amaçlan ile okulun çalışmaları arasında bir ilişki olduğunu görme isteği;
Bağımsız çalışma ve kazanma isteği;
Akran grubunun değerlerine bağlılık.
2.3. Öğrenciler, basan ve başarısızlıklarını iç ya da dış kaynaklara bağlama eğilimi taşırlar.
Başarı veya başarısızlık sebeplerini, kendileri ile ilgili özelliklere ve iç faktörlere bağlayanlar
daha yüksek başarı beklentisi göstermektedirler. Bu açıdan yaklaşıldığında;
Öğrencide kendine güven duygusunu geliştirmek;
Öğrencinin hali hazırda sahip olduğu motiflerden hareket etmek;
Öğrenmeyi öğrenci için anlamlı ve değerli yapmak;
Herkesin kendine göre hedef ve projeler seçmesine yardım etmek;
Sınıfta öğrenme için zevk verici bir ortam hazırlamak;
Öğrencilerin ideallerinden ve tutkularından yararlanmak;
Gerektiğinde olumlu pekiştirme ilkesini ve pekiştirme tarifelerini yerinde kullanmak;
Öğrencinin izleyeceği, taklit edebileceği model davranışlar oluşturmak, ortaya koymak;
Öğrenciye kendisine olan saygısını ve onur duygusunu güçlendirmek önemli faydalar sağlar.
Sonuç olarak;
Yukarıda sayılanların yanında daha da öznel olarak aşağıdaki tavsiyeler, motivasyon
sağlamada ve sürdürmede büyük önem taşır:
a. Sözel ödül kulanınız,
b. Ayırtedici testler ve puanlama uygulayın
c. Öğrencilerde merak uyandırın. Bunun için hayret, şaşkınlık, şüpheye düşürme ve
çelişkilerden yararlanın;
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d. Arasıra beklenmeyen şeyler yapınız;
e. Heveslendiriniz;
f. Örneklerde bilinen metaryel kullanınız;
g. Kavramları ve kuralları uygularken, tekil ve alışılmamış şartları kullanın;
h. Taklit ve oyunlara yer verin;
ı. Rakip motivasyon sistemlerinin çekiciliğini azaltın;
j. Öğrenci iştirakini teşvik edin, ancak bunun olumsuz sonuçlarını sınırlandırın;
k. Okulların sosyal havasını iyi tanıyın ve bundan yararlanın;
l. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki kuvvet ilişkisini kavrayın; uzmanlığınız ile
kişiliğinizden kaynaklanan yetkilerinizi ön pl}na çıkarın.
3. Öğrencilerimizi Öğrenme Sürecinde Daha Aktif Hale Nasıl Getirebiliriz: "KATILMA"
Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Hiç kimse bir başkası için öğrenmeyi gerçekleştiremez. Bu
nedenle, öğrenmenin başlangıcından sonuna kadar, öğrenen, öğrenmesinden sorumluluk
taşımak ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmak zorundadır.
İnsan beyni bilgiyi sünger gibi emmez. Öğretim durumunda öğrencinin kendisine sağlanan
uyarıcıları kullanması, onlarla zihnindekileri birleştirmesi ve yeni anlamlar oluşturması
beklenir. Öğrenen anlamı keşfedendir. İster açık, yani doğrudan doğruya gözlenebilir, ister
örtülü olsun; öğrencinin kendine verilen işaretleri hatırlayarak kullanmaya, bu uyarımlara
uygun davranışlarda bulunmaya ve bunları öğrenilinceye kadar göstermeye çalışarak,
öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılması gerekmektedir4.
Katılmayı, öğrenmenin iç ve dış şartları belirler. İç şartlar, öğrencinin öğrenme sürecinin
başında sahip olduğu yeterliliklerle ilgilidir. Dikkat, güdülenme, bedensel ve zihinsel hazıroluş,
katılmayı belirleyen ve yönlendiren iç değişkenlerdendir. Öğretme ortamında bulunan öğeler
ve öğrencinin dışında ona yapılan etkilerin niteliği ve niceliği ise dış şartları oluşturur.
3.1. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamak ve sürdürmek
konusunda şu hususlara dikkat etmelidirler 5; 6 :
a. Öğretilenler, öğrenci için anlamlı ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilmelidir;
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b. Öğrencinin önüne konacak hedef davranışlar ve bu davranışları kazanmada araç olarak
yararlanılan öğrenme konularının seçiminde öğrenciye söz hakkı tanınmalıdır;
c. Öğrenme durumlarının öğrenciye zevk vermesi gerekir. Bunun yanında başardığım duyması,
görmesi veya hissetmesi sağlandığında katılım artacaktır. Aksi halde öğrenciler heyecan getirecek durumları kendileri oluştururlar;
d. Öğrencilerin merak duyguları teşvik edilmeli, meraklarını giderebilecekleri bir öğrenme
ortamı yaratılmalıdır. Bu konuda düşündüğünü rahatça söyleyebilme imkanının bulunması
önem taşır;
e. Sınıfta aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak, dersi hep aynı şekilde işlemek dikkati azaltır,
öğrenme işine monotonluk getirir. Örneğin, tekdüze, vurgusuz bir ses tonu ile anlatım, bir ders
için en tehlikeli durumlardan birisidir;
f. Öğrenci başardığını hissetmeli, başarı umudu taşımalıdır. Bunun için öğrenci yeterli sayıda
başarı ile karşı karşıya getirilmelidir. Katılmayı önleyen önemli faktörlerden biri, öğrencinin
sürekli başarısızlık tecrübesi geçirmesidir;
g. Öğrencinin öğrenme işine açık ya da kapalı olarak katılabilmesi, derste elde edeceklerini
önceden görebilmesine ve elde edeceklerinin kendi özel amaçlan yönünden anlamlı olmasına
bağlıdır;
h. Öğrencilerin öğrenme hızları ve sitilleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle bireysel öğretime
yer verilmesi katılımı artıracaktır.
Sonuç olarak;
Öğrencilerin başarılarında gözlenen değişkenliğin yüzde yirmi kadarı, onların öğrenme
sürecine katılma dereceleriyle açıklanabilmektedir.
Öğrenme ilkelerinin bir bütünlük içinde bulunması zorunluluğu gözden uzak tutulmamalıdır.
Öğrenme sürecine öğrenci katılımı ile motivasyon birbirleri ile sıkı sıkıya ilişkilidir.
Motivasyonu sağlamada önerilen her yöntem katılmayı da sağlamada etkilidir.

4. Öğrenilenlerin Kalıcılığının Sağlanması Konusunda Neler Yapabiliriz?: "TEKRAR"
Öğrencilerin ara sıra, üzerinde yeniden çalışması ve öğrendiklerini gözden geçirmesi unutmayı
azaltmaktadır. Öğrenmede tekrar özellikle becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin
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kalıcılığının sağlanmasında önemli rol oynar. İnsan konuşmayı, bir yabancı dili, melodi çalma
ve benzeri becerileri tekrar yapmadan öğrenemez. Öğrenmede tekrarın yeri ve önemi ile
yararlı tekrar biçimlerine ilişkin bilgiler şöyle özetlenebilir:
4.1. Konunun niteliğine ve öğrenen kimselerin yeteneklerinin özelliklerine bağlı olmakla
birlikte; sık sık yapılan tekrarlar ara sıra yapılanlara oranla daha az etkilidir. Bunun yanında
kolay ve yalın konularda sürekli tekrarlamanın daha etkili olduğu kabul edilmektedir. Aralıklı
tekrarlama yöntemi genel bir kural gibi görülmemelidir. Aralıkların uzunluğu; konunun
özelliklerine, bireyin yaşına, zekasına ve o konudaki yaşantılarının niteliğine göre
değişmektedir 7.
Tekrar, öğrenmede gelişmeyi sağladığı sürece yararlıdır. Ne pahasına olursa olsun çocuktan
bir konuyu ya da beceriyi devamlı olarak tekrar etmesini istemek, çoğu zaman öğrenmeyi
olumsuz yönde etkileyecektir.
Tekrarların daha çok öğrenmenin başlangıcında etkili olduğu iddia edilmektedir. Bunu ileri
sürenlerin gerekçeleri şunlardır 8:
a. Doğru tepkilerde bulunmaya imkan sağlar;
b. Konunun tanınması evresinde yöntem yanılgılarının farkına varılmasını sağlar;
c. Daha sonraki etkileri ve öğrenmeyi pekiştirebilir;
d. İlginin sürekliliğini ve daha az yorgunlukla öğrenmeyi sağlar.
4.4. Kavram öğretilirken, vurgulanan özelliklerin kısa süreli bellekten, uzun süreli belleğe
geçirilmesi için gecikmeksizin tekrar gerekir. Bu nedenle;
a. Değişik örnekler verilmesi,
b. Öğrenciden örnekler bulması istenmesi,
c. Öğrencinin kavramın tanımını kendi cümleleri ile tekrar etmesi,
d. Kavramı yeni cümleler içinde kullanması başvurulabilecek yollardan bazılarıdır.
Kavram öğretiminde bir anda birkaç kavramın birden öğretilmesinden sakınılmalıdır.
Kavramların tekrar edilmesi ödev verilerek öğrenciye bırakılmalıdır.
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4.5. Becerilerin kazanılmasında tekrar, vazgeçilmez temel bir ilkedir. Tekrar; hareketlerde
doğruluğu, keskinliği, inceliği ve hızı artırır.
Bir beceri öğrenilirken;
a. Hataların artması becerinin iyi öğrenilmediğini gösterir. Bu nedenle öğrenmeye ara
verilmesi yerinde olur;
b. Becerinin basitliği ya da karmaşıklığı tekrarların ne kadar sık yapılacağını bildiren önemli
bir etmendir;
c.İnsanın sürekli çalışma kapasitesinin niteliği de tekrara ara vermeyi gerektirebilir;
d. Tekrar yapılırken önemli olan doğru yapılan hareketlerin yinelenmesidir. Bu nedenle, kişiye
doğru yapıp yapmadığının bilgisini vermek, yanlışların düzeltilmesi bakımından önem taşır.
Sonuç olarak;
Birey, işi veya konuyu tekrarladıkça öğrenir. Tekrar ve alıştırma, bireyde öğrenilecek konuya
yatkınlık sağlar. Öğrenmenin iyi ve kalıcı olması ancak alıştırma veya tekrar ile mümkün olur.
Tekrar sayısı arttıkça öğrenmede ilerleme görülür. Yalnız tekrarın sıkıcı olmamasına özen
gösterilmelidir. Herhangi bir öğrenme için gerekli tekrar sayısı, bu tekrarların türü, tekrarların
süresi, tekrarlar arasındaki zaman çok iyi ayarlanmalıdır. Öğrenmede tekrar kadar,
dinlenmeye de yer verilmelidir 9.
5. Kazanılan Olumlu Davranışların Yerleşmesini Sağlamak İçin Neler Yapılabilir? :
"PEKİŞTİRME"
Genel anlamıyla pekiştirme; davranışların tekrar edilme sıklığını artıran uyarıcıların verilmesi
işlemidir. Öğrenme psikologlarının pek çoğu, öğretme hizmetinin en önemli öğelerinden
birinin pekiştirme olduğu görüşündedirler. Öğretmenler de okulda çok çeşitli pekiştireçler
kullanarak öğrenci davranışlarını şekillendirmeye çalışırlar. Öğrencinin gösterdiği davranıştan
sonra öğretmenin "aferin", "tamam", "doğru", "çok güzel" ifadelerini kullanması; dikkatini
öğrenciye vermesi, gülümsemesi; öğrencinin sınıfının onayını alması, pekiştirme
örneklerinden bazılarıdır. Bu konuda da aşağıdaki hususların bilinmesi yararlı olacaktır:
Pekiştirmenin öğrenci üzerindeki etkisi, öğrencinin içinde bulunduğu durumla yakından
ilgilidir. Kendine olan saygısını koruma ihtiyacında olan bir öğrenciye, bu yönde yardımcı
olabilecek her uyarıcı bir pekiştireç görevi görür. Öğrencinin gururunu okşamak, onu sınıf
önünde küçük düşürmemek gibi...
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Öğretmenler, öğrencilerini tanımak ve kullandıkları pekiştireçlerin öğrenciler için anlamlı
olmasına dikkat etmek zorundadırlar. Bazı öğrencilere öğretmenin yakınlığı, bazılarına ise
arkadaşlarının onayı daha etkili birer pekiştireçtir. Sınıfta "aferin" almak bir ilkokul öğrencisi
için çok önemli olabilir; lise öğrencisi için ise, başkalarının verdiği bir aferinden çok, kendini
gerçekleştirme için, kendi elde ettiği başarılar daha anlamlıdır. Kısaca; bir öğrenci için
pekiştireç özelliği taşıyan bir uyarıcı, diğer bir öğrencide aynı etkiyi yaratmayabilir.
Bir davranış yapıldıktan sonra, daha önceden öngörülen sonucun alınması, bunu bir ödül veya
hoşa giden bir uyarıcının izlemesi durumuna pozitif pekiştirme denir. Okulda iyi not alındığında bu durum evde annenin veya babanın memnunluğunu veya teşekkürünü getirirse bu bir
pozitif pekiştirmeye örnektir. Sınıfta muziplik yaparak arkadaşlarının takdirini kazanmak da
bir pozitif pekiştirmedir. Öğretmenin bir bakışı bile, yapılan bir davranış için pozitif pekiştirici
etkisi meydana getirebilir.
Negatif pekiştirme'de; rahatsızlık veren bir uyananın, hoşa gitmeyen bir durumun sona
erdirilmesi ya da ondan uzaklaşılması esastır. Bu durumda kişinin yaptığı bir hareket kendisini
nahoş bir durumdan kurtarıyorsa veya kişiye hoş olmayan bir durumdan kaçmayı sağlıyorsa
buna negatif pekiştirme denir. Anne babanın üzülmemesini sağlamak; öğretmenin kaş
çatmasını önlemek ya da harçlığın kesilmemesi için ders çalışmak negatif pekiştirme
örnekleridir.
Yapılan her doğru davranışın pekiştirilmesine sürekli pekiştirme denir. Bu tür pekiştirmeler,
özellikle yeni davranışların kazanılmasında çok önem taşır. Ancak, davranış öğrenildikten
sonra aralıklı pekiştirmeler daha yararlıdır.
Pekiştireçlerin ne zaman geleceğinin önceden kestirilemediği ve değişik zamanlarda verildiği
durumlara değişken aralıklı pekiştirme adı verilir. Örneğin, değişik zamanlarda öğrencilerin
verdiği cevaba sözlü notu verilirse, bu durum öğrencileri sınıfa hazır gelmeye yöneltir. Bu
pekiştirme yönteminin öğrenciyi sürekli uyanık tutma gibi bir üstünlüğü vardır.
5.7.
Öğrenmenin sağlanmasında yeri geldiğinde ödül ve cezaya başvurulması
gerekmektedir. Ancak, ödül ve ceza kavramları çoğunlukla yanlış anlaşılıp, yanlış
uygulanmaktadır.
Ödül; istenilen davranışları yaptırmak için uygulanan özendiricileri; istenilen bir davranış
yaptığında bu davranışın yerleşmesini sağlayan pekiştireçleri içerir. Bu anlamda ödül verme,
istenilen davranışlar için bireyde haz yaratacak özendiricileri ve pekiştireçleri uygulamaktır.
Ödül; ne bir armağan ne de bir rüşvettir. Sınıflarda öğrencilerin tümüne çeşitli ödüllerin sık sık
verilmesi öğrenmenin gerçekleşmekte olduğu anlamım taşımaz. Öğretmenlerin ödül dağıtırken
bu noktaya dikkat etmeleri gerekmektedir.
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Ceza; bireye istenmeyen davranıştan alıkoymak için uygulanan önleyiciler ve istenilmeyen bir
davranış yapıldıktan sonra, bu davranışın tekrarlanmaması için konulan yasaklayıcılardır.
Öğrenmenin sağlanabilmesinde cezadan yararlanabilmek için aşağıdaki kurallara uymak
gerekmektedir:
a. Kötü davranışın kendi sonucu ceza olarak kullanılmalıdır;
b. Hangi istenmeyen davranışların nasıl cezalandırılacağı önceden kararlaştırılmalıdır;
c. Cezalandırma kararlı olmalıdır. Öğrencinin bir kez cezalandırılan bir davranışı diğer kez
affedilirse cezanın öğrenme sürecindeki değeri yok olur;
d. Ceza tam zamanında verilmelidir. Geciken ceza etkisini kaybetmektedir;
e. Öğretmen cezayı verirken duygusallıktan kurtulabilmelidir;
f. Ceza yapıcı ve öğrencinin kendi kendisini denetlemesini artırıcı olmalıdır;
g. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarının nedenlerini tanımadan ceza verilmemelidir;
h. Ceza öğrencide yoğun korku yaratmamalıdır;
ı. Hiçbir durumda ödevler, dersler ve alıştırmalar ceza olarak kullanılmamalıdır.
Okullarda zorunlu kalmadıkça ceza yoluyla istenmeyen davranışların durdurulması yoluna
gidilmemelidir. Ceza, kişiliğin gelişmesini önler. Gerektiğinde hafif ceza ve mahrumiyetler,
öğrencinin düzeyi de dikkate alınarak kullanılabilir. Önemli olan öğretmen ile öğrenci
arasındaki yakınlaşmadır. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan anlayışlı bir ortam içinde cezaya
yer yoktur.
Yeni öğrenmede ve beceri öğretiminde pekiştireçler doğru davranımdan hemen sonra
verilmelidir. Aynı pekiştireçlerin çok sık kullanılması, onların değerlerini azaltabilir. Ayrıca
kullanılan pekiştireçler öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olmalıdır.
Öğretmen geç ve güç öğrenenlerin küçük başarılarını zaman zaman ödüllendirirse,
öğrencisinin öğrenmesini istekle yürütmesini sağlamış olur.
5.10. Pekiştirme işi zaman zaman gecikmeli olarak yapılmalıdır. Örneğin bir yazılı sınavdan
sonra sonuçların hemen duyurulması, öğrencilerin sınav sonrası verdikleri cevapları kontrol
amacıyla yapacakları çalışmayı durdurabilir. Bu gibi durumlarda sonuçların gecikmeli olarak
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duyurulması yarar sağlayabilir. Yalnız bu gecikme öğrencilerin sınav sorularını unutacağı ve
sonuçlara karşı ilgilerinin azalacağı derecede uzun sürmemelidir.
6. Öğrenciye Doğru ya da Yanlış Yaptığının Duyurulmasını Nasıl Sağlarız?:
"GERİBİLDİRİM"
Öğrenmenin doğru davranışın ortaya çıktığı zaman oluştuğu, gerçekleştiği kabul edilir. Bunun
yanında, davranışın doğruluğu veya ne derece doğru olduğu hakkında bir bilginin (geribildirimin) öğrenciye ulaşması gerekir. Bu çoğu halde dıştan olabileceği gibi kişinin içinden de
gelebilir.
Eğitimin bir iletişim sürecidir. İletişim ise bireyler arasında anlamın gönderilmesi ve
cevaplanması sürecidir. Bu sürecin en temel kuralı "çift yönlü" olmasıdır. Çift yönlü olmayan,
yani gönderilen mesajın cevaplandırılmadığı durumlarda iletişim gerçekleşmiş olmaz.
Öğrenme etkileşim ile gerçekleşir. Etkileşim ise iletişimin bir diğer şeklidir ve onun da çift
yönlü olması gerekmektedir. Öğrenmede geribildirim ilkesine bu yönden yaklaşıldığında,
öğrenci, öğrenmelerinin sonucu olarak gösterdiği eyleme karşılık bir "karşı mesaj" bekler. Kimi
zaman bu karşı mesaj öğrencinin içinden gelir. Çoğu zaman da dıştan verilmesi gerekir.
Geribildirim konusunda şu hususların bilinmesinde fayda vardır.
Birçok davranış geribildirimi bünyesinde taşır. Bir cümleyi söylerken de kişi yaptığının
doğruluğunu içinde hissedebilir. Fakat okul öğretimindeki öğrenmelerde geribildirim çoğu
zaman otomatik olarak gelmez. Bu nedenle geribildirimin dıştan sağlanması gerekir.
Geribildirimin verilmesinde standart bir biçim yoktur. Baş sallama, mimik hareketleri,
gülümseme, kabul anlamında söz söyleme gibi değişik şekillerde verilebilir.
Öğrenme sürecinde geribildirim şu maksatlar için kullanılır 10.
a. Doğru ve yanlış davranışlar hakkında bilgi vermek;
b.Öğretimin kalitesini yükseltmek için düzeltilecek ve tamamlanacak davranışları ortaya
çıkarmak ve
c. Gelecekteki başarılar için güdüleyici özendiriciler sağlamak.
6.3.Geribildirimin yapıcı olarak kullanılmasında şu hususlara uyulması gerekir:
a.Geribildirim ile verilen bilgiyi öğrenci kullanabilmelidir. Çok zor problemlerde öğrenci
yanlışının nerede olduğunu anlamaz ise problemi daha da çok karıştırabilir.
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b.Geribildirim sık verilmelidir. Geribildirimin verilmesinde çok uzun olmayan gecikmeler,
öğrencilere doğruyu kendi kendine arama fırsatı verebilir. Geribildirimin uzun süre gecikmesi
ise güdülenmenin kuvvetini düşürür ve etkisini kaybettirir. Bu nedenle ödevlerin, sınav
sonuçlarının duyurulmasının geciktirilmemesi yerinde olur. Öğrencilere, ödev ve sınav
sonuçlarını kendi kendilerine değerlendirme imkanının verilmesi; kendini tanıma, değerlendirme ve kontrol imkanı sağlar.
c. Öğretmen, bir değerlendirme sonucu ile ilgili düşünce ve önerilerini açık ve seçik yapmalıdır.
Sınavların sonuçlarını sadece bir rakam ile göstermekle kalmamalı; eksikliklere, yanlışlıklara
işaret ederek, bunların düzeltilmesi yollarını öğrenciye göstermelidir.
d. Öğrencilerin dersteki gelişmelerini görmelerine yardım edecek grafikler kullanmak yararlı
olur.
Sonuç Olarak;
Geribildirim; öğrenilenlerin ne kadar hatasız ya da hatalı olduğunu öğrenciye duyurmakla,
daha kolay ve çabuk öğrenmeyi sağlar. Bu yönüyle öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli bir
değişkendir. Öğrenirken ne kadar ilerlediğini kesin olarak bilemeyen bir öğrenci, ağır yol alır,
yanlışları doğru gibi öğrenebilir, öğrenmesi kesintilere uğrar. Başarmak, yeni öğrenmelerin
mayasıdır. Geribildirim öğreneni hata ve eksiklerinden haberdar eder. Başarıyı duyurur.
Başarılı olmak öğrencide haz uyandırır ve isteği artırır. Okulda sınavların bir işlevi de budur.
7. Öğrencinin Öğrendiklerini Başka Alanlarda Kullanabilmesi İçin Neler Yapabiliriz? :
"TRANSFER"
Bireyde meydana gelen öğrenmeler, yalnız belli bir durum veya sahaya etki etmemektedir.
Etkisini başka sahalarda da göstermektedir. En azından böyle olması istenir. Örneğin;
ilköğretimde dört işlemi öğrenen bir öğrencinin, bunu bakkaldan alış veriş yaparken
kullanabilmesini; yazı yazmayı öğrenen bir öğrencinin, mektup yazabilmesini beklemek kadar
doğal bir şey olamaz. Öğrenmenin de amacı sorun çözmek olduğuna göre, öğrenilenlerin
karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılması gerekir. İşte; öğrenmenin belli bir sahaya özgü
kalmayarak, başka sahalara yayılmasına, tesir ve etki etmesi olayına "öğrenmede transfer" veya
"geçiş" denmektedir.
Öğretim faaliyetlerinde transfer temel öğelerden biridir. Şayet her öğrenilen şey, yalnız
öğretimin yapıldığı durum ve sahada kullanılabilir, başka türlü işe yaramaz olsaydı, öğretim
ümit kırıcı bir iş olurdu 11 . Transfer konusunda bilinmesi gerekenler özetle şunlardır:
7.1. Transferin başlıca üç çeşidi vardır:
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a. Olumlu Transfer:
Öğrenilen bir bilgi ya da davranışın, diğer durumlarda olumlu şekillerde uygulanabilmesi;
öğrencinin diğer öğreneceği durumu olumlu yönde etkilemesidir. Türkçe dilbilgisi kurallarını
bilen bir kişinin, güzel yazı yazmada bundan yararlanması olumlu transferdir. Aynı şekilde,
traktör kullanan bir kişinin, ileride otomobil kullanmayı öğrenirken önceki bildiklerinden
yararlanması olumlu transfere örnektir.
Transferde, daha önce edinilmiş olan bilgi ya da becerinin; ondan sonra edinilecek olanların
öğretimini kolaylaştırmasına ileriye etkin kolaylaştırma denilmektedir 12 . Geriye etkin
kolaylaştırma ise; yeni öğrenilen bilgi ya da becerinin, eskiden öğrenilmiş olanın
hatırlanmasını kolaylaştırması durumuna denmektedir. Öğretimde ortak amaç ve öğrenme
psikologlarının üzerinde birleştikleri nokta, olumlu transfer ilkesinin uygulanmasıdır. Öğretim
sürecinde olumlu transfer amaçlanır.
b. Olumsuz Transfer:
Türkçedeki cümle kuruluşu, İngilizce'deki cümle kuruluşunun öğretilmesini zorlaştırabilir. Bu
örnekte görülen durum olumsuz transferdir. Otomobili soldan kullanmayı öğrenmiş bir kişinin,
sağdan kullanması gerektiği durumda zorlanması buna bir diğer örnektir.
c. Nötr Transfer:
Öğrenilen iki olay arasında hiç bağlantı olmayabilir. Kitap okumayla araba kullanmak; güzel
yazı yazmakla iyi top oynamak gibi. Bu tür durumlara da nötr transfer denmektedir.
Transferin olabilmesi için konunun mutlaka öğrenilmiş olması gerekir. Yeterli öğrenme düzeyi
oluşmadan transfer gerçekleşmez. Öğrenmek de bazen yetmeyebilir. Öğrenilen konunun bir
başka durumla veya durumlarla ilişkili olması beklenir. Bu ilişkiyi göstermek veya sezdirmek
öğretmene düşer. Zira transfer öğrenmede vazgeçilmez bir öğedir. Öğretmenler isterlerse
öğrettiklerinin transfer edilme derecesini gözleyebilir ve ölçebilirler. Programların da
hazırlanmasında "öğrenmede transfer ilkesi" dikkate alınmalıdır. Bu ilke dikkate alınmadan
hazırlanan programlarda öğrenciler, öğrendikleri bilgileri transfer etmede güçlük çekerler.
Transfer konusunda öğretmenlerin göz önünde bulundurmaları gereken hususlar da şunlardır:
a. Bugün öğrenilenleri daha önce öğrenilmiş olanlara ve daha sonra öğrenileceklere bağlayın.
Bu suretle öğretim daha anlamlı bir duruma gelecektir.
b. Öğrenilenlerin, mümkün olabildiği ölçüde okul dışındaki hayatla ilişkisini vurgulamaya
çalışın.
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c. Mümkün olan her durumda kasıtlı olarak öğrenilen bilgiler arasında ilişkileri vurgulayın.
d. Öğrenilenlerin zaman zaman gözden geçirilmesi ve aralıklı tekrarlar yapılması, bilgilerin
sağlam olarak öğrenilmesinde etkili olmaktadır. Sağlam olarak öğrenilmeyen bilgilerin de
geçişi sağlanamayacağına göre aralıklı tekrarların yapılmasına özen gösterin.
e.Teşvik transferde
cesaretlendirin.

önemli

rol

oynar.

Öğrencileri,

öğrendiklerini

uygulamak

için

f.Sınavlarda, öğrenilenlerin transferini ölçecek sorular sorun. Öğrencileri bu amaçla çalışmaya
ve öğrenmeye yöneltin.
g. Derslerde; televizyon programlarından, gazetelerden, okul faaliyetlerinden ve hayattan
örnekler getiriniz.
h. Derslerde öğrencilerinize sorular sorunuz. Konu üzerindeki görüşlerini söylemelerine imkan
tanıyınız. Bu yolda onları cesaretlendiriniz.
ı. Son olarak öğretmenler; sınıflarına girdikleri öğrencilerine neler öğrettiklerinin farkında
olmalı; kendi öğrettikleri ile diğer öğretmenlerin öğrettikleri arasında ilişki kurabilmelidirler.
Sonuç Olarak;
Eğitimin amacı, okuldaki öğrendikleri ile öğrenciyi hayata hazırlamaktır. Bunun diğer bir
anlamı; öğrencinin okulda elde ettiği bilgi, beceri ve tutumlarını yeni durumlarla
karşılaştığında kullanabilme yeterliliğine ulaşmasıdır.
Eğer; okulda öğretilenler ile öğrencinin karşılaştığı durum ya da problemler özdeş öğeler
içeriyorsa ; iki konu birbiri ile ilişkili ise ve öğrenci konuyu kavrayarak genellemelere ulaşmış
ise transferden söz edilebilir.
Öğrenilenlerin geçiş yapmasında; öğrenilen konunun kendisinden çok, konunun öğretiminde
uygulanan yol önemli olmaktadır. Bunun bir diğer anlamı şudur. Eğer öğrenilenler öğrenciye,
karşılaştığı durumu tahlil etmesine ve gerekli eylemleri yapmasına yardımda bulunuyorsa;
karşısına çıkan sorunları çözmede yeterlilik kazandırıyorsa; geçiş (transfer) artmaktadır.
Amaçsız, yığılmış bellemeler transfer için iyi bir öğrenme yöntemi değildir.
8. Son Söz
Öğretmenlik dinamik bir meslektir. Öğretmen yetiştiren kurumların kazandırdıkları ile bütün
meslek hayatı boyunca yetinil-mesi düşünülemez. Bunun yanında mesleğin "yöntem" boyutu
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en az "içerik" boyutu kadar büyük önem taşır. Bir konuyu bilmek, çoğu zaman onu
öğretebilmek için yeterli olmaz.
Mesleğine değer veren bir öğretmenin, sahip olduğu meslek bilgilerini zaman zaman
hatırlaması gerekir. Bunun yanında, aynı konuda yeni gelişmeleri izlemesi de önemlidir.
Bu makalede işaret edilen hususlar meslekteki öğretmenler için daha çok "hatırlatma" niteliği
taşımaktadır. Mesleğe yeni katılacak öğretmen adayları için ise öğrenme-öğretme ilkeleri
konusunda çok genel bir çerçeve oluşturmalarında yardımcı olacağı umulmaktadır.
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FEMİNİZMİN SANATA ETKİLERİ
Bengü BATU*
ÖZET
1960’larda ataerkil düzeni, toplumsal cinsiyet ilişkilerini sorgulayan toplumsal ve politik bir
tavır olarak ivme kazanan feminist hareket, sosyal bilim dallarını farklı ölçeklerde
etkilemektedir. Feminizm temelde ataerkil toplumsal yapının oluşturduğu iktidar ilişkilerini
sorgulayan, siyasal, sosyal, hukuki, tarihsel yaşamın her alanına sızmış cinsiyet eşitsizliği ile
mücadele eden bir harekettir. Kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırarak erkek
egemenliğini kırmayı amaçlayan bir eylemler bütünüdür. Temel hedefi kadınların özgürlüğü ve
temel haklarını oluşturmaktır. Feminist hareketlerin, teorilerin tarihsel gelişim süreci
incelendiğinde feminizmin tek ve sabit bir tanımının yapılamadığı gözlemlenmektedir. Çünkü
feminist hareketlerin sorguladığı toplumsal cinsiyet kalıpları, roller kültürden kültüre,
dönemsel koşullar ve iktidarlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu da farklı kültürel
normlar ve zaman dilimleri içerisinde ideolojik temelleri çeşitlilik gösteren (liberal, sosyalist,
radikal vb.) feminist dalgaların, akımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Araştırmacıların
feminizmi sıklıkla üç dalgaya ayırmayı tercih ettikleri görülmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü
dalgalar 19. Yüzyıl’dan 21. Yüzyıl’a kadarki süreci içermektedir. Feminist hareketin ve
düşünürlerin başlattığı kuramsal tartışmalar sanat tarihinin ve sanat eleştirisi yöntemlerinin
eril yaklaşımlarının feminist bakış açısıyla sorgulanmasına neden olmuştur. 60’lı yıllarda
sanat alanında da sanatçıların üretim süreçlerinde feminist sorgulamaların başlangıcına
kaynaklık etmiştir. Sanatçıların üretim süreçlerindeki farklılıklarına karşın toplumsal, kültürel
rollerle bilinçlere işlenen hiyerarşik yapılar, eril düzen, şiddet, kimlik, cinsellik, kadın
bedeninin nesneleştirilmesi, aidiyet, kadının kamusal ve özel alandaki konumu, maruz kaldığı
baskılar gibi konular ön plana çıkmıştır. Araştırmada betimsel analiz yöntemiyle feminist
hareketler ve sanat alanına etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Feminist Sanat, Feminizm, Kadın Hareketleri

THE EFFECTS OF FEMİNİSM ON ART
ABSTRACT
Feminist movement, having gained momentum as a societal political attitude questioning the
patriarchal order and gender relationships, influences social science disciplines to various
extents. Feminism is basically a movement which questions power relations created by the
patriarchal social structure and fights the gender inequality that has permeated all fields of
political, social, legal and historical life. It is a complement of actions aiming to eliminate
* Doç.Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, bengubatu2@hotmail.com
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discrimination against women and break male dominance. Its main goal is to make way for
women’s freedom and basic rights. Examining the historical development process of feminist
movements and theories, we observe that feminism defies a single and fixed definition.
Because the gender patterns and roles questioned by feminism differ between cultures,
periodic conditions and governments. This in turn causes emergence of feminist waves and
currents with varying ideological foundations (liberal, socialist, radical, etc.) among different
cultural norms and time periods. We see that researchers often prefer to divide feminism into
three waves. The first, second and third waves cover the process from the 19th Century to the
21st Century. Theoretical discussions started by the feminist movement and thinkers caused
masculine approaches of art history and art criticism methods to be questioned from the
feminist point of view. In the art field, the sixties gave rise to the beginnings of feminist
questioning in production processes of artists. In spite of differences in production processes
of artists, hierarchical structures imprinted into consciousness with societal and cultural roles,
masculine order, violence, identity, sexuality, objectification of the female body, belonging,
standing of women in public and private spheres, oppression against women came to the
forefront. Feminist movements and their effect in the field of art will be examined with the
descriptive analysis method in the study.
Keywords: Feminist, Feminist Movement, Feminist Art

Giriş
19.yy da Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan feminist hareketler, oradan Avrupa’ya
70’li yılların sonlarına doğru da diğer ülkelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. ‘Feminizm’
kavramını ilk dile getiren kişi 1808 tarihinde toplumsal gelişmenin kadın haklarının
genişletilmesiyle sağlanabileceğini ifade eden sosyalist Charles Fourier’dir. Feminist hareketler
1960’lı yıllarda örgütlü hale gelmeden önce bireysel çabalarla ilk düşünsel temelleri
oluşturulmaya başlanmıştır. Feminizmin ilk ortaya çıkışı ve belgelenmesi Ortaçağ Dönemine
kadar gider. Christine de Pizan’nın ‘Kadınlar Kentinin Kitabı’ (The Book of the City of Ladies)
kadının ötekileştirilmesine yönelik eleştirileri dile getiren ilk çalışmalardan bir tanesidir. Mary
Wollstonecraft 1792 yılında ‘Kadın Haklarının Doğrulanması’ (A Vindication of the Rights of
Woman) adlı kitabında da insan haklarına vurgu yaparak kadınların da eğitim hakkından
yararlanarak zihinsel yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini dile getirmiştir. Feminist
hareketlerin, tarihsel gelişimi ilgili literatürde incelendiğinde feminizmin farklı yaklaşımlar ve
ideolojilerden beslenen, tek bir tanımı yapılamayan heterojen bir yapıda olduğu
görülmektedir. Feminizm toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele eden ve bu eşitsizliği
yaratan patriarkal ilişkileri analiz edip, eleştirerek toplumsal yapıyı, kurumları dönüştürmeyi
amaçlayan ideolojik, politik bir harekettir. Farklı ideolojilerden beslenen feminist hareketlerin
genel olarak tek bir ortak hedefi vardır. Bu hedefe ulaşmakta önerdikleri yöntemler ve
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten etkenlerin nedenlerini farklı bakış açılarıyla analiz edip
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eleştirmekte ve öneriler getirmektedirler. Feminist hareketler genel olarak ataerkil toplumu,
iktidar ilişkilerini ve onun oluşturduğu toplumsal cinsiyet normlarını sorgulayan, eleştiren,
eşitsizlikle mücadele eden, kamusal alanda kadının görünürlüğünü arttırmayı ve kurumları da
dönüştürmeyi hedefleyen politik bir harekettir. Cinsler arasındaki siyasal, sosyal, ekonomik
eşitsizliklerle mücadele etmektedir. Feministler toplumda eşit haklar, ırk, cinsel kimlik,
toplumsal kimlik, kimlik politikaları, ataerkil tarih yazınını sorgulama, kadınlığın kadınlar
tarafından tekrar tanımlaması konuları üzerinde çalışmalar yapmışlardır (Çakır, 2007:416).
İlgili literatür incelendiğinde feminist hareketlerin araştırmacılar tarafından en sık olarak üç
döneme ayrıldığı gözlemlenmektedir. Feminist hareketler kronolojik sıraya göre 19.yüzyıl’dan
21.yüzyıla kadarki süreci içerecek şekilde I., II. ve III. dalga olarak sınıflandırılmıştır. Tüm bu
süreç içerisinde farklı ideolojilerle, ilişki içerisinde liberal, marksist, sosyalist, kültürel, radikal,
lengüistik, post-yapısalcı feminist yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ve yirminci yüzyılın başlarında I. Dalga Feminist
hareketler etkin olmuştur. Birinci dalga içerisinde yer alan liberal feministler kadınların oy
kullanma, eğitim ve mülkiyet hakkı gibi temel haklarda eşitlik konuları üzerinde durmuşlardır.
Liberal toplum kuramının temel kurucu unsurlarını kadınların özgürleşme projesinin araçları
olarak görmüşlerdir. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, İnsan Hakları Bildirisi gibi insan
haklarıyla ilgili temel hukuki metinlerde kadın haklarına yeterince değinilmemesini
eleştirerek, bu metinlerde kadın haklarıyla ilgili değişiklikler yapılmasını sağlamışlardır.
Liberal feminist hareket kadınların sadece kamusal alandaki hakları üzerinde yoğunlaşarak,
kapitalist sistemin bir ‘yeniden üretim alanı’ olarak adlandırdığı özel alan üzerinde bir
çözümleme yapmaması açısından eleştirilmiştir. Çünkü kadınların özel alanda ev içi emeği
değersizleştirilerek, sömürülmeye devam etmekte, somut bir artı değer üretmemesi nedeniyle
ezilen sınıf olarak, toplumsal eşitsizlik devam etmektedir.
Marksist feministler temelde Karl Marx ve Friedrich Engels’in düşüncelerini temel alarak
toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu ele almıştır. Kapitalist sistemin ürettiği artı değerin,
erkeklerin h}kimiyet alanında olması, onu servetin sahibi ve aynı zamanda mülkün sahibi
olması sonucunu getirmiştir; bu durum erkeğin kadın üzerinde ekonomik bir güç elde etmesini
sağlamıştır (İmançer, 2002:155). Engels kapitalist düzende kadınların ev işleriyle sınırlı
tutuldukları sürece toplumsal düzeyde erkeklerle eşit olmalarının imk}nsız olduğunu ifade
etmektedir. Eşitlik ancak kadınların, sadece kadınlarla ilişkilendirilen ev içi görevlerde eşitlik
sağlandığında, kadınların kamusal alandaki üretime geniş ölçekte katılmalarıyla mümkün
olacaktır. Sosyalist feministleri marksist feministlerden ayıran nokta ise sosyalist feminist
hareketin radikal feminist hareketle ortak yaklaşımlarıdır. Kadınların ev içi emeğinin
kapitalist ve ataerkil sistem tarafından sömürülmesi üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kadınlar
hem evde yeniden üretim sağlamakta hem de kamusal alanda iş yerinde artı değer üretimine
katkıda bulunmaktadır. Bu katkıyı da aynı işi gerçekleştirdikleri erkeklerden daha düşük ücret
karlılığında yapmaktadırlar. Erkekler sadece kamusal alanda üretimde bulunmakta ve evde
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kadın emeğinin sömürüsü sonucu oluşan konfordan yararlanmaktadırlar. Sosyalist
feministlere göre toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel nedeni ataerkil kapitalizmdir. Çünkü
kadın emeğinden hem erkekler hem de kadının özel alanda yeniden üretim mekanizmasının
işlemesini sağlamasından sermaye çıkar sağlamaktadır (Güneş, 2017: 247). 1960’lı yılların
sonlarında sosyalist feministler üniversitelerin kapitalist ve ataerkil toplumları yeniden
üretmedeki rollerini de analiz etmeye başlamışlardır.
II. Feminist Dalgada yer alan araştırmacılar ise özel alanda emek paylaşımını belirleyen ve özel
alan içerisinde yeniden üretilen toplumsal cinsiyet rollerini eleştirmişlerdir. Kadınların kendi
bedenlerinin iktidarını ele almaları, kürtaj hakkı, doğum kontrol hakkı, özel alandaki
görevlerin kadınla ilişkilendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. II. Feminist Dalga
içerisinde değerlendirebileceğimiz radikal feminizm ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel
nedenini geleneksel aile kurumuna bağlar. Yeniden üretim alanı olarak tanımlanan aile, özel
alan, ataerkil cinsiyet eşitsizliğini üreten ve sonraki nesillere aktaran kurumdur. Radikal
feministler diğer feminist yaklaşımları özel alanı politikanın dışında bıraktıkları için
eleştirmişlerdir. Ataerkil sistemin üretildiği ve aktarıldığı her alan kadınlar için mücadele
mek}nları olmalıdır. ‘Kişisel olan politiktir’ sloganlarıyla özel alanı mücadele alanına
dönüştürmüşlerdir.
III. Feminist Dalga ise 1990’ların başlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Feminist hareketin
sadece üst orta sınıf beyaz kadınların hakları için mücadele eden tavrını eleştirmişlerdir.
Kendilerine ve mücadele şekillerine yönelik eleştiri getirmişlerdir. Feminist hareket çalışma
alanını genişleterek farklı sınıf, etnik kökenden kadınların hakları için de mücadeleye
girişmiştir. Toplumsal cinsiyet tarafından belirlenen kadınlık normlarının, kadın sorunlarının
kültürlere ve coğrafyalara göre değişkenlik gösterdiği bu nedenle kültürel ve coğrafi farklar
gözlemlenerek yeni çözüm önerileri üretilmesi konusu üzerinde durulmuştur. III. Feminist
Dalga içerisinde değerlendirebileceğimiz lengüistik, post-yapısalcı feministler ise dil konusunu
ele alırlar. Jacques Lacan, Michel Foucault ve Jacques Derrida’nın düşüncelerinden
etkilenmişlerdir. Julia Kristeva, Helena Cixous ve Luce Irigaray Freud’un varsayımlarını
yeniden yorumlayan Lacan’dan etkilenerek yeni görüşler geliştirmişlerdir. Kadına yönelik
şiddetin, toplumsal hiyerarşilerin temelinde dil olduğunu ve dilin dönüştürülmesi,
yapıbozumuna uğratılması düşüncesindedirler. Derrida’nın yapısökümcü yaklaşımıyla
kadın/erkek, dişil/eril, doğa/kültür, kamusal/özel, heteroseksüel/homoseksüel gibi ikili
karşıtlıklar ve bu karşıtlıklar içerisinde aktarılan hiyerarşiler feministler tarafından da ele
alınmıştır. Dil, söylem ve farklılık konusu üzerinde dururlar. Cinsiyet eşitsizliğinin temelinde
eril dilin olduğunu bu dilin dişil yazına dönüştürülmesiyle ortadan kalkabileceğini savunmaları
özellikle kadın feminist sanatçıların temel çıkış noktasını da oluşturmuştur. Ataerkil sistemi ve
itaati meşrulaştıran h}kim formları yapısökümüne uğratma çabası içine girmişlerdir.
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Birçok feminist yaklaşım olmasına karşın ortak olarak çalışmalarında genellikle merkeze
aldıkları konular toplumsal cinsiyet ve onun belirlediği değerler ve rollerin oluşturduğu
eşitsizliklerdir. ‘Toplumsal cinsiyet’ biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumun kişiye
yüklediği tarihsel, kültürel ve coğrafi olarak değişkenlikler gösteren cinsiyet rolleri, öğrenilmiş
davranış beklentileri ve normlarıdır. Toplumsal cinsiyet, tarihsel süreç içerisinde içinde
yaşanılan toplumun kültürü ve onun ürettiği değerler tarafından yapılandırılır. Bireylerin
sosyalleşme süreci içerisinde kadın ve erkek rollerinin neler olduğu, neleri yapmaları veya
yapmamaları gerektiğine dair sınırları belirler. Bu sınırlar iki cinsin biyolojik doğasından
kaynaklanan farklılıklarmış gibi uyulması gereken normlar olarak benimsetilir. Toplumsal
cinsiyet kalıpları aynı zamanda toplumsal iş bölümünü de belirlemektedir. ‘Yalnızca bireysel
kimliği değil, sembolik düzeyde erkekliğin ve kadınlığın kültürel idealleri ve yapısal düzeyde
ise kurumlar ve örgütlerdeki cinsel iş bölümünü içine alacak şekilde genişlemiştir.’ (Marshall,
1999:98). Toplumsal cinsiyeti bir taraftan da belirleyen unsur sınıflı toplumlardaki egemen
üretim biçimleri ve ilişkileridir. F. Engels’ın ‘Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’
yapıtında belirttiği egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda egemen, h}kim düşüncelerdir.
Toplumun maddi egemen gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel gücüde şekillendirip
belirlemektedir.
Orta Neolitik Dönemden itibaren yerleşik düzene geçilmesiyle birlikte anaerkil topluluklar
yerini ataerkil topluluklara bırakmıştır. Bu durum toplumda cinsiyetlere göre iş bölümünü
farklılaştırmıştır. Bu dönemden itibaren, özel mülkiyetinde gelişmesiyle kadınların ikinci
konuma geçmesine yol açan toplumsal kurumlaşmanın da temeli atılmıştır. Tek tanrılı dinler,
mitler de kadını ilk günahı işleten, baştan çıkaran, yoldan çıkaran olarak betimleyerek kadın
bedeninin denetlenmesine vurgu yaparak, ataerkil sistemi, kadının öteki konumunu
pekiştirmiştir. Kültürel, siyasal, dinsel ve toplumsal kurumlar ataerkil sisteme uygun biçimde
inşa edilmeye başlanmıştır. Kadın ve kadınlık rolleri ev içi özel alanla sınırlandırılarak bu özel
alandaki işleri yapması gereken kişi olarak belirlenmiştir. Erkek ise kamusal alanda toplumsal
kurumlarda eğitim, siyaset, hukuk, din, sağlık, kültür, sanat alanlarında etkin olmaya
başlamıştır. Üretim biçimlerinin, üretim araçlarının dağıtımı, kurumsal yapıları oluştururken,
cinsiyetlere göre iş bölümünü de tarihsel süreçte belirlemiştir. Rollerin, mesleklerin
cinsiyetlere göre paylaştırılması kuşkusuz sanat alanı ve kurumlarını da tarihsel süreçte
etkilemiştir. Kurumlar toplumlar içerisinde etkin toplumsal güçlerdir ve daima belirli
grupların etkinlikleri, tavırları ve değerleriyle bağlantılı ideolojik anlamı ve değerleri üretirler
(Harrıs, 2008: 89-28). Aynı zamanda kurumlar egemen güçlerle, iktidarla bağlantılı olarak
ideolojilerin üretim ve iletimin rolünü de üstlenirler. Kurumların bir bütün olarak toplum
içerisindeki ataerkil egemenliği yapılandıran ve tekrar üreten güç merkezleri olduğu görülür.
Patriarkal sistemin kurumları ve yapısal düzenlenişi feminist hareketlerin eleştirilerinde
merkeze aldıkları en önemli konudur. 60’lı yıllarda feminist hareketlerin sanat alanında
etkisine baktığımızda, sanatçıların, sanat tarihçi ve eleştirmenlerin mücadelelerinde sanat
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alanıyla ilgili kurumsal yapıları eleştirerek ve yapısal dönüşüme uğratmak amacıyla merkeze
aldıklarını görüyoruz. Feminist sanatçılar, sanat tarihçileri ve eleştirmenler kurumların
kendilerine dair bir eleştirisinin şart olduğu konusunda hemfikirdirler. Özellikle sanat tarihi
alanında ataerkil sistemin şekillendirdiği ve onu tekrar üreten kurumsallığın baskın olduğu
sanat tarihini incelemeye ve ifşa etmeye çalışmaktadırlar. Sanat alanında toplumsal cinsiyet
farklılığını üreten kurumlar ve temsil biçimlerine odaklanırlar. Toplumsal cinsiyet farklılığının
temelinde kurumların yanında temsil olgusunun da belirleyiciliği üzerinde dururlar. Çünkü
‘temsil kültürdeki h}kim ideolojiyi meşrulaştırır, dolayısıyla mutlaka politik saiklerle oluşur.
Temsil, önceden belirlenmiş toplumsal cinsiyet kavramlarını yeniden sunarak farklılığı inşa
eder; bu kavramlar tüm kurumlarımızı şekillendirir ve ideolojimizin ve inanç sistemlerimizin
temelinde yer alır.’ (Peterson ve Mathews, 2012:37). Ataerkil sistemin oluşturduğu cinsiyet
rolleri ve bu rollerin belirlediği kurumsal yapının sanat alanındaki yansımalarının etkileri
nelerdir? Sorusu ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan sorunun cevabı araştırmanın kapsamına
ancak genel olarak d}hil edebileceğimiz çok geniş ve disiplinlerarası bir meseledir. Ortaçağa
kadar geri döndüğümüzde sanat alanında henüz bir toplumsal cinsiyet ayrımından söz
edemesek de cinsiyetler arasında eşitlikten de bahsedemeyiz. Din kurumlarının kadınları, tüm
kötülüklerin kökeni, cadı, Havva’nın tehlikeli kızları olarak tanımlayarak toplumsal cinsiyet
ayrımının temellerini sağlam bir şekilde attıkları bir dönemdir. Üretimin önemli bir kısmı
kadınlarında erkeklerinde ait olduğu dinsel kurum, tarikatlar ve loncalar vasıtasıyla
yapılmaktaydı. Aile atölyelerinde iki cins birlikte resim yapıyor, kumaş dokuyor, oymacılıkla,
dikişle ilgileniyordu. Henüz cinsiyetler arasında kamusal, özel alan ayrımı şekillenmemişti. Bu
sistem içerisinde bugünkü anlamda sanatçı, zanaatçı ayrımı da oluşmamıştı. Sadece kadınlar ya
da sadece erkeler tarafından icra edilen bir sanattan da söz edilemezdi (Shiner, 2010:61).
Orta Çağ ressamı aynı zamanda bir dekorasyon ustasıydı; mobilyaları, sancakları, kalkanları,
klise duvarlarını boyuyordu. Bu meslekler kadınlar arasında çok tercih edilmediği gibi yüksek
sınıflardan erkeklerin de tercih ettiği işler değildi. Henüz sanat sisteminde bugünkü anlamıyla
zannatçı, sanatçı ayrımı oluşmamıştı. Zanaatçı sanatçılığın kadınlar için tercih edilen bir
meslek olmadığını o dönemdeki dilsel adlandırmalardan da anlıyoruz. Geleneksel
toplumlardaki meslek seçiminde usta çırak ilişkisi, ailenin mesleğine yönelme anlayışı
h}kimdi. XIV. ve XV. yüzyıla gelindiğinde kadınların toplumda ve sanat alanındaki konumları
değişmeye başlamıştır. Yüksek statülü kabul edilen sanatlarda kadın sayısında genel bir
azalma yaşanmaya başlamıştı. Erkeklerin egemenliğindeki loncalar kadınları üyelikten
dışlamaya başladığı gibi şehir yönetimleri de kadınların bağımsız iş yapmalarını yasaklayan
genelgeler çıkartıyordu. ‘Ekonomik rekabeti ortadan kaldırma yolundaki dile getirilmemiş
gayeden başka, kadınların yüksek üretim biçimlerinden dışlanmasının dolaylı sebebi de ailenin
bir üretim biçimi olmaktan çıkıp modern hane halkına doğru uzun dönüşüm sürecinin
başlamasıydı.’ (Shiner, 2010: 79). Kadınlık rolleri ev içi alanla ve işlerle sınırlandırılmaya
başlanmıştı. Rönesans dönmiyle birlikte artık kadının birinci görevi ev işlerinin idaresi ve
çocuk bakımıydı. Kadının cinsiyet rolü annelik ve bir erkeğin eşi olmak üzerinden
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tanımlanırken, hareket ve üretim alanı da özel alanla sınırlanmaya başladı. Kamusal alan erkek
ve erkeklikle özdeşleştirilirken, özel alan ise kadın ve kadınlıkla ilişkilendirilmeye başlandı.
Tüm bu sınırlamalar ahlaki değer ve normlar üzerinde de belirleyici olarak cinsel kimlikleri
inşa etti. İtalya’daki görgüyle ilgili kitaplarda nakışçılığın, bir meşgale olarak kadınların
iffetinin korunması açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanıyordu. Juan de Vives’in
‘Hristiyan Kadının Eğitimi’ (Instruction of a Christian Woman) kitabında kadınların kamusal
hayatta yerlerinin olmadığı ve seslerini çıkarmadan evlerinde oturmaları gerektiğini
vurguluyordu. Kadının toplumsal konumu özel alanla sınırlandırılmıştı. Kadın sanatçıların
yapıtlarının büyük bir bölümü de görmezden gelinerek, oluşturulan estetik hiyerarşide düşük
statülü kabul edilen ürünlerle ve zanaatla ilişkilendiriliyordu. İlk sanat akademisi 1563 yılında
Floransa’da açıldı; 1740’larda Avrupa’da on tane akademi varken, 1790’lı yıllara gelindiğinde
sayı yüzün üzerindeydi. Kadınların birkaç akademide kurucu üye olarak yer almalarına izin
verilmesine rağmen 19. yüzyıla kadar akademiye öğrenci olarak kabul edilmemişlerdir.
Erkekler için durum tam tersiydi. Nikolaus Pevsner’in Fransız Akademisine ilişkin
araştırmasında sanatçılık mesleğinin babadan oğula geçmesinin bir adet olduğuna değinmiş,
akademi üyesi erkeklerin oğullarının ders ücretlerinden muaf tutulduğunu belirtmiştir
(Peterson ve Mathews, 2012: 133).
Sanatla profesyonel olarak ilgilenen az sayıda kadın sanatçıya baktığımızda ise neredeyse
tamamının sanatçı babaların kızları olduklarını görürüz. Kadınlar akademilere kabul
edildiklerinde de klasik eğitimin temeli olan çıplak model sınıfına sokulmamışlar, kısmen
örtülü olan modellerden çalışmalarına izin verilmiştir. Sanat eğitimi alan erkek öğrencilere
oranla kadın öğrenci sayısı da çok az sayıdaydı. Üstelik 19. Yüzyıla kadar türler arasında en
yüksek değer atfedilen tarihi resimler üretmek amacıyla çıplak modelden figür çalışmaları
yapmak sanat eğitiminde olmazsa olmaz koşullardan bir tanesiydi; kadınlar eğitim
süreçlerinde de dönemin kanonunun belirlediği üst estetik seviyeye ulaşmak için gereken
imk}nlardan da yararlanamıyorlardı. Bu da kadınların o dönem için daha düşük düzeyde
algılanan türlere (portre, manzara, natürmort) yönelmelerine neden olmaktaydı. Kadınların
akademilere kabul edildikleri dönemde ise artık akademiler ve akademik sanat eğitiminin
muhafazak}r bulunmaya başlandığı bir zamana denk gelir. ‘Kadınların akademiden dışlanması
yalnızca ürünlerini sergileme, profesyonel statü edinme ve kendilerini kabul ettirme
olanaklarını kısıtlamasına yol açmakla kalmadı. Aynı zamanda h}kim kültürün sanat dillerinin,
anlamlarının, ideolojilerinin, dünya görüşlerinin ve toplumsal ilişkilerinin üretimine
katılmalarını ve bunları farklı şekilde belirlemelerini sağlayacak iktidardan da dışlandıklarının
göstergesiydi’ (Peterson ve Mathews, 2012: 79). Böyle ataerkil bir yapı içerisinde kadın
sanatçıların erkek sanatçılarla aynı başarı oranını, statüyü yakalaması pek mümkün
görünmemektedir. Bu atmosfer içerisinde belli bir başarı yakalamış kadın sanatçılar
olduğunda da sanat tarihi yazınında bu sanatçılara yeterince yer verilmemiştir. 19. Yüzyılın
sonlarında patriarkal sistemin belirlediği kurumsal yapılar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
belirlediği yaşam pratikleri kadınları rahatsız ederek, sistemi eleştirmeye, dönüştürmeye
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yönelik mücadelenin başlamasına neden oldu. Feminist hareketler sanat alanında da etkilerini
hissettirmeye başladı.
Feminist sanat, sanatın feminist bilinci geliştirebileceği, hatta yaratabileceği düşüncesiyle
1960’lı yıllarda feminist hareketlerin ve siyasi aktivizmin ilk ortaya çıktığı Amerika ‘da
başlamıştır. Feminist hareketlerin sanat alanındaki etkileri, sanatçıların temsil ve üretim
biçimlerine, sanat tarihi yazını ve kanonunu belirleyen değerlerin, sanat kurumlarının
sorgulanması ve eleştirilmesi sürecine kaynaklık etmiştir. Sanat tarihine yönelik ilk eleştiri
1971’de Linda Nochlin’nin ‘Neden hiç büyük sanatçı yok’ makalesiyle başlamıştır. Nochlin
makalesinde sanat tarihinde Picasso, Mattise ayarında dönüşüm yapan kadın sanatçı
olmadığını belirtmektedir. Bunun sadece tarihin ataerkil bakış açısıyla çarpıtılmasından
kaynaklandığını düşünmemektedir. Nochlin’e göre temel sorun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
yaratan kurumlarımızda, eğitim sisteminde ve onların dayattığı gerçeklik anlayışımızdadır.
Eğitimi ise simgeler, işaretler, kodlarla çevrili dünyamıza adım attığımız andan itibaren
yaşadığımız herşeyi kapsayan bir anlamda kullanmıştır (Peterson ve Mathews, 2012:126).
Feminist sanat tarihçi Norma Broude ise sanat yapıtlarına değer biçmeye yönelik kriterlerin
gözden geçirilmesi ve bu değerlerin kimlerin hayat değerlerini temsil ettiği konusunun
araştırılması gerektiği üzerinde durur. Rozsika Parker ve Griselda Pollock da sanat tarihinin
metodolojisinin bilimsel, nesnel değil, ideolojik bir pratik olduğu konusu üzerinde
yoğunlaşırlar (Peterson ve Mathews, 2012: 17).
G. Pollock’ a göre modernist sanat tarihi anlatıları erkek özneye dayanmaktadır. ‘Modernlik ve
Kadınlığın Mekanları’ çalışmasında erkek cinselliğinin ve göstergelerinin modernizmin ve
modern sanatın tanımlanma sürecindeki yansımalarına bakarak, bu yaygın anlayışın
geçerliliğini sorgulamıştır.Kadın sanatçılar ise bu anlatılardaki eklentilerdir. Feminist sanat
eleştirisinde öncü isimlerden olan Lucy Lippard kurama ataerkil özellikler taşıdığı ve sınır
belirlediği için karşıdır. Bilinçli olarak çelişkilere açık bir yaklaşım sergiler. Feminist sanat
pratiklerinde kolektif ve anonim çalışmaların yapılması ve kamu bilincinin bu pratikler
vasıtasıyla yükseltilmesinin önemi üzerinde durmuştur. Feminist sanat tarihçileri başlangıçta
tarihin kısmi olan sadece erkeklerin tarihini ele alan yaklaşımını eleştirerek tarihteki başarılı
kadın sanatçıları gün yüzüne çıkararak kadın bakış açısıyla yeniden yorumlanmasını
sağlayarak telafi edici bir tavırla tarihe eklemlenmelerini sağlamışlardır. Sanat tarihi
metodolojisine, kanonlara, seçkilere, kadın bedeninin temsil biçimlerine, kadının sanatta nasıl
inşa edildiğine eleştiriler getirerek yeni dönemlendirmeler önermişlerdir. Feminist sanat
tarihi, eleştirisi metodolojilerini geliştirerek, feminizmi disiplinin geleneksel yöntemleriyle
birleştirme girişimlerinden bizzat disiplinin yapısökümü ve eleştirisine geçilmiştir (Peterson
ve Mathews, 2012: 75).
Erkekler tarafından oluşturulmuş seçkileri şüpheli hale getirerek yeni okuma önerileri
getirmişler ve seçkilerin sanat tarihinin siyasi boyutunu ifşa etmişlerdir. Üzerinde en çok
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durdukları konulardan bir tanesi de sanat alanında kadın ve erkek yapıtlarını ayırabileceğimiz
sadece kadınlara özgü olan bir duyarlılığın, üslubun ve imgelemenin var olup olmadığı
konusudur. Bu konuda feminist sanatçılar, tarihçiler ve eleştirmenler ortak bir payda da
birleşememiştir. Linda Nochlin, Norma Broude, Mary Garrard, Elaine Showalter, kadın yaşam
deneyimlerinin farklılığının kadınların hayatı algılama biçimlerini farklılaştırabileceği bu
nedenle de kadınlara ait bir imgelemin ve duyarlılığın mümkün olabileceğini düşünmüşlerdir.
Feminist sanatçılar ve araştırmacıların üzerinde en çok duydukları konulardan bir tanesi de
kadın cinselliği, erotizm ve temsil edilme biçimleridir. Erotizm kavramının özünde yer alan
ataerkil ideolojiyi ortaya çıkarmaya çalışarak kadınlar için erotik olanın temsil dilini
araştırırlar. Feminist sanat tarihçi ve eleştirmenlerin üzerinde ısrarla durdukları en temel
konulardan bir tanesi de sanat tarihi kanonunun altındaki eril yapıyı ifşa etmektir. Erkekler
tarafından belgelenmiş ve değer biçilmiş, ‘erkek deha’ kavramı üzerinde durmuşlardır. Deha
olarak tanımlanabilmek için hem doğal üst düzey bir yeteneğe hem de ince bir zek}ya sahip
erkek olmak gerekliydi. Erkek dehaların kronolojik sıralanmasına dayanan sanat tarihi
kanonunu, bu kanonun oluşmasında belirleyici olan erkek sanat tarihçilerini, kanonun nesnel
bir yapıya sahip olmamasını eleştirirler (Peterson ve Mathews, 2012: 77).
Kanon, sanatsal idealin estetik değerin en yüksek noktasını belirleyen değerlendirme
ölçütleridir. Disiplin içerisindeki bir dizi sanat yapıtını ve sanatçıyı işaret eder. İşaret ettikleri
sanatçılar ise genellikle eril sanat tarihinde erkek sanatçılardır. Mansfield’e göre kanon
yalnızca içerdiği sanatçıları ve yapıtları değil aynı zamanda dışarıda bıraktıklarını da
biçimlendirir. Modernist Sanat Tarihi’nin ‘Batı-dışı’ coğrafyaların sanat tarihi üzerinde etkili
olmasıyla, kanon o coğrafyaların tarihsel anlatılarına bir değer olarak aktarılır. (…) Farklı
kültürde aynı zaman dilimi içinde farklı kanonlar da ortaya çıkabilir (Özpınar, 2016: 86-87)
Batıdaki ve Türkiye’deki sanat tarihi araştırmalarında bir ismin, bir üslubun ya da akımın ilk
uygulayıcısı, öncüsü, temsilcisi olarak belirlenmesi, bir kuşağın bir sanatçının adıyla anılması
yaklaşımlarıyla da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Fakat öncü olarak belirlenen kişilerin de hiçbir
zaman bir kadın olmaması, anlatılarda kadın sanatçılara az yer verilmiş olması, yer
verildiğinde de erkekler aracılığı ile meşrulaştırılmaları da dikkat çekicidir. Keit Moxey’in
kanonlaşma konusundaki yaklaşımı feminist sanat tarihçilerin yaklaşımıyla ortaklıklar taşır.
Moxey’ e göre sanat tarihçilerinin önceden oluşturulan kanonları tekrar ederek
meşrulaştırmak yerine sanat tarihi için yeni meseleler belirlemeleri, çoğul kanonlar
oluşturmalarını önermektedir. Feminist sanat tarihçileri de kanonu belirleyen değerleri
sorgulayarak ataerkil sistemin dışında kendi kanonlarını oluşturma çabası içine girmişlerdir.
Bu yaklaşım şekli geçmişin sanatında incelemeye alınan konuların ve kişilerin kapsamının
genişletilmesi açısından da önemlidir. Günümüz sanatında, Batı sanat tarihi ve Türkiye de
tarihsel anlatılarda sadece erkek sanatçılara yer veren patriarkal yapıyı devam ettiren,
araştırmacılar olduğu gibi kadın sanatçılara da anlatılarda yer veren, hatta az da olsa kadınları
öncü olarak adlandıranlar da mevcuttur. Kuşkusuz feminist hareketin bu sürecin alt yapısının
oluşması ve ivme kazanmasında önemli bir rolü olmuştur. Feminist sanat alanında sanatçıların
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üretimlerine baktığımızda ise feminist sanat tarihçilerinin üzerinde durduğu temel sorulardan
biri olan ‘Kadınlara özgü bir kadın duyarlılığı, imgelemi ya da üslubundan söz edebilir miyiz?
Şayet böyle bir duyarlılık varsa kadın sanatıyla, feminist sanatı ayıran unsurlar var mıdır?
Feminist hareketin etkilerinin sanat alanında ilk ortaya çıktığı dönemde sanatçılar arasında
ortak bir üsluptan söz edilemese de bazı ortak belirgin tavırlar tespit edilmiştir: Toplumdaki
ataerkil baskıyı, kurumları teşhir eden yaklaşımlar (Guerrilla Girl, Judy Chicago, Nancy Spero,
May Stevens, Şükran Moral ) Kadın bedenini bir arzu nesnesi olmaktan uzaklaştırarak
orantısızlıklar, yaşlılık gibi alışık olunmayan bir gerçeklikle sunulması (Jenny Saville, Virginia
Maksymowicz, Katya Grokhovsky, Rebecca Morgan). Bilinçli olarak kadın bedenini erotik
temsilinden uzaklaştırması. Kadın bedenine ait atıklarla ‘abject’ türü içerisine dahil
edebileceğimiz yaklaşımlar. Bedenin atıklarından toplumun atık olarak sınıflandırdığı
unsurlara yönelerek politik bir duruşu tercih eden yaklaşımlar (Kiki Smith, Sarah Lucas, Andre
Serranos, Louise Bourgeois). Erkek nü çalışmaları yaparak kadın imgelemine ait bir erotizm
oluşturmaya çalışan yaklaşımlar. Ataerkil düzenin oluşturduğu, onu temsil eden güzel sanatlar
kategorisini, kanonu eleştirerek, yüksek sanatın malzemelerinin dışına çıkarak tarihsel
süreçte düşük statü verilip, değersizleştirilen ve kadınla özdeşleştirilen zanaat tekniklerinden
yararlanarak hiyerarşileri bozan yaklaşımlar (Miriam Schapiro, Joyce Kozloff, Elanie Reichek).
Görsel kültürde, medyada kadının temsil biçimlerini yapı bozumuna uğratanlar ve bedeninin
nesneleştirilmesini eleştiren yaklaşımlar (Barbara Kruger, Marry Kelly, Cindy Sherman,
Hannah Wilke). Kendi bedenlerini kullanarak, ataerkil sistemi eleştiren performanslar
gerçekleştirenler (Faith Wilding, Orlan). Feminist sanat içerisinde sanatçıların ortak
üslubundan söz edilemediği gibi feminist sanat üzerine kuramsal çalışma yapan
araştırmacıların üzerinde durduğu sadece kadınlara özgü olan ortak bir duyarlılık da
bulgulanmamıştır. Sanatçıların bireysel farklılıklarına karşın ataerkil sistemin kadınlar
üzerindeki baskısını eleştiren, kimlik, kimlik politikaları, toplumsal cinsiyet, ataerkil sistemin
oluşturduğu hiyerarşik yapılar ve kurumlar, ataerkil sanat tarihi kanonu, değerler, cinsellik,
beden politikaları, kadın bedeninin nesneleştirilmesi, şiddet, cinsiyetlerle ilişkilendirilen
kamusal/özel alan, dille kurulan diskotomik ilişkiler gibi konuları eleştirel bir tavırla ele
aldıkları gözlemlenmektedir.
Feminist sanatçılar belli konulara yönelik ortak tavırlar içerisinde bulunsalar da kendi politik
duruşlarını, kimliklerini tanımlama biçimlerinde düşünsel olarak ayrışmaktadırlar. Helene
Reckitt feminist sanatçı kimliği üzerine analizler yapmıştır. ‘Kim Feminist Sanatçı Olmak İster ‘
adlı kitabında kadın sanatçıların bazılarının cinsiyet temelli konulara değindiğinde dahi
kendilerini feminist olarak tanımlamaktan çekindiklerini belirtmiştir. Bu nedenle feminist
kimlikle feminist sanatçı kimliğini birbirinden ayırmıştır. Ahu Antmen de Reckitt’in metninden
yola çıkarak gerçekleştirmiş olduğu ‘Feminist Paradoks: Kadınlar ve Sanatçı Kimliği’ üzerine
çalışmasında 59 kadın sanatçıya yöneltmiş olduğu sorularla kadınların kendilerini feminist
olarak nitelendirseler dahi, feminist bir sanatçı olarak nitelendirmeyi tercih etmedikleri
sonucuna varmıştır. Ankete katılan 59 kadın sanatçıdan 51’i kendini bir feminist olarak
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nitelendirirken, yalnızca 26’sı kendisini feminist bir sanatçı olarak nitelendirmiştir. Antmen’e
göre bu durumda feminist sanatçı olmanın pek çok sanatçı tarafından politik içerikli yapıt
üretmekle eşanlamlı algılandığını da ortaya çıkartmaktadır (Antmen, 2017). Araştırmada
feminizme daha geniş bir açıdan bakan, kadın olarak üretmenin bir uzantısı doğal bir sonucu
olarak tanımlayan sanatçıların da mevcut olduğu saptanmıştır.
Belki de sanatçılar kendilerini feminist sanatçı olarak adlandırmanın politik içeriğinin yanında
gelecekteki yapıtlarının olası okumaları ve farklı konulardaki üretimlerine sınır çizebileceği
endişesini taşımaktadırlar. İster bir feminist duruşa sahip kadın sanatçı, isterse de feminist
sanatçı olarak tanımlanmayı tercih etsinler kadınların sanatın her alanında aktif ve üretken
olması toplumsal cinsiyet normlarının, ataerkil sistemin ve kurumlarının dönüştürülebilmesi
açısından çok önemlidir. Feminist hareketin sanat tarihi ve eleştirisi yazınındaki patriarkal
sistemi ifşa eden ve sanat tarihi kanonunun değerlendirme ölçütlerini ve oluşturdukları
hiyerarşik yapıları sorgulayan yaklaşımı sanat tarihi yazınına ve yöntemlerine yeni açılımlarla
katkıda bulunduğu görülmektedir. Feminist sanatçıların da toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve
kurumları eleştirel bir tavırla ele almaları feminist duyarlılığın oluşmasına katkıda
bulunmaktadırlar. Bir taraftan da şimdiye kadarki sanat kanonlarının değer ilişkilerini,
hiyerarşik yapıları sorgulamaları ve yapıbozumuna uğratmaları sanatçıların bakış açılarını
genişleterek üretim alanına da katkılar sağlamaktadır. Feminist hareketlerin sanat alanına
etkisi sanat tarihi ve eleştirisinde ve üretim sürecinde kadın sanatçıların görünürlüğü
arttırırken, farklı sosyal sınıf ve kökenden gelen sanatçıların da alana d}hil edilmesi olanağını
da doğurmuştur.
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TOPKAPI SARAYI HAREM SEKSİYONU ÇİNİLERİNE GENEL BAKIŞ
Zehra DUMLUPINAR*
ÖZET
Topkapı Sarayı, 1478-1854 yılları arasında, yaklaşık dört asır Osmanlı Devleti’nin resmî sarayı
olarak kullanılmıştır. Devletin resmî sarayı olmakla birlikte padişahın ailesi ve onlara hizmet
eden görevli memurlarla birlikte yaşadığı evinin, Harem’in, burada yer alması Topkapı
Sarayı’nı daha önemli bir konuma yükseltmiştir. Mimarî tarz ve süsleme öğeleri bakımından
farklı üslûplara sahip çeşitli yapı türlerinden oluşan Harem, IV. Mehmed’in saltanat
döneminde, 1662 ve 1665 yıllarında meydana gelen iki büyük yangından sonra k}gir ve çini
ağırlıklı olarak yeniden inşa edilmiştir. Bu yangından sonra Harem Dairesi’nin büyük bir
bölümü 17. yüzyıl çinileri ile kaplanmıştır. Fakat Harem Bölümü’nün en eski çinileri 16. yüzyıla
tarihlenir. Ayrıca Harem’de 18. yüzyıl’da İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda imal edilen çinileri,
Avrupa’dan ithal edilen çiniler ile; Cumhuriyet döneminde Kütahya’da üretilen çinileri 16.
yüzyıl İznik çinileri ile aynı duvarlarda ve yan yana görebilmek mümkündür. Bu çiniler
kit}beler ve yazı kuşakları, panolar, geniş alanları biteviye bezeyen ulama karolar, mihrap,
ocaklar, kabaralar, pencere alınlıkları ve süpürgelikler olarak farklı biçim, kompozisyon, motif,
renk ve kullanım sahalarına sahiptir. Bu bildiride bir çini hazinesi olan Harem Seksiyonu’nun,
duvarlarda yer alan (in situ) çinileri hakkında genel ve tanıtıcı bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Topkapı Sarayı, Harem, çini.

AN OVERVIEW OF TILES IN HAREM SECTION OF TOPKAPI PALACE
ABSTRACT
Topkapi Palace served as the official palace of Ottoman State for about four centuries between
1478 and 1854. Being the official state palace and, additionally, as the Harem, residence to the
Sultan’s family, including the staff serving them, Topkapi Palace was elevated to a more
significant position. The Harem, composed of various types of structures in different manners
in terms of architectural style and decorative elements, was re-built with mostly stones and
tiles following the two large fires between 1662 and 1665 during the reign of Mehmed IV. A
large portion of the post-inferno Harem quarters was decorated with 17th-century tiles.
However, older tiles in Harem section are dated back to 16th century. Besides, it is possible to
find 18th-century tiles, made in Tekfur Palace in Istanbul, along with tiles imported from
*Dr., zehradumlupinar@hotmail.com
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Europe and the republican-period Kutahya tiles along with 16th-century Iznik tiles side by side
on walls. Those tiles are used as epigraphs and inscription panels, boards, additional glazed
tiles continuously decorating larger areas, altar, stoves, hobnails, windowsills, and skirting
boards with different patterns and colors in various forms and compositions. This paper aims
to provide overall descriptive information about in situ wall tiles of Harem section, a treasury
of tiles.
Keywords: Topkapı Palace, Harem, tile revetments.

1.GİRİŞ
Fatih Sultan Mehmed (sal.1451-1481) tarafından bugünkü B}yezıd Meydanı’na yaptırılan ilk
resmî saray, bir süre sonra ihtiyaçlara cevap veremeyince, İstanbul’da Sarayburnu
Yarımadası’na, halk arasında zeytinlik denilen araziye 1465’de yeni bir saray inş}sına
başlanmıştır. 1478 tarihinde yeni saray tamamlanınca B}yezıd Meydanı’ndaki saraya Eski
Saray (Saray-ı Atîk), Sarayburnu’ndaki saraya ise Saray-ı Cedîd-i Âmire, Saray-ı Hümâyûn
denilmiştir.Dört asra yakın devletin resmî sarayı olarak kullanılan Topkapı Sarayı, ismini, Fatih
zamanında, Bizans’tan kalma İmparatorluk Kapısı önüne yerleştirilen toplar nedeni ile
Topkapısı adını alan ve II. Mahmud (sal. 1808-1839) zamanında bu kapının bulunduğu yere
yaptırılan bir yazlık saraydan alır.Nitekim bu ahşap saray 1862’de tamamen yanarak
günümüze ulaşmamıştır.1854’de saray erk}nı Dolmabahçe Sarayı’na taşınınca, Topkapı Sarayı
sadece belirli günlerde ziyaret edilen, mukaddes emanetler ile iç hazinenin korunduğu eski
saraya dönüşmüş, fakat hiç bir zaman Eski Saray adını almamış, Cumhuriyet’in ilanından sonra
1924’de Topkapı Sarayı Müzesi adı ile halka açılmıştır.
Padişahın ailesi ve onlara hizmet etmekle görevli kadın ve erkek memurlarla birlikte yaşadığı
Harem D}iresi, Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusu olan Dîv}n Meydanı’nda, Kubbealtı’nın arka
kısmında yer alır. Esasında Harem Dairesi, rehbersiz gezen birinin kaybolabileceği, iç içe
geçmiş onlarca oda, sofa, taşlık, koğuş, mescit, d}ire, mutfak, kule, hastane, mahzen, hamam
gibi çeşitli bin} türlerini bünyesinde barındıran bir yapılar topluluğudur. İçinde yaşayan
insanların konum ve görevlerine göre belli bir düzen içinde yerleşim sergileyen harem
mek}nları, mimarî açıdan farklı üslûplar göstermektedir. 1662 ve 1665 yangınları ile büyük
ölçüde tahrip olan Harem D}iresi, IV. Mehmed (sal.1648-1687) zamanında gerçekleştirilen
büyük bir proje ile k}gîr olarak yeniden yaptırılmıştır.
Ana vatanı doğu olan çini sanatının tarihinin çok eski devirlere kadar uzandığı bilinmektedir.
Bölgelere göre teknik açıdan farklılıklar göstererek gelişmiş olan çini sanatı en geniş ve ileri
seviyedeki kullanımına Türk ve İslam ülkelerinde kavuşmuştur.
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Osmanlılar’da İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul’daki yapılarda görülen renkli sır, mozaik, çini ve
mavi-beyaz sıraltı tekniğindeki çiniler, Osmanlı çini sanatının ilk devrini temsil eder. 16.
yüzyılın ikinci yarısında Süleym}niye Camii (1550-1557) mihrap duvarını süsleyen çok renkli
sıraltı çiniler teknik ve tasarım açısından kendine has anlayışın ilk örnekleri kabul edilir. Bu
çinilerde hafif kabartı h}lindeki mercan kırmızısı ile ilk kez karşılaşılır. Bu tarihten itibaren, 17.
yüzyılın sonunda İznik’te çini üretiminin ömrünü tamamlamasına kadar geçen süre, Osmanlı
çiniciliğinde üretimin en yoğun olduğu aşamadır. 16. yüzyılın ikinci yarısı, 17. yüzyılın ilk yarısı
ve ikinci yarısı birbirinden farklı renk ve tasarım özellikleri gösterir. 1725 senesinde
İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda kurulan çini im}l}th}nesinin kısa ömürlü bir üretim dönemi
olmuştur. 14.yüzyıldan beri varlığını devam ettiren ve 18. yüzyılda ön plana çıkan Kütahya
atölyelerinin ürünleri ise günümüze kadar uzanır. (Daha geniş bir değerlendirme için bkz.
Tahsin Öz, “Çinilerimiz”, Güzel Sanatlar Dergisi, S.2, İstanbul, 1940, s.5-26; Yıldız Demiriz,
“Osmanlı Çini Sanatı”, Türkler, C.12,Ankara 2002, s. 350- 357; Ernst Diez; Türk Sanatı:
Başlangıcından Günümüze Kadar, (Çev.: Oktay Aslanapa), İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1946, s.276-289; Sitare Turan Bakır, “Osmanlı Sanatında Bir
Zirve, İznik Çini ve Seramikleri”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Editör:
Gönül Öney –Zehra Çobanlı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007, s. 279-305; Gülru
Necipoğlu; “From International Timurid to Ottoman: A Change of Taste in Sixteenth Century
Ceramic Tiles”, Muqarnas, 7, 1990, s. 136- 170; Filiz Yenişehirlioğlu, “ Tekfur Sarayı Çinileri ve
Eyüp Çömlekçiliği”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Haz.: Gönül Öney–
Zehra Çobanlı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007, s.349-361; V.Belgin Demirsar Arlı,
“Kütahya Çiniciliği”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Haz.: Gönül Öney –
Zehra Çobanlı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007,s.329-345.)
Topkapı Sarayı Harem D}iresi, mimarî, sosyal ve kültürel tarih açısından olduğu gibi çini tarihi
açısından da büyük öneme sahiptir. Burada erken devir renkli sır ve mozaik çinilerle
karşılaşılmasa da, 16.yüzyılın çok renkli ve mavi-beyaz sıraltı çinileri ile 17. yüzyılın kendine
mahsus renk ve desenlerdeki çinilerini, İstanbul’daki Tekfur Sarayı atölyelerinin üretimi olan
soluk mavi zeminli ulama çinileri, 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’dan ithal edilen çini
kaplamaları ve Cumhuriyet dönemi Kütahya im}l}tı olan çinileri birarada görebilmek
mümkündür. Bu çiniler, ulama ve pano özelliği gösteren duvar çinileri, bordürler, tavan ve
kemer yüzeylerini kaplayan ulama çiniler, köşe dolguları,pencere, dolap ve mermer nişlerin
içinde kullanılan çiniler, pandantif, mihrap ve ocak çinileri, süpürgelik çinileri, çini kit}beler ve
kabaralardır.
2. TOPKAPI SARAYI HAREM SEKSİYONU ÇİNİLERİ
2.1. 16. Yüzyıl Çinileri
Harem D}iresi’nde III. Murad Has Odası, 16. yüzyıl İznik çinilerini muhafaza etmesi
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bakımından dikkati çekmektedir.Birbirinden farklı desenlerdeki ulama kompozisyonlu çiniler,
III. Murad Has Odası’nın duvarlarını ve mermer nişlerin içlerini bezer, alt kat pencereler
üzerinden geçen çini yazı şeridi ise bütün mek}nı kuşatır. Yazı şeritleri, mermer nişler ve
pencerelerin çevresi kırmızı zemin rengi üzerine rumîli bir bordür ile çevrelenmiştir.İkinci bir
bordür ise duvarlar ile kubbenin arasında yer alır.
III. Murad Has Odası’nda 16. yüzyıl çinileri ile bezeli bir de ocak bulunur. Ahşap ocak külahının
iki yanındaki yaşmak çinilerinde kobalt mavi zemin üzerine bahar dallı bir kompozisyon,
köşebentlerde ise beyaz bırakılan rumîli bir desen görülür. III. Murad Has Odası’nın giriş kapısı
içine karşılıklı yerleştirilmiş olan birbirine eş bahar ağaçlı iki pano ile odanın çıkışında yer alan
ve bir revak içinde bahar ağaçlarının tasvir edildiği panolar, Harem D}iresi’nin 16. yüzyıla
tarihlenen ve duvarlardaki(in situ) panolarıdır.
Çeşmeli Sofa, kuzeybatı cephesinde mermer çeşmenin nişleri içindeki mavi-beyaz çiniler, Çifte
Kasırlar’ın önünden devam eden ve Gözdeler Taşlığı’na açılan koridor üzerinde yer alan
kırmızı zeminli bulutlu bordür çinileri ve Kubbeli Kasır’ın kuzeybatı duvarında bulunan kırmızı
zeminli rumili bordür çinileri ile ulama çiniler Harem’in 16. yüzyıl çinileri arasında yer alır.
Bunlardan başka, “Altın yol Çini Panoları” olarak isimlendirilen Farşça kit}beli üç eser ise
bugün Topkapı Sarayı Müzesi depolarında muhafaza edilmektedir.
2.2. 17. Yüzyıl Çinileri
17. yüzyıl vak’anüvisti Abdurrahman Abdi Paşa, H.1076 / M.1665’de p}yitahtta meydana gelen
olayları anlatırken, Harem’de harîk-i azîm vâki’ olduğunu, o sırada Edirne’de bulunan IV.
Mehmed’e (sal.1648-1687) h}disenin bir telhisle bildirildiğini, Sultan’ın bu fel}keti büyük bir
teslimiyetle karşıladığını kaydeder. (Abdurrahman Abdi Paşa Vekåyi’nâmesi, (Haz.: Fahri
Ç. Derin), Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2008, s.200.)Harem’deki mek}nların pek çoğunun
H.1077-1079 / M.1666-69 tarihli kit}beler taşıyor olması yangından sonra yeniden inş}
edildiklerini göstermektedir. Şadırvanlı Sofa’nın celî sülüs hat ile Arapça başlayıp Türkçe
devam eden çini yazı kuşağında “Saray-ı Hümâyûn esâsından bi’l-külliye binâ olunmak hakkında
fermân-ı celîlü’l-kādirleri vârid ve sâdır olmağın bi-hamdillâhi te’âlâ hüsn-i himmetleri ile tamâm
ma’mûr olub reşk-i Firdevs-i berrîn olmuşdur.” denilerek Harem bin}larının yeniden inşasına
işaret edilir.
IV. Mehmed zamanındaki inşaattan sonra 16. yüzyıl İznik çinilerini muhafaza eden III. Murad
Has Odası hariç, Harem duvarları 17. yüzyıl çinileri ile kaplanmıştır.
2.2.1. 17. Yüzyıl UlamaÇinileri
Topkapı Sarayı Harem Dâiresi çini bezemeleri arasında ulama kompozisyonlu çiniler önemli
bir yer teşkil etmektedir. Harem’in hemen her duvarında görülen ulama çini karolar, dört
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bir tarafından veya sadece yukarıya doğru, deseni katlamak veya taşımak sûretiyle
çoğaltılarak geniş sahaları, duvar ve kemer yüzeylerini, tavanları, pencere, dolap ve nişlerin
iç yüzeyini, ocakları ve mihrapları bezemektedir. Birbirinden farklı kompozisyon şemalarına
sahip olan bu çiniler, kompozisyon kuruluşlarına göre basit ulama kompozisyonlar, merkezî
ulama kompozisyonlar, dâiresel hatlı ulama kompozisyonlar, boyuna gelişen ulama
kompozisyonlar olarak dört grup altında toplanabilir.( Sitare Turan Bakır; “İznik Çinilerinde
Ulama Karo Tasarımları”, Osmanlı,C.11, (Editör: Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,
1999, s.220-226.
Kendi içlerinde simetrik olan ulama çiniler arasında, iki taraftan çoğaltılabilen bordürleri ve
süpürgelik çinilerini de zikretmek gerekir.
2.2.2. 17. Yüzyıl Çinili Ocak, Mihrap, Pandantif, Pencere Köşelikleri ve Kabaralar
Harem D}iresi’nde Valide Sultan Sofası güney cephesi, Kubbeli Kasır güneybatı cephesi ve
D}rüssa}de D}iresi “Hoca İstirahat Odası”nda birer adet çinili ocak bulunur. Ocaklarda külah,
davlumbaz ve külahın etrafı çinilerle bezenmiş, ocakların etrafı da bir bordür ile çevrilmiştir.
Aralarında pek az fark bulunan bu çini ocakların benzerlerine Eminönü Yeni Valide C}mii
Hünk}r Kasrı’nın iki odasında rastlanır. Kubbeli Kasır’da bulunan ocağın çinileri tamamen
dökülmüştür.Valide Sofası’ndaki ocağın çinilerinde kırık ve çatlaklar görülür.D}rüssa}de Ağası
D}iresi’ndeki çini ocağın külah çinileri bugün yerinde değildir.Diğer kısımlarındaki çinilerde
ise derin kırık ve çatlaklar bulunmaktadır. Harem’de bunlardan başka bir de Kara Ağalar
Koğuşu’nda, üzeri turkuvaz renkli çinilerle kaplı bir ocak daha bulunur ki, bu ocağın
orijinalinde çok renkli ve desenli çinilerle kaplı olduğu bilinmektedir.
Kara Ağalar Mescidi’nin mihrabı, mihrap nişi ile kavsarası, kavsaranın iki yanındaki köşelikler
çinilerle bezelidir. Mihrabın üst kısmında bir kit}be bulunur. Mihrabın çevresini şemseli bir
bordür çevirir.Mihrap nişinde ise K}be tasviri yer alır.
I. Ahmed Has Odası’nda, kubbeye geçişte kullanılan pandantifler çinilerle bezelidir. Harem
D}iresi’nin yalnızca bu mek}nında görülen çinili pandantiflerde, Kur’}n-ı Kerîm’den Tebbet,
İhl}s, Felak ve Nas Sûreleri kobalt mavi zemin üzerine beyaz celî sülüs hat ile yazılmış, d}ire
formundaki yazının etrafı bir bordür ile çevrilmiştir. Yazının sağ ve sol üst ile alt kısımlarında
yine d}ire formunda fakat bu kez yeşil üzerine beyazla ve celî sülüs yazı ile üçer üçer Allah,
Muhammed, Ebû Bekir; Ömer, Osman, Ali; Hasan, Hüseyin, el-Hamza; ve’l-Abbâs, rıdvânâllahü
te’âlâ, aleyhim ecmâ’în yazmaktadır. Yazıların kenarında kalan üçgen alanlar ise rumîli simetrik
bir desenle tamamlanmış, üçgen sahanın çevresi ince bir şeritle ve yeşil zemin rengi üzerine
beyaz renkli, esma-i hüsn} yazılı celi sülüs hat ile çevrilmiştir.Üç köşede kalan ince sahalar yine
rumîli simetrik bir desenle bezenmiştir. Pandantifin tamamında, bir bütün olarak tasarlanan
desen, ortalarda dikdörtgen olan ve kenarlara doğru ölçüleri değişen dörtgen
karolaraaktarılmıştır.
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Harem D}iresi 17.yüzyıl çinileri arasında bir diğer grup ise üst kat pencerelerin kemer
dolgularını bezeyen köşeliklerdir. Bunlardan en güzelleri I. Ahmed Has Odası’nda
bulunur.Pencereler, paftalara ayrılmış olan çini kit}belerle oluşturulan bir bordür ile
çevrilmiştir. Böylece dikdörtgen bir saha içerisinde kalan pencerenin kemer kavsinin üstünde,
sağlı sollu iki pafta halindeki çini kit}beler ile bordür arasında kalan üçgen saha rumîli serbest
bir desen ile doldurulmuştur. Kemerin üzerindeki yazının merkezinde ve alt köşelerde,
dikdörtgen yazı sahasının iki üst köşesinde hatayîli bir desenin kullanıldığı d}ire formlu
bezemeler görülür.En üstte ise tepelik bordürler kompozisyonu tamamlar.Kobalt mavi zemin
üzerine beyaz ve celî sülüs Farsça kit}beleri beyaz bırakılmış cetveller sınırlar.Kubbeli Kasır ile
IV. Mehmed Kasrı’nın üst kat pencerelerinin üçgen dolgularında yine rumîli desenler
kullanılmıştır. Ocaklı Sofa’nın güneybatı cephesindeki pencerelerin köşelikleri hatayîli ve
bulutlu ulama çinilerle bezelidir. Kara Ağalar Mescidi’nin üst kat duvarlarındaki pencerelerin
köşeliklerinde turkuvaz renkli çiniler yer alır. Şehz}deg}n Mektebi ikinci kısmında
güneydoğu cephesi üst kat pencere köşelikleri yarı stilize çiçekli çinilerle süslenmiştir.
Buçinilerin eksik olan kısımları fırça ile çizilmek suretiyle tamamlanmıştır. Aynı mek}nın
kuzeydoğu cephesinde ve Şehz}deg}n Mektebi’nin ilk kısmındaki pencerelerde ise yine bulut
ve hatayîli ulama çiniler görülür. Bu ulama çinilere aynı mek}nın pencere içlerinde ve
duvarlarında darastlanır.
Harem’de III. Murad Köşkü’ne bitişik olan Çifte Kasırlar, Kubbeli Kasır ile IV. Mehmed Kasrı,
çini bezemenin en yoğun olarak kullanıldığı yerlerdendir. IV. Mehmed Kasrı’nda, güneybatı
cephesinde, bronz ocağın üst kısmına yerleştirilen çini panonun üzerinde iki adet çini kabara
dikkati çekmektedir.Birbirinden farklı bezemelere sahip olan kabaralarda herhangi bir
tahribat görülmemektedir.Aynı mek}nın güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinde de karşılıklı
olarak, ağlayan gelin çiçekli çini panoların üst kısımlarında birer çini kabara daha bulunur.
2.2.3. Çini Kitâbeler ve Yazı Kuşakları
Harem D}iresi’nde pek çok mek}nda yer alan çini kit}beler,yazı kuşakları, kuşak
oluşturmaksızın belirli duvarlara yerleştirilen kit}beler ve d}ire formlu yazılar olarak üçe
ayrılabilir. Kobalt mavi zemin üzerinde beyaz celî sülüs yazı şeritlerinde, Kur’}n-ı Kerîm’den
}yetler, esma-i hüsn}, du}lar, şiirler ve yapım tarihlerini içeren metinler yer alır.Kit}belerin
dili Arapça, Farsça ve Türkçe’dir.Etrafı bir bordür ile çevrilen kit}belerin başlangıç ve
bitimlerinderumî desenli köşebentler, yazı zeminlerinde ise seyrek veya yoğun olarak klasik
motifler kullanılmıştır. Duvarların orta kısmına, çoğunlukla alt pencerelerin üstüne
yerleştirilen yazı kuşakları yekp}re olarak mek}nı kuşatmış veya paftalar halinde, her bir
parçanın dört köşesine köşebentler açılarak düzenlenmiştir. Kara Ağalar Mescidi’nde, çini
kit}beler duvarların en üst kısmına yerleştirilmiştir. I. Ahmed Has Odası’nda ise çini panoların
etrafında, kemerlerin kenarında ve alt pencerelerin üzerinde yer alan ve mek}nı bütünüyle
tesiri altına alan çini kit}beler diğer yerlerden farklı bir anlayışla düzenlenmiştir.
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Harem D}iresi’nde Şadırvanlı Sofa ile Kara Ağalar Taşlığı’nda, üst duvarlara yerleştirilmiş olan
d}ire formundaki kobalt mavi veya turkuvaz zemin üzerindeki beyaz celî sülüs yazılarda, Allah,
Hz. Muhammed ve sahabîlerin isimleri yer alır.Yazıların etrafında çiçekler veya rumîli
bezemeler, harfler arasındaki boşluklarda rumî motifleri kullanılmıştır.
2.2.4. Harem Panoları
Topkapı Sarayı Harem D}iresi’nde yer alan panolar Mekke- Medine tasvirli olan panolar ve
bitkisel kompoizsyonlu panolar olarak iki başlık altında incelenmiştir.
2.2.4.1. Mekke-Medine Konulu Panolar
Sınırlı sayıda üretilmiş olan ve 17.yüzyılın önemli ürünleri kabul edilen, bazılarında imza ve
tarih bulunması nedeniyle belge niteliği taşıyan Mekke-Medine tasvirli panolardan sekiz tanesi
Harem D}iresi’nde bulunur. Araba Kapısı’ndan girilmek sûretiyle Harem gezi güzerg}hına göre
panolar sırasıyla Kara Ağalar Mescidi, Şehz}deg}n Mektebi birinci kısım, V}lide Sultan Namaz
Odası ve Çifte Kasırlar’ın önünde, Gözdeler Taşlığı’na bakan revaklar içerisinde yer almaktadır.
Bu panolardan üçünde K}be, üçünde Arafat Dağı ve İbrahim Mescidi ve diğer ikisinde Mescid-i
Nebî tasvirleri yer alır. Bunlar arasında şüphesiz en dikkat çekenleri K}be tasvirli olanlardır.
Merkezdeki K}be’nin etrafı önce anahtar deliği formu ile sınırlandırılmış, sonra dikdörtgen bir
çerçeve içine alınarak etrafı iki katlı revaklarla çevrilmiştir. Her bir kubbenin üzerinde
kapıların isimleri yazar. Minareler, K}be’nin etrafında ve revak kubbelerinin her birinin
içindeki küçük kandil motifleri ile yazıların çevresindeki bahar dalları kompozisyonun diğer
öğeleridir. İmza ve tarih de K}be tasvirli panolarda yer alır. Solak Sinan Camii ve Rüstem Paşa
Camii’ndeki (1660) çini karolar veTopkapı Sarayı Enderun Avlusu’ndaki Ağalar Camii ile
Ayasofya Müzesi’nde yer alan K}be tasvirli yekpare çini panolarla karşılaştırıldığında,
Harem’deki panolarda daha detaylı bir Mescid-i Haram tasviri görülür. Bunun nedeni
kompozisyon sahasının büyüklüğü ve dolayısıyla buna imk}n vermesi olmalıdır. Hem adı
geçen yerlerde hem de Harem’de bulunan panolarda, K}be, minareler ile revaklar ve hurma
ağaçları iki boyutlu olarak çizilmiştir. Kütahya Ulu Cami’de yer alan ve buraya 1805
onarımlarında yerleştirildiği düşünülenbir başka panoda yine perspektifsiz olarak çizilmiş
Mescid-i Haremtasviri görülür. (Belgin Demirsar Arlı- Ara Altun, Anadolu Toprağının
Hazinesi Çini: Osmanlı Dönemi, Kale Grubu Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s.336.) Dört
karodan meydana gelen ve Kütahya m}mülüçini panoda, bu kez K}benin etrafı
hil}l
formunda bir duvarla çevrilmiş ve aynı duvar ile avlubölümlereayrılmıştır. 18. asırda
Tekfur Sarayı’nda üretilmiş olan panolar ise K}be ile birlikte Mekke şehrini de gösteren daha
geniş kapsamlı ve detaylı tasvirler içerir. Tekfur Sarayı panolarında, K}be, etrafındaki revaklar,
bu sahanın dışına kurulmuş olan çadırlar ve bin}lar üç boyutlu, resimsel bir anlayışta
betimlenmiştir.
Harem Dairesi’nin, Mescid-i Nebî konulu panoları, Ayasofya Müzesi içerisinde yer alan örneğin
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benzeridir. Sade ve basit bir üslûpta çizilen kompozisyonda pek az öğe yer alır. Minareler ve
hurma ağaçları ile dış alan, minber ve revaklar ile de iç mekan fazla detaya girilmeden şematik
olarak betimlenmiştir. Arafat Dağı konulu panolarda, yukarıda Arafat Dağı ve alt kısmındaki
çadır ile mahmil (bir çeşit tahtırevan) resimlerinde oldukça çizgisel bir üslûp benimsenmiştir.
Arafat Dağı’nın alt kısmında ise revak ve mihrabı görülen İbrahim Mescidi’ne işaretedilir.
2.2.4.2.Bitkisel Kompozisyonlu Panolar
Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde servi ağacı, bahar dalı, bahar ağacı, asma dalları ve üzüm
salkımları, yarı stilize çiçekler, stilize bulut,hatayî ve rumî üslûbu motiflerin kullanıldığı
panolar, Harem Dairesi Şadırvanlı Sofa, DârüssaâdeAğası Dairesi dış cephesi, Şehzâdegân
Mektebi ikinci kısım, Harem Esas Girişi, Vâlide Sofası, Vâlide Sultan Namaz Odası, Vâlide
Sultan Yatak Odası, Vâlide Taşlığı, Ocaklı Sofa, Çeşmeli Sofa, III. Murad Has Odası Girişi, I.
Ahmed Has Odası, Çifte Kasırlar koridoru, Kubbeli Kasır ve IV. Mehmed Kasrı’nda yer
almaktadır. Panolarda, simetrik, ulama ve serbest şemalı kompozisyon tipleri kullanılmıştır.
Bu üçü arasında en çok tercih edileni simetrik olanlardır. Desen içinde kullanılan şemse,
köşebent ve kaplarda da ön plana çıkan simetri, aynı zamanda çini panoların ve diğer
süsleme öğelerinin mekân içindeki kullanımlarında belirgin biçimde hissedilir. Bu yüzyılda
bir veya birden fazla bordür ile çevrelenen panolar, yukarıda köşebentlerle
sonlanır.Panoların alt kısmına çoğu kez bir kap yerleştirilmiştir.Köşebentler her zaman
rumîlerle bezenirken, kapların yüzeyinde çizgisel bezemelere de rastlanır. Hatayî ve rumîler
aynı desen sahası içinde kullanıldığında, tıpkı bir önceki asırda olduğu gibi, farklı hatlar
üzerinde yer alırlar. 17. yüzyılın ikinci yarısında rumîlerin formlarında farklılıklar
görülmektedir. 16. asır ile kıyas edildiğinde daha serbest bir tarzda çizilen rumîli
kompozisyonlarda, motiflerin dengeli bir şekilde dağılmadığı, biçim ve yönlerde kural
ihlâlleri yapıldığı görülür. Üzeri bezemeli veya bezemesiz, iki yana açılan ince kolları ile
çizilen rumîler 17. asrın karakteristik motifleridir. Bulut motifi, bu asırda nâdiren tercih
edilmiştir. Yarı stilize çiçekler panonun alt kısımlarında, kapların ve ağaçların iki
yanındakullanılmıştır. Ayrıca, şemse motiflerinin içinde ve kompozisyonlarda ana motif
olabilen bu çiçeklerin hatayî dalları üzerinde de kullanılmış olması dikkati çekmektedir.Yarı
stilize çiçeklerin çiziminde tabiata yakın bir tavır görülür. Bu, en çok,açılmış iri gül
motiflerinin perspektifli çizimleri ile karanfil motiflerinde hissedilir. Harem Dairesi çini
panolarında ayrıca daha önceki devirlerde kullanılmayan ve endemik bir tür olan ağlayan
gelin, çok çeşitli lale türleri, peygamber çiçeği ve sıklamen çiçekleri ile karşılaşılır. 17.
yüzyılın ikinci yarısında yarı stilize çiçeklerin kullanımında daha özgür hareket
edildiğisöylenebilir.
2.3. 18. Yüzyıl Tekfur Sarayı Çinileri
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İznik’de çini üretiminin sona ermesinin ardından III. Ahmed döneminde Sadrazam
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın teşvikiyle İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda kurulan çini
imalathanesi 1726 senesinde İznik’ten getirilen çinici ustalar tarafından üretime
başlamıştır. Kısa süreli bu üretim döneminin örnekleri başta Topkapı Sarayı Haremi olmak
üzere İstanbul’da belli başlı yapılarda kullanılmıştır. Harem Dairesi’nde Çeşmeli Sofa
güneydoğu ve kuzeydoğu duvarlarında yer alanTekfur Sarayı çinileri dört kenarından
ulanarak çoğaltılabilen kompozisyon şemasına sahiptir. Dairesel hatlı kompozisyon bitkisel
motifler ve pelengî motifleri ile oluşturulmuştur.
2.3. 18. ve 19. Yüzyıl Avrupa Çinileri
III. Osman (sal.1754-1757/1167-1170) ve III. Mustafa (sal. 1757-1774/1170-1187)
dönemlerinde özel sipariş ile başta Hollanda ve İtalya olmak üzere Viyana, Avusturya,
Saksonya, İspanya ve Fransa’dan çini ithal edilmiştir. (H. Adıgüzel, s. 68.) Harem
Dâiresi’nde, mimarî üslûp ve süslemedeki zevklerin değişimini yansıtan Avrupa çinileri
III.Selim’in Meşk Odası ve Mihrişah Sultan Dâiresi, III. Osman ve I. Abdülhamid Dâireleri,
Hünkâr Sofası, Başhaseki Dâiresi ile Dârüssaâde Ağası Dâiresi’nin bazı kısımları, Cariyeler
Koğuşu, Kara Ağalar Koğuşu, Gözdeler Dairesi’nde kullanılmıştır. Tek karo ve dört karo için
tasarlanan ulama kompozisyon şemaları, bordürler ve panolar olarak tasnif edilen Avrupa
çinilerinde Osmanlı zevkine uygun lale, karanfil ve gül motifleri, manzara resimleri, barok
üslûp kökenli soyut kompozisyonlar ile geometrik tasarımlar yer almaktadır. (H. Adıgüzel,
s.463.)
2.4. Cumhuriyet Dönemi Kütahya Çinileri
Harem Dairesi yüzyıllar içinde pek çok onarım ve geniş kapsamlı restorasyonlar
geçirmiştir.Cumhuriyet Dönemi restorasyonlarında dökülen, kırılan veya herhangi bir
sebepten ötürü yerinde muhafaza edilemeyen çinilerin yerleri Kütahya üretimi replikaları
ile veya kalemişi bezemelerle tamamlanmıştır.Bunlar arasında en dikkati çekeni Çifte
Kasırlar’ın dış cephesinde kullanılan süpürgelik çinileridir.
3. SONUÇ
Bilindiği gibi mimarî, strüktür ile dekorasyonun birlikte meydana getirdikleri bir
bütündür.Mimarî öğeler, çinili bezemelerin taşıyıcıları olmakla birlikte bu süslemelerin
çerçevesini oluşturarak panoların boyutlarını da belirler. (Filiz Yenişehirlioğlu, “XVI. Yüzyıl
Osmanlı Dönemi Yapılarında Görülen Mimari Süsleme Programlarında Mimar Sinan’ın Katkısı
Var Mıdır?”,Mimarlık Dergisi, S.5-6, 1982,s.29; Şerare Yetkin, “Mimar Sinan’ın Eserlerinde
Çini Süsleme Düzeni”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, C.1, (Editör: Sadi
Bayram), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1988, s.479.) Çini süslemelerin kullanıldığı alanlar
ile kullanılmadığı yerler arasındaki tezat, aynı panoların belirli bir esasa göre tekrarlanması
veya duvarların aynı yerlerine aynı tip panoların yerleştirilmesi mek}n içerisindeki }hengin
oluşmasına büyük katkı sağlar. (Filiz Yenişehirlioğlu, a.g.m., s.32.)
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Mek}nların inşaat süreçlerinde öncelikle çinilerin konulacağı yerlerin tespit edildiği
bilinmektedir.Bu tespit, mimar ile yapının b}nîsinin müşterek kararı ile gerçekleşmektedir.Çini
panoların yerleri belirlendikten ve buraların ölçüleri alındıktan sonra Topkapı Sarayı’nda
bulunan Nakkaşhane’de bir ser-nakkaş gözetiminde hazırlanan desenler, İznik’e gönderilerek
çini atölyelerinde levhalarüzerine aktarılır ve sıvacı ustalar tarafından daha önce tespit edilen
yerlere alçı ve çiviler yardımıyla monte edilir.(Desen tasarımı ve çizim yöntemlerinde takip
edilen yolun detaylı bir anlatımı için bkz. İnci Ayan Birol, Klasik Devir Türk Tezyinî
San’atlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul,
2009, s.106-109.)Çini kaplamalar klasik dönem dinî yapılarında ölçülü bir şekilde
kullanılmıştır. Bununla birlikte sivil mimarîde daha zengin bir süsleme programı uygulandığı
bilinmektedir.Harem Dairesi çininin yoğun olarak kullanıdığı mekanların başında gelir.Hemen
her devrin örneklerini bir arada bulundurduğu için araştırmacılar burayı bir çini müzesine
benzetir. Duvarlarda yer alan çinilerinden başka Saray depolarında da tam karo veya kırık
parça olarak 26 bin çininin varlığı bilinmektedir. Mimari bezemenin en değerleri öğelerinden
biri olan çininin kullanımı, tarihsel gelişimi, renk, motif ve desenlerinin her biri ayrı bir
araştırma sahasının konusu olabilir. Bu anlamda Topkapı Sarayı’nın Harem Seksiyonu
araştırmacılara zengin bir malzeme sunmaktadır.
KAYNAKLAR
Abdurrahman Şeref; “Topkapı Saray-ı Hümâyunu”,Tarih-i OsmanîEncümeni Mecmuası,Cüz
5, s.265-298; Cüz 6, s.229-364; Cüz: 7, s. 393-421; Cüz 8:s.457-483; Cüz:9, s. 521-537;
Cüz:10, s. 585-594; Cüz: 11, s.649-657; Cüz: 12, s.713-730, Ahmed İhsan ve Şürekası
Matbaası, İstanbul, 1328-1329(1910-1911).
Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi’-nâmesi (OsmanlıTarihi 1648- 1682);(Haz.: Fahri Ç.Derin),
Çamlıca Yayınları,İstanbul,2008.
ADIGÜZEL, Hatice, Topkapı Sarayı’ndaki Avrupa Çinilerinin Üretim Merkezleri Işığında
Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2014.
Ahmet Refik; “İznik Çinileri”, Darülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası,S.8, 1932, s. 36-53.
ALTUN, Ara (Editör);Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü,MenkulKıymetler Borsası,
İstanbul, 1997.
ANHEGGER-EYÜBOĞLU, Mualla;Topkapı Sarayı’nda Padişah Evi(Harem),Sandoz Kültür
Yayınları,İstanbul, 1986.
BAKIR, Sitare Turan; “Osmanlı Sanatında Bir Zirve, İznik Çini veSeramikleri”,
Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Editör: Gönül Öney– Zehra Çobanlı);
Kültür ve Turizm BakanlığıYayınları, Ankara, 2007, s. 279-305.

38
38

BAKIR, Sitare Turan; “İznik Çinilerinde Ulama Karo Tasarımları”, Osmanlı,C.11, (Editör:
Güler Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s.220-226.
BAKIR, Sitare Turan; “Geçmişten Günümüze Türk Çini Sanatında Tasarım”, 2000’li
Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik
Boyutu Sempozyum Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999,s.75-81.
CİMİLLİ, Canan; “Topkapı Sarayı Harem Dairesi”, Topkapı Sarayı Harem-i Hümâyûnu,
Padişahın Evi Harem, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2012, s.18-30.
DEMİRİZ, Yıldız; "17.Yüzyıl Çinilerinde Değişen Desen Anlayışı", 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür
ve Sanatı, Sempozyum Bildirileri,Sanat Tarihi Derneği Yayınları, İstanbul, 1998, s.77-84.
ELDEM,Sedad Hakkı- Akozan, Feridun;Topkapı Sarayı: Bir Mimari Araştırma, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982.
ERTUĞ, Zeynep Tarım; “Topkapı Sarayı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslamAnsiklopedisi, C.41,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2012, s.256-261.
ESEMENLİ, Deniz; “Harem”, Topkapı: ThePalace of Felicity, İtalya, 1990,s.36-75.
KALFAZADE, Selda; “Harem’in Çinileri”, Topkapı Sarayı Harem-i Hümâyûnu, Padişahın Evi
Harem, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2012, s.36-44.
KOCAASLAN, Murat; IV. Mehmed Saltanatında Topkapı Sarayı Haremi: İktidar, Sınırlar ve
Mimari, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2014.
ÖNEY, Gönül; Türk Çini Sanatı,Yapı ve Kredi Yayınları,İstanbul, 1976.
TURSUN BEY; Târîh-i Ebü’l-Feth, (Haz.:Mertol Tulum), Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul,
1977.
MÜLAYİM, Selçuk; “Osmanlı Mimarisinde Çininin Konumu, Prof. Dr. Şerare Yetkin Anısına
Çini Yazıları, Sanat Tarihi Derneği Yayınları, İstanbul, 1996, s.103-108.
SÖNMEZ, Zeki; “Tekfur Sarayı Denemesi”, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Osmanlı
Dönemi, (Haz.: Belgin Demirsar Arlı-Ara Altun), Kale Grubu Kültür Yayınları, İstanbul, 2008,
s.37-43.
YILMAZ, Gülgün, “Hollanda Duvar Çinilerinin Topkapı Sarayı‟ndaki Kullanımı”, Thirteenth
International Congress of Turkish Art, (3-8 September 2007, Budapest / Hungary),
Proceedings, ed. Geza Daivd-Ibolya Gerelyes, Budapest 2009, s.729-745.
YENİŞEHİRLİOĞLU, Filiz; “XVI. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Yapılarında Görülen Mimari Süsleme
Programlarında Mimar Sinan’ın Katkısı Var Mıdır?”,Mimarlık Dergisi, S.5-6, 1982,s.29-35.
YETKİN, Şerare; “Çini”,Türkiye Diyanet Vakfıİslam Ansiklopedisi, C.8, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993, s.329-335.
YETKİN, Şerare; “Mimar Sinan’ın Eserlerinde Çini Süsleme Düzeni”,Mimarbaşı Koca Sinan,

39
39

Yaşadığı Çağ ve Eserleri, C.1, (Editör: Sadi Bayram), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1988,
s.479-498

40
40

MODA VE İLETİŞİM ARACI OLARAK BEBEKLER
Fadime GELEŞ*

* Sanat Tarihçisi/Müzeolog, fadimegeles@gmail.com

ÖZET
Çocukların eline oyuncak olarak gelmeden önce bebekler, belli inanç ve törensel uygulamalar
için kullanılırken de kilden, tahtadan, fildişinden eller-ayaklar hareketli formda, genellikle dişi
ve yapıldığı toplumun giyim-kuşam geleneklerine uygun giydirilmişlerdir. Tarih boyunca kolay
ulaşılabilir hammadde ve artık parçalarla, yapıldığı yörenin giyim şeklini, insanının etnik ve
fiziksel özelliklerini, coğrafyasını, ekonomisini sadakatle yansıtan bebekler, estetik açıdan da
folklorik kültürün sevilen unsurlarındandır. Medeniyet düzeyi ilerledikçe çocuklara verilen
oyuncak bebekler daha kaliteli, giyim kuşam yönünden daha tatmin edici olmuştur.
Endüstrinin süratle gelişmesi, sosyal mobilite, bölgesel ve etnik grupların giyim kuşam
özelliklerinde süratli değişiklikler yaratmıştır. Moda ile ilgili bebekler, kitaplara ilk defa
Fransız Sarayı kayıtlarında geçmiştir. 1396 yıllarında Bavyera Kraliçesi, İngiltere Kraliçesine,
Fransız Sarayı’nın giyimleri hakkında fikir vermek için bir dizi giysili bebekler gönderilmiştir.
En son çıkan giyim kuşam hakkında müşterilerine fikir vermek için, bazı giyimevlerinde, tam
giyimli yapma bebekler kullanmışlardır. 17. yüzyılda modayı aksettiren bebekler, artık bir adet
haline gelmiş ve çoğunlukla Fransa’dan birçok ülkeye gönderilir olmuştur. 20. yüzyılın iletişim
araçlarından olan resimli kitaplar, fotoğraf, televizyon moda haftaları, defileler modanın
yaygınlaşmasında büyük roller oynamıştır. Bu iletişim araçlarıyla moda, rüzgar hızıyla
yayılabilmektedir. Ancak, süratle değişen örf ve adetlere bağlı giyim ve kuşamın yeni kuşaklara
iletilmesi, yine bebeklerle yapılmaktadır. Bu yüzden, geleneksel giyim kuşamları aksettirmek
yönünden bebek, toplumlar arasında süratle yayılabilen, az yer işgal eden, ucuza mal edilen bir
ortam oluşturarak yaygın bir turistik figür ve koleksiyon malzemesine dönüşmüştür.
Anahtar kelimeler: Yapma bebek, Moda, Kültür, Folklor, Turizm

DOLLS AS A MEANS OF FASHION AND COMMUNICATION
Abstract
Dolls have been used for specific belief and ceremonial practices, produced from clay, wood,
ivory, hands-feet as moving parts, before they arrived into the hands of children. Dolls,
generally as female, were clothed appropriate to the apparel-traditions of the society in which
they were made.Dolls, which have been truly reflecting the clothing style, ethnic and physical
characteristics of people, geography, economy of the region, produced from easily reachable
raw materials and residual parts throughout the history, are aesthetically among the popular
elements of folkloric culture. As the level of civilization advanced, the baby dolls given to the
children became higher quality and more satisfying in terms of clothing. Rapid development of
the industry and social mobility formed rapid changes in the clothing of regional and ethnic
groups.Babies were firstly registered to books concerning fashion in the records of the French
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palace. The queen of Bavaria shipped a series of dressed dolls to the queen of England in order
to provide insight about the clothing of the French palace. Some clothing stores used fullydressed hand-made dolls to provide an insight to their customers regarding the latest clothing
trends. Dolls, reflecting the fashion in the 17th century, became a custom and they were
shipped to many countries from France. Among the communication mediums of the 20th
century; picture books, pictures, television fashion weeks, fashion shows, played major roles
spreading the fashion. Fashion can get widespread very quickly with these communication
mediums. However, the transmission of the clothing, related to rapidly changing traditions and
customs, to the new generations is also performed through dolls. For this reason, dolls have
transformed into a common touristic figure and a collection item while covering little space,
being inexpensive, forming an environment which can spread swiftly among the societies in
terms of reflecting the traditional clothing.

Keywords: Making doll, Fashion, Culture, Folklore, Tourism

1. GİRİŞ
Moda Kavramı Latince "modus" kelimesinden türemiş ve sınırlanamayan anlamında ifade
edilen bu kavram, birçok alanda etkisini göstermektedir. Gündelik hayatta çok sık kullanılan
bu kavrama yönelik çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Sproles, moda kavramını, “belirli bir zaman
ve durum için tüketici tarafından uyarlanmış geçici döngüsel fenomenlerdir’’ olarak
tanımlamaktadır.Ayrıca giyimi modanın klasik ürünü olarak belirlemekle birlikte, tüketicilerin
otomobilden eve, yemekten müziğe estetik seçimleriyle ilgili olduğunu da
belirtmektedir.(Ertürk,2011: 5). Modanın giyimle olan ilişkisi yalnızca uygulamayla sınırlı
kalmamış, geçmişte ve günümüzde sanatın da önemli bir aracı olmuştur. Başlangıçta zanaat
boyutunda kalan bu ilişki 1880 yılında Parisli terzi Charles Frederick Worth'un hazırladığı
giysilerden birine imzasını atmasıyla sanatsal bir anlam kazanmıştır. Böylece giysi tarihin bir
parçası olmaktan çıkarak kişisel bir anlatım biçimine dönüşmüştür. Bu olay modanın bir
disiplin olarak kabul edilip, sanatla bütünleştiğinin bir kanıtı, bir dönüm noktasıdır
(Bilgen,2002:18).
2. MODA/GİYİM VE İLETİŞİM
2.1. Moda ve Giyim
Moda ve giyim ilişkisi: Aynı maddeler ya da nesnelerin farklı formlarda var oluşunu gösteren
belki de en belirgin alanlardır. Başlangıçta korunma amacıyla bir gereksinim olarak ortaya
çıkan giyim, giderek insanın maddi ve manevi varlığını tamamlayan toplumsal bir olguya
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dönüşmüştür. Toplumların sosyal ve kültürel kimlikleri ile giysi formları arasında iletişim
sürecine bağlı olarak kurulan ilişki, farklı sosyal ve kültürel kimliklerin işlevsel yaratımların da
açık bir göstergesidir. Giyim, bireysel ve toplumsal özelliklere bağlı olarak yaşamın her anında,
her ortamda en temel gereksinimlerden biridir. Bu gereksinim bireyin topluma kabulündeki
psikolojik dürtüleri, toplumsal farklılıklardaki sosyolojik bulguları da etkilemektedir
(Birgen,2002:17). Bu doğrultuda kültürel ve sosyal kimliğin yapısında ve iletişiminde giysilerin
önemli bir yeri olduğu söylenebilir.
Eski çağlardan günümüze kalan eserler arasında giysi örnekleri oldukça az sayıda ve yıpranmış
durumdadır. Ancak, duvar resimleri, freskler, heykeller ve seramik formlarda kullanılan
süslemeler dönemlerin ve toplumların giyim-kuşam özelliklerini ve değişen moda anlayışlarını
yansıtmaktadır. Mısır tapınaklarındaki fresk ve kabartmalar, Yunan heykelleri, Doğu kültürleri
ve Batı uygarlığına ait resimler kadın, çocuk ve erkek giyim stillerini en doğru şekilde
günümüze aktaran eserlerdir (Birgen,2002:19).
Moda önceleri toplumun belli kesimlerinde etkili olmuş, 18. yy son çeyreğinde İngiltere'de
başlayan Endüstri Devrimi ile gelişen teknolojilere bağlı olarak yaygınlaşmıştır. Bu gelişim
geleneksel zanaat düzenine dayanan üretim yöntemlerini ve düşüncesini tümüyle
değiştirmeye başlamıştır Zanaattan endüstriye geçiş ve bu geçişi sağlayan makineler,
endüstriyel alanlarda farklı sistemlerin oluşumunu sağlamıştır.1846 yılında dikiş makinesinin
(EliasHowe) bulunuşu, 1885 yılında ayaklı dikiş makinesinin (lsaac Singer) geliştirilmesi
(Birgen, 2002:24), 20. yy başından itibaren gelişmiş endüstri makinelerinin kullanımı ile giyim
bir endüstri dalı haline gelmiş, zamandan, işçilikten ve kumaştan ekonomi sağlanmış, kısa
zamanda, çok sayıda, daha az maliyet ve yüksek kalitede giysi üretimine geçilmiştir.
2.2. Moda ve İletişim
Moda ve iletişim ilişkisi: İnsan biyolojik ve toplumsal bir varlıktır. Biyolojik yanı fiziksel
varoluşuyla ve bu varoluşun sürdürülmesiyle ilgilidir. Toplumsal yanı ise, hem fiziksel
varoluşunu hem de topluluktaki kendisinin ve ötekilerin örgütlü varoluşunu sürdürmesiyle
ilgilidir. Toplumsal yan, mikro seviyede insan psikolojisinden, makro seviyede toplumsal
üretim, dağıtım ve tüketime kadar çeşitlenir. İletişim, insanın biyolojik, psikolojik ve toplumsal
varlığını üretebilmesinin ve geliştirebilmesinin zorunlu koşulu olan düşünsel ve ilişkisel
faaliyetler bütünüdür (Erdoğan,2011: 38). Moda da iletişimin araçlarından biridir.
Bir iletişim biçimi olarak moda, sembolik etkileşim aracılığıyla toplumsallaşma sürecinde,
kurallara göre değil, seçimlere göre işleyen ve kimlikleri ifadelendiren bir araçtır. Kimliklerin
ifade edilmesinde giysiler ve giyim tarzları konusunda yapılan seçimler, Latince "modus""oluşmayan sınır" anlamına gelen modanın sınırlarını oluşturmaktadır. Moda, bireyin yaşam
tarzına uygun olarak alabileceği görünümlerin bir ifadesidir. Yaşam tarzları, toplumsallaşma
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sürecinde şekillenen ve gündelik hayat içerisinde zevk (taste) kavramını oluşturan/ortaya
koyan bir bütünlük içermektedir. Bu bütünlüğün bileşenleri, farklı yaşam tarzlarına göre
değişiklik göstermektedir. Değişkenler, kimliklerin, tüketim örüntülerinin, toplumsallaşma
süreçlerinin ve kullanılacak sembollerin ve "sınırların belirlenmesinde etkili ve önemli
öğelerdir (Gençtürk-Hızal,2003: 66). Moda Giysi/giyinme biçimleri, toplumsal etkileşimde,
iletişim bağlamda bir sembol olarak kullanılmaktadır. Bu semboller, bireyin içinde bulunduğu
toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik yapıda anlam üretirler ve kimliklerin toplumsal,
ekonomik, siyasal, içerim ve ifadelerinde önemli rol oynarlar. Kendini ifade etmek, sözsüz bir
iletişime dayanarak, giysiler aracılığıyla anlamları paylaşmak ve farklı kimlikler
oluşturmaktır.Moda, bireyin yaşam tarzına uygun olarak alabileceği görünümlerin bir
ifadesidir. Kim ve ne olduğumuz konusunda "öteki" ile paylaşılan izlenimler, toplumsal
ilişkileri de düzenleyen ve kimlikleri inşa eden bileşenlerdir (Gençtürk-Hızal,2003: 68).

3. MODA VE İLETİŞİMDE BEBEKLERİN RÖLÜ
El yapımı bebek tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bebek yapımı Orta çağda ve
Rönesans devrinde yapılmış olan şekliyle Paleolotik ve Neolotik çağlara kadar uzanmaktadır.
Tarih öncesi ürünler önce tamamen çıplak, sonra taç veya başlık ile ve en son şekli ile de
giyimli olarak tasarlanmışlardır. Hitit, Frig, Bronz ve Cilalı Taş devrinde küçük heykelciklerin
bir bölümü ana tanrıça kültürü ile ilgili, bir bölümü de oyuncak bebek olarak kullanılmıştır.
Çocukların eline oyuncak olarak gelmeden önce bebekler, belli inanç ve törensel uygulamalar
için kullanılırken de kilden, tahtadan, fildişinden eller-ayaklar hareketli formda, genellikle dişi
ve yapıldığı toplumun giyim-kuşam geleneklerine uygun giydirilmişlerdir (Geleş,2011:11).
Yapma Bebek, kişinin kendi kişisel ya da toplumsal geçmişine bir yolculuk olabileceği gibi,
endüstri tarihi ve sanat tarihi açısından bakıldığında da zengin örneklerle dolu bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü teknolojik gelişmenin işaretlerini taşımasının yanında, aynı
zamanda, ister el yapımı ister seri üretim olsun başlı başına bir tasarım ürünüdür (Yentürk,
2001:54).
Moda ile ilgili bebekler, kitaplara ilk defa Fransız sarayı kayıtlarında geçmiştir. 1396 yıllarında
Bavyera Kraliçesi, İngiltere Kraliçesine, Fransız Sarayının giyimleri hakkında fikir vermek için
bir dizi giysili bebekler gönderilmiştir. En son çıkan giyim kuşam hakkında müşterilerine fikir
vermek için, bazı giyimevlerinde, tam giyimli yapma bebekler kullanmışlardır. 17.yy.da
modayı aksettiren bebekler, artık bir adet haline gelmiş ve çoğunlukla Fransa’dan birçok
memlekete gönderilir olmuştur. Bu şekilde toplumların giyim kuşamlarını aksettiren bebek
modelleri, çeşitli kültürlerin bu konularda birbirlerini tamamlamalarına yardımcı olmuştur
(Bilgin,1999:23).
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Geçmiş yüzyıllarda ahşaptan, deriden, alçı ve porselenden tek tek oyularak veya kalıplanarak
yapılan, bazen gerçek insan boyutlarına ulaşan Moda (Model) Bebeklerinin yerine Sanayi
Devrimiyle birlikte 19.yy. ortalarından 20. yy ortalarına dek Bisque (sırlanmamış porselen)
başlı bebekler seri ve çok sayıda üretilmişlerdir. (Resim 1) Ancak bunların çok azı eksiksiz
olarak bu güne gelebilmiştir. Giyim ve aksesuarları ait olduğu dönemin modasını, saçı dönemin
saç tuvaletini yansıtan bu bebeklerin baş, kol ve bacakları oyuncak sanayinin büyükleri olan
Alman, İtalyan ve Fransız firmalarının üretimi olup enselerinde ya da gövdelerinde firma
damgaları bulunmaktadır. (Resim 2, 3) Terziler ve sanatçılar tarafından gövdeleri doldurulup
dikilerek, dönem modasını yansıtacak şekilde giydirilmişlerdir. (Resim 4)
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R.1 Avrupa Porselen Bebek, Fransa, Boy:45 cm

R.2 Avrupa Model Bebek İtalya, Boy:56 cm

R.3 Soğuk Firma Damgası, Ayrıntı

R.4 Avrupa Model Bebek, Almanya Boy: 56 cm

20.yy’ın iletişim araçlarından olan resimli kitaplar, fotoğraf, televizyon moda haftaları, defileler
modanın yaygınlaşmasında büyük roller oynamıştır. Bu iletişim araçlarıyla moda, rüzgar
hızıyla yayılabilmektedir. Ancak, süratle değişen örf ve adetlere bağlı giyim ve kuşamın, yeni
kuşaklara iletilmesi yine bebeklerle yapılmaktadır. (Resim 5) Bu yüzden, geleneksel giyim
kuşamları aksettirmek yönünden bebek, toplumlar arasında süratle yayılabilen, az yer işgal
eden, ucuza mal edilen bir ortam oluşturarak yaygın bir turistik figür (Resim 6, 7), koleksiyon
malzemesi ve iletişim aracına dönüşmüştür. (Resim 8)

R.5 Folklorik Geyşa Bebek, Japonya, Boy:27 cm

R.6 Folklorik Tanzanya Bebeği, Boy:25 cm
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R.7 Folklorik Damal Bebeği, Türkiye, Boy:36 cm

R.8 Folklorik Bebek, Kanarya Adaları, 26 cm

4. SONUÇ
Ülke tanıtımı ve kültürel miras olarak öneminden dolayı yapma bebek son yıllarda ülkemizde
de desteklenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yarışmalar düzenlenerek belli bir tipoloji
saptanmış (Elif Bebek) bu doğrultuda ülkemizi doğru yansıtması için model seçilmiştir.
Geçmişe baktığımızda ise bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılmış olduğunu elimizde bulunan
nadir yazılı basılı materyallerden yola çıkarak görmekteyiz. Bu çalışmaların başlıca ve en
önemlisi Kızılay’ın Kızılhaç’la işbirliği sonucu gerçekleştirdiği İstanbul sergileridir. 1936 ve
1968 yılları arasında dört sergi düzenlendiği bilinmektedir (Geleş,2016:46). İlki, 1936 yılında
Kızılay Cemiyeti- Eminönü şubesi tarafından Taksim Belediye Bahçesi’nde, ikincisi, 1950
yılında Spor ve Sergi Sarayı ile sonrasında İzmir Enternasyonal Fuarına nakledilmiş olarak
(Resim 9), üçüncüsü, 1954 yılında Bahar ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Gülhane Parkı’nda
(Resim 10) yapılmış uluslararası büyük organizasyonlu sergilerdir. Dördüncü sergi ise
elimizde bulunan Kızılay’ın 100. yıl anısına bastırmış olduğu bir pulla ‘Bebek Sergisi’ni işaret
etmekte, İstanbul Spor ve Sergi Sarayı’nda 11-13haziran 1968 yılında düzenlendiğini
göstermektedir. (Resim 11) Belirtildiği üzere amaç; Kızılay ve Kızılhaç işbirliğini sağlamak,
Kızılay’a gelir sağlamak, milli tarihin, geleneksel kıyafetlerin tanınması ve tanıtılmasıdır
(Geleş,2016: 47).
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R.9 Kızılay Milletlerarası Bebek Sergisi Kataloğu (1950)
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R.10 Bebek Sergisi Hatıra Kitapçığı (1954),

R.11 Bebek Sergisi Pulu (1968)

Tarih boyunca kolay ulaşılabilir hammadde ve artık parçalarla, yapıldığı yörenin giyim şeklini,
insanının etnik ve fiziksel özelliklerini, coğrafyasını, ekonomisini sadakatle yansıtmış olan
folklorik bebekler; kültür mesajı vermesi, taşınabilirliği, koleksiyonerleri ve turistleri
cezbedici, albenili özelliği ile birçok ülkenin turizminde ekonomik kazanca oldukça katkı
sağlamaktadır.
Dünyadaki en büyük bebek koleksiyonları New York Metropolitan Müzesindedir. Amerika’da
10.000 den fazla özel ve devlet koleksiyonu bulunduğu bilinmekte, değişik Avrupa
milletlerinin kıyafetlerini taşıyan bebekler ise New York Çocuk Müzesinde görülmektedir
(Bilgin,1999:32). Ayrıca İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya Müze Koleksiyonlarında da
Moda ve değişik kültürleri yansıtan folklorik bebekler sergilenmektedir. Ülkemizde de bebek
koleksiyonları dünyadaki örnekleriyle yarışacak nitelikte olmakla birlikte henüz bir
müzeleşmeye gidilememiştir.
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MÜHİMME DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERİ/İDARİ ( YÖNETEN)
SINIF MENSUPLARININ YAPTIĞI EŞKIYALIK HAREKETLERİ (1626-1631)
Mihriban ARTAN
ÖZET
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde sosyal, iktisadi ve siyasi çözülme devleti değişen dünya
şartlarına göre geride bırakmıştır. Bu durum devletin önemli müeseselerinde özelliklede
askeri sınıfında bozulmaları, yenilgileri, ekonomik buhranı ve eşkıyalık hareketlerini
doğurmuştur. Bu çalışmanın konusu olan eşkıyalık hareketleri; hırsızlık, soygun, yol kesme, ev,
kervan ve hamam basma, adam kaçırma, cinayet, askeri sınıf mensuplarının zulümleri, görev
suistimali şeklinde cereyan etmiştir. Çalışmanın ana kaynağı olan mühimme defterlerine
yansıyan askeri sınıf mensuplarının yaptığı eşkıyalık hareketleri doğrudan kendisinin ya da
maiyetindekilerin yaptığı olaylar şeklinde meydana gelmiştir. Eşkıyalık hareketleri daha çok
Rumili Eyaleti’nde ve Anadolu Eyaleti’nde gerçekleşmiştir. Diğer eyaletlerde de birçok
eşkıyalık hareketi yaşanmıştır. Hükümlere yansıyan eşkıyalık hareketlerine karşı alınan
önemler ve suç işleyenlere verilen cezalar çoğu zaman bu faaliyetleri engelleyememiştir. Bu
durum devlet otoritesinin taşrada zayıflamasına neden olmuştur. Bu çalışmada XVII. yüzyılın
ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin genel durumu, eşkıyalık, eşkıyalık hareketlerinin ortaya çıkış
sebepleri incelenecektir. Ayrıca 83, 84, 85 Nolu Mühimme Defterlerine yansıyan hükümlere
göre Osmanlı Devleti’nde askeri sınıf mensuplarının yapmış olduğu eşkıyalık hareketleri,
alınan tedbirler ve verilen cezalar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mühimme Defteri, Askeri-İdari Sınıf, Eşkıyalık

 Doktora Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tarih Anabilim Dalı),
artanmihriban@gmail.com
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BANDITRY INCIDENTS MADE BY MILITARY/ADMINISTRATIVE (GOVERNING) CLASS
MEMBERS IN THE OTTOMAN STATE IN MUHIMME REGISTERS (1626-1631)
ABSTRACT
In the Ottoman Empire, social, economic and political disintegration in the 17th century left
empire behind according to changing world conditions. This situation brought about
corruption in important institutions of the state, particularly military, and caused economic
crisis, banditry incidents, military defeats. Banditry incidents which are the subject of this
study happened as robbery, burglary, road robbery, home/caravan/Turkish baths invasion,
commiting murder, kidnapping, cruelties which military did, and misconducting. According to
mühimme registrations which are the main source of this study, banditry incidents happened
either by directly important military officials or subordinates. Banditry incidents occurred
mainly in Rumeli and Anatolia provinces. Banditry incidents also occurred in other provinces.
The measures taken against the banditry incidents and the penalties for the perpetrators often
failed to prevent these incidents. This situation caused the state authority to weaken in the
provinces. In this study, the general situation of the Ottoman Empire in the first half of the 17th
century, the reasons for the emergence of banditry and banditry incidents are examined. In
addition, according to the number 83rd, 84th, 85th mühimme registrations, banditry incidents
which military officials participated, the measures taken and penalties imposed will be
emphasized.
Key words: Mühimme Registers, Military-Admınıstratıve Class, Banditry

1. GİRİŞ
Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda, Avrupa ve Asya topraklarına yayılarak ticaret yollarının
denetimini ele almış ve büyük bir devlet olmayı başarmıştır. Bu dönemden sonra Osmanlılar
aleyhine siyasi döngülerin ve ekonomik dengelerin yavaş yavaş değişmeye başladığını
görmekteyiz (Özgün, 2008:6). Komşu ülkelerle askeri ve siyasi olaylardan dolayı ortaya çıkan
idari ve mali buhranlar XVII. yüzyıldan itibaren devletin idari ve mali gücünü sarsmıştır.
Toplanan vergiler merkezi devlet bütçesine ayrılmayarak, sarayın masraflarını karşılamak için
kullanılmıştır. Bu durum merkezi devlet bütçesinin kontrol ve idare ettiği mali sahanın son
derece daralmasına sebep olmuştur (Barkan,1956: 196-197).
Amerikan gümüşünün 1580’lerden itibaren Osmanlı Devleti’nin piyasasına girmesi de büyük
bir enflasyona yol açmıştır. Memur ve asker maaşları sabit kalırken eşya fiyatları yükselmiştir.
Bu enflasyon ekonomik ve sosyal sorunlar doğurmuştur. Hazine açığı giderek büyümüş buna
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paralel olarak vergiler artarak çeşitlenmiştir. Özellikle avarız türü vergilerin düzenli hale
getirilmesiyle taşradaki idarecilerin halk üzerindeki baskıları artmıştır. Bu dönemde meydana
gelen ekonomik sıkıntılar ve reayaya yüklenen ağır vergiler Anadolu’da geniş çaplı eşkıyalık
hareketlerine yol açmıştır. Celali adı verilen bu gruplar, Osmanlı Devleti doğu ve batı
cephelerinde savaşta iken Anadolu’da büyük bir karışıklığa sebep olmuştur. İşsiz güçsüz olan
bu gruplar, vaktiyle savaş için toplanmışlar fakat savaş sona erince kapısız kalıp sekban ve
levendler denilen Celali gruplarının insan kaynaklarını oluşturmaktadır (Emecen, 1999: 46).
XVII. yüzyılda Osmanlı-İran (Safevi) Savaşları (1577-1639), Girit'in Fethi (1645-1669),
Lehistan Seferleri (1620-1676) ve Osmanlı-Avusturya Savaşları (1593-1699) olmuştur. XVII.
yüzyılda idari, askeri ve mali alanlarda meydana gelen bozulmalar ve uzun süren bu
savaşlardan dolayı ülke bir çıkmaza girmiştir. İstanbul’da ulufe dağıtımı nedeniyle Yeniçeri
Ayaklanmaları, Cel}li İsyanları, Eşkıyalıklar, bağlı beylik ve özel yönetimli eyalet isyanları
(Eflak, Boğdan, Erdel, Bağdat, Basra ve Trablusgarp gibi bölgelerde) yaşanmıştır(Gökbunar vd.,
2010: 74). Osmanlı Devleti için XVII. yüzyıl, sosyal huzursuzlukların ve isyanların kendini iyice
hissettirdiği bir dönem olarak da bilinir. Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik dengenin bu
yüzyılda bozulması ile huzurluksuzlar baş göstermiştir. Bu bozulmalar tüm müesseselerde
kendini gösterdiği gibi bazı askeri-idari (yöneten) sınıfında da görülmektedir. İncelediğimiz
hükümlerde askeri-idari (yöneten) sınıf mensuplarında disiplinin bozulması görülmek ile
birlikte bu gruplar ülkenin içinde olduğu durumu fırsat bilerek asıl görevinden uzaklaşıp
eşkıyalık yapmışlardır.
İncelediğimiz zaman aralığı olan (1626-1631) IV. Murad’ın saltanatının ilk yıllarına denk
gelmektedir. IV. Murad padişah olduğunda henüz çocuktu. Çocuk padişahın saltanatının ilk
yıllarında yönetimin valide sultan ve ağaların elinde olması hasebiyle devletteki bozulmaların
ve huzursuzlukların iyice arttığı görülmektedir. Yeniçeri isyanları, eşkıyalık hareketlerinin
tekrardan arttığı görülmüştür. Otorite boşluğundan dolayı “Askeri-İdari (Yöneten) Sınıf”
mensuplarının görev suistimali yaparak celali şeklinde gezip eşkıyalık yaptıkları, halka zulüm
ettikleri incelediğimiz belgelere yansımıştır.
1. 1. Eşkıyalık
Arapça “şaki” kelimesinin çoğulu olan “eşkıya” tabiri; yol kesen, azgın, hırsızlık yapan, fesatçı
(Sami, 1317: 118), dağ hırsızları, haydutlar (Develioğlu, 2007: 238) olarak tanımlanmıştır.
İslam tarihi literatüründe yol kesip soygun yapan, halkın malına ve canına kasteden, etrafı
haraca kesen eşkıya grupları için “harrabe” veya “kuttau’t-tarik” tabirleri kullanılmıştır.
Osmanlılar da bu tip faaliyetlerde bulunanlara daha çok “şaki” ve bunun çoğulu olarak “eşkıya”
tabirini kullanmıştır. Osmanlı kaynaklarında ayrıca “Celali”, “eşirra”, “harami”, “haramzade”,
“türedi”, “haydut (hayduk)”, “uğru” kelimeleri de eşkıya karşılığı olarak kullanılmıştır (İlgürel,
1995: 466-467).
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Çalışmamızın ana kaynakları olan 83-84-85 Numaralı Mühimme Defterlerinde kaleme alınan
ferman ve beratlarda ise eşkıyalık faaliyetlerinde bulunanlara “şaki” (BAO, MD 84, 101/50),
“eşkıya” (BAO, MD 83, 3/4), “Celalî” (BAO., MD 85, 151/537), “haramzâde” (BOA., MD 85,
121/564) ve “haydut” (BOA., MD 85, 543/151) denilmiştir.
1. 2. Eşkıyalığın Ortaya Çıkış Sebepleri
Osmanlı Devleti’nde bozulan devlet yapısı, toplumun her sahasında olduğu gibi, askeri-idari
(yöneten) sınıf mensuplarının davranışlarında da çarpıcı bir biçimde tezahür etmiştir. Osmanlı
devleti kuruluşundan itibaren, sağlıklı ve dengeli bir yapılanmaya sahipken, devletin hızla
büyümesi ile temel müesseselerin yeni şartlar ve gelişmeler karşısında yetersiz kalmasına
sebep olmuştur (Bayrak, 2015: 36). Bu yetersizlik merkezin otorite gücünü kaybetmesine ve
bir çözülmeye doğru gitmesine neden olmuştur. Bu çözülüş, Osmanlı Devleti’nin kırsal
kesimlerinde XVI. yüzyılın sonlarından XVII. yüzyılın ortalarına kadar “celali” denen grupların
oluşmasına sebep oldu. Devlet Doğu ve Batı cephelerinde savaşırken bu gruplar köylere
saldırıp şekavetler gerçekleştirmiştir (Barkey, 2016: 157).
XVII. yüzyılın başlarından itibaren hem askeri hem de mali açıdan devlete önemli külfet getiren
seferler devam etmiştir. Anadolu’daki yöneticilerin birçoğunun bu seferlere katılması merkezi
otoritenin zayıflamasına paralel olarak taşra idarelerinde de otorite boşlukları meydana
gelmiştir. Bu durumdan istifade eden bazı kimseler bulundukları bölgelerde başına buyruk
hareket ederek kanun nizam tanımaz olup Anadolu’nun muhtelif yerlerinde eşkıya gruplarını
oluşturarak huzur ve emniyetin bozulmasına yol açan faaliyetlere yönelmişlerdir (Özcan,
2009: 85). Böylece, XVII. yüzyılda eşkıyalık hareketlerine uygun bir zemin hazırlamıştır.
Eşkıyalık devlet otoritesinin çeşitli iç ve dış sebeplerle zayıf düşmesi ile birlikte gelişen sosyal
ve ekonomik sıkıntılar sonucunda oluşmuştur. Uzun süren savaşlar, ülkedeki sıkıntıları had
safhaya ulaştırmıştır. Osmanlı Devleti, bir taraftan cephede düşmanla savaşırken diğer taraftan
eşkıya ile mücadele etmek zorunda kalmıştır (Artan, 2016: 17-18).
Naîma, devletin merkezi otoritesinin iç ve dış nedenlerden zayıf düşmesi ile birlikte ülkede
gelişen ekonomik ve sosyal sıkıntıları şöyle ifade etmektedir; Hızlı büyüme karşısında ehliyetli
idarecilerin azlığı nedeniyle fethedilen yerlere ehil olmayan yöneticiler atanmıştır. Böylece
taşra teşkilatları ehil olmayan yöneticilerin eline geçmiştir. Görev alan ehliyetsiz yetkililer
ihtirasla hareket edip zulme yöneldiklerinden türlü karışıklıklara ve isyanlara sebep
olmuşlardır. Taşra teşkilatlarının bu durumuna karşılık merkez teşkilatının durumu da farklı
olmamıştır. Naîm}’ya göre vezirler arası mevki hırsının başlaması, rüşvet, adam kayırmanın
yaygınlaşması, cesaret, vefa, şefkat ve merhametin yok olması; bilginin, doğruluğun, sabrın
ortadan kalkması ile eski kanunlara muhalefet ve şeriata riayetsizliğin başlamasıyla toplumsal
ve ekonomik sorunlar baş göstermiştir. Ayrıca XVII. yüzyılda vezirlerin bilgisizlikleri ve
zalimliklerine dikkat çeker. Onları bu hale getiren; para ve mal biriktirebilmek hırslarından
başka bir şey olmadığını söyler (Arslantürk,1997: 103-104).
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Nitekim uzun süren savaşlar, ekonomik buhran ve merkezi otoritenin zayıflaması gibi etkenler
Osmanlı coğrafyasında eşkıyalık hareketlerinin başlanmasına sebep olduğu söylenebilir. Bu
çalışmada IV. Murad’ın saltanatının ilk yılları olan 1626-1631 tarihleri arasında 83-84-85
Numaralı Mühimme Defterleri’ne yansıyan “askeri-idari (yöneten) sınıf” mensuplarının yaptığı
eşkıyalık hareketleri incelenilecektir. Hükümlere yansıyan eşkıyalık hareketlerinin hangi
eyaletlerde yaşandığı, bu eşkıyalık hareketlerine karşı alınan tedbirlerin neler olduğu ve ne tür
cezalar verildiği üzerinde durulacaktır.

2. ASKERİ-İDARİ (YÖNETEN) SINIF MENSUPLARININ YAPTIĞI EŞKIYALIK HAREKETLERİ
Osmanlı Devleti’nde toplum iki büyük sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan biri, “askeri-idari
(yönetenler) sınıf”, diğeri ise, “reaya (yönetilenler) sınıf” idi. Reayanın asıl görevi; hangi din ve
etnik gruba mensup olursa olsun, üretim yapmak ve vergi vermek suretiyle askeri sınıfı
desteklemekti. Padişah başta olmak üzere askeri-idari sınıfın görevi ise, İslam şeriatı ve örften
oluşan Osmanlı hukukunu uygulayarak ülkede adaletin hüküm sürmesi ve halkın refahını
sağlamaktı (İnalcık, 1990: 31). Bu sistem ile k}r değil, toplumun refahını temin etmek
amaçlanmaktadır (İnalcık,2000: 84-86).
Osmanlı toplumunda “Askeri-İdari (Yönetenler) Sınıfını” dört alt gruba ayırmak mümkündür.
Bunlar; “Padişah ve Saray Halkı”, “Kılıç Ehli (Seyfiye)”, “Kalem Ehli (Kalemiye)” ve “İlim Ehli
(İlmiye)”dir.“Reaya (Yönetilenler) Sınıf” ise, işlevleri açısından “Tüccar ve Zanaatkarlar” ile
“Köylüler” olmak üzere ikiye ayrılabilir (Yediyıldız, 2002: 302). Çalışmamız gereğince “Reaya
(Yönetilen) Sınıf” üzerinde durulmayacaktır. “Askeri-İdari (Yöneten) Sınıf” mensuplarının
yaptığı eşkıyalık hareketleri Divan-ı Hüm}yûn’da tutulan defterlerden biri olan Mühimme
Defterleri doğrultusunda incelenecektir.
Bu çalışmanın konusu olan “Askeri-İdari (Yöneten) Sınıf” mensuplarının yaptığı eşkıyalık
hareketleri 83-84-85 Numaralı Mühimme Defterleri’nde 109 hüküme yansımıştır. Buna göre
eşkıyalık hareketlerinin hangi gruplar tarafında ve hangi eyaletlerde yapıldığını örneklerle
gösterilmeye çalışılacaktır.
İlk olarak Mühimme Defterleri’ne yansıyan “Askeri-İdari (Yöneten) Sınıf” mensubu olan
vezirlerin maiyetindekilerin yaptığı eşkıyalık hareketlerine değinecek olursak; incelediğimiz
hükümlerde vezirlerin doğrudan gerçekleştirdiği olay yoktur, vezirlerin maiyetinde bulunan
kişilerin gerçekleştirdiği olaylar belgelere yansımıştır. Bosna Eyaleti’nde vezirlerin
maiyetindekilerin yaptığı eşkıyalık hareketlerine dair 2 hüküm mevcuttur. Gönderilen bir
başka hükümde ise Anadolu Eyaleti’nde bir eşkıyalık hareketi yaşandığı görülmektedir. 23
Aralık 1630’da İzmir monlasına ve Sığla sancakbeyine gönderilen hükümde İzmir
taraflarındaki bazı miri mukataalar ile eminlerin ve reayanın işlerine karıştığını, halka zulüm
ve eziyet ettiklerini bildirmiştir. İzmir monlasının ve Sığla sancakbeyinin Vezir İlyas Paşa’nın
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adamlarına engel olunması istenmiştir. Ayrıca gönderilen hükümde Vezir İlyas Paşa’nın
adamlarının vilayete girmeleri yasaklanıp, vilayet haricine çıkartılması ve bu hususta
gerekenin yapılması buyrulmuştur (BOA., MD 85, 90/596).
“Askeri-İdari (Yöneten) Sınıf” mensubu olan beylerbeyi eyaletin askeri işlerinden sorumlu en
yetkili idarecidir. Ayrıca, beylerbeyi bulunduğu eyaletteki halkın can ve mal güvenliğini
sağlamakla görevli idi (Ünal,1999: 112). Merkezi otoritenin zayıflamasını fırsat bilen
beylerbeylerinin hem görevlerini yerine getirmeyip hem mahiyetindeki kethüdaları,
mütesellimleri veya subaşıları tarafından eşkıyalık faaliyetlerine katıldıkları incelediğimiz
hükümlere yansımıştır. Anadolu Eyaleti’nde beylerbeylerinin ve mahiyetindekilerin yaptıkları
eşkıyalıklara dair 8 hüküm tespit edilmiştir. Bir hükümde Anadolu Beylerbeyi’nin adamı
Mehmed’in Pazarcık kazası Honam köyünden Aişe Hatun’un evini basarak bazı emval ve
erzakını yağmaladığı, eşkıyalık yaptığı görülmektedir (BOA, MD 84, 56/30). Yine aynı
defterlerde beylerbeylerinin ve mahiyetindekilerin yaptığı eşkıyalığa dair Karaman Eyaleti’nde
de 4 olay, Rum (Sivas) Eyaleti’nde 2 olay, Kars Eyaleti’nde ise 1 olay yaşanmıştır.
Sancakbeyi, sancağındaki timarlı sipahilerin ve zeametlerin tabii komutanı olup emrindeki
birliklerle sefere katılmak zorundadır. Ayrıca sancakbeyinin re}y}nın rahat ve huzur içerisinde
yaşaması için sancağın düzenini emniyetini sağlamak ve bunun için tedbirler almak gibi
görevleri vardır (Ünal, 1999: 116). İncelediğimiz hükümlerde sancakbeylerinin asıl görevi olan
reayanın rahatı ve huzuru için asayişi temin etmek yerine, eşkıyalık hareketlerinde
bulundukları görülmektedir. Gönderilen hükümlerde sancakbeylerinin görevleri sırasında ve
sancakbeylerinin maiyetindekilerin yaptıkları eşkıyalık ile ilgili Rum (Sivas) Eyaleti’nde 1 olay,
Kars Eyaleti’nde de 1 olay, Bosna Eyaleti’nde ise 2 olay, Kıbrıs Eyaleti’nde 1 olay, Rumili
Eyaleti’nde 2 olay, Anadolu Eyaleti’nde ise 1 olay yaşandığı görülmektedir. Rumili Eyaleti’nde
ki Hasan Paşa’ya ve Köstendil, Üsküb ve Ohri sancaklarında vakı olan kadılara,
mütesellimlerine ve yeniçeri serdarlarına gönderilen bir hükümde sancakbeyinin eşkıyalık
yaptığı anlaşılmaktadır. Pirlepe’de sakin sancakbeyi namındaki Ali’nin etrafına 200’den fazla
eşkıya toplamış ve silahtar zümresinden Bayram’ın oğlunu öldürmüştür. Şaki Ali bununla
kalmayıp sipahilerden Hasan Kethüda’nın iki elini kesmiş, ırza geçmiş ve daha nice fesat
işlemiştir. Gönderilen hükümde sancakbeyi Ali Bey’in derhal yakalanıp, teftiş olunarak
hakkında gerekenin yapılması emredilmiştir (BOA., MD 85, 621/85).
“Kalem ehli (kalemiye)” olan defterdar, mali işlerin en büyük amiridir. Defterdar devlet
hazinesinin koruyucusu ve sorumlusuydu (Yediyıldız, 2002: 313). İncelediğimiz hükümlerde
devlet hazinesinin koruyucusu ve sorumlusu olan defterdarın yaptığı eşkıyalığa dair iki hüküm
mevcuttur. Gönderilen hükümlerde Kıbrıs Eyaleti’nde 1 olayın, Anadolu Eyaleti’nde ise 1
olayın yaşandığı tespit edilmiştir. 5 Ocak 1631’de Kıbrıs beylerbeyi ve defterdarına gönderilen
hükümde, Kıbrıs malından 1628 senesi süresi için tayin olunan parayı aldığı halde yerine
teslim etmeyip, kaçtığı bildirilmiştir. Yine aynı hükümde Mal Defterdarı Mustafa Paşazade’den
veya Kıbrıs’taki mal ve emlakinden tahsil edilmesi istenmiştir (BOA., MD 85, 267/415).
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İncelediğimiz hükümlerde yöneten sınıf olan “kılıç ehli (seyfiye)” grubunun yaptığı eşkıyalık
hareketleri de mevcuttur. Timar, devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında, belli bir bölgenin
vergi toplama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir. Timar sisteminin asıl amacının
seferler için asker beslemek olduğu söylenebilir. Timar sistemi yalnızca askeri ihtiyaçları
düzenlemekle kalmamış, eyalet idaresinin yanı sıra, devletin ekonomik, sosyal ve zirai
politikalarını da büyük ölçüde şekillendirmiştir (Acun, 2002: 899). Timar, Osmanlılar için bu
kadar önemli bir sistem iken, bu sistemde bozulmaların başlamasıyla timar sahiplerinin
görevlerini ihmal edip eşkıyalık yaptıkları görülmektedir. İncelediğimiz hükümlerde de timar
ve zeamet sahiplerinin eşkıyalık yapıp halkı zor durumda bıraktığı görülmüştür. Gönderilen
hükümlerde timarlı sipahilerinin yaptıkları eşkıyalıkla ilgili Anadolu Eyaleti’nde 7 olay, Mora
Eyaleti’nde 4 olay, Özi Eyaleti’nde 1 olay, Karaman Eyaleti’nde 3 olay, Rumili Eyaleti’nde 8 olay,
Rum (Sivas) Eyaleti’nde 1 olay yaşanmıştır. Anadolu Eyaleti’nde vuku bulan bu eşkıyalıklardan
birisi Mudurnu kadısına gönderilen hükümde yer almaktadır. Hükümde, Kefe mukataacısı
Mehmet kendisi İstanbul’da iken, Mudurnu’da sakin olan şaki sipahi Savcı Mustafa’nın Kefe
mukataacısı olan Mehmet’in bir atını, bazı eşyalarını ve erzaklarını alıp, firar etmiştir. Şaki
sipahi Savcı Mustafa’nın yakalanarak İstanbul’a gönderilmesi emredilmiştir (BOA., MD 84,
48/26).
Eşkıyalık yapan “kılıç ehli (seyfiye)” olan bir diğer askeri gruplar ise kapıkulları, sekbansarıcalar ve levendlerdir. Kapıkulları Osmanlı Devleti’nin önemli askeri birliklerinden birini
oluşturmaktadır. 1593-1606 Avusturya savaşlarında kapıkulları ve timarlı sipahilerin yanı sıra
Osmanlı’da üçüncü bir askeri grup ortaya çıktı ve ayrıcalıklı kapıkullarıyla kıyasıya bir
mücadeleye girdi. Bunlar levend (Anadolu’da başıboş gençler), sekban-sarıca adları altında
bilinen milis halk askeri idi. Avusturya savaşlarında tüfekli asker gereksinimi karşısında devlet
bu çeşit bir halk ordusu meydana getirdi. Bu askerler savaş zamanı gündelik maaş alan, barış
zamanında gündelikleri kesilen bu başıbozuk askerler terhiste Anadolu’da eşkıyalığa
sürüklenmişlerdir (İnalcık, 2014: 124-125). İncelediğimiz hükümlerde de “kılıç ehli (seyfiye)”
olan kapıkulları, sekban-sarıcalar ve levendlerin gerek yeniçerilerle gerek yeniçeri kılığına
girip katıldığı eşkıyalık hareketleri oldukça fazladır. İncelediğimiz defterlerde ki hükümlerde
Kapıkulları, sekban-sarıcalar ve levendlerin yaptığı eşkıyalıklarla ilgili Rumili Eyaleti’nde 17
olay, Özi Eyaleti’nde 3 olay, Anadolu Eyaleti’nde 6 olay, Karaman Eyaleti’nde 2 olay, Mısır
Eyaleti’nde 1 olay, Bosna Eyaleti’nde 1 olay, Budin Eyaleti’nde 1 olay, Kaptanpaşa Eyaleti’nde 1
olay, Rum (Sivas) Eyaleti’nde 1 olay yaşanmıştır.
Gönderilen hükümlerde askeri-idari sınıf olan kale görevlilerinin yaptığı eşkıyalık hareketleri
de mevcuttur. Bu konuyla ilgili Kaptanpaşa Eyaleti’nde 1 olay, Rumili Eyaleti’nde 1 olay tespit
edilmiştir. Rumili Eyaleti’nde Karaman Beylerbeyi olup Yanya’da sakin Arslan Paşa oğlu Ali ve
Yanya kadısına gönderilen hükümde eşkıyalık yapıldığı görülmektedir. Hükümde Margaliç
Kalesi neferlerinin Delvine sancağına tabi Aydonat kasabası sınırları içinde bulunan Fer adlı
meradaki müslümanların mandıraları basarak mahsülleri yağmaladıkları görülmektedir.
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Ayrıca kendilerine karşı koyan Sipahioğlanı Osman’ı silahla katlettikleri “bedel-i nüzûl” tahsili
için gelen Delvine nahiyesinde Şales nam karyede sakin İlyaszade Ali Bey oğlu Mehmed’i
öldürüp yanındaki eşya ve miri akçayı gaspettikleri ve daha nice olaylara sebep olmuşlardır.
Padişahın emrine göre Margaliç Kalesi neferlerinin eşkıyasının yakalanarak teftiş olunmaları,
ayrıca üzerlerine sabit olan tüm hakların alınıp sahiplerine verilmesi daha sonrada
haklarından gelinmesi istenmiştir (BOA., MD 85, 640/67).
Kadı ahali arasındaki her türlü hukuki ve cezai ihtilafları haletmek, şehirdeki bedeli hizmetleri
gören teşkilata reislik yapmak, şer’iyye sicillerin yazımı, yetimlerin mallarını muhafaza etme,
tayin ve azl, vakıfları ve muasebelerini kontrol etme, velisi olmayanı evlendirme gibi tüm
hukuki işler kadının görevleri arasındadır. Devletin idari ve siyasi meselelerine karışmamakla
birlikte, merkezden bulundukları yere gelen emir ve talimatları kaydetmek görevleri
arasındadır. Osmanlı mahkemelerinin yöneticisi olan kadılara yardımcı olmak üzere,
mahkemede naib, mübaşir, kassam, muhtesip, çavuş ve muhzır gibi görevliler bulunurdu
(Özcoşar, 2004: 236). Kadılık müessesesi ve kadılar Osmanlı toplum nizamında kendisinden
beklenileni daima olumlu bir şekilde yapmış, meşru otoriteyi, devlet nüfuz ve itibarını
korumuşlardır (Gür, 2014: 78-79). Zamanla bu müssesede de değişiklik olmuştur. Kadıların
asıl görevlerini unutup, halka zulüm edip, haksız yere eşyalarını aldıkları görülmektedir.
İncelediğimiz defterlerde gönderilen hükümlerde bu hususla ilgili Mora Eyaleti’nde 2 olay,
Anadolu Eyaleti’nde 4 olay, Bosna Eyaleti’nde 1 olay, Karaman Eyaleti’nde 4 olay, Rumili
Eyaleti’nde 2 olay tespit edilmiştir. Mora Eyaleti’nde kadı ve mahiyetindekilerin yaptı
eşkıyalığa Traboliçe kadısına gönderilen bir hüküm vardır. Hükümde, Mora’da Traboliçe kazası
sakinlerinden olup halka zulmettikleri bildirilen kadı Ahmet ve kardeşi Mustafa’nın “ehl-i
fesad” ve “şaki” olup, halka zulüm etmişlerdir. Kadı Ahmet ve kardeşi Mustafa’nın bulundukları
vilayet ile alakalarının kesilip başka bir vilayete sürgün edilmeleri emredilmiştir (BOA., MD 85,
24/662).
İncelediğimiz hükümlerde kethüd} ve maiyetindekilerin yaptığı eşkıyalık hareketleri de
mevcuttur. Kethüd} tabiri, Osmanlı devlet teşkilatında XV. yüzyıldan itibaren “bazı devlet
görevlilerinin işlerini yürüten yardımcı” olarak kullanılmıştır. Devletin en üst kademesinde
görev yapan sadrazamdan en alt seviyedeki memura kadar pek çok görevlinin kethüd}
unvanını taşıyan yardımcısı bulunmaktaydı (Canatar, 2002: 332). Kethüda ünvanını taşıyan bu
yardımcılarında eşkıyalık yaptığı tespit edilmiştir. Gönderilen hükümlerde kethüd}ların
yaptığı eşkıyalık ile ilgili Tımışvar/Temeşvar Eyaleti’nde 1 olay, Rumili Eyaleti’nde 1 olay,
Karaman Eyaleti’nde 1 olay tespit edilmiştir. Karaman Eyaleti’nde Behisni’ye bağlı Culur köyü
kethüdaları olan Hacı, Hüseyin ve Hamza’nın bazı sekban eşkıyasıyla birlikte köy ahalisinin
evlerini basıp, 15 kişiyi öldürmüştür. Ayrıca köylünün erzaklarını, eşyalarını yağmalamışlardır.
Gönderilen hükümde bu hususta yapılması gereken emredilmiştir (BOA., MD 84, 89/45).
İncelediğimiz hükümlerde mütesellimlerin yaptığı eşkıyalık hareketleri mevcuttur. Anadolu
Eyaleti’nde 1 olay, Rumili Eyaleti’nde 1 olay, Bosna Eyaleti’nde 1 olay, Karaman Eyaleti’nde 1
olay tespit edilmiştir. Karaman Eyaleti’nde mütesellimlerin yaptığı eşkıyalık ile ilgili
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gönderilen hükümde, Bağdat Seferi’nde bulunan sancakbeylerin yokluğunu fırsat bilen
Beğşehri mütesellimi şaki olup halka zulüm etmiştir. Halkın kendisinden şik}yetçi olması
sebebiyle görevden alınmış, yerine de başka mütesellimin tayin edildiği bildirilmiştir (BOA.,
MD 85, 533/159). İncelediğimiz hükümlerde askeri idari sınıf mensuplarının yapmış olduğu
eşkıyalık hareketlerini, olayların yaşandığı eyaletler, olay sayısı ve hüküm numaralarını
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tablolaştırarak verilmiştir.
Tablo 1. Askeri-İdari (Yöneten) Sınıf Mensuplarının Yapmış Olduğu Eşkıyalık
Hareketleri
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Tabloda görüldüğü gibi IV. Murad’ın saltanatının ilk yıllarında merkezi otoritenin zayıf olduğu
bir dönemde askeri-idari sınıf mensuplarının yapmış olduğu eşkıyalık hareketleri oldukça fazla
görülmektedir. Özellikle daha çok Kılıç Ehli yani Seyfiye sınıfının yapmış olduğu eşkıyalık
hareketleri hükümlere yansımıştır. Bunun dışında diğer askeri-idari sınıf mensuplarının da
yapmış olduğu eşkıyalık hareketleri de mevcuttur. Ayrıca tabloda eşkıyalık hareketlerinin
hangi eyaletlerde meydana geldiği belirtilmiştir.

3. EŞKIYALIK HAREKETLERİNİ BERTARAF ETMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLER
3. 1. Görevlilerin Uyarılması ve Görevlerine Getirilen Kısıtlamalar
Mühimme Defterleri’nde ki hükümlerde, “Askeri-İdari (Yöneten) Sınıf” mensuplarının yetkileri
dışında işlere karıştığı, halka kötü davrandığı, zulüm yaptığını, usulsüz vergi topladığı vb. gibi
olaylara rastlamaktayız. Bu durumlar karşısında devlet halkın şik}yet ve talepleri
doğrultusunda görevlilere gerekli cezaları uygulama yoluna gitmiştir.
Merkezi hükümet daima reayanın şik}yetlerine önem vermiştir. Eşkıyalık ile ilgili olan
şik}yetlerin ayrıca önemle üzerinde durmuş ve eşkıyalığı önlemek hususunda yetkilileri
şiddetle uyarmıştır. Eşkıyalığa sebep olanların devlet görevlilerinin olması, konunun daha da
önemsenmesine sebep olmuştur (Demirci vd., 2012: 98). İncelediğimiz hükümlerde eşkıya
takibi için görevlendirilen bazı yetkililerin halka zulüm edip, eşkıyayı himaye ettikleri ve
eşkıyayı yakalama hususunda ağır davrandıkları da görülmektedir. Böyle davranan “askeriidari (yöneten) sınıf” mensupları sert bir biçimde uyarılmıştır. Ayrıca padişahın emrine itaat
etmezlerse katl olunacakları ve mallarının başkasına verileceği kesin bir dil ile kendilerine
bildirilmiştir.
Görevlilerin kalabalık atlı ve sekbanlarla dolaşmamaları istenmiştir. Bu uyarılar dikkate
alınmadığından il içerisinde dolaşmalarının yasaklandığı ve bu yasağa uyulması hususunda
ikazda bulunulmuştur. İncelediğimiz bir hükümde, Osmanlı ülkesinde “devr” ve “selamiye” adı
altında beylerbeyi ve sancakbeyi adamları tarafından para toplanması adeti kaldırılmış
olmasına rağmen Rum Beylerbeyi müteselliminin subaşısı Ali’nin Taşabad kazası köylerini 4050 adamla birlikte gezip eşkıyalık yaptıkları merkeze bildirildiğinden, beylerbeyi
müteselliminin görevden alınarak yerine dürüst bir kimsenin tayin edilmesi istendiği görülür
(BOA., MD 85, 236/447).
Bir başka hükümde de “İlim Ehli (ilmiye)” olan kadıların görevlerine getirilen kısıtlamalar
mevcuttur. Hükümde, Bosna eyaletindeki kadıların art niyetli bir biçimde, “züama” ve “erbab-ı
timarı” sahipleri haklarında “şaki” ve “ehl-i fesat” olduklarına dair asılsız suçlamalarla dolu
arzlar göndermek suretiyle onları dirliklerinden etmiştir. Bir daha böyle bir durum
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yaşanmasın diye kadılar sadece yargılama ve hüccet verme işini yapacak, kadıların arz etme
işleri bundan sonra alaybeyilerince yürütülmesi istenmiştir (BOA., MD 85, 146/541).
3. 2. Eşkıyanın Teftişi ve Bu Hususta Yapılan Görevlendirmeler
Osmanlı Devleti eşkıyaların verdiği sıkıntıların halk arasındaki acısını azaltmanın ve devlet
otoritesini temin etmenin en etkili yollarından birisi olan eşkıya teftişi idi. Bu teftişler çok sık
aralıklarla yapılmış, devlet müsait olduğu ve kendisine dışarıdan herhangi bir baskı gelmediği
anlarda tüm Anadolu şehirlerini teftişe tabi tutmuştur (Uzun, 2009: 197). Ayrıca eşkıyalığı
önlemek için en sık başvurulan tedbir, eşkıyanın teftişi için yapılan görevlendirmeler olmuştur.
Osmanlı Devleti, herhangi bir havalideki eşkıyalık hareketlerini önlemek için; çoğu zaman
güvendiği, daha önce devlete yararlı işlerde bulunan, tecrübeli, yetenekli ve iş bitirir
adamlarını olağanüstü yetkilerle donatarak görevlendirmiştir. Bu görevlilerin yanına da o
bölgeye yakın pek çok ehl-i örf, ehl-i şer, ayan, iş erleri, hatta aşiret veya cemaat boy beyleri
verilmiştir. Ayrıca eşkıyalığın genel teftişi için de vezir rütbeli Paşalar görevlendirilir idi
(Demirci vd., 2012: 88-89).
Genelde sefer zamanları eşkıyanın faaliyetlerini artırdığı dönemlerdendir. Çünkü bu
dönemlerde tüm yetkililerin sefere gitmesi isteniyordu. Bu da idarenin gevşemesine neden
oluyordu ve eşkıyanın işine geliyordu. Bu durum Osmanlı Devleti’nin sefer dönemlerinde bazı
tedbirler almasını sağlamıştır. Sefer zamanlarında idari yetkililerin sefere gitmelerinden
yararlanarak eşkıyalık yapanlara karşı o yörenin korunması için bazı kişiler gönderilmiştir.
Eyaletlerin korunması için muhafazaya bazı görevliler bırakılmaktadır. Köstendil, Paşa,
Alacahisar, Prizrin ve Vulçıtrın sancaklarında sancakbeyleri ve zabitlerinin Şark Seferi’ne
gitmeleri üzerine, yol kesme, yağmalama, adam öldürme, tefecilik, sipah ve yeniçeri gibi gezip
halka zulmeden bir kısım eşkıya ve haramzade türediğinden, bunların yakalanıp teftiş olunup
haklarından gelinmesi için Derg}h-ı Mu}lla sipahilerinden Ömer görevlendirilmiştir (BOA., MD
85, 706/9).
Sefere katılmayıp eşkıyalık yapan yeniçerin yakalanması ve sefere katılmalarını sağlamak için
de görevlendirmeler yapılmıştır. Hükümlerde yeniçerilerin eşkıyalığını önlemek ve sefere
yeniçerilerin gönderilmesi için bazı görevlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz. 2 Eylül
1629’da Harput, Arapgir, Malatya, Divriği, Pertek, Çemişgezek ve Eyin kazalarında, ellinci
bölükten olan Mehmet yeniçeri taifesine zabit tayin olunarak yeniçerilerden sefere memur
olanların sefere gönderilmesi ve levend taifesinden “tebdil-i kıyafet” gezerek halka
zulmedenlerin yakalaması için görevlendirilmiştir (BOA., MD 84, 81/ 41).
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4. VERİLEN CEZALAR
4. 1. Kalebendlik
Osmanlı hukukunda sıklıkla başvurulan cezalardan biri kalebendlik cezasıydı. Bu ceza çeşitli
suçlar için uygulanmaktaydı. Hapis ve kalebenlik cezası birbirine benzemekle birlikte,
kayıtlarda farklı cezalar olarak yer almaktadır. Özellikle arşiv kayıtlarında bu cezalar, kendi
isimleri ile anılmaktadır. Kalebendlik cezasının kalelerde infaz edilme mecburiyeti vardır.
Kalelerde hapsedilir ve orada infaz edilir. Hapis cezasında böyle bir şey yok, suçlular kale
dışında da hapsedilir ve kale dışındaki zindanlarda infaz edilmektedir (Demirtaş, 2010: 326).
Eşkıyalık suçu için İslam hukukunda bir cezalandırma şekli olarak gösterilen “sürgün cezası”,
Osmanlı Devleti’nde ise bu ceza gerekli görüldüğü durumlarda ağırlaştırılarak “kalebendlik
cezası” şeklinde de uygulanabilmiştir. Bu cezalandırma şekli, “sürgün” ve “hapis” karışımı bir
cezadır. Kalebendlik cezası ile suçlular yaşadıkları yerlerden uzak şehirdeki kalelere
gönderildikleri için bu ceza hem sürgün cezası oluyor hem de suçlular surlarla çevrili kaleden
dışarı çıkamadıkları için de bir çeşit hapis cezası ile cezalandırılmış olurlar (Yakut, 2012: 30).
İncelediğimiz hükümlerde askeri-idari sınıf mensuplarının yapmış olduğu eşkıyalık
hareketlerinden dolayı bu cezanın uygulandığına dair iki hüküm vardır. Hüküme göre, Akşehir
sakinlerinden olan kadı Mustafa’nın eşkıyalık yaptıktan sonra firar ettiği ve daha sonra kadının
yakalanıp Cezayir’e sürülerek orada hapsedilmesi emredilmiştir (BOA., MD 84, 83/42). Bir
başka hükümde, Akşehir’de kadı Avni’nin halka sürekli zulmettiğinden Kıbrıs’a sürülerek,
orada hapsedilmesi istenmiştir (BOA., MD 84, 82/41).
4. 2. Görevden Alınma
İncelediğimiz hükümlerde askeri-idari sınıf mensuplarının eşkıyalık olaylarına karıştığından
dolayı görevden alındıklarını görmekteyiz. Kütahya’da Anadolu Beylerbeyi Ahmet Bey’in
mütesellimi olup, şaki olduğundan kendisinden şik}yet edilmesi üzerine bu görevden
uzaklaştırılan şahsın zimmetinde bulunan Ahmet Bey’e ait mahsulat, resm vs. alacakların tahsil
edilmesi istenmiştir. Yerine ise dürüstlüğünden dolayı Derg}h-ı Muall} sipahilerinden Osman
tayin edilmiştir (BOA., MD 85, 449/233; BOA., MD 85, 450/234).
Başka bir hükümde de Misivri kazasındaki Haseki Sultan Evkafı’nın zabiti olup, 5-10 nefer
adamla köylülere işkence yaptığı, köylülerin yiyeceklerini aldığı ve kanunsuz yere paralarını
aldığı bildirilen Süleyman adlı sipahinin görevden alınması ve vakıf köylerine müdahale
ettirilmemesi istenilmiştir (BOA., MD 85, 501/186). Yine aynı konuyla ilgi gönderilen bir başka
hükümde, Süleyman adlı sipahi ile Hüseyin adlı kişilerin görevden alınmaları ve vakıf köylerini
müdahale edilmemesi emredilmiştir (BOA., MD 85, 502/187).
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4. 3. Dirliklerinin Geri Alınması
Eşkıyalık yapanlara veriler bir diğer ceza türü de dirliklerinin geri alınması idi. Osmanlı Devleti
eşkıyalık yapanların dirliklerini ellerinden alıp başkasına devrederdi. Sadece eşkıyalık
yapanların değil, sefere katılmayıp firar edenlerinde dirlikleri ellerinde alınırdı (Demirci vd.,
2012: 127-128). İncelediğimiz hükümlerde de bu cezanın uygulandığını görmekteyiz. 9 Mart
1631 yılında Üsküp ve Kratova kadılarına gönderilen hükümde, Sipahi Mehmet Hüseyin,
Kratova’da kız kardeşi ve hanımıyla birlikte hamam basarak, Sipahi Receb’in hamamda
bulunan ailesini dövüp, altın, gümüş ve mücevherlerini aldığından, Sipahi Mehmet Hüseyin’in
yakalanıp dirliğinin alınması istenmiştir. Ayrıca sipahi Mehmet Hüseyin’in üzerine sabit olan
haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra, arza muhtaç bir durum yoksa şer’an hakkından
gereken yapılması emredilmiştir (BOA., MD 85, 668/45).
4. 4. Maaş Kesilmesi
Ulufeli olup eşkıyalığa kalkışanlara ve eşkıyalık yapanlara genellikle bu ceza verilirdi. Suçu
sabit olanların ulufeleri kesilirdi (Demirci vd., 2012: 127). İncelediğimiz bir hükümde Bolu’da,
Çengeloğlu Divane Mustafa adlı sipahi kendisine tabi olan eşkıya Hasan, Mehmed, Osman ve
İbrahim ile eşkıyalık yaptığından ulufesi kesildiği bildirilmiştir (BOA., MD 84, 11/7). Bu ceza
türü ulufeli askerlerin eşkıyalık yapmasını önlemeye yönelik bir çeşit caydırıcı ceza olmuştur.
5. SONUÇ
XVII. yüzyılın başlarında fetihlerin durması, savaşların uzun sürmesi, nüfusun sürekli
artması, timar sistemi için yeterli arazinin sağlanamaması, timarı hak eden kişiye verilmemesi
ve yüksek enflasyon Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısını büyük ölçüde sarsmıştır. Bu
durum bir kriz ortamı oluşturarak eşkıyalık olaylarının artmasına sebep olmuştur. Eşkıyalık
her zaman merkezi otorite boşluğunun doğurduğu sosyal bir olay olmuştur.
Uzun süren seferler ve seferlerin beraberinde getirdiği sorunlar merkezde ve taşrada
bulunanlara büyük bir yük olmuştur. Bu ağır yük altında kalan askeri-idari (yöneten) sınıf
mensuplarının çoğu zaman acze düşerek en kolay yol olan devlete başkaldırmayı ve eşkıyalık
yapmayı seçmiştir. Bu durum merkezi zor durumda bırakmakla beraber re}y}nın zor olan
yaşam koşullarını iyice zorlaştırmıştır.
Otorite boşluğu, uzun süren seferler, ekonomik buhran, yeniçeri ocağı ve timar sisteminin
bozulması devletin birçok önemli müesseselerinde bozulmaları beraberinde getirmiştir. Devlet
dairesinde rüşvetle iş başına gelme, adam kayırma sonucunda timar sistemi ve askeri disiplin
iyice bozulmuştur. Devletin bu temel müesseselerinde meydana gelen bozulmalar eşkıyalık
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hareketleri yaygınlaştırmıştır. Özelliklede askeri-idari sınıf mensuplarının görev suistimali
yaparak eşkıyalık hareketlerinde bulunduğu görülmektedir.
Osmanlı Devleti tarafından yaşanan bu eşkıyalık hareketlerinin son bulması için çeşitli
çözümler aranmıştır. Faaliyetlerin arttığı bölgelere bazı muhafaza görevlileri gönderilerek
eşkıyalık hareketleri kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Bu olayları azaltmak ve halkın daha
az zarar görmesini sağlamak için de çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler eşkıyanın teftişi,
görevden alınma, görevlilerin uyarılması ve görevlerine yasaklar getirilmesi şeklinde olmuştur.
İncelediğimiz hükümlerde eşkıyalık suçuna karışanlara çeşitli cezaların verildiği görülmüştür.
Eşkıyalık suçunda bulunanların dirlikleri ellerinde alınmış, görevliler görevden alınmış, ulufeli
askerlerin maaşları kesilmiş ve suçlulara kalebendlik cezası verilmiştir. Belgelerden anlaşıldığı
kadarıyla alınan tedbirler ve verilen cezalar eşkıyalık olaylarını azaltmaya yönelik olmuştur.
Kesin bir çözüm arayışı içine girilmemiştir. Yaşanan eşkıyalık olaylarının derinine inilmeyerek,
bu olaylar bazı tedbirler ve cezalarla kapatılmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak incelediğimiz dönem içerisinde askeri-idari sınıf mensuplarının yaptığı eşkıyalık
hareketleri, XVII. yüzyılın başındaki şiddetinde olmasa da ülkeyi ve toplumu birçok eyalette
etkilediği görülmektedir. Bu etkiyi en aza indirmek için yöneticiler üzerine düşeni şartları
zorlayarak yerine getirmeye çalışmıştır. Bazen de tam tersi olmuştur. Yöneticilerin bu kaos
ortamından yararlanarak eşkıyalık hareketlerinde bulundukları görülmektedir.
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ANADOLU’DA AŞIK KEMİĞİNİN ROLÜ
Aybüke NACAR*
ÖZET
Memeli hayvanlarda bulunan aşık kemiği, insanların bu tür hayvanları tüketmeyi tercih
etmeleri ile birlikte hemen hemen her yerleşim yerinde karşımıza çıkmaktadır. Neolitik
Dönem’den günümüze değin görülen, neden ve hangi amaçla kullanıldıkları merak konusu olan
aşık kemiklerinin yorumlanabilmesi için ortaya çıktıkları kontekse ve işlem görüp
görülmediklerine bakılmaktadır. Kolay elde edilen bir malzeme olması nedeniyle insanlar
tarafından çeşitli anlamlar yüklenilmesine neden olmuştur. Bu aşamada, çalışmamızda,
Çatalhöyük, Höyücek, Beycesultan, Kültepe, Alişar ile Oymaağaç yerleşimlerinden ele geçmiş ve
Neolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar tarihlendirilenaşık kemikleri incelenmiştir. Ele alınan
bu yerleşimlerde ortaya çıkartılan aşık kemikleri genel bir tablo altında çeşitli amaçlar ile
ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte o yerleşimin kazı başkanı tarafından aşık kemiğine
yüklenilen amaçlarda irdelenmiştir. Çoğunlukla oyun ile ilişkilendirilen aşık kemikleri aynı
zamandakehanet/fal, kumar, mezar armağanı, süs eşyası, ağırlık gibi amaçlar ile de
ilişkilendirilmesi mevcuttur.Arkeolojik kazılarda çeşitli kontekstlerde bulunan taş, pişmiş
toprak, metal gibi kopyaları da çeşitli amaçlar için kullanıldığını destekler niteliktedir. Bunların
yanı sıra destan, şiir, yazılı metinler, rölyef, resim gibi kaynaklar da aşık kemiğinin hangi
rollere büründüğünü bizlere göstermektedir.Özellikle Anadolu’da aşık kemiğinin amacına
ilişkin görsel kanıtların en güzelini ve ilk örneğini Karkamış’ta bir duvar kabartmasında
görmekteyiz.Bu doğrultuda geçmişte aşık kemiklerine yüklenilen bir amacın olduğu tespit
edilmiştir.Bu ya bir oyun olsun ya da bir mezar armağanı olsun.İnsanlar günümüzde her objeye
bir anlam bir amaç yükledikleri gibi aşık kemiklerine de yüklediklerini tespit etmekteyiz. Tüm
bunlar göz önüne alınarak hazırlanan bu çalışmada, aşıkkemiklerinin hangi amaçla ve ne
şekilde kullanıldıklarını seçmiş olduğumuz altı farklı yerleşim yerinden ele geçmiş aşık
kemikleri aracılığıyla gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime: Aşık, Oyun, Kontekst
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THE ROLE OF KNUCKLEBONES IN ANATOLIA

ABSTRACT
Knucklebone situated in mammal animals, encountered in almost every settlement, with
people preferring to consume such animals. In order to be able to interpret why and for which
purpose they are used the knucklebones seen of from the Neolithic period to present, they are
examined whether they are exposed context and process not seen. Due to the fact that it is an
easily obtained material, it has caused various meanings by people. At this stage, in our study,
Çatalhöyük, Höyücek, Beycesultan, Kültepe, Alişar and Oymaağaç settlements and dating from
the Neolithic to the Iron Age was examined knucklebones The knucklebones make out in these
settlements have been associated with various purposes under a general table. However, this
settlement was investigated by the site director for the purposes of the knucklebone. The
knucklebones, often associated with the game, are also associated with purposes such as
prophecy/fortune, gambling, burial gift, ornament, weight. Archaeological excavations in
various context such as stone, terracotta, metal, such as copies are used for various purposes
supports. In addition, sources such as epic, poetry, written texts, relief and picture show us the
roles of the knucklebones. Especially in Anatolia, we see the most beautiful and the first
example of the visual evidence of the purpose of knucklebones in a wall relief in Karkamish. In
this direction, it has been determined that there is a purpose in the knucklebones in the past.
Whether it's a game or a grave gift. People nowadays find that every object has a meaningful
purpose as well as loading them into knucklebones. In this study, consider all these into
consideration, we will try to show the purpose and the ways in which the knucklebones are
used by means of the knucklebones obtained from six different settlements.
Keyword: Knucklebone, Game, Context

1. AŞIK KEMİĞİ
Aşık kemiği, dört ayaklı memelilerin arka ayaklarının diz kısmında (Resim 1), insanların ise
ayak bileğinde bulunan bir kemiktir (Resim 2). Çift toynaklılardan koyun, keçi gibi
hayvanların aşık kemiği, altı yüzlü, küçük ve düzgün bir biçime sahiptir(Dandoy, 1996:51). Çok
eski dönemlerden itibaren hemen hemen tüm yerleşim yerlerinde aşık kemiğine
rastlanılmıştır ve bu durum hiç şaşırtıcı değildir. Bu tür hayvanların kesildiği ve yenildiği her
yerde aşık kemikleri elde edilebilmektedir(Hübner, 1991:51). Dolayısıyla bazı aşık kemiklerini
yalnızca basit hayvan kalıntıları olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak buluntu
durumlarına göre, bazı aşık kemiklerinin çeşitli işlevsel amaçlarla kullanılmış oldukları
anlaşılmaktadır. Örneğin diğer hayvan kemikleri veya yemek artıklarından bağımsız olarak
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veya çok sayıda bir arada bulunmaları, işlenmiş olmaları, mezar buluntusu olarak ele
geçirilmiş olmaları süslenme, oyun, kült gibi çeşitli yorumlamalara olanak
tanımaktadır(Gülalp, 2008:67).
2. ANADOLU’DA AŞIK KEMİĞİ BULUNTU YERLERİ
2.1. Çatalhöyük
Konya Çumra ilçesi yakınlarında bulunan Çatalhöyük, yaklaşık 450x275 metre boyutlarında
büyük alanı ile Neolitik sürecin tüm gelişimini inanılmaz zenginlikteki buluntular ile
yansıtmaktadır (Resim 3)(Özdoğan, 2011:85).
Neolitik Dönem’den itibaren oyun veya çeşitli işlevler için aşık kemiklerinin kullanıldığı
düşünülmektedir. Çatalhöyük’ün hemen hemen tüm katlarında rastlanılan aşık kemikleri
kullanımlarından dolayı aşındıkları tespit edilmiştir(Mellaart, 1964:103). Yerleşimde yoğun
olarak kullanıldığı görülen fakat bu bölümde sadece dört örnek ile alınan aşık kemikleri bizlere
farklı amaçlarının olduğunu düşündürmesi nedeniyle dikkate değer görülmüşlerdir.
Çatalhöyük’te 67 No’lu yapının içerisinde, siyah ve beyaz renklerde, küçük boyutlu, yuvarlak
biçimli çakıl taşlarıyla bir arada bulunan 129 adet aşık kemiğinin ise oyun aracı olarak
kullanıldığı öne sürülmektedir(Dally, 2006:155). 65 No’lu yapı içerisinde (Resim 4) beş kürek
kemiği, bir kadın figürini ve insana ait bir adet kemikle bir arada bulunan aşık kemiklerinin ise
kültsel bir işlevi olduğu düşünülmektedir(Twiss, 2007:149). 63 No’lu yapı içerisindeki F1999
No’lu depolama çukurunun içerisinde ise, işlenmek üzere ayrılmış kemiklerin arasında,
koyun/keçiye ait 5, kızıl geyiğe ait 1 adet aşık kemiği bulunmuştur(Russell1 vd., 2006:147148). Çatalhöyük’teki ilk dönem kazılarını yürüten Mellaart, aşık kemiklerinin her tabakada
bulunduğunu ve oyun için kullanıldığını belirtmektedir(Mellaart, 1964:103); Russell ise aşık
kemiklerinin Çatalhöyük’te VI. tabakadan itibaren görüldüğünü ifade etmektedir(Russell1,
2003:70).
Çatalhöyük’te yetişkin bir kadına ait bir mezara, mezar armağanı olarak aşık kemiği
konmuştur(Russell1, 2003: 78). Çatalhöyük’te çok farklı yerlerde görülen aşık kemiklerinin bir
çok işlevi olduğu görülmektedir. İlk olarak oyun amaçlı ve mezar armağanı olarak kullanıldığı
görülen aşık kemiklerineaynı zamanda dinsel bir işlevde eklenmiştir. Ele aldığımız dört
örnekten yola çıkarak Çatalhöyük’te aşık kemiklerinin dinsel, armağan ve oyun amaçlı
kullanıldığı tespit edilmiştir.
2.2. Höyücek Höyüğü
Höyücek Höyüğü, Burdur ilinin Bucak İlçesi yakınlarında, Burdur-Antalya karayolunun hemen
batısında yer almaktadır(Resim 3)(Duru, 2011:96). 1989 yılından 1992 yılına kadar Refik
Duru’nun yönetmiş olduğu Höyücek Höyüğü kazıları sonucunda üç mimari evre kalıntısı
ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan tapınak (Resim 5) olarak adlandırılan yapıdan
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radyokarbon tarihleme sonucunda veriler elde edilmiştir. Höyücek kazılarını gerçekleştiren
Refik Duru’ya göre buradan çıkan buluntuların kutsal özelliklere sahip olduğu düşünülmüştür.
Böylece bu buluntuların yapının bir dini işlevi olduğunu düşündürmektedir(Martinoli1 ve
Nesbitt1, 2003: 17-18). Neolitik Dönem’e tarihlenen bu yapı kompleksinin bir hücresinde,
taban üzerinde geyik boynuzları ve hayvanlara ait çene kemikleriyle birlikte 8-10 adet aşık
kemiği bulunmuştur (Duru, 1992: 156). Bu yapının tapınak olarak adlandırılması burada ele
geçen aşık kemiklerinin dinsel amaçlı kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Bununla
birlikte dinsel alanlara çeşitli armağanların yapıldığı bilinmekte ve yine dinsel alanlarda falkehanet olaylarının olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu aşık kemiklerine dinsel amaçlarının
yanında armağan ve fal-kehanet amaçları da eklenebilmektedir.
2.3. Kültepe-Kaniş
Kültepe-Kaniş, Hattuşa kentinin 124 kilometre güneyinde, Kayseri’nin 8 kilometre
kuzeydoğusundadır. Höyük kesimi ve aşağı şehirden oluşan Kültepe-Kaniş çapı yaklaşık 550
metreye kadar ulaşmaktadır(Resim 3). Anadolu’da tarihi başlatan Kültepe-Kaniş, Hititlerin ilk
başkenti olmanın yanı sıra en eski, uzak mesafeli organize ticaretin koloni merkezidir(Özgüç,
2011:244).
Her evde ve hatta her odada çok sayıda aşık kemiklerine rastlanılmaktadır. Bazıları kasıtlı
olarak işlenmiş, yağlanmış ve perdahlanmıştır(Resim 6). Aşık kemiklerinin oyun olarak
kullanıldığını düşünen Tahsin Özgüç bu durum için bu oyunun Kolonistler çağında ve özellikle
tüccarlar arasında revaçta olduğunu, kullanılarak aşınmış aşık kemiklerinin kazı sahasında ve
her yerde görülmesinden anlaşıldığını belirterek bir yorum katmıştır(Özgüç, 1950:91). Her
yerleşimde karşılaştığımız yorumlardan biri oyun amaçlı kullanımdır. Bununla birlikte burada
ele geçen aşık kemiklerinin belli işlemlerden geçmiş olması delikli aşık kemiklerine
rastlanılması bunların süs olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir.
2.4. Beycesultan Höyük
Batı Anadolu’nun en büyük höyüklerinden biri olan Beycesultan, Çivril ilçesinin 5 kilometre
batısında, Çivril-Denizli karayolunun hemen sağında yer almaktadır (Resim 3)(Efe, 2011:205).
Beycesultan’ın Son Tunç Çağı tabakalarında, dükkan olduğu düşünülen L olarak adlandırılan
bir mekanda(Resim 7), 77 adet aşık kemiği, yan yana konmuş bir şekilde, 31 adet hilal biçimli
tezgah ağırlıklarıyla birlikte bulunmuştur(Resim 8)(Llyod1 ve Mellaart1, 1955:46). Llyod bu
dükk}nın şarap dükk}nı olduğunu söylemektedir(Llyod, 1972:12). Bunların değişim aracı
olarak, günlük kullanımdan daha küçük mal alışverişinin bir temsili olabileceği
düşünülmektedir(Holmgreen, 2004:218). Buradan yola çıkarak ele geçen aşık kemikleri ticari
bir amaç ile kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Fakat ticari amacın yanı sıra oyun
olarakta burada kullanılmış olma ihtimali bulunmaktadır.
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2.5. Alişar Höyük
Yozgat il merkezinin güneydoğusunda; Sorgun İlçesi’nin güneyinde; Alişar Köyü'nün 2.5 km
kuzeyinde bulunmaktadır(Resim 3)(Emre, 2012:39). Alişar’da, delinmiş veya delinmemiş aşık
kemiklerine, en erken tabakalardan en geç tabakalara kadar rastlanılmaktadır(Osten1 ve
Schmidt1, 1930:71). X22 No’lu çocuk mezarında 8 adet aşık kemiğine rastlanılmaktadır
(Resim 9). Bazı aşık kemiklerinde birden fazla deliğin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca,
Alişar’da, Hitit İmparatorluk Dönemi’nde, delikleri kurşunla doldurulmuş örnekler
görülmektedir (Resim 10)(Osten, 1937:243).
Bu doğrultuda delinmiş aşık kemiklerinin olasılıkla süs amaçlı yani takı olarak kullanılmış
olabileceği ilk olarak akla gelmektedir. Bununla birlikte günümüzde delinerek kurşun ile
doldurulmuş aşık kemikleri oyun için kullanılmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gerekilen
yer bu aşık kemiklerinin bir çocuk mezarından çıkmış olduğudur. Dolayısıyla bu mezarda
gömüsü olan çocuğa ait bir oyuncak ve takı olabileceği gibi bunlar tek bir amaç ile armağan
amacı ile kullanılmış olabileceğini de akla getirmektedir.
2.6. Oymaağaç Höyük
Oymaağaç Höyük, Samsun İli, Vezirköprü ilçesi sınırları içinde, Vezirköprü Ovası’nın kuzey
bölümünde yer almaktadır(Czichon1 ve Yılmaz1, 2014:339).
Oymaağaç Höyüğünde 2008 yılı içerisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında Geç Tunç Çağı’na
ait olduğu düşünülen çukurun kenarında bir adet aşık kemiğine rastlanılmıştır. Bir ucunda
küçük bir delik olan aşık kemiği muhtemelen kolye olarak kullanılmıştır. Uzunlamasına
kesilmiş olan aşık kemiği dikdörtgen şeklini almıştır(www.nerik.de 29.12.2018).
2013 yılı kazı çalışmaları sırasında ise Geç Tunç Çağı ya da Demir Çağı’nın ilk evrelerine ait
olduğu düşünülen iki adet aşık kemiğine rastlanılmıştır. Kazı alanının güneydoğu köşesinde
çukur içerisinde bulunan aşık kemiği delikli ve pürüzsüz ele geçmiştir. Koyuna ait olduğu
söylenen aşık kemiğinin muhtemelen kolye olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Domuza ait
olan aşık kemiği ise yüzeyde duvarın hemen yanında bulunmuştur(www.nerik.de 29.12.2018).
Son olarak 2014 yılı kazı çalışmaları sırasında bir adet aşık kemiği bulunmuştur. Yüzeyin
kaldırılması sonucunda bulunan aşık kemiği Orta Tunç Çağı ya da Erken Tunç Çağı’na ait
olduğu söylenmektedir. Her iki tarafı da pürüzsüz olan aşık kemiğinin zar oyunu için
kullanıldığı düşünülmektedir (Resim 11)(www.nerik.de 29.12.2018). Bu doğrultuda burada
ele geçen aşık kemikleri süs, zar ve oyun amacı ile kullanılmış olabileceği akla gelmektedir.
3. AŞIK KEMİĞİ ROLLERİ

Bir önceki bölümde bahsi geçen buluntu yerlerinde ele geçen aşık kemikleri, aşık kemiklerinin
çok farklı kullanımlarının olduğunu bizlere göstermektedir (Resim 12-13). Dinsel, ticari, süs,
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armağan, zar, fal-kehanet ve oyun amacı ile karşımıza çıkan aşık kemikleri, avuç içinde veya
parmaklar arasında tutmaya ve fırlatmaya son derece uygun olması nedeniyle çoğunlukla oyun
için kullanılmıştır(Bozbay, 2013:147-148). Bunun yanı sıra zar olarak kullanılmasıyla yetişkinler
tarafından kumar amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Aşık kemiklerinin, kolay tutulabilir olmaları
ve atıldıklarında birbirinden ayırt edilebilir yüzlere sahip olmaları gibi özellikleriyle, günümüzde
kullandığımız zarın öncülleri olarak kabul etmek mümkündür. Aşık kemiklerini fal ve kehanet
amaçlı kullanımlarına da rastlamaktayız. Yunan ve Roma dünyasında aşık kemiği kehanette
bulunmak ya da fal bakmak için kullanılıyordu. Üzeri yazılmış aşık kemikleri de muhtemelen bu
işe yarıyordu. Türk göçebeleri arasında aşık kemiği ile fal bakma geleneğinin çok yaygındır.
Hatta hükümdarların savaştan önce fal baktırarak ona göre hareket ettikleri tarihi kaynaklardan
bilinmektedir
(https://blog.peramuzesi.org.tr/haftanin-eseri/alisilmadik-bir-agirlik-asikkemigi/ 10.01.2019).

Arkeolojik kalıntılardan, görsel sanat eserlerinden ve yazılı kaynaklardan bilinebildiği
kadarıyla, aşık kemiği ile oynanan oyunların tarihi çok eskilere gitmektedir. Bu oyunlara,
küçük farklılıklarla dünyanın hemen her yerinde, her kültürde de rastlanılmaktadır.
Anadolu’da aşık kemiğinin oyunda kullanıldığına ilişkin görsel kanıtların en güzelini ve ilk
örneğini Karkamış’ta görmekteyiz(Gülalp, 2008:70). Şehrin krallarından biri olan Kamanis ve
kardeşlerini gösteren kabartmanın sol alt köşesinde iki kişi yere çömelmiş, aralarındaki sehpa
veya tabure benzeri bir eşyanın üzerinde, karşılıklı aşık oynarken gösterilmiştir(Resim 14).
Hemen sağdaki sahnede ise ayakta duran iki kişi topaç benzeri bir oyun oynamaktadır(Bozbay,
2013:148-149). Bu sahnenin üzerinde yer alan sahnede ise, arka arkaya duran üç kişiden ikinci
ve üçüncüsünün ellerinde aşık kemiğini andıran objelerin/objenin bulunduğu görülmektedir.
Kabartmanın üzerindeki yazılardan, hem oyun oynayan, hem de arka arkaya duran kişilerin
Kamanis’in kardeşleri olduğu anlaşılmaktadır(Hawkins, 2000:123-129).
Aşık kemiğiyle oynanan beştaş benzeri bir oyun da Yunan ve Roma dünyasında bir hayli
yaygındır ve görsel sanatlarda sık sık betimlenmiştir. Avrupa’da 16. yüzyılda aşık kemiğinin
oyunda kullanıldığına dair en güzel örnek Hollandalı ressam (Yaşlı) PieterBruegel’in (15251569) “Çocuk Oyunları” (1560) adlı tablosudur. 16. yüzyılda Hollanda’da oynanan çocuk
oyunlarından 80 tanesinin resmedildiği tablonun sol alt köşesinde iki kız karşılıklı aşık
oynamaktadırlar(Bozbay, Eylül-Aralık 2012:7-8). Orta Asya Türklerinde aşık kemiği ile
oynanan oyunlar bir hayli yaygındır. Buna dair en eski bilgi, Kaşgarlı Mahmut’un 1072-1074
yıllarında yazdığı Divanü Lügat-it Türk’te geçmektedir(Onur, 2005:439). 15. yüzyılın ikinci
yarısında yazıya geçirilen Dede Korkut Hik}yelerinde ise çocukların aşık oyunu oynadığından
şu şekilde söz edilir: “Meğer sultanım, DirseHan’ın oğlancığı, üç de ordu uşağı meydandaaşık
oynuyorlardı”(Gökyay, 1973:395-396). Günümüzde ise Anadolu’nun doğusundan batısına her
yerde aşık kemiği oyunu oynanmaktadır. Özellikle hayvancılığın yoğun olduğu Anadolu’nun
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kırsal kesimlerinde, aşık kemiği kullanılarak oynanan oyunlara günümüzde de
rastlanılır(Oğuz1 ve Ersoy1, 2007:180). Dandoy, Gordion ve çevresinde aşık kemiği oyunu
hakkında yaptığı incelemeler sonucunda günümüzde 4 çeşit aşık oyununu bizlere
göstermektedir(Dandoy, 1996:51-58). Fakat bu kesin olmamakla birlikte aşık kemiği ile
oynanan oyunlar her bölgede değişim göstermektedir.
4. SONUÇ
Aşık kemiği kolay elde edilen bir malzeme olmasından dolayı geçmişten günümüze değin
birçok toplumda dolayısıyla bir çok yerleşim yerinde çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Fakat aşık
kemiği kullanımının en yaygını oyun amaçlıdır. Bundan dolayı arkeologlar aşık kemiğini direkt
olarak aşık oyunu ile ilişkilendirmektedirler. Ancak kazı çalışmaları sırasında kontekstlerde
bulunan aşık kemikleri bizlere farklı amaçlar içinde kullanıldığını göstermektedir. Aynı
zamanda arkeolojik kazılarda çeşitli kontekstlerde bulunan taş, pişmiş toprak, metal gibi
kopyaları da çeşitli amaçlar için kullanıldığını destekler niteliktedir. Destan, şiir, yazılı belgeler,
heykel, resim gibi kaynaklar aşık kemiğinin hangi rollere büründüğünü bizlere göstermektedir.
Bu doğrultuda oyun, kehanet/fal, kumar, mezar armağanı, süs eşyası, ağırlık gibi kullanımları
ile karşımıza çıkan aşık kemiği geçmişten günümüze değin görülmektedir. Ele aldığımız altı
farklı yerleşim ile birlikte farklı amaçlarının olabileceğini ve olduğunu tespit ettiğimiz alık
kemiklerinin değindiğimiz amaçlar haricinde daha farklı amaçlarının olabileceği ihtimali her
zaman bulunmaktadır. Anadolu’nun hemen her yerinde karşımıza çıkan aşık kemikleri burada
sadece altı yerleşim yeri ile gösterilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla aşık kemiklerinin amaçları
kesinlikle böyledir yerine bu yerleşimler aşık kemiklerini bu amaç ile kullanmış olabilirler
şeklindeki bir düşünce daha doğru olacaktır.
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ÇİNLİ BİR SEYYAHIN GÖZÜNDEN XX. YÜZYIL BAŞLARINDA İSTANBUL’DA GÜNLÜK HAYAT
Ayşegül EKEM ONUK*
İsmail DOĞAN**
ÖZET
Seyahatnameler gezginlerin gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenimleri, bilgi ve tanıklıklarını
yansıttığı yapıtlardır. Tanık olunan dönemin günlük yaşantısı, siyasi yapısı, ticaret hayatı ve
ilgili toplumda kadın, erkek, çocuk, yaşlı, aile gibi konular hakkında sosyolojik ve kültürel
bilgiler sunan seyahatnameler; antropoloji, sosyoloji, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilim dalları
için kayda değer birer doküman oluşturmaktadır. Avrupalı seyyahların Türk kültürü
üzerindeki tanıklığı, erken dönem seyahatname kültüründeki tecrübe önceliğine sahip
olmaları nedeniyle biraz daha fazladır. Bu açıdan Çin gibi bu coğrafyanın çok uzağında yer alan
ülkelerden, özellikle modern Türkiye üzerinde gerçekleşen seyahat notlarının fazla olmadığı
söylenebilir. Kang You Wei (1858-1927)’in bu bildiriye esas olan çalışması, son dönem Osmanlı
İstanbul’unun modernleşme süreci ve toplumsal hayatı gibi konulara bir aydın olarak bakmış
olması ve değerlendirmesi sebebi ile söz konusu yaklaşım ve izlenimler açısından önemli bir
sosyolojik malzeme niteliği taşımaktadır. Çin’in entelektüel hayatında etkin bir rolü olan Kang
You Wei, sürgün yaşamının bir parçası olarak geldiği ve otuz yıldan fazla bir süredir ilgili
olduğu Osmanlı başkenti İstanbul’da şehrin idari tecrübesi, kent yapısı, günlük yaşam,
toplumsal hayat hakkında detaylı gözlemlerde bulunmuştur. Zaman zaman at üzerinde, bazı
zamanlarda da yaya olarak İstanbul’un sokak ve çarşılarını gezmiş, tarihi ve mimari yapıları
üzerinde dikkate değer incelemelerde bulunmuştur. Çin’den, Uzakdoğu’dan gelen ender bir
ziyaretçi olması ve diplomatik kimliğinin sağladığı avantajlarla devlet dairelerine ve saraya
ziyaretlerde bulunabilmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan anı, gözlem ve seyahat notlarını,
fotoğraflarla zenginleştirerek 1908 yılı İstanbul’undaki günlük yaşamı siyasal ve toplumsal
ayrıntı içinde dikkate değer bir tanıklığa dönüştürmüştür. Bu tanıklığını ise Türk
Seyahatnamesi adıyla yayımlamıştır. Bu bildiride, Kang You Wei’in tanıklığına esas olan
dönemde İstanbul’daki günlük yaşam için öne çıkarılan kültürel unsurlar sosyolojik bir
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kang You Wei, Osmanlı İstanbul’u, Seyahatname
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DAILY LIFE IN ISTANBUL IN XX.CENTURY IN A CHINESE TRAVELER’S EYE
Abstract
Itineraies are travel dairies in which travalers reflect their own experiences, witnesses and
information about visited regions. Containing political, economical and daily life information
and women, children, elder, family issues information about visited regions, itinenaries are
useful sources for social sciences such as sociology, history, art history and antropology. From
countries as China located far from Turkey, itineraies don’t exist a lot. The itinenary of Kang
You Wei (1858-1927) base of this article is an important sociological document in the view of
Ottoman Empire’s modernisation period and daily life. Visiting İstanbul during his banishment,
Chinese intellect Kang You Wei observed and examined İstanbul’s daily life, governmental life,
city life and people. He published his work The Turkish Itinenary in 1908. This article analyses
Istanbul’s daily life cultural issues mentioned in Kang You Wei’s itinenary in a sociological way.
Keywords:Kang You Wei, Ottoman Empire Istanbul

1.GENEL GÖRÜNÜM
Kang You Wei, seyahatnamesine Romanya kıyılarından baktığı Karadeniz’i anlatarak başlar ve
günler içinde Türk Başkenti olarak andığı İstanbul kıyılarında gördüğü, yamaçlarında taş evli
köyler bulunan kuru ve zayıf dağları betimler. Seyyah, İstanbul’a deniz yolu ile Karadeniz’den
ulaşmıştır ve ilk izlenimlerini deniz seferi sırasında, uzaktan gördüğü manzaralar ile
edinmiştir.
Denizden karaya baktığında ayrıca Osmanlı Devleti’nin uluslararası durumunu anlatır gibi
duran yabancı milletlerin savaş gemilerini görmüştür. Osmanlı Devleti’ne olan hayranlığını
yazılarında hiç gizlemediği gibi bu kez gördükleri karşısında üzüntüsünü de dolaylı şekilde
yansıtan şu cümleleri sarf etmiştir; ‘’Küçük dağlar gibi ötede savaş gemileri. Ben barış ve huzur
içinde geldim ve ne mutlu burada bir kargaşa olmadığını görmek. … Dalgalar büyük bir güçle
dövüyor tekneyi, kuzey kıyısında birçok Rus gemisi bulunuyordu. Boğazdan aç gözlü şekilde
çıkan, İngiliz Fransız çapaları.’’ (Fidan,2013:28).
İstanbul Boğazı yakınlarında surları görür. Surların yapısı, şehrin güzelliği yanında yine
hayranlığını gizlemeden Başkent’ten övgüyle bahsetmiş ve şehrin eşsizliğini vurgulamıştır.
‘’Boğaza girişin olduğu bölüme çok uzak olmayan bir yerde Avrupa ve Asya birbirleriyle
buluşmaktadır, iki kıyının birbirine yakın olduğu yerde eski şehrin surları denizle birleşir.
Avrupa kıyısı yuvarlaktır, burçları iyi durumdadır, … , Asya kıyısı yıkık vaziyettedir, sadece
çevre duvar ayaktadır. … Burası iki denizi de kontrol eder, coğrafyası çok büyük ve güçlüdür,
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kış ve yazları mülayim bir ilkimi vardır, gerçekten söylenebilir ki büyük bir coğrafyanın
başkenti olmak için birinci sıradadır. Roma bile burasıyla karşılaştırılamaz, ,bugünkü Paris,
Londra, Viyana, Berlin buranın yanından bile geçemez! … İki denizin birleştiği yeri merkez
haline getiren bu yer, iki kıtanın da topraklarını kontrol etmektedir, burası eşsiz bir başkenttir.
Çin, Hindistan, İran’da İstanbul kadar güzel ve eşsiz bir yer bulunamaz.’’ (a.g.e.2013:29).
Tüm bu hayranlığının yanında, Osmanlı’nın gerilemesini de inceleyen yazar, seyahatnamesinde
sıklıkla Osmanlı siyasi duruşunu ve politikalarını da yeri geldikçe eleştirmiştir. Bu eleştirilerde
mevcut ve olası aleyhte sonuçlar için, kendi kayıpları gibi hayıflandığı sezilmektedir. ‘’Böyle
güzel bir yer, Türklerin elindedir, ne yazık! Napolyon, Bismarck kuzeye sefer düzenlemiş ve
Rusları yenilgiye uğratmıştır, güneye donanma göndermiş İtalya, Avusturya ve İspanya’ya
rahatsızlık vermişler, Cebelitarık, Mısır’ın deniz kenarı, doğuda İran’a kadar etkilerini
genişletmişlerdir, Avrupa’yı bir araya getirmek bu kadar zor mudur? Ne yazık ki bu sırada
Türkler rahat içerisinde suskundular. ‘’ (a.g.e.2013:29).
İstanbul ve Tarihi Yarımada hakkında bildiklerine, gördükleri ve öğrendiklerini eklemiş ve
şehrin görünümü hakkında bu bilgilere sıklıkla yer vermiştir. ‘’İstanbul’a varınca, sırtları
dağlara yaslanmış önü deniz olan yerler Türkler’in yaşadığı yerlerdir,… Burada Ayasofya,
Süleymaniye ve bunlarla pek çok mabet, hapishane, karakol, okul, müze, kapalı çarşı ve bütün
tarihi eserlerin ve Türkler’in tamamı İstanbul’da bulunmaktadır. O sebeple Türkler’in gerçek
yaşamını anlamak istiyorsanız mutlaka İstanbul’a gitmelisiniz, aksi takdirde Türkiye’ye
gitmemiş sayılırsınız.’’ (a.g.e.2013:37).
Şehrin içinde at üzerinde ve yaya olarak dolaştığını ifade eden yazar, günlük yaşamı ve şehirli
insanın alışkanlıklarını ve sonuçlarını da yansıtacak izlenimler edinmiş ve paylaşmıştır ve
şehrin kirliliğine dair beş ana sebep belirlemiştir.
‘’Türk Başkenti kadar kötü durumda olan Avrupa’da başka bir yer de yoktur. İnsanlar gece
gündüz temizlik yapmaktadırlar, bu da kirliliğin nedenlerinden biridir. Türk başkentinin
insanlarının tamamı köpek beslemektedir, bunlardan fazlası ise sokaklarda yaşayan başıboş
köpeklerdir, bunlar insanlara ait değildir ve sokaklarda yaşamaktadır, devlet (köpekleri)
öldürmeyi yasaklamıştır. Bir araba geçtiğinde köpekler yolu kapatacak şekilde yatarlar,
(arabalar) yoldan çıkarak onları rahatsız etmeden geçerler. Bu köpeklerin hiçbir işleri yoktur,
halkın sokağa attığı çöplerle beslenirler. Bu da kirliliğin ikinci nedenidir. Fakirlerin çoğu
yalınayak, üstleri başları yırtık pırtıktır, hasta olan bazıları da yürüyerek dilenirler, yollarda
oturur ve yatarlar, iyi bir görüntü değildir, bu da kirliliğin üçüncü nedenidir. Evlerin önemli
bir bölümü eskidir, uzun zaman boyanmamıştır, yıkık dökük tamir edilmemiştir, tahtaları
ayrılmakta olan çatılardaki kiremitler uçmaktadır, bu da kirliliğin dördüncü nedenidir. Yollar
taşlarla yapılır, zaman geçtikçe bunlar yerlerinden oynar ve yollar düzlüğünü kaybeder, birçok
çukurlar oluşur. Taş olmayan yollarda ise yağmursuz günlerde kalkan tozlar insanın gözlerini

85
85

kör eder, yağmur yağınca her yer çamur olur. Hatta öyle ki kanalizasyon üstünde bulunan
kiremitler kırıldığında, çok kötü bir koku yayılmaktadır, bu da kirliliğin beşinci sebebidir.’’
(a.g.e.2013:32).
2.EKONOMİK HAYAT
Yazar, dolaştığı çarşıları ve ticaret hayatı alışkanlıklarını da seyahatnamesinde paylaşmış ve
günlük hayat unsuru olan ekonomik hayatla ilgili kendi ülkesiyle karşılaştırmalar yapmıştır.
Zaman zaman başka ülkelerle de kıyasta bulunmuştur.
‘’Dar sokaklarda bulunan dükkanlarda, çalışanlar ve her çeşit maş bulunur, bu Çin’ e
benzemektedir ancak Çin’de sokaklarda köpek bulunmaz. ‘’ (a.g.e.2013:32).‘’Burada bir pazar
bulunur, kendi içinde şehir gibidir. Çok kalın bir çatısı vardır, ne hava girer ne ışık, bu sebeple
içerisi cehennem gibi karanlıktır, 140 yıllık bir tarihi vardır. … İlaç satan aktarlar vardır,
yüksekte otururlar, arkalarında ilaçlar bulunur. Pirinç satanların arkasında da pirinç çuvalları
olur, bu çuvalların arasında ancak bir kişinin ayakta durabileceği kadar bir yer bulunur, bütün
Pazar bu şekildedir. Çin’deki gibi çorba satanlar bulunur. … Her şey bulunur ancak bir dünya
haritası bulmak mümkün değildir, satılanların hepsi Türkler’in günlük kullanım eşyalarıdır. …
İçeride ışık bulunmaz, ter kokusu o kadar dayanılmazdır ki içeri girdikten birkaç adım sonra
burnumu kapatmak zorunda kaldım. ‘’ (a.g.e.2013:38).
Yazar Türk parası hakkında detaylı bilgiler vermişse de sistemin karışıklığından yakınmıştır.
‘’Bizim ülkemizde onluk sistem kullanılmaktadır, Türkler bu sistemi kullanmamaktadır, bu
sebeple hesap yapmak çok zordur, buraya gezmeye gelenler bu parayı anlamamakta ve sürekli
kandırıldıklarını düşünmektedir. … Çok küçük bir şey alsan bile 100, 1000 gibi rakamlar
ödersiniz. …Altın paralar 27’den başlar, küçük paraya çevirerek hesaplamak çok zordur. Daha
küçük olan gümüş paraları da hesaplamak çok zordur. Altın paraya lira denir, dört çeşittir, …,
ağırlığının yarısı, çeyreği, beşte biri vardır, çok karmaşıktır.’’ (a.g.e.2013:73). ‘’Türk parası
sistemlidir, dört basamaklıdır, …Ne yazık ki Türkler bu sistemi değiştirmemektedirler.’’
(a.g.e.2013:72).
Yazar, Türklerin ekonomik hareketlerine dair gözlemlerini bir paragrafta derlemiştir.
Ekonomik verilerin yanı sıra yorumlara da yer vermiştir. ‘’Türkler gerçekten çok fakirdir,
ülkenin tamamında on dört tane banka vardır ve bunların tamamı Avrupalılarındır, bütün
ticareti Avrupalı’lar yapar, başkent çok büyüktür ancak en zengin insanların bile en fazla 200 –
300 bin Poundları vardır, aylık 100 Pound harcamak yeterlidir. … Bir evin kirası aylık 25
paradır, ancak bir evde birçok insan yaşabilir. Evlerin içinde yatak ve masa yoktur, tıpkı
Japonya’ya benzer, iki kişi aynı yerde kalırsa çok tasarruf etmiş olur. Herkesin günlük yemek
masrafı 2 paradır, Çinliler’den daha tutumludurlar.’’ (a.g.e.2013:75).
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3. İDARİ HAYAT
‘’Türk başkentinde belediye başkanı yoktur, burada yerel yönetimler yoktur, Pekin’de olduğu
gibi yönetim bürokratların elindedir, bürokratlar bu gücü istediği gibi kullanmakta, halkın
herhangi bir icraat için açıklama isteme hakkı bulunmamaktadır.’’ (a.g.e.2013:32).
Yazar, mahkeme salonuna girme fırsatı da bulmuş ve gözlemlerini dışında, hukukun işleyişi
hakkında öğrendiklerini de şu şekilde paylaşmıştır: ‘’Türklerin kanunları da değişmiştir,
memurlar halka istedikleri gibi davranabiliyorlardı, bugün ise kanunlara uymak zorundalar,
artık avukatlar da mahkemelerde bulunmaktadır. Ben bir mahkeme salonuna gittim, dört kadı
yukarıda oturur, avukatlar kuzeyde oturmaktadır, sanıkların oturmasına izin verilmez, arkada
izleyiciler için yer bulunur. Mahkeme binası çok büyük ancak çok kirli ve karmaşıktır, kadılar
ve avukatlar rüşvet alırlar, hakim yirmi beş lira rüşvet alırsa bir katili bile salıverir. Yabancılar
eğer suç işlerse onları yakalamazlar. Ancak çok büyük suç işlerse yakalarlar, bu durumda ise
elçilikten gelirler ve onları alır, elçilikte sorgular ve eğer büyük suç işlemişse ülkesine geri
gönderirler.‘’ (a.g.e.2013:34).
‘’Türkler’in bütün bakanlıkları Avrupa tarzındadır, çok büyük yapılardır. Adalet Bakanlığı
Ayasofya’ya çok yakındır, Savunma Bakanlığı Beyaz Güvercin Camisi’ne yakındır, bu ikisi
aralarındaki en büyük yapılardır. Savunma Bakanlığı’nın önündeki kapı kale kapısı gibidir,
üstündeki işlemeler çok güzeldir. Çünkü Türkler bir ordu devlettir, o sebeple Savunma
Bakanlığı binaların en büyüğüdür, çok katlıdır… birçok ülke içinde en büyüğü sayılabilir.
Askeri okul da çok büyüktür, kışlalar saray gibidir, bizim ülkemizden çok çok iyi durumdadır.’’
(a.g.e.2013:57).
3.1. Meşrutiyet
Kang You Wei, en çok ilgi duyduğu konu olan Meşrutiyet ile ilgili düşünce ve gözlemlerini
ciddiyetle paylaşmıştır. Çalışmanın da önem kazanmasına sebep olan Kang You Wei’in meşru
yönetim arzusu, Osmanlı’daki gelişmelere şahit olmasına yol açan sürgün hayatının ana
nedenidir.
‘’Türkiye despotik bir ülkedir. Türkler, büyük tezahüratlarla anayasayı yeniden ilan ettiler, 14
Ekim’de parlamentoyu yeniden açmaya karar verdiler. Ben de onların anayasayı ilan ettiği gün
Konstantinapol’e vardım. Arabaların içinde ve gemide onların tezahüratlarının sesini
duyabiliyordum.’’ (a.g.e.2013:79). 23 Temmuz 1908 – ‘’ Hapishane Alman Çeşmesi’nin
önündedir, o gün tam da anayasanın ilanının kutlamalarına denk geldim, birçok mahkumu
salıverdiler, kutlamaları izleyenlerin sayısı çok fazlaydı, hepsi yaşasın diye tezahürat
yapıyordu.’’ (a.g.e.2013:47).
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‘’Sultan saraydan çok az çıkar, bugün anayasanın ilanı nedeniyle, halkın gönlünü kazanmak için
çıkmıştır. Çok insan toplanmıştı. Polisler de çoktu ancak …kalabalığa müdahale etmediler,
sadece bağırdılar. …Bu insanlar daha sonra Hasbahçe’ye doğru ilerlediler, kalabalık orada
bulunan süvariler tarafından da durdurulamadı. Kalabalık sarayın ikinci kapısına geldi, bazı
memurlar haremağalarının bulunduğu yere kadar gittiler, sonra polis konuşarak kalabalığı
dağıttı. … En sonunda kalabalığın arasında sadece imparatorun arabasının geçebileceği kadar
bir yol açılabildi. … Sultan çok dışarı çıkmamaktadır, bu sebeple onu görmek isteyen çok
olmuştur, dört ülkenin elçisi de bu kalabalığın içindedir ve sultanı görmek için gelmişlerdir.’’
(a.g.e.2013:59). ‘’Sultan 62 yaşındadır, beyaz sakalları ve fesi vardır, Avrupa tarzı siyah bir
elbise giymekte, altın renkte apoletleri ve kılıcı bulunmaktadır.’’ (a.g.e.2013:60).‘’Anayasanın
kabulü üç gün içinde tamamlandı, parlamentonun açılmasından iç ay sonra da seçimler yapıldı,
dünyada bu kadar hızlı ve kolay anayasayı kabul eden başka bir ülke yoktur, bu gerçekten de
çok tuhaftır.’’ (a.g.e.2013:79).
‘’On gün büyük kutlamalar yapıldı, Sultan bizzat halkın arasında dolaştı. Altın bayraklar ve
etrafında askerlerle gezdi. Sarayın kapıları açıldı halk içeri girdi. Askerle ve polisler sadece
ayakta durdular ve bir şey yapmaya cesaret edemediler. Halk bu kadar uzun zaman sonra ilk
kez bu kadar mutlu olmuştu. Peki bütün ülke ne için bu kadar sevinmektedir? Çünkü Sultan
anayasayı ilan etmiştir. Bu kadar büyük devlet işi bu kadar kolay halledilmiştir, Avrupa’da yüz
yıllık savaşlar sonunda ancak başarılmıştır. … Bunun bu kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayan
kimdir? Niyazi Bey bunu başarmıştır.’’ (a.g.e.2013:84).
Kang You Wei, anayasanın kabulü ile sonuçlanan gelişmeler hakkındaki duyumlarını şöyle dile
getirir;
‘’Duyduğuma göre o sırada düşük rütbeli bir subay olan Niyazi Bey, şehirden toplanan
askerlerle dağa çıkmış ve anayasanın ilanı için yemin etmişlerdir. Padişah bu duruma çok
sinirlenmiş ve 8 bin askerini onların üzerine göndermiştir, gönderilen askerler de isyancılara
katılmış ve padişaha Niyazi Bey’in hain olmadığını, anayasanın ilanını ve parlamentonun
açılmasını istediğini anlatan bir telgraf çekmişlerdir. Aynı amaçlara sahip olduklarını o nedenle
onlara saldırmalarının mümkün olmadığını anlatmışlar ve padişahın derhal anayasayı ilan edip
parlamentoyu açmasını istemişlerdir. Türk sultanı bunun üzerine daha da sinirlenmiş ikinci
gün 20 bin askeri onların üzerine göndermiştir, ancak onlar da diğerleri gibi davranıp
isyancılara katılmışlardır. Bu sırada 80 bin asker daha telgraf çekerek anayasanın ilanını ve
parlamentonun açılmasını istemişlerdir. Sultan en iyi askerleri olan Arap ve Makedon
askerlerinden oluşan 200 bin kişilik bir kuvveti isyancıların üzerine göndermiştir. Ancak onlar
da isyancılara katılıp anayasanın ilanını istediler. İşte Türk sultanı o zaman ne yapacağını
bilememiştir. Bütün generalleri çağırıp yaşananların sebebini sormuştur. Hepsi sultanın
önünde eğilerek şöyle demiştir, ‘’Bütün ülkelerde anayasa vardır, sadece Türkiye önce
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anayasayı ilan etti sonra ise yürürlükten kaldırdı, halk bu durumdan memnun değildir.
Askerlerin fikirleri değişti, biz memurlar olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz, … lütfen kararı siz
verin.’’ (a.g.e.2013:80).

Sonrasında sultanın yine memurlara, haremağalarının başına, eşlerine ve cariyelerine aynı
soruyu sorduğundan ve aynı cevabı aldığından bahsetmiştir; ‘’Türk Sultanı bir kalem aldı ve
yazmaya başladı. Parlamentonun açılmasına karar verdi, hava daha aydınlanmadan bütün üst
düzey memurları topladı ve şöyle dedi ‘’Anayasanın ilanına ve parlamentonun açılmasına karar
verdim, bu haberi hemen herkese bildirin, halkımı yatıştırın.’’ Bütün memurlar önünde
eğilerek yaşasın diye bağırdılar. Niyazi Bey’i de affetti. …Üzerinde Türk Sultanı Abdülhamit’in
Niyazi Bey ve iki hilal şeklinde bayrakların olduğu sayısız kağıt basıldı ve dağıtıldı.’’
(a.g.e.2013:81).
Yazar, gelişmeler hakkında ismini vermediği bir parlamenter ile konuşmalarını şöyle
aktarmıştır; ‘’Ben gemide bir Türk Parlamenteri ile karşılaştım, bana dedi ki ‘’Türkiye’nin dört
bir yanında yaşayan halk daha anayasaya alışamadı, seçim kanunu ise çok ciddiyetsiz ve
eksiktir. Güçlü olan kişi parlamenter olmak isterse kolaylıkla olabilir, partililer ise çok
bencildir, hile yapanlar çoktur, o sebeple parlamenterlerin çoğu ya çok güçlü insanlardır ya da
para ile oy satın almışlardır, aslında politikayla ilgileri yoktur, sadece bağırıp çağırırlar,
korkarım ülkede kargaşa durmayacaktır.’’ .‘’ (a.g.e.2013:85).
3.2. Saray
Kang You Wei, ziyareti sırasında saraylardan çok etkilenmiştir. Ülkesi Çin’de de oldukça
heybetli, ince işçilikli yapılar olsa da, İstanbul sarayları ve saray adetleri seyahatnamesinde sık
sık bahsi geçecek konulardan olmuştur.
‘’Türklerin sarayları çok yüksek ve heybetlidir, büyük çoğunluğu dört beş katlıdır, her birinde
çok oda ve büyük salın bulunur, kubbelerinde çeşitli süslemeler olur, ancak duvar ve
yerlerinde süsleme olmaz. Kapıları ve pencereleri aynı tarzdadır, kapı ve pencereleri çoktur.
Türkler kapı ve pencereleri kapalı tutarlar, bu kadınların dışarı bakmasını önlemek içindir.
Bütün odalarda bir kapı ve iki pencere mutlaka bulunur. Bu da Çin’e benzemektedir.’’
(a.g.e.2013:76).
Saray yaşantısı hakkında, şehir içinde rastladığı haremağalarından bahseder; ‘’Türk
imparatorunun haremağaları vardır, sarayların dışında, yollarda ve kıraathanelerde harem
ağaları görülebilir, Avrupa tarzı uzun elbiseler giyerler, elbiseleri temiz ve düzgündür,
duyduğuma göre sekiz yüz kadar haremağası vardır. Şu anda haremağalarının tamamını
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zencilerden seçmektedirler, Çin ile ne kadar da benzemektedir! Erkek ve kadınları birbirinden
ayırmak ve bu kadar cariyeyle uğraşmak için ancak haremağaları kullanılabilir.’’
(a.g.e.2013:59).‘’Hadım etmek insanlık dışı bir iştir. Böyle cezalandırılan insanların,
imparatorun yanında durması ilkbahar-sonbahar (M.Ö. 720-470) döneminde yazılan
kitaplarda bile eleştirilmiştir.’’ (a.g.e.2013:64).

4.EĞİTİM
Yazar, Büyük Eğitim Meclisi’nin görevlendirdiği mihmandar eşliğinde okulları gezmiştir. Okul
gezisinden ve aktarılanlardan öğrendiklerini şöyle dile getirmekte ve yorumlamaktadır;
‘’Son on yılda, bütün ülkede okullar Fransa tarzı batılı eğitime geçmiştir. Çocuklar okula
başlayınca aylık dört para ücret alınır. Derslikler vardır, bu dersliklerde çeşitli resimler asılıdır,
karatahtalara yazı yazılır. Ben bir okula gittim, 160 öğrenci vardı, her yıl iki ay yaz tatili vardır.
Çok az öğrenci bulunur, zorunlu dersler dışındaki dersleri öğrenenler sadece iki yüz kişidir.
Bunlar içinde hukuk, askerlik, tıp, mühendislik olmak üzere dört çeşittir. Mühendislik iki yıl, tıp
üç yıldır. Hukuk içerisinde felsefe, edebiyat ve yabancı dil dersleri bulunur.’’
(a.g.e.2013:35).‘’Askerlik ile ilgili ayrıca bir fakülte vardır ve sadece ilgili dersler verilir, bu
durumda bir ülkenin neden zayıf olduğu anlaşılabilir.’’ (a.g.e.2013:35).
‘’Türkler ağızlarını açınca hep güçlü orduları ile övünürler, askeri eğitimi Almanlardan
almışlardır, barış zamanında dört yüz bin, savaş zamanında bir milyon iki yüz bin asker vardır,
profesyonel asker sayısı sekiz yüz bindir. Aralarında Makedonya eyaletinden askerlerin sayısı
yüz elli bindir çok iyi askerlerdir, Araplar da çok dayanıklıdır, bugün anayasanın ilanını
isteyenlerin büyük bölümü de askerlerdir. Türklerin kara ordusu çok meşhurdur, benim
gördüğüm çok ciddiyetli değillerdir, komutanlar ise kesinlikle cefakar ve dayanıklıdır.’’
(a.g.e.2013:34).
‘’ Türkler Avrupalıların neden ileri olduklarını bilmemekte onları sadece şeklen taklit
etmektedirler. Ben Ticaret ve Endüstri Okulu’na gittim, on yaşından yirmi yaşına kadar 350
öğrenci vardı. Öğrenciler çok az şey öğrenmektedir, derslikleri çok basittir. Ancak yurtları ve
yemekhaneleri son derece iyidir, yıllık öğrenim ücreti 45 bindir. Bu ülkede sadece 25 kadar
böyle okul bulunmaktadır. Okulların tamamı oldukça büyüktür, Avrupa’dan gelen eğitim
malzemesi çok azdır. Yerde halı bulunmaz, burası hiçbir şeye benzememektedir. Tavanda
bulunan resimler son derece güzeldir ancak yerde bir tek halı bile yoktur, son derece
uyumsuzdur, o sebeple mutlaka buranın tefrişinin daha düzgün yapılması gerekir.’’
(a.g.e.2013:35).‘’Bakanın bana verdiği mihmandar çok kibar birisidir, buraya daha önce hiçbir
Çinli’nin gelmediğini burayı anlamadığını düşünmektedir, kibar davranmakla eksikleri
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görmemi engelleyeceğini düşünmektedir. Türklerin büyük kısmı böyledir. Okullara gelen
öğrenci çok azdır, halkın düşüncesi çok geridir, bu kadar az öğrencinin geldiği okulla ve bu
kadar geri düşünceler ile nasıl başarılı olabilirler ki? Okullar on yıl önce ıslah edilmiştir, ancak
bu şekilde ne kadar süre geçse de bir şey değişmeyecektir, muhtemelen bir önceki dönemin
baskısından kaynaklanmaktadır.’’ (a.g.e.2013:36).
5.GÜNLÜK YAŞAM
Kang You Wei, seyahatnamesinde farklı yerlerde günlük yaşamdan, insanların giyinişleri ve
alışkanlıklarından bahsetmiştir. Sıklıkla Osmanlı insanının görünüm olarak Avrupa insanına
benzemeye başladığından bahseder. ‘’Son yıllarda, Bulgaristan savaşından sonra, Türkler’in
büyük bir değişim yapması kaçınılmazdı. Benim gördüklerim ve izlediklerimden çıkardığım,
ülkenin yönetimi, askeri sistemi, ceza sistemi, okullar, polisler, giyim kuşam, kullanılan ev
eşyaları…, neredeyse Türkler’in tamamının Avrupa’dan bir farkları kalmamıştır.’’
(a.g.e.2013:33).
Yazar, Avrupa tarzı giyim kuşamı kabul ederken, bir taraftan da İslamiyet ile olan bağını
sürmeye çalışan Osmanlıların, feslerinden ayrılmaklarına dikkat çekmiştir. Ayrıca İslamiyet
dışında, eski kıyafetleri giymeye devam etmenin bir nedeninin de yoksulluk olduğunu
vurgulamıştır. Bazı kıyafetleri İslamiyet’le ilişkilendirirken bazı kıyafetlerde de Uzak Doğu ile
benzerlikler bulmuştur. ‘’Şehrin içinde gezdim, herkes Avrupa kıyafetleri giymektedir, kısa
elbiseler, deri ayakkabılar, saçlar kesilmiş, elbiseler değiştirilmiştir, sultandan en sıradan halk
tabakalarına kadar herkes böyledir. Dinlerini onlara hatırlatan tek şey fesleridir, o sebeple
yolda yürürken baktığımda her yerde fesleri görüyorum, fes dışında Avrupa ile bir farkları
yoktur. İstanbul’un çok fakirleri eski Türk kıyafetlerini giymektedir, bu elbiseler son derece
eskidir. Bu eski kıyafetlerin içerisinde kırmızı ve sarı yamalar vardır, aynı Moğol Lamaları’na
benzerler. Bu uzun elbiselerde düğme yoktur, Çinliler’e benzemektedir, İslam’ın eski
kıyafetlerine de benzer, Araplar ve Farslar da böyledir. ‘’ (a.g.e.2013:36).
Günlük yaşam gereçleri hakkında ise yazar, şehrin içinde gördükleri dışında evlerin içi
hakkında da bilgiler vermektedir. ‘’Soylular ve zenginlerin evlerinde Avrupa tarzı eşyaları
kullanmayan bir tanesine bile rastlamak mümkün değildir. Türkler eskiden küçük bir minderi
altlarına alır oturur bunun yanında küçük bir masaları olurdu. Elbiseler ve eşyaların değişmesi
on yıllık bir meseledir.’’ (a.g.e.2013:37). Yazar, Avrupa’nın sadece şeklen taklit edilmesine bir
kez daha eleştirel şekilde değinerek, kılık kıyafet hakkında şunları da yazmıştır; ‘’Türklerin
askeri okulları çok büyüktür, elbiselerinin tarzı, polislerin kuralları Avrupa ile aynıdır, zayıf,
fakir ve kirli oldukları için yabancılar Türkler’in üzerine gitmektedir, onları küçük
görmektedir. Kanunları değiştirenler sadece görünüşte elbiseler gibi konuları değiştirmiş ama
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işin temelinde bir değişiklik yapmamıştır, halkın elbiseleri değiştirmesi neye yarar ki! Bu
durum mutlaka üzerinde kafa yorulması gereken bir konudur.’’ (a.g.e.2013:37).
Kang You Wei, seyahatnamesinde, şehir insanın alışkanlıklarını ve bu alışkanlıklarının
sonuçları genellikle iç içe dile getirmiştir. ‘’Erkekler güçlü ve uzun boyludur ancak büyük
çoğunluğun kaşları birleşik ve alınları açıktır, çok ciddilerdir, başka ülkelerde böyle bir şey
görülmez. Bana göre bu burasının bir asker ülkesi olmasından kaynaklanır, sürekli savaş ve
mücadeleler yaşanmıştır, ayrıca halk her gün çok çalışmakta ama ancak hayatta
kalabilmektedir, mutlu olacak hiçbir olay yoktur, nesilden nesile bu hayatı sürdüklerinden bu
hale gelmiş olmalılar.’’ (a.g.e.2013:78).
‘’Akşamları yollarda yürüyen insan bulunmaz, sokaklarda lamba yoktur, insanlar at
arabalarıyla evlerine dönerler, bu oldukça zordur. Fransa ve Amerika’nın ürünlerini satan gece
pazarları ise bu sessizlik ve karanlıkta aniden önünüzde belirince gecenin karanlığı ve
sessizliği aniden yok olur. Buraların dışındaki yerler ise sessiz, sakin ve karanlıktır. Bu
durumlar benim ülkemde de çoktur, biz Türkler ile aynı durumdayız.’’ (a.g.e.2013:38).
Yerleşim yerleri hakkında ise, kısa bilgiler vermiş, ekonomik farklılıkların yerleşimde yarattığı
farktan bahsetmiştir. Adalarda Heybeliadalı Ruhban Okulu ve etrafındaki ormanı anmıştır.
‘’Türkler’in başkentinin manzarası çok güzeldir, burası dünyanın en güzel yeridir. Boğazın iki
yakasında evler vardır ve ortalarından deniz geçer, boğazın iki tarafından başka dört tane de
ada vardır, hepsinde yaşayan insanlar vardır. Burada çok güzel binalar köşkler, parklar ve
ormanlar vardır, buralar sessiz ve sakin yerlerdir, Türk başkentinde yaşayan zenginler burada
otururlar, çünkü burası güzel manzaralı ve en meşhur yerdir. Buraya birçok gemi gelir ve
gider, bu dört ada sıra halindedir. … Bu adaların önünde bulunan tepede bir okul vardır,
etrafında çam ağaçları vardır, burası Ortodokslar’ın din adamlarını okuludur.’’ (a.g.e.2013:70).
Ayrıca şehirleşme hakkında örnek alınması gereken noktalar olduğuna değinmiştir.
‘’Sabah erkenden gemiye binip Asya’ya gittim. Tren ile biraz gittikten sonra geniş bir ova
vardır, binalar ve ormanlar görülür, burada her gün bir inşaat devam etmektedir. Son yirmi
yıldır inşaatlar artmaktadır. Burada oturanların evleri birbirine çok yakın değildir, aralarında
mesafe bulunur, hepsi Avrupa tarzında güzel binalardır. Burası Konstantinapol’den daha
güzeldir. Duyduğuma göre burası başkent olduğu için birçok insanı bir araya toplamak
kolaydır, yeni yerlerde inşaat başlatmak kolaydır. Böylece düzenli güzel yerler inşa etmek
mümkün olmaktadır. Türkler böyle yaptıklarına göre, bizim ülkemizin de böyle yapması
gerekir.’’ (a.g.e.2013:70).
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Şehirde kullanılan yabancı dilin Fransızca olduğundan bahsetmiştir; ‘’Bugün Türkler’den
yabancı dil konuşanların hepsi Fransızca konuşmaktadır. Dil ve yazı Fransızlarındır, siyaset ve
teori de Fransa’dan öğrenilmektedir. Türk sınırlarından giren bir kişi Fransızca bilmiyorsa, kör
ve dilsiz gibidir.’’ (a.g.e.2013:36)
Yazar, Türk hamamını anlatmıştır;
‘’Türklerin hamamı dünyanın en iyisidir, mermer ve çeşmeler vardır, etrafında küçük odalar
bulunur, çok aydınlık ve güzeldir, dokuz oda bulunur, herkes istediğini seçer. Hem soğuk hem
de sıcak su havuzları vardır, her bir havuzun başında musluk bulunur, herkes sırayla yıkanır,
içerde masaj yapan hizmet eden çalışanlar bulunur.’’ (a.g.e.2013:78). ‘’Hamamın ortasında
büyük bir mermer bulunur, üzerine uzanır ve terlenir, terledikten sonra büyük havuza veya
küçük bir odaya girilir ve uzanılır. Türklerin ülkesi çok sıcaktır bu sebeple halk yıkanmayı
sever, zaman içinde böyle bir yöntem ortaya çıkmıştır. Bence Türkler Romalılar’dan da örnek
almış olmalılar.’’ (a.g.e.2013:78).‘’Bugün Türkler çok fakirdir ve şehirleri küçüktür ancak
hamamları çok büyük ve görkemlidir, bu halkın güzel adetlerinden biridir.’’ (a.g.e.2013:79).
Kang You Wei, müzik hakkında çok az bilgi vermiştir; ‘’Türkler’in müzikleri, çalgıları 23 tellidir,
dört kişiden bir müzik grubu oluşur, iki tane çok ince davul olur. İspanyollar’ınkine benzer,
bezen tek başına bazen hep beraber şarkı söylerler, sesler birbirine karışır, … acıklı şarkılar
değildir, şarkıları çok karmaşıktır.’’ (a.g.e.2013:76).
Yazar, yiyecekler hakkında şu yorumlarda bulunmuştur; ‘’Türkler’in yiyeceklerinde çok
baharat vardır, yiyecekleri çok ince keserler, bu açıdan Avrupalı’lar, Fransa İspanya, Portekiz,
Türkler’e yetişemez, Türkler yemek konusunda hepsinden iyidir.’’ (a.g.e.2013:75). ‘’Bütün etler
küçük parçalara ayrılır, önce baharat koyulur, bu Çin’e çok benzer. Yemek yaparken mutlaka
tavuk eti, kuzu veya dana etini bir arada yaparlar, yemekleri hepsinden iyidir. Türkler Çin’in
kuzeyinden gelmişlerdir, Çin’in lezzet katma yöntemlerini öğrenmişlerdir.’’ (a.g.e.2013:75).
Günlük yaşam aktivitelerine dair, ‘’İngiliz Büyükelçiliği içinde iki küçük halka açık park vardır,
oldukça küçük ve çok sadedir, ancak bilet alarak içeri girebilirsiniz. Anayasanın ilk ilan edildiği
zamanlarda akşam olunca müzik başlar, ellerinde bayraklarla insanlar konuşmalar yaparlar,
çok sayıda insan bunları dinler, bakınca dinleyenlerin hepsinin Avrupalı olduğu görülür,
kadınların Avrupalı olduğu daha da iyi anlaşılır, ben şu ana kadar tek bir Türk kadını
görmedim ki parkta gezsin. Bu park Avrupalılar için yapılmıştır, anayasa ilan edilmemiş
olsaydı burada çok daha az insan olurdu. (a.g.e.2013:66).
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6.DİNİ HAYAT
‘’Türk başkentinde toplam üç yüz mabet vardır, tamamı yuvarlak kubbeli dört minarelidir.
Küçük tepelerden bile büyüktürler.’’ (a.g.e.2013:48).‘’Müslüman din adamları yaklaşık 33
santimetre uzunluğunda bir şapka takarlar, siyah renkte uzun kıyafetler giyerler, elbisenin önü
açıktır.’’ (a.g.e.2013:39).
‘’Ayasofya sarayın dışındadır, iki bin yıllık tarihi vardır, o kadar güzeldir ki insanı hayrete
düşürmektedir. En eski dönemlerden bugüne burası dünyanın en büyük ve güzel yapısıdır. Ne
Hindistan’ın Tac Mahal’i ne Çin’de ne de dünyanın başka bir yerinde geçecek bir yapı vardır. …
üzerinde eski imparatoriçenin resmi bulunur, Müslümanlar bu resimleri kazımıştır ancak
kalıntıları durmaktadır … Kubbeden aşağıya kadar her yerde altın işlemeli resimler vardır, ...
Müslümanlar bunların birçoğunun üzerini boyamış olsa da bu güzel resimlerin büyük bir kısmı
hala oradadır. … Arka kubbede altın süslemeli resimlerin bulunduğu yerde, Hıristiyan
resimleri bulunur, Müslümanlar tarafından üzerine çiçek resmi yapılmıştır ancak eski hali
anlaşılabilmektedir. Bugün artık burası bir Müslüman mabedidir ancak Hıristiyanlar burada
hala o eski resimlerini gösterirler, böyle bir mabedi kendi dinin için kullanmak son derece
güzel bir düşüncedir. Bugün benim ülkemde Budizm’i sevmen insanlar vardır ve tapınakları
yıkmaktadırlar… .’’ (a.g.e.2013:43).
Kang You Wei, İslam dinine yakınlığı olmasa da, İstanbul Müslümanlarının tarikatlarını da
ziyaret etmiş ve ibadetlerini izlemiştir. Bu ziyaretlerden biri olan tarikatın sema gösterisine
şahitlik etmiş ve şöyle aktarmıştır;
‘’Türkler Müslüman’dır. Bu dinde birçok tarikat vardır. Dervişleri gördüm, sema yaparlar ve
kuran okurlar, ahşaptan ibadethaneleri vardır. Din adamlarının çoğu üst katta oturur, bazıları
da alt katta ney üfler ve davul çalar. Sonra üst kattakiler alt kata inerler. Ortada kare şeklinde
bir mihrap vardır ve etrafı ahşap ile kaplıdır. Dışarıda izleyenler bulunur, içeride bulunanlar
ise ibadet ederler. Aralarında seksen yaşında bir din adamı vardır. Bu kişi bazen ayakta durur
bazen oturur, bazen eğilir, gözlerini kapatır ve ellerini kavuşturur. Sessizce dudaklarını
oynatarak dua okur, diğer din adamları da onun yaptıklarını yaparlar, bu şekilde üç tur
bulundukları yerde dönerler. … Sema yapanların gözleri kapalı ve elleri yukarıdadır. Bunun
anlamı yavaş yavaş göğe varmak ve güzel düşüncelere dalmaktır, ancak çok uzun sürmektedir
ve oldukça yorucudur. Yaşlı olanları baş din adamıdır.‘’ (a.g.e.2013:89).
7.KADIN
Kang You Wei, toplumda kadın gerçeğini hakkında gözlemlerini paylaşmıştır. Bu notlarında
hem kadın erkek arasındaki sınır hem kadının genel görünümüne dair veriler bulunur.
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‘’Türkler erkekleri önemser, kadınları baskı altında tutarlar. Kadın ve erkek arasındaki fark çok
nettir. Kadınlar dışarı çıkarken mutlaka yüzlerini siyah bir bezle kapatırlar, uzun elbiseler ve
deriden ayakkabılar giyerler, kimse onların neye benzediğini göremez. Kadınların elbiseleri
çoğunlukla ipektendir, çok güzel ve temizdir, kadın dilencilerin elbiseleri de böyledir, bir tane
bile üstü başı kötü saçları dağınık kadın göremezsiniz, bu bizim ülkemizden çok çok iyidir.’’
‘’Ancak kadınlara baskıda bizim ülkemizi geçerler. Eski medeniyetlere bakınca, Hindistan,
Mısır, İran ve Türkiye kadınları adeta mahkumlar gibi baskı altında tutarlar, kadın ve erkek
hepsi insandır, nasıl böyle bir muamele yapılabilir?’’ ‘’(Kadınların) çoğunluğu yürürler, at
arabasına binenleri çok azdır, yaşadığı yerde herkes bir evde birliktedir, kendi akrabası veya
kardeşi olmayan erkekler ile oturup konuşamazlar.‘’ (a.g.e.2013:77).
‘’Türklerin kadınları güzeldir, ten renkleri sarı ve beyazdır, kırmızıya yakın olanları da vardır.’’
(a.g.e.2013:78).‘’Türk kadınlarından hayat kadını olan yoktur, hayat kadınlarının tamamı
Avrupalı’dır.’’ Ayrıca, ‘’Türkiye’de tecavüz çok azdır, Avrupa ve Amerika’da bu tür olaylar
çoktur, bunun nedeni yasaların çok sert olmasından kaynaklanmaktadır.’’ (a.g.e.2013:77).
Evlilik hakkında, ‘’Evlendikten sonra yılda bir kez anne babasının evine gidip onları ziyaret
edebilirler. Düğünleri Çin ile çok benzerdir, ayrıca Araplara da benzer, bu aynı dinden
olmalarından kaynaklanmaktadır.’’ (a.g.e.2013:77).
SONUÇ
Kang You Wei, Osmanlı İstanbul’una dair görüş ve gözlemlerini seyahatnamesinde açıkça dile
getirmiştir. Bir Uzakdoğulu gözüyle İstanbul insanının yaşantısını anlamlandırmaya
çalışmıştır. Ülkesi Çin ile kıyaslamalarda bulunmuş benzerlikleri ve farklılıkları belirtmeye
çalışmıştır. Seyahatnamelerin döneme olan tanıklıklarına örnek teşkil edecek şekilde, günlük
hayat hakkında detaylı veriler paylaştığı bir eser bırakmıştır. Çalışmamızda, dönem Osmanlı
İstanbul’unu incelemek isteyen araştırmacılar için anlam taşıyan seyahatnameden sosyolojik
bakış açısı ile seçilen konu başlıkları altında yazarın gözlemleri derlenmiştir. Türk ve Çin
kültürleri hakkında yapılacak araştırmalara konu olacak çok sayıda başlık ve detay
çıkarılabilir.
KAYNAKÇA
Fidan, Giray, (2013), Çin’li Düşünür Kang You Wei’in Türk Seyahatnamesi, Yeditepe,
İstanbul.
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BREXIT KARARININ AB ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
Dr. Omca ALTIN*
Özet
Birleşik Krallık tarafından 26 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen halk referandumu
sonucunda Britanya halkının yaklaşık %52’si Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde karar alarak
AB tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Kısaca Brexit olarak adlandırılan bu durum AB düzeyinde
önemli bir kriz etkisi yarattığı gibi AB üyelik sürecindeki Türkiye üzerinde de önemli etkilere
sahip olacaktır. Özellikle son zamanlarda Brexit kararının AB ile tam üyelik müzakerelerini
yürüten Türkiye üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı en önemli tartışma konusu haline gelmiştir.
Birleşik Krallık bugüne kadar Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki en önemli destekçilerinden
olmuştur. Bu nedenle Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve üyelik hedefi açısından, Birleşik Krallık’ın
üyesi olduğu bir Birlik ile üyesi olmadığı bir Birlik arasında önemli farklar olacaktır. Birleşik
Krallık’ın Birlik üyesi olması AB üyelik sürecine vermiş olduğu destek bakımından Türkiye için bir
avantaj iken, Birleşik Krallık’ın Birlik üyeliğinden ayrılması diğer bir ifade ile Brexit, Türkiye
açısından AB üyeliğini destekleyen önemli bir ülkenin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Bu
çalışmada; Brexit kararının AB üyelik sürecindeki Türkiye’ye olası etkileri ele alınacaktır.
Araştırmada literatür tarama yöntemi tercih edilmiş ve konu ile ilgili güncel makale ve kitaplar
incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; Brexit sürecinde Birleşik Krallık tarafından Türkiye’nin AB
üyesi olmasının yaratacağı tehlikeler sıklıkla vurgulanmış olsa da AB üyelik sürecinde Türkiye’ye
vermiş olduğu destek ele alındığında Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılmasının Türkiye
üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı da açıkça görülmüştür. Aynı zamanda Brexit neticesinde
AB’nin değişecek olan yeni yapısı ve kuracağı yeni ilişki şekilleri Türkiye’nin tam üye olmayı
hedeflediği Birliği yakından takip etmesini ve politikalarını buna göre şekillendirmesini
gerektirecektir.
Anahtar Kelimeler: Brexit, Birleşik Krallık, Türkiye, Avrupa Birliği
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EFFECTS OF BREXIT DECISION TO TURKEY ON EU MEMBERSHIP PROCESS
Abstract
As the result of plebiscite realized at the date of 26 June 2016 by United Kingdom, 52% of the
British people decided to leave European Union first time in the EU history. As this situation called
Brexit in short created a crisis effect on EU level also will have important effects on Turkey on EU
membership process. Recently the effect of Brexit decision on Turkey who conducts full
membership negotiations especially became the most important discussion. So far, United
Kingdom had been one of the most important supporters of Turkey on EU membership process.
For this reason, there would be distinctive differences between a union which United Kingdom is a
member and which isn’t the member of Union with regards to Turkey’s relationships with EU and
aim of membership. While the United Kingdom is member of Union, was an advantage for Turkey
in means of support given to EU membership process, United Kingdom’s leave from Union, in
other words Brexit means losing an important country who supports EU membership of Turkey.
In this study; possible effects of Brexit decision to Turkey on EU membership process will be
discussed. Literature review method was preferred and actual articles and books in related with
the issue was studied. As a result of study; it has been clearly seen that United Kingdom’s leave
from EU membership would create negative effects on Turkey when considering support given to
Turkey during EU membership process even the threats would emerge were frequently repeated
by United Kingdom during Brexit process if Turkey becomes the member of EU. At the same time,
the new structure of EU and new relationship terms that would be established as result of Brexit,
necessitate Turkey to follow Union closely which aimed to become a member of it and reshape its
policies accordantly.
Keywords: Brexit, United Kingdom, Turkey, European Union
1. GİRİŞ
Haziran 2016’da gerçekleştirilen Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı yoksa ayrılmalı mı?
konulu referandumda Birleşik Krallık halkının yaklaşık %52’si AB’den ayrılma isteğini belirtmiştir.
Yapılan bu referandumda Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma isteği Birleşik Krallık’ın hem iç
siyasetinde hem de AB ile olan ilişkilerinde birçok farklı gelişmeyi de beraberinde getirmiştir.
Yapılan referandumda Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma isteği sonucu Birleşik Krallık iç
siyasetinde David Cameron istifa etmiş yerine Theresa May Başbakan olmuştur. Böylece Lizbon
Antlaşması’nın AB üye ülkelerine AB üyeliğinden ayrılma hakkı ve iki yıllık bir müzakere süreci
veren 50. maddesinin ne şekilde işletileceğine dair tartışmalar gündeme gelmiştir. Brexit
referandum sonuçları sadece Birleşik Krallık’ın iç siyasetini ve AB ile olan ilişkilerini değil aynı
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zamanda AB üyelik sürecindeki Türkiye’yi de etkileyecektir. 1963 yılından beri AB ile hukuki ve
kurumsal ilişkilerini sürdüren Türkiye, Brexit referandumu öncesi Birleşik Krallık’ın önemli bir
kampanya malzemesi olmuş, bu durum AB üyelik sürecindeki Türkiye’yi olumsuz yönde
etkilemiştir. Bu bağlamda çalışmada; Brexit referandum süreci ve Brexit referandum sonucunun
Türkiye üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
2. BREXİT REFERANDUMU: ARKA PLAN
2015 yılında Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilecek olan genel seçimlerin öncesinde Muhafazakar
Parti’nin (Conservative Party) ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (United Kingdom
Independence Party/ UKIP) Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması yönündeki kampanyalarında
meydana gelen artış neticesinde David Cameron da Birleşik Krallık’ın AB üyeliğini referanduma
taşıma yönünde bir seçim vaadinde bulunmuştur. (Köroğlu, 2017:247) Böylece David Cameron oy
oranlarını ciddi oranda artıran Nigel Farage liderliğindeki Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin
(United Kingdom Independence Party/ UKIP) sahip olduğu AB karşıtı oyları kendi partisine
döndürmeyi ve Muhafazakar Parti’de (Conservative Party) yer alan AB karşıtlarını parti
bünyesinde tutabilmeyi diğer bir ifade ile yatıştırabilmeyi amaçlamıştır. (Jensen, Snait, 2016:
1308) Aynı zamanda Cameron tarafından Euro bölgesinin sorunları ifade edilmiş, AB’nin rekabet
gücünün ve hesap verilebilir yapısının giderek kaybolduğu dile getirilerek, bu durumun AB ile
Birleşik Krallık arasındaki ilişkiye önemli ölçüde zarar verdiği vurgulanmıştır. Diğer yandan
Cameron tarafından AB ve Birleşik Krallık ilişkileri açısından yararlı olacağını düşündüğü beş
önemli talep belirtilmiştir. Bunlar, AB’nin rekabet gücünün artırılması, Birlik’in daha esnek bir
yapı haline dönüştürülmesi, yerinden yönetimlere daha fazla önem verilmesi, çok daha adil ve
hesap verebilir nitelikteki bir AB’nin varlığının 21. yüzyıla daha uygun olduğudur. (Aras, Günar,
2018: 94)
AB üye ülkelerinden gelen göçmenler, işsizlik sorunu, Birleşik Krallık’ın egemenlik devrini kabul
etmemesi, AB’nin ileri düzeyde liberal politikalara yönelmiş olması gibi temel sorunlar Birleşik
Krallık’ta Avrupa şüpheciliğinin giderek yükselmesini sağlamış, dolayısıyla Birleşik Krallık’ın
AB’den çıkma isteğini arttırmıştır. (Köroğlu, 2017:248)
Tüm bunların neticesinde 10 Kasım 2015 tarihinde Birleşik Krallık’ın muhafazakar eski Başbakanı
David Cameron tarafından AB Konsey Başkanı Donald Tusk’a Birleşik Krallık’ın AB içindeki
konumunun yeniden müzakere edilmesi ile ilgili bir mektup yazılmıştır. Birleşik Krallık, AB Euro
alanı, AB içindeki göçmenlerin sosyal hakları, iç pazarın liberalizasyonuna ilişkin konuları
kapsayan bir uzlaşıyı müzakere etmiştir. 19 Şubat 2016 tarihinde de AB Konseyi’nde Birleşik
Krallık’ın üyelik koşulları ile ilgili anlaşma sağlanmıştır. Kısaca bu anlaşma ile Cameron
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referandum ile Birleşik Krallık’ın AB üyelik koşullarının iyileştirilmesi, AB’den gelen göçmenlere
sınır koyulması ve Birleşik Krallık’ın “daha yakın Birlik” anlayışından muaf tutulması gibi bazı
ayrıcalıklar elde etmiştir. (Efe, 2017: 111) Ancak Antlaşma kapsamında kabul edilen tüm bu
ayrıcalıkların Birleşik Krallık referandumunun Birleşik Krallık’ın AB üyesi olarak kalması yönünde
sonuçlanması halinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. (Howarth, Quaglia, 2017: 153) Cameron
bu Antlaşma ile Birleşik Krallık açısından oldukça önemli ayrıcalıklar elde etmiş olsa da Birleşik
Krallık bünyesindeki AB karşıtlarını ikna edememiş ve referanduma gidilirken tam tersi bir tutum
sergileyerek AB’de kalma yönünde bir kampanya sürdürmüştür. (Efe, 2017: 111)
Böylece Avrupa siyasetinin en önemli aktörlerinden olan ancak AB üyesi olduğu tarihten beri
gerek ortak para birimi kullanmayarak gerekse Schengen kapsamı dışında kalarak misafir bir ülke
gibi nitelendirilen Birleşik Krallık’ta1 26 Haziran 2016 tarihinde AB üyeliğine devam edip etmeme
referandumu gerçekleştirilmiştir. Brexit olarak adlandırılan bu süreç, Britain (Britanya) ve Exit
(çıkış) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Kısaca Britanya’nın AB’den ayrılması
anlamına gelmektedir. Britanya’nın AB üyeliğinin sonlandırılmasından yana olanların
referandumdaki temel amacı; Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesi2 dahilinde 1973 yılında katılım
sağladıkları Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliğine son vererek daha önce Brüksel’e
devredilen tüm yetkilerinin tümünü geri almaktır. (Boyraz, 2016, 1-2)
3. BREXİT REFERANDUMU SONUÇLARI
Britanya seçmeninin %72.2’sinin katılım sağlamış olduğu Haziran 2016’da gerçekleştirilen Brexit
referandumu sonucunda AB’den ayrılma yanlıları yaklaşık %52 oranla zafere ulaşmıştır.
17.410.742 seçmen Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması yönünde oy kullanırken, 16.141.241
seçmen ise Birleşik Krallık’ın AB’de kalması yönünde oy kullanmıştır. (Efe, 2017:111)
İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler bölgelerindeki Brexit referandumuna en düşük katılım
oranı % 62.7 ile Kuzey İrlanda’da, en yüksek katılım oranı %73 ile İngiltere’de olmuştur. Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılması ve kalması yönündeki kararlar arasındaki en düşük fark % 5 ile
Galler’de ayrılma yönünde sonuçlanmış, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ve kalması yönündeki
1

Birleşik Krallık devleti Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda ülkelerinden meydana gelmektedir.
Referandumun tüm Birleşik Krallık vatandaşlarını kapsamasından dolayı bu yazıda “Birleşik Krallık” ifadesi
kullanılmıştır.
2
Lizbon Antlaşması, m. 50: “ Her üye devlet, kendi Anayasal kurallarına uygun olarak AB’den çekilmeye karar
verebilir. Çekilme kararı alan üye devlet, niyetini AB Zirvesi’ne bildirir. Birlik, söz konusu devletle, AB Zirvesi
tarafından belirlenen yönlendirici ilkeleri ışığında, bu devletin Birlik ile ilişkisinin çerçevesini dikkate alarak,
çekilmeye ilişkin kuralları belirleyen bir anlaşmayı müzakere eder ve akdeder…” (Boyraz, 2016, 1)
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kararlar arasındaki farkın % 24 ile en yüksek olduğu İskoçya’da ise kalması yönünde
sonuçlanmıştır. Böylece Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ya da kalması yönünde yapılan Brexit
referandumunda Kuzey İrlanda ve İskoçya’da kalması kararı üstünlük sağlarken, İngiltere ve
Galler’de ise ayrılması kararı üstünlük sağlamıştır. (Aras, Günar, 2018: 94) Kısaca Brexit
referandum sonuçları Birleşik Krallık’ın AB’ye yönelik derin fikir ayrılıklarını gün yüzüne
çıkarmıştır.
4. BREXİT REFERANDUMU SONRASI SÜREÇ
Haziran 2016’da gerçekleştirilen Brexit referandumundan yaklaşık %52 oranında Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılması yönünde bir karar çıkmasının hemen ardından Cameron 2010 yılından
beri sürdürmekte olduğu Birleşik Krallık Başbakanlık görevini sonlandıracağını ifade etmiştir.
(Vardag, 2016, Fishwik, 2017) Cameron’un istifası ile birlikte 2016 Temmuz ayında Muhafazakar
Parti’den Theresa May Başbakan olarak seçilmiş ve böylece Theresa May sonuçları belirsiz olan
Brexit müzakere sürecini de yönetme görevini üstlenmiştir. (Vries, 2017:38) Aynı zamanda
Theresa May Birleşik Krallık’ın 2017’nin ikinci yarısında üstleneceği dönem başkanlığını
üstlenmekten vazgeçtiğini ifade ederek, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bu durumu
bildirmiştir. Diğer taraftan referandumun yenilenmesi için toplanan yaklaşık dört milyon imzalı
dilekçeye rağmen referandumun yenilenmeyeceğini vurgulamıştır. (Efe, 2017:113) Theresa May,
halkın iradesi doğrultusunda 50. maddenin işleme konulacağını ifade etmiş ve bunun üzerine bir
taraftan Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesinin ne şekilde işletileceğine yönelik tartışmalar
gündeme gelirken diğer taraftan Birleşik Krallık’ın AB ile tam üyelik dışındaki bütünleşme
modeline ilişkin seçenekler ortaya konmaya başlanmıştır. (Aykın Mehter, Sibel, 2017: 235)
Görüldüğü gibi bu referandum Birleşik Krallık’ın yakın tarihte verdiği en önemli siyasi karar olmuş
ve Birleşik Krallık AB’nin kurumsal geleceği ve uluslararası alandaki konumu açısından ciddi
değişikleri beraberinde getirecek yoğun bir belirsizlik ve tartışma dönemine girmiştir. (Kutlay,
Mustafa, 2017: 6) Ancak AB üyeliğinden daha önce bir ülkenin ayrılmamış olması nedeni ile
Birleşik Krallık’ın ve AB’nin gelecekte bu durumdan nasıl etkileneceği Birleşik Krallık ve AB
arasındaki müzakerelerin sonucunda ortaya çıkacaktır. (Efe, 2017:110)
5. BREXİT KAMPANYASI SÜRECİNDE TÜRKİYE
Brexit sürecinde Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasını destekleyen tarafın kampanya
konularından biri de Türkiye olmuştur. Bu süreçte Türkiye’nin AB üyesi olması halinde ortaya
çıkacak sorunlar sıklıkla dile getirilerek, bu sorunlar kampanya malzemesi olarak kullanılmış ve
siyasilerin söylemlerine yansımıştır. Özellikle Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılmaması
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halinde Birleşik Krallık’ın Türkiye tarafından Müslüman göçmen akımına uğrayacağı ifade
edilmiştir. Türkiye’nin AB’ye katılması halinde Türkiye’nin sahip olduğu kalabalık nüfusun Birleşik
Krallık’ın kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturacak aynı zamanda ulusal güvenliğini de tehdit
edeceği vurgulanmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin AB üyeliği karşısında yapılması gereken tek çözüm
Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılması olarak görülmüştür. (Aras, Günar, 2017: 306-310)
Görüldüğü gibi Brexit yanlıları Türkiye’nin AB üyelik sürecini kendi çıkarları doğrultusunda
kullanarak Türkiye’nin AB üyelik sürecine zarar vermişlerdir.
6. BREXİT KARARININ AB ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
Brexit sürecinde Birleşik Krallık tarafından Türkiye’nin AB üyesi olmasının yaratacağı tehlikeler
sıklıkla ifade edilmiş olsa da Birleşik Krallık’ın tarih boyunca AB üyelik sürecinde Türkiye’ye
destek olduğu da bir gerçektir. Bu durumda Türkiye, Brexit referandumu sonucunda ortaya çıkan
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması yönündeki karar ile AB üyelik sürecindeki en önemli
destekçisini kaybetmiş olacaktır. (Oğuzlu, 2016: 1) Brexit’in ardından AB üyeliğinden ayrılacak
olan Birleşik Krallık, diğer AB üye devletlerinden Fransa ve Almanya’nın tam tersine Türkiye’nin
AB üyeliğini destekleyici bir tutum sergilemiştir. Özellikle bazı kesimler tarafından Birleşik
Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılması sonucunda Türkiye’nin AB sürecindeki en önemli destekçisini
kaybedeceği ve aynı zamanda ikili ticaret ilişkileri konusunda yeni adımlar atması gerektiği
vurgulanmıştır. Diğer yandan Avrupa’nın Atlantikçi kanadında yer alan bir ülkenin AB üyeliğinden
ayrılması Türkiye açısından stratejik kayıp olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda Birleşik
Krallık’ın Transatlantikçi kanatta yer alması sebebiyle NATO üyesi olan Türkiye’yi AB üyelik
sürecinde devamlı desteklediği ve bu destekçisinden mahrum kalacağı şeklinde yorumlar da
yapılmaktadır. (Aras, Günar, 2017: 311)
Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve üyelik hedefi açısından, Birleşik
Krallık’ın üyesi olduğu bir Birlik ile üyesi olmadığı bir Birlik arasında önemli farklar olacaktır.
Özellikle Birleşik Krallık’ın Türkiye’nin AB üyeliğine vermiş olduğu destek ve çok daha esnek bir
bütünleşme şekli Türkiye için önemli bir avantaj iken AB içerisinde Birleşik Krallık ve Türkiye
eksenli bir güç bloğu yaratmak oldukça önemli olacaktı. Bu durumda Birleşik Krallık’ın AB’den
ayrılması ile Türkiye’nin önemli bir avantajı kaybedeceği açıkça görülmektedir. (Aras, Günar,
2017: 311) Diğer bir ifade ile AB içerinde Birleşik Krallık’ın Almanya ve Fransa’ya karşı yaratmak
istediği eksen AB üyeliğinden ayrılması ile gerçekleşemeyecek olması sonucunda (Aras, Günar,
2017: 317) Almanya ve Fransa aksı giderek daha da belirleyici bir hale gelecek ve Almanya’nın
öncü rolünün daha da ön plana çıkacağı bir AB yapısı oluşacaktır. (İktisadi Kalkınma Vakfı, 2016:
37) Bu durum Türkiye’nin AB üyelik sürecini de olumsuz yönde etkileyecektir.
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Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma yönünde ortaya koymuş olduğu hedefin, AB ile yapılacak
görüşmeler neticesinde ülkenin üyelikten çıkması şeklinde sonuçlanması AB’nin hukuki ve
kurumsal yapısında önemli sonuçlar doğuracaktır. Birliğin alacağı yeni şekil ve ilişki modelleri
Türkiye’yi de yakından ilgilendirecektir. Bu durum Türkiye’nin tam üyesi olmayı hedeflediği AB’yi
yakından takip etmesini ve politikalarını buna göre belirlemesini gerektirecektir. (İktisadi
Kalkınma Vakfı, 2016: 36)
Brexit her ne kadar direk olmasa da dolaylı bir şekilde Türkiye- AB ilişkilerini etkileyecektir.
Özellikle ilerleyen süreçlerde Birleşik Krallık’ın AB ile kuracağı ilişki Türkiye için de bir model
olacaktır. Örneğin Norveç ve İzlanda gibi ülkeler AB mevzuatını üstlenmiş olmaları sebebiyle Tek
Pazar’ın dört temel özelliği olan hizmetlerin, malların, kişilerin ve sermayenin serbest
dolaşımından faydalanabilmektedirler. Brexit’in nedenleri arasında olan kişilerin serbest dolaşımı
ve yerleşme hakkı gibi konular Birleşik Krallık’ın hoş karşılamadığı konulardır. Bahsedilen bu
konularda Türkiye için de bazı düzenlemeler gerekecektir. Aslında var olmayan ancak Birleşik
Krallık için özel olarak oluşturulma ihtimali olan Tek Pazar’a erişim, AB bütçesine katkıda
bulunma ve Avrupa Ekonomik Alanı gibi çok fazla siyasi bağımlılığı bulunmayan bir ilişki modeli
diğer devletlerin de isteyebileceği bir sistem haline dönüşebilir. Bu durum AB açısından bazı
dezavantajlar oluşturacak olsa da Türkiye açısından da bir model olabilir.(Aras, Günar, 2017: 314)
Diğer bir ifade ile Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasından sonra Birleşik Krallık’ın AB ile kuracağı
ilişki şekli Türkiye AB ilişkisini de farklı biçimde şekillendirecektir.
Brexit referandumunun sonucunda Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma isteğinin Türkiye yönelik en
büyük dezavantajı ekonomik açıdan olacaktır. Özellikle Birleşik Krallık’ın AB’den ve gümrük
birliğinden ayrılması Türkiye ile olan ticari ilişkisinde gümrük engellerinin tekrar yükselmesine
neden olacaktır. Birleşik Krallık ile önemli oranda dış ticareti olan Türkiye için Birleşik Krallık dış
ticaret fazlası verilen sayılı ülkeler arasında ve Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden
biridir. Bu durum referandum sonuçlarının Türkiye’yi ciddi anlamda etkileyeceğini
göstermektedir. (Çütcü, Yaşar, 2016: 815)
Diğer taraftan Brexit’in Türkiye üzerindeki etkileri üzerine farklı senaryolardan da bahsedilmektir.
Özellikle Brexit sonrası Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması neticesinde AB daha fazla içine
kapanabilir ve genişleme isteğini kaybederek Türkiye’ye daha mesafeli yaklaşabilir. Aynı zamanda
AB daha sıkı bir bütünleşme yoluna giderek yaşanan bu krizin üstesinden gelmeye çalışabilir ve bu
durum Türkiye AB ilişkileri açısından bir dezavantaj oluşturabilir. (Aras, Günar, 2017: 317)
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7. SONUÇ
Brexit ilk defa bir AB üyesi ülkenin AB’den ayrılma isteği olarak AB tarihine geçmiştir. Brexit
politik, ekonomik ve kültürel alanlarda ciddi bir belirsizlik ortamı yaratmıştır. Bu belirsizlik
ortamında Brexit’in doğuracağı sonuçları şimdiden kestirmek ne kadar zor görünse de bu
durumun ilerleyen süreçlerde Birleşik Krallık, AB ve Türkiye’yi oldukça etkileyeceği de bir
gerçektir. Özellikle Brexit referandumu öncesinde AB üyelik sürecindeki Türkiye, Birleşik
Krallık’ın kampanya malzemesi olmuş ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinin Birleşik Krallık için ciddi
bir tehdit olduğu vurgulanmıştır.
Her ne kadar Türkiye, Brexit referandumu öncesinde Birleşik Krallık tarafından bir kampanya
malzemesi olarak kullanılmış ve Türkiye’nin AB üyesi olmasının yaratacağı tehlikeler sıklıkla
vurgulanmış olsa da Birleşik Krallık AB üyelik sürecinde daima Türkiye’ye destek veren bir ülke
olmuştur. Özellikle son zamanlarda Brexit referandumu sonucunda Birleşik Krallık’ın AB’den
ayrılma isteğinin ortaya çıkması ile Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki en önemli destekçisini
kaybetmesinin Türkiye üzerinde yaratacağı etki merak konusu haline gelmiştir. Özellikle Birleşik
Krallık’ın Brexit referandumu sonucunda AB’den ayrılma yönünde karar alması AB içerisinde
Fransa ve Almanya’ya karşı yaratılmak istenen Türkiye ve Birleşik Krallık eksenli güç bloğunun
gerçekleşememesine neden olacaktır. Böylece Almanya ve Fransa’nın belirleyiciliği daha da
artabilir. Bu durum da Türkiye’nin AB üyeliğini daha da zora sokabilir.
Brexit’in AB üzerinde yaratmış olduğu travmanın ne kadar süreceği ilerleyen süreçte Birleşik
Krallık ve AB ilişkisine yön verecek yeni modelin etkinliğine bağlı olacaktır. Birleşik Krallık ve AB
arasında ortaya çıkacak yeni ilişki modelleri ve AB’nin değişen yapısı dolaylı olarak Türkiye’yi de
etkileyecektir. Bu durum Türkiye’nin AB’yi yakından takip etmesini ve politikalarını ona göre
şekillendirmesini gerektirecektir.
Brexit referandumunun sonucunda Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma isteği Türkiye’yi ekonomik
bakımdan da etkileyebilir ve Birleşik Krallık’ın AB’den ve gümrük birliğinden ayrılması Türkiye ile
olan ticari ilişkisinde gümrük duvarlarının tekrar yükselmesine de sebep olabilir.
Diğer taraftan AB bünyesinden Birleşik Krallık’ın ayrılması AB’nin genişleme konusuna daha
mesafeli yaklaşmasına neden olabilir ve AB üyelik sürecindeki Türkiye bu durumdan olumsuz
etkilenebilir. Kısaca bu durum Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini gözden geçirmesini
gerektirebilir.
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MANTIK İLMİNİN İNSAN TASAVVURU MERKEZİNDE SÜNNETİN YENİDEN TANIMLANMASI
Serkan BAŞARAN*
ÖZET
İnsanı diğer canlılardan ayıran özgün vasfı düşünmesidir. Ne var ki bu vasıf tek başına insana
doğru düşünmeyi ve doğru yaşamayı garanti etmemiştir. İnsanlık tarihine, özellikle de düşünceyi
merkeze alan felsefe tarihine kısa bir bakış insan düşüncesinin en temel konularda dahi birbiriyle
çelişen, birbirini çürütmeye çalışan birçok akım ve bu akımlara bağlı sonu gelmez tartışmalar
ürettiğini görür. Bu vakıa, insanın en çok da düşünce alanında güçlü bir rehberliğe ihtiyaç
duyduğunun bariz kanıtıdır. Nitekim bunu en iyi bilen Allah Te}l} da varlık }lemine çıkardığından
beri insanı kendi başına bırakmamış, bilakis kendi türünden peygamberler göndererek zaman
zaman da kutsal kitaplar indirerek ona ilahî rehberlik sunmuştur. Söz konusu ilahî rehberliğin son
halkası ise Hz. Peygamber ve O’na (s.a.v) indirilen Kur’an’dır. Kur’an da önceki kutsal kitaplar gibi,
düşünen bu canlıya varlık sebebi olan kulluğu hatırlatmak üzere inmiştir. Sünnet ise Kur’an ile
insan arasındaki yeg}ne iletişim dilidir. Bu dil üzerinden insan, Kur’an’ın ona vermek istediği ilahî
mesajı hem teorik hem de pratik düzeyde tam ve doğru biçimde anlar. Böylece mantığın düşünen
canlısı, sünnetin sunduğu düşünme yöntemleri ve yaşama pratikleri ile doğru düşünen ve ahlaklı
yaşayan kul mertebesine çıkar ve gerçek anlamda insan olur. Hz. Peygamber’in rehberliğinde
yaşanan nebevî asır ve Raşid halifeler dönemi Kur’an’ın inşa etmek istediği insana dair en ideal
örnekleri vermiştir. Bu iki dönem bir arada değerlendirilerek bakıldığında sünnet; Hz.
Peygamber’in ashabına öğrettiği, raşid halifeler döneminde örnekleri ve yöntemleriyle daha da
belirginleşen düşünme ve yaşama biçimidir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, sünnet, insan, düşünce, canlı
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REDEFING OF THE SUNNAH WITHIN THE FRAMEWORK OF HUMAN
DEFINITION IN LOGIC SCIENCE
Abstract
Human thinking distinguishes itself from other living things. However, this qualification alone
does not guarantee to think and live correctly. A brief look at the history of humanity, especially
the history of philosophy, which centered on thought, sees that human thought produces
contradictory, contradictory movements and endless discussions of these currents, even in the
most fundamental issues. This is clear evidence that human beings need strong guidance in the
field of thought. Allah, who knows this best, did not leave it on his own after creating man. On the
contrary, he has guided man by sending prophets and downloading holy books. Finally, he sent the
Hz. Muhammad and brought down the Qur'an. Sunnah is the only communication language
between the Qur'an and human beings. Through this language, man fully and accurately
understands the divine message the Qur'an wants to give him, both theoretically and practically.
Thus, the methods of thinking and life practices offered by sunnah allow people to be people who
think right and morally. The most ideal examples of the people who the Qur'an wants to build have
emerged during the Nebevî century and during the reign of the Rashid caliphs. When these two
terms are evaluated together, sunnah should be defined as follows: It is a way of thinking and
living which Muhammad taught his companions and became more evident with examples and
methods during the of the Rashid caliphs period.
Keywords: Quran, sunnah, human, thought, live

1. GİRİŞ Sünnet, tanımından kapsamına üzerinde birçok tartışmanın yapıldığı bir konudur. Bunun
başlıca sebebi sünnetin davranış merkezli algılanması, insan ve Kur’an bağlamında temel bir
tasavvura kavuşturulamamasıdır. Esasen sünnetin daha belirgin bir tanımı, ancak bu temel iki
tasavvur üzerinden yapılabilir. Bu belirleme için insanın tanımı ele alınması, daha sonra da bu
tanımın Kur’an’da nasıl yer aldığı ve sünnetin Kur’an’ı düşünceden davranışa nasıl bir hayat
pratiğine dönüştürdüğünün bizzat Hz. Peygamber ve ilk kurucu nesil olan ashab örnekliğine
bakılarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamalara geçmeden önce ise insanı diğer canlılardan
ayıran düşünme özelliğinin görme, işitme, beslenme vb. sistemlerde yapıldığı gibi daha somut bir
izaha kavuşturulması elzemdir.
1.1. İnsanın Tanımı Mantık ilminde insan ““ ”لطان ناويحdüşünen canlı” şeklinde iki kelime ile
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tanımlanmaktadır. Arapçada “hayvan” canlı, “n}tık” ise konuşan anlamına gelir. Tanımda bu
“n}tık” kelimesine yer verilmesi konuşmanın düşünmenin dışa vurumu olmasındandır. Tanımda
yer alan “canlı” kelimesi ise cins olup hakikatleri farklı varlıklar arasında ortak noktayı belirtir.
İnsan ile diğer birçok varlığı aynı kümede toplayan canlılık, iradeye dayalı hareket edebilmek
şeklinde tanımlanmıştır. Bu kümede yer alan varlıklar keyfiyette farklı olmakla beraber solunum,
beslenme, üreme, boşaltma vb. ortak bazı davranışlar sergilerler. Tanımın ikinci kelimesi
“düşünen” ise fasıl olup insanı bu dairede buluştuğu diğer canlılardan ayıran özgün yönünü ifade
eder. Yani insan, bu ortak özelliklerin yanı sıra düşünme vasfıyla insandır. Ne var ki dünden
bugüne insanlık tarihine özellikle de her tür düşünce ekolünü konu edinen felsefe tarihine göz atan
herkes, söz konusu düşünme vasfının bu süreçte en temel konularda dahi birbiriyle çelişen
birbirini çürütmeye çalışan birçok akım ve bu akımlara bağlı sonu gelmez tartışmalar ürettiğini
görür. Bu durum için insanın beşerî bir eylemi, kendi varlığı ve çevresiyle ilgili sonu gelmez
arayışının ve sorgulamasının tezahürü denebilir. Ancak başka bir zaviyeden bakılınca bu doğal
arayış ve sorgulamanın birçok yerde insana bir çıkış yolu sunmadığı, onu düşünce zemininde ne
denli savrulgan ve zayıf bir konuma ittiği görülür. Neticeleri itibariyle asla zararsız görülemeyecek
bu eylemin doğasını anlamak için kısaca “İnsan nasıl düşünür?” ve “Doğru düşünme nasıl
gerçekleşir?” sorularının cevaplanması gerekir.
1.2. İnsanın Düşünmesi ve Doğru Düşünmenin Ölçüsü İnsan, hareket etme, görme, işitme
beslenme, üreme vb. diğer canlılarla benzer özelliklere sahiptir. İlgili eserler, bunların her birinin,
baştan sona takip edilebilen bir işleyişe sahip olduğunu ve bunların ancak dış }lemden alınan
verilerle harekete geçen sistemler olduğunu anlatır. Örneğin görme ve işitme ancak sağlıklı bir göz
ve kulağın belli bir aralıktaki ses ve ışığı algılaması ile gerçekleşir. İnsanın içerisinde yer aldığı
kategorideki canlıların en önemli ortak özelliği olan hareket ise beslenme ile elde edilen enerjinin
yakılmasıdır ki bu enerji dış }lemden temin edilen besinler yoluyla sağlanır. Yani insan, diğer
canlılarda olduğu gibi birçok sistemin bir araya geldiği biyolojik bir varlıktır. Bu biyolojik varlığı
farklı kılan ise düşünüyor olmasıdır. Ortak özelliklerde olduğu gibi insanı diğer canlılardan ayıran
düşünme özelliği de belli bir sistem d}hilinde çalışır. Yani düşünme kuralsız, otomatik gerçekleşen,
öğrenilmeyen bir eylem değildir. Bu sistemin anlaşılması doğru düşünmeye giden yolda atılmış
önemli bir adımdır. Yukarıda bahsedildiği gibi her sistem dışarıdan aldığı verilerle çalışır.
Düşünme sisteminde bu veri kelimedir. Yani insan kelimelerle düşünür ve düşüncesini kelimelerle
aktarır. İnsan düşünebilmek için asgari iki kelimeye ihtiyaç duyar. Bunun içinde önce kelimelerin
öğrenilmesi gerekir. Mantık ilmi de bu yüzden bilgiyi; önce herhangi bir hüküm veya yargı
içermeyen tanım içerikli bilgi anlamında “tasavvur”, daha sonra bu tasavvurlardan asgari ikisinin
yargı ifade edecek biçimde bir araya gelmesiyle oluşan bilgi anlamında “tasdik” olarak ikiye ayırır.
Tasavvur tanım düzeyindeki bilgi olup bir şeyin insan zihnindeki yalın suretidir. Örneğin kalem,
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ateş, güzel, eski, soğuk, düşmek, gülmek, özgürlük, ihtiyaç, laiklik, demokrasi, cumhuriyet, Allah,
sünnet vb. her bir kelime birer tasavvurdur. Tasavvur}t tek başına anlamları olsa bile öylesine
sıralanarak dile getirilmeleri bir düşünce üretmez. Tasvvur}tın bir düşünce ifade etmesi için en az
ikisinin yargı ifade edecek şekilde bir araya gelmesi gerekir. Başka bir ifadeyle doğrulanabilir veya
yalanlanabilir bir cümle olması gerekir. (Habenneke, 2008:18-19). Örneğin “ateş soğuktur”,
“gülmek güzeldir”, “Avrupa ikiyüzlüdür”, “Türkiye güçlüdür”, “Allah vardır” gibi. Esasen akla
gelebilecek sosyal, siyasal, ekonomik, ideolojik, dinî vb. alanlardaki en karmaşık düşünceler dahi
bu en basit düşünme formunun farklı düzeylerdeki birer tezahüründen başka bir şey değildir. İşte
bu şekilde belli bir sıra ve yöntemle bir araya gelen iki tasavvur, yargı içeren bilgi anlamındaki
tasdiktir ve bir düşünce ifade eder. Artık bu aşamadan sonra ortaya çıkan düşüncenin doğruluğu
veya yanlışlığı hakkında konuşmak mümkündür. Daha önce belirtildiği gibi düşünme asgari iki
kelimenin belli bir yöntem ve sıra ile bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Bu düşüncenin doğruluk
vasfı kazanması için onu oluşturan her iki tasavvurun doğru öğrenilmiş ve aralarındaki nispetin
gerçeğe uygun bir biçimde kurulmuş olması gerekir. Örneğin “ateş soğuktur” diyen birisi
düşünmüş ve bu düşüncesini dil aracılığıyla paylaşmış olur. Buna karşın insanlardan bazıları bu
düşünceyi kabul ederken diğer bazıları ise “Hayır. Ateş sıcaktır” deyip reddedebilirler.
Ancak onaylansın veya reddedilsin her h}lük}rda düşüncenin doğruluğunun ispatı için harici bir
hakeme ihtiyaç vardır. Bu hakem ise dış }lemin gerçekliğidir. Yani düşüncelerimizin doğruluk vasfı
kazanması, ancak dış }lemdeki gerçeklikle örtüşmesi halinde mümkündür. Aksi takdirde
düşünceler yanlış kabul edilmek durumundadır. (Teh}nevî, 1996: II/1070) O halde “ateş
soğuktur” ifadesi dış gerçekliğe aykırı düştüğünden yanlış bir düşüncedir. Aslında bu düşünceyi
dile getiren kişinin yanılgısı, henüz öğrenilme aşamasında iken söz konusu yargıyı oluşturan “ateş”
ve soğuk” kelimelerinden biri veya her ikisi hakkında doğru bir bilgilenme yapamamış olmasından
kaynaklanmaktadır. Şüphesiz her düşüncenin doğruluğu bu örnekteki gibi kolay tespit edilemez.
Zira bazı düşünceler birden çok nazarî bilgi ihtiva edebilir. Bu yüzden bu türden girift
düşüncelerin doğruluğu ancak içerdiği birçok nazarî bilginin çok yönlü ele alınmasıyla tespit
edilebilir. Bazen de insan ancak başka birinin aktarmasıyla bir bilgiye ulaşabilir. (Habenneke,
2008: 17)
1.3. Doğru Düşünmenin Zorunluluğu İnsanın olduğu her yerde düşünce de vardır. Evde, işte,
sokakta, okulda, televizyon karşısında ve hatta yalnızken... İnsan her daim ikna olmak, ikna etmek
arasında gelir gider. Örneğin arkadaş sohbeti, bir kitap okuma, bir reklam filmi izleme, siyasi bir
konuşma, cuma vaazı veya ders dinleme, tek başına bir manzarayı seyretme vb. anlar insanın
hayatın rutin akışı içerisinde yaşayageldiği ve daima tasavvurlarına olumlu veya olumsuz
müdahalelerin yapıldığı zamanlardır. İnsan bu müdahaleler sonucu düşüncelere dalar, kararlar
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verir, buna göre tercihlerde veya davranışlarda bulunur. Ancak onun her düşüncesi ve bu
düşüncesinin neticesinde ulaştığı her karar veya sergilediği her davranış doğru değildir. Bilakis
insan doğru düşünebildiği gibi yanlış, çelişkili, tutarsız hatta saçma düşünceler de serdedebilir. Bu
bakımdan düşünceyi doğruluk vasfını göz ardı ederek kutsamak veya değerli görmek isabetli bir
yaklaşım değildir. Bilakis düşünce ancak doğruluk vasfıyla değer kazanır. İşte mantık ilmi de
getirdiği kurallara riayet edilmesi durumunda insanı düşünürken hataya, çelişkiye ve tutarsızlığa
düşmekten koruyup düşünme eyleminin doğru bir biçimde gerçekleşmesini sağlar.(Cürc}nî,
1983:232) Zira düşünmek; dikkat gerektiren, tehlikeli boyutları bulunan, son derece hassas bir
eylemdir. Düşünme sistemi insanın biyolojik yapısı içerisinde yer alan diğer sistemlerle benzer
özellikler taşır. Örneğin beslenmeyi ele alalım. Beslenme aynı düşünmede olduğu gibi dışarıdan
alınan bir veri ile harekete geçer. Sistemi harekete geçiren bu veri lokmadır. Sistem de insanın
iradesi ancak aldığı lokmayı yutup sisteme dahil etmesine kadardır. Yani insan yutmadan önce
aldığı lokmayı kokusuna, görüntüsüne, tadına hatta yumuşaklığına veya sertliğine bakarak
inceleyebilir. Bu inceleme neticesinde oluşan kanaate göre lokmayı dilerse yer dilerse atar. Şayet
ağzına aldığı lokmayı yutarsa onu sisteme dahil etmiş olur. Bu aşamadan sonra kişinin yuttuğu
lokma üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunması da mümkün değildir. Bilakis artık bu lokmanın
yutan üzerinde meydana getireceği olumlu ya da olumsuz etkilerden bahsedilebilir. Çünkü yutulan
lokma öylece durmayıp sistemdeki serüvenine başlayacak, muhtevasına göre bedene yarar veya
zarar verecektir. Zira sindirim sistemi yutulan lokmanın et, ekmek veya zehir olmasına bakmayıp
işlemeye başlayacaktır. Netice olarak yenen lokma bazen insana hayat verecek bazen de ölüm
getirecektir. Bundan dolayı insanlar beslenmelerine önem vermek zorundadırlar. Zira ne yediğine
dikkat eden insanlar sağlıklı olurken ne yediğine aldırmayan insanlar türlü hastalıklara
yakalanırlar. Bu yüzden Allah, özellikle sarhoşluk verip düşünme mekanizmasını bozan, böylece
yaşam kalitesini düşürüp insanın yaradılış gayesine uygun hayat sürmesine mani olan yiyecek ve
içeceklerin tüketimini yasaklamış, bunun dışında helal sayılan yiyeceklerin israfa kaçmamak
koşuluyla tüketimini serbest bırakmıştır. Diğer taraftan biraz daha hızlı çalışan görme sistemi de
böyledir. Sistem ancak dışarıdan alınan ışıkla çalışır. İnsanın burada da iradesi gözünü çevirip
bakmasına kadardır. İnsan gözünü çevirip baktıktan sonra aldığı görüntünün olumlu veya olumsuz
etkilerinden kendini uzak tutamaz. Örneğin güzel bir doğa manzarası insana huzur verirken kanlı
bir katliam görüntüsü ise uzun süre göreni rahatsız edecek bir etki doğurabilir. Görmenin bu
gücünden dolayı İslam gözün harama çevrilmesini yasaklarken (Nur, 30-31) yaratılıştaki muazzam
düzenin farkına varılması için ise bakmayı teşvik eder. (Mülk, 3-4) Benzer şeyler, işitme, koklama,
dokunma için de söylenebilir. Düşünce sisteminin çalışması da bu sistemlere benzetilebilir. İnsan
düşünmek için önce duyu organları vasıtasıyla internet, televizyon, kitap, çevre, öğretmen, arkadaş
gibi değişik birçok harici kaynaktan zihnine bilgiler alır. Daha sonra zihne aldığı bu bilgileri
bilinmeyene ulaşmak için belli bir sıra ve yöntemle bir araya getirir. Böylece düşünme dediğimiz
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eylem gerçekleşmiş olur. (Mağnîsî, 2009: 61) Ancak bilgilerin aktarımında duyu organlarının
sağlıklı olması, bilgilerin doğruluğunda ise kaynakların güvenilirliği şarttır. Aksi takdirde sisteme
yanlış bilgiler girer ki bunlar, rafta duran kitaplara benzemezler. Aynı lokma veya görüntü gibi bu
bilgiler de zihindeki diğer bilgiler üzerinden yanlış hükümler üretmeye devam ederler. Bu yanlış
düşüncelerin davranışları şekillendirmesi ise kaçınılmazdır. Zira davranışlar düşüncelerimizin
meyveleridir. Örneğin “özgürlük” denilince mutlak serbestlik anlayan birisi, doğal olarak kendince
sınırlayıcı gördüğü ahlak kurallarını veya toplumsal kabulleri reddedecek, başkalarının
düşüncelerini önemsemeyecek, dahası özgürlük dediği bencil bir hayat tarzını
benimseyebilecektir. Felsefi akımlar, tek bir kavram veya yargının ne tür düşüncelere evrilip
komple bir varlık algısına veya dünya görüşüne dönüşebildiğinin en ideal örneklerdir. Örneğin
Agnostisizm metafizik hakikatlerin bilinmezliğini, Ateizm tanrı tanımazlığı, Deizm sadece akılla
idrak edilen tanrı düşüncesini, Hedonizm zevk ve hazzı, İmmoralizm ahlak dışılığı, Materyalizm
sırf maddenin gerçekliğini, Pesimizm hayata kötülüğün h}kim olduğunu, Rasyonalizm akılcılığı,
Rölativizm bütün bilgilerin göreceli olduğunu, Septisizm bilgilerimiz hakkında hep şüpheci olmayı
esas alan akımlardır. (Bolay, 1990). Benzeri daha birçok akım olduğu da bilinmelidir. Doğruluğu
kabul edilsin veya reddedilsin bu akımların temelde mantık ilminin diliyle bir tek tasavvurî veya
tasdikî bilgiye dayandığı görülmektedir. Bu örnekler insanın kendisi veya dış }lem hakkındaki
bütün algı ve yargılarını şekillendirmede tek bir kelimenin, kavramın veya yargının ne denli güçlü
olabildiğinin kanıtlarıdır. Bu durumda insanın doğru ve tutarlı düşünceler üretebilmesi için
öncelikle zihnine alacağı her bilginin doğruluğunu, bilgilendiği her kaynağın güvenirliğini
sorgulaması gerekir. Aksi takdirde yanlış düşüncelerin peşinde hayat sürmesi kaçınılmazdır.
Örneğin “tanrı yoktur” diyen birisinin kendisi ve varlık hakkındaki bütün tasavvur ve yargıları
ulaştığı bu temel hüküm cümlesiyle uyumlu hale getirmesi zorunludur. Aynı şekilde “Tanrı vardır”
diyen de. O halde düşünmek insanın hayatî öneme sahip en ciddi ve bir yönüyle de en tehlikeli
eylemidir. Bu yüzden insan da düşünmeyi ciddiye alır ve düşüncelerini dil aracılığıyla bir
başkasına aktarıp onunla tartışmak ve böylece doğru yargılara ulaşmak ister. Yine bu yüzden
insana düşünme kabiliyeti veren Allah Te}l}, onun kendisi, yaratıcısı ve bütün varlık }lemi
hakkında doğru bilgiler edinmesi, doğru düşüncelere varması, buradan da ahlakî bir hayat sürmesi
için sürekli uyarıcılar ve kutsal kitaplar göndermiştir. (Nahl, 44)
2. KUR’AN’DA İNSAN Sünnetin tanımının belirgin bir biçimde ortaya çıkması için, beyan ettiği
Kur’an’da mantık ilminin bahsi geçen insan tanımının tespiti gerekmektedir. Bu gayeyle insanın
tanımında yer alan “canlı” ve “düşünen” kavramlarının müstakil başlıklar altında ele alınması
yararlı olacaktır.
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2.1. Bir Canlı Türü Olarak Kur’an’da İnsan
Kur’an’da insanın tanımını oluşturan “hayvan yani canlı” ve “natık yani düşünen” boyutlarına
değinen birçok ayet bulunmaktadır. Bunlardan canlılık boyutuyla ilgili ayetler sınırlı bir çerçevede,
hayat veren Allah’ın mutlak tayiniyle şekillenen bir alanı temsil eder. Zira Kur’an, bütün canlıların
varlık }leminde yer almalarının, çoğalmalarının ve belirli bir süre ömür sürmelerinin ilahî takdirle
gerçekleştiğini haber vermektedir. (Fatır, 11). Ayrıca ömür denilen bu süreçte her canlının yaşam
garantisi olan rızkının Allah Te}l}’ya ait bir iş olduğu (Hûd, 6) ve her daim O’nun tarafından
bahşedildiği vurgulanmıştır. (Mülk, 21). Bu anlamda Kur’an’ın dile getirdiği rızık anlayışı, sadece
yenilip içilen şeylerle sınırlı olmayıp eş, çocuk mal vb. kendisinden faydalanılan her şeyi kapsar. Bu
noktada insandan istenen ise rızkı Allah’ın belirleyip dilediğine az dildiğine çok verdiğini (İsra, 30)
bilmesi ve kendisi için takdir edilen rızkı ararken tevekküle uygun davranıp helal çizgiden
ayrılmamasıdır. (M}ide, 88). Hatta bir rivayette insanın rızık konusunda tam bir teslimiyet
gösterebilmiş olsa Allah Te}l} tarafından kuşlar gibi besleneceği haber verilmiş,(Tirmizî, Zühd, 33)
rızkı konusunda çektiği sıkıntıların da temelde kendisine verilen bu ilahi garantiye aykırı tavrının
sebep olduğuna işaret edilmiştir. Canlılık boyutuyla ilgili bir diğer önemli husus ise “üreme” dir.
Bütün canlılarda olduğu gibi beşer cinsinin doğasında da türünü devam ettirme isteği vardır. Ne
var ki Allah Te}l} diğer türlerden farklı olarak insanın erkeği ile dişisi arasındaki cinsel
yakınlaşmaya ancak belli koşulların yerine getirilmesi halinde müsaade etmiştir. Buna göre, bazı
kadın ve erkekler hariç her insan dilediği gibi kendi eşini seçer ve evlilik akdi ile ailesini kurabilir.
Bunun dışında gizli veya açık her tür cinsel ilişki zina olarak isimlendirilmiş ve haram sayılmıştır.
(M}ide, 5).
2.2. Düşünen Bir Tür Olarak Kur’an’da İnsan
Kur’an’da birçok ayet insanı düşünmeye çağırır. Hatta Allah katında mahlûkatın en itibarsızının,
hayatlarında düşünceye yer vermeyen, hakikati dinleyip dillendirmekten uzak tipler olduğu
belirtilir.(Enf}l, 22). Başka bir ayette ise Kur’an’ın indirilmesindeki amacın insanı bu itibarsızlıktan
kurtarıp düşünen varlık düzeyine çıkarmak olduğuna işaret edilmiştir.(Nahl, 44) Bu gayeyle
Kur’an’da, insanın kendisini ve konumunu yakinen tanıyıp bilmesi için düşünen bir canlı olarak ilk
var oluşu birçok yönden anlatılmıştır. Buna göre Allah Te}l}’ insanı, melekler gibi telkin ve
talimatla değil,(Elmalı, 1992: V/240-241) bilinçli bir düşünme ile kararlar alıp kendi tercihiyle
doğru yerde duran bir varlık olmasını istemiştir. Çünkü insan, yeryüzünde Allah Te}l}’nın
hükümlerini icra eden “halifesi” olmak üzere yaratılmıştır.(Bakara, 30). Bundan dolayı Hz. Âdem
ilk insan olarak yaratıldığında kendisine düşünme kabiliyetini kuvveden fiile çıkaracağı isimler
öğretilmiştir. (Bakara, 31) Burada “isim” geniş anlamda özellik, durum fiil gibi zihnin eşyayı
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kavramasını sağlayan her tür lafız anlamındadır. Kısaca Hz. Âdeme eşyaya ait kelimeler, anlamlar
ve hakikatler yani geniş anlamda her tür bilgi verilmiştir. (İsfeh}nî, 1999:144). Böylece o “canlı”
olmanın ötesine geçip artık, yorumlayan, çıkarımda ve tercihte bulunan ve bunları başkalarıyla
paylaşan “natık” yani düşünen bir canlı olmuştur. Ancak insanın düşünmesi, karar alması, tercihte
bulunması, doğal olarak onun iç veya dış etkiler sebebiyle farklı eğilimler göstereceği, ihtilafa
düşeceği, bazı tercihlerde yanılacağı anlamına da gelmektedir. Nitekim bunun ilk örneği, ilk insan
Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva’nın, kendilerine helal kılınan geniş alanda hayat sürerken şeytanın
yaptığı telkinlerle yanlış düşüncelere kapılıp yasak bir fiili işlemeleriyle yaşanmıştır.(Bakara, 3536) Kur’an bu olayı aktarırken, “... – ناطيشال امهل سوسوفŞeytan o ikisine vesvese verdi...” ifadesini
kullanmaktadır. Başka bir ayet şeytanın bu müdahaleyi onların zihnindeki “ebedilik” veya “melek
olma” gibi iki tasavvuru kullanarak gerçekleştirdiği anlatılmaktadır. (Âraf, 20). Bu örnek, insanın
her hal ve zamanda dış telkinlerle yanlış düşüncelere kapılıp yanlış kararlar alabileceğini açıkça
göstermektedir. Diğer bir örnek ise Hz. Âdem’in oğulları arasında yaşanan ve ölümle biten
kavgadır. (M}ide, 27-31) Bu olayda kardeşlerden biri kapıldığı kıskançlık duygusu sebebiyle
kardeşini öldürür. (Zemahşerî, 1997: I/624) Kur’an bu olayı aktarırken ” هل تعوطف هلتمف هيخؤ لتك هسفن
... - Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti de onu öldürdü” ifadesini kullanır. Bu
örnekte ise “öldürmek” gibi ağır bir fiilin olumsuz bir duygunun etkisiyle insan zihninde bir anda
basitleşip işlenebilir olması anlatılmaktadır. (Elmalılı, 1992: III/222-223) Bu örnekler akıl sahibi
insanın, düşünce boyutunda içerden veya dışardan gelen olumlu veya olumsuz her tür etkiye açık
bir varlık olduğunu göstermektedir. Yaratıcı olması hasebiyle bunu en iyi bilen (Mülk, 14) Allah
Te}l} da ilk insanı daha sonra (Fahrettin Razî, 1999:XIV/219) ilk peygamber olarak
görevlendirmiş ve insanı düşünce alanında da kendi başına bırakmamıştır. Böylece beşer tarihi
boyunca sürecek il}hî rehberliğin ilk halkası vücuda gelmiştir. Bu süreçte peygamberlerin yanı sıra
Tevrat, İncil, Zebur gibi kutsal kitaplar veya bazı sahifeler de gönderilmiştir. Ne var ki insan ilahî
rehberliği kolay kolay kabul etmemiş hatta kendisine doğruları hatırlatan peygamberlerle
mücadeleye tutuşmuştur.(Mü’minûn, 44) İlahî rehberliğin son halkası olarak Allah Te}l} Hz.
Peygamber’i göndermiş ve Kur’an’ı indirmiştir. İlgili ayetler Allah Te}l}’nın Kur’an’ı da önceki
kutsal kitaplar gibi (M}ide, 44-46) insanın doğru düşünmesini, dolayısıyla da doğru bir çizgide
hayat sürmesini sağlamak için gönderdiğini haber vermektedir. Nitekim bu amaç şu ayette açıkça
beyan edilmiştir: “ نولمعت مكـلعل ايبرع انءرق هانلزنا اناBiz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki
düşünesiniz” (Yusuf, 2) Ancak bu ayet Kur’an’ın mutlak anlamda düşünmeyi kutsadığı anlamında
değerlendirilmemelidir. Zira insanın zaten düşünen bir varlık olduğu dikkatte alınırsa bu ayette
hususi, yani Kur’an’ın yön verdiği düşünmeden bahsedildiği rahatlıkla görülür. Nitekim bu hususa
değinen bir ayet şöyledir: ... " مولا يه يتلل يدهي نارلال اذه ناGerçekten bu Kur'an en doğru olana iletir..."
(İsr}, 9-10) Zira Allah Te}l} “  ديتع بيمر هيدل إَّل لوق نم ظفلي ام- İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında
gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın” buyurarak (K}f, 18) her beşerî eylem gibi
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düşüncenin de hesabı sorulup karşılığı verilmek üzere kayıt altına alındığı bildirmiştir. Bu da
insanın kendisi ve çevresi hakkında ben düşündüm oldu tarzı keyfi bir seçim yapamayacağı
anlamına gelir. Çünkü Allah Te}l} kendi varlığının bilinip ikrarı temelinde insana kulluk görevi
vermiş (Z}riy}t, 56) ve ondan kendisine verilen yaşam sürecini, bu gayeye uygun düşünen ve
yaşayan biri olarak tamamlamasını istemiştir. (Bakara, 132).
2.3. Kur’an’ın İnsan Tanımı
Netice olarak insan da diğer canlılar gibi ilahî iradenin takdir ettiği çerçevede hayat bulur,
beslenir, çoğalır, yaşam sürer ve ölür. Bu bakımdan insan, “hayvan” yani canlılık boyutunda diğer
türdeşlerinden farklı değildir. İnsanı diğer canlılardan ayıran ise bu süreci, yaratıcının koyduğu
birtakım emir ve yasaklara uyarak ve iradesini kendisine helal kılınan çerçevede kullanarak
yaşamasıdır. Bu noktada insanın düşünme vasfı, canlılık vasfına yansır ve onu şekillendirir.
Böylece insanın diğer canlılarla ortak olduğu davranışlar keyfiyet ve anlam kazanır ve ona özgü bir
hal alır. Bu özgünlük ise düşünceden davranışa insandan sadır olan her eylemin fıtrî olmasıdır.
Zira insan, bilinçli bir varlık olarak diğer canlılar gibi dilediği gibi beslenme, cinsel ilişki kurma
veya gücü nispetinde başkalarının sahip olduklarını ele geçirme gibi davranışlar sergileyemez. Zira
bozulmamış bir fıtrat sahibini cismî ve ruhî fiillerin hepsinde daima yaradılışında var olan
manalara, yani ahlakî ilkelere çağırır. Bu bakımdan insana ait bütün fiiller ister aklî ister bedenî
olsun ancak bu ahlakilik vasfı ile değer kazanır. Bu bağlamda onun fillerinin aklî veya bedenî
olması arasında bir fark kalmadığından (Abdurrahman, 2000:14-15) Kur’an’a göre insanın
tanımındaki canlı ve düşünen ayrımı da anlamsızlaşır. Çünkü Allah insana sırf düşünme
kabiliyetine sahip olduğu için değer verip diğer varlıklardan üstün saymaz. Bilakis insan, bu
kabiliyetini yaradılış gayesine uygun kullanıp her hal ve durumda ahlaki bir eylem üreten ve doğru
bir yaşam sürebilen kimsedir. Kur’an da insana fıtratında var olan manevi hakikatleri hatırlatmak
için inmiştir. (Ateş, 2017: 61-62) Bunun dışındakiler ise düşünme kabiliyetine sahip olmalarına
bakılmaksızın diğer canlıların da altında bir statüde yer alırlar. (Âraf, 179). Çünkü diğer canlılar
insandaki gibi bir düşünme becerisine sahip olmayıp yaradılışlarında var olan içgüdüleriyle
hareket ederler. Ayrıca ne sistemi değiştirebilirler ne de sistemden çıkabilirler. Sadece parçası
oldukları ekosistemde kendilerine yüklenen zorunlu hizmeti sorgulamaksızın yerine getirirler. Bu
sistemde düşünen ve irade sahibi olan insanın yeri ise en üst sıradır. Canlı ve cansız varlıklarıyla
bu düzen onun hizmetine sunulmuştur. (Bakara, 29). İnsan ile diğer varlıklar arasındaki ilişki ise
tek taraflı bir fayda ilişkisidir. Bu düzen sunduğu maddi yarar ile insanın canlılığına, düşünceyi
harekete geçirecek sağlam verileriyle de aklına fayda verecek bir yapıdadır. (Casiye, 13) İnsandan
beklenen ise her iki açıdan da yararlandığı bu }lemde diğer bütün algılarına istikamet verecek
doğru bir yaratıcı tasavvuruna sahip olup yaratıcıya karşı yükümlüğünü ifade eden kulluk
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görevlerini yerine getirmesidir. (Zariy}t, 56) Ne var ki Kur’an, beşeri tecrübeyi yansıtan örneklerle
insanın kulluk pozisyonunu değiştirdiğini, akletme gücünü diğer varlıklar karşısında elde edilmiş
bir koz olarak gördüğünü ifade eder. Bunun bir sonucu olarak da insan, kendisinde çevresi
üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkı görmüş ve sınırsız bir tüketim faaliyetine
girişmiştir. Böylece kendisinin de bir parçası olduğu bu düzeni bozan bir unsura dönüşmüştür.
(Bakara, 11-12; Rûm, 40-41).
3. SÜNNETİN İŞLEVİ VE TANIMI
Allah Te}l}, önceki örneklerde olduğu gibi Kur’an’ı da insan türü arasından seçtiği ve düşünceden
davranışa her bakımdan örnek olmasını istediği Hz. Muhammed (s.a.v) eliyle insanlara tebliğ
etmiştir. Kur’an’ın indirilişi bağlamında Hz. Peygamber’e verilen görevi net bir biçimde ortaya
koyan ayet ise şu şekildedir:
(" ي مهلعلو مهيال لزن ام سانلل نيبتل ركذال كيال انـلزناو ربزالو تانيبالب نوركفتO peygamberleri) apaçık belgeler ve
kitaplarla gönderdik. Sana da insanlara, kendilerine indirileni açıklaman için Kur'an'ı indirdik ki
gereğince düşünsünler" Öncelikle daha önceki zikredilen ayetlerde olduğu gibi bu ayette de
Kur’an’ın, doğru düşünen insanı ortaya çıkarmak için indirildiği vurgulanmaktadır. (İbn Âşûr,
1984:XIV/164). Ancak bu sefer Kur’an’ın Hz. Peygamber’e indirildiğinin altı çizilerek söz konusu
hedefin gerçekleştirilmesinde izlenecek yönteme de yer verilmiştir. Zira ayet açıkça Kur’an’ın Hz.
Peygamber’e indirildiğini ve O’nun (s.a.v) beyanına muhtaç olduğunu dile getirmiştir. Dolayısıyla
doğru düşünen insan ile Kur’an arasında Hz. Peygamber’in örnekliği bulunmaktadır. Yani Kur’an’ın
bahsettiği anlamda düşünen insan, ancak Hz. Peygamber’in örnekliğinde yani sünnetin verileriyle
Kur’an’ı anlayıp yaşayan insandır. Bunun dışında bir yol tutup Kur’an’a kendisi uzanan her
yaklaşım ise karşısında Hz. Peygamber’in henüz beyan etmediği bir kutsal kitap bulacaktır ki bu
aşamadan sonra yapılacak yorumlar sünnete, dolayısıyla bizzat Kur’an’a aykırı olacaktır. Sünnet
Kur}n’ın hem keyfî yorumuna mani olacak hem de ondan her çağda yararlanmanın önünü açacak
İslam’a özgü metodolojik düşünmeyi yani “ictihad” kavramını vaz etmiştir. Ancak burada
kastedilen ictihad daha sonra kazandığı ıstılahî manada sadece fıkhî bir meselenin hükmünü tayin
etme çabası değil; sosyal, siyasal, kültürel vb. hayatın bütün alanlarında davranış ve düşünceyi
Kur’an ve sünnetten bir esasa bağlamayı ifade eder. (Başaran, 2017:45-47). Ashabdan İbn Mes’ûd
da bu anlayışı dile getirilmiş fakih bir sahabidir. O bir konuşmasında önce Kur’an üzerinde
düşünmenin gerekliliğinden bahsederek şöyle demiştir: “Bazı toplulukların okudukları Kur’an
gırtlaklarını geçmez. Oysa (Kur’an) iyice düşünülüp akılda tutulursa faydasını gösterir” diyerek
açıkça ortaya koymuştur. (Müslim, Sal}tu’l- Müs}firîn, 49). Ancak başka bir konuşmasında ise o, “...
Allah’ın Kitab’ına çağıran bir takım topluluklar göreceksiniz. Halbuki onlar Allah’ın Kitab’ını
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arkaya atmışlardır. Sizler ilme (sünnete) sarılın. Bid’ate düşmekten ve aşırılıktan kaçının. Geleneğe
de sımsıkı tutunun” (D}rimî, Mukaddime, 19) demiştir. Bu konuşmanın yapıldığı dönemlerde
“ilim” kelimesi ile daha ziyade sünnetin/hadisin, kastedildiği (Aydınlı, 2006: 151) düşünülürse İbn
Mes’ud’un Kur’an bağlamında dile getirdiği “akletme” ve “düşünme” faaliyetiyle sünnet ve
sünnetin belirlediği metodolojiyi kastettiği anlaşılacaktır. (Başaran, 2018:175-176).
Bu hususun daha iyi anlaşılması için yukarıda zikrettiğimiz ayete dönüp burada geçen “ – تل نيب
açıklaman için” ifadesine yakından bakmak yerinde olacaktır. Öncelikle kelime, mutlak olarak,
herhangi bir kayıt getirilmeksizin kullanılmıştır. Bu, lafzın anlam kapsamını genişleten bir
üsluptur. Dolayısıyla söz konusu beyan lafzından söz, fiil ve takrirleri ile Hz. Peygamber’in, bütün
bir nebevî asırda yerine getirdiği peygamberlik vazifesi yani sünnet anlaşılır. (Serahsî, 1993: II/27;
Ş}tıbî, 1997: III/230). Bu noktada akla Kur’an’ın bazı ayetlerinin muhkem olup açıklamaya ihtiyacı
olmadığı, dolayısıyla bu ayetin sadece Kur’an’ın açıklanmaya muhtaç mücmel kısmı için geçerli
olduğu yorumu gelebilir. (Razî, 1999: XX/212). Ancak şurası bir gerçektir ki bir şeyi beyan
etmenin söz, fiil, işaret, yazı, sükût, tembih, tekit, terk vb. farklı birçok yolu vardır. Tûfî,
1987:II/678-685). İlk bakışta görülsün veya görülmesin sünnetin bu yollardan biriyle yaptığı
açıklamalar birçok yerde doğrudan veya dolaylı bir biçimde ayetlere yansır. (Zerkeşî, 1994: V/41).
Dolayısıyla beyan sadece Kur’an’daki }mm lafızların tahsisi, mutlak lafızların takyidi veya muhkem
ayetlerin tekidi gibi metne dönük açıklamalarla sınırlı görülemez. Hz. Peygamber’in ortaya
koyduğu fiili durumla birlikte okunduğunda söz konusu beyan faaliyetinin en önemli boyutunun
ise yukarıda değinildiği gibi doğru düşünmenin metodolojisi ile ilgili olduğu görülür. Çünkü Hz.
Peygamber’i takip eden ashabı, Kur’an’ın beyanı sırasında aynı zamanda doğrudan veya dolaylı
biçimlerde herhangi bir meselede şerî bir nassın nasıl anlaşılacağına dair genel hükümler ve
yöntemler de öğrenmekteydiler. (Zerkeşî, 1994: V/41). Hz. Peygamber’in beyan sadedinde yöntem
öğrettiği düşüncesi Kur’an’ın üslubuyla da bağdaşmaktadır. Zira bazı konularda Kur’an’ın yöntem
kazandıran bir üslup kullandığı dikkatlerden kaçmaz. Örneğin Kur’an tek bir yaratıcı bulunduğu
hakikatine çağırırken önce bu neticeye götüren mukaddimeleri vermiştir. Böylece muhataplarının
doğru düşünme mekanizmalarını harekete geçirmiş, ink}r edilemez en temel mantık ilkeleri
üzerinden onların zamanla saplantı haline gelen yanlış düşüncelerini çözmeye çalışmıştır.
Kur’an’ın iman hakikatlerini beyan ederken izlediği bu yöntemin muhataplarına istinbat yeteneği
kazandıracağı ve benzeri diğer konularda da isabetli düşünceler üretebilmelerinin önünü açacağı
aşik}rdır. Dolayısıyla beyan ile hedeflenen gayeyi gerçekleştirme de son derece etkili bu yöntemin
Hz. Peygamber tarafından kullanılmadığını düşünmek makul değildir. Nitekim Hz. Peygamber’in
Kur’an’ı beyan sadedinde yöntem de öğrettiğine dair bir rivayet şu şekildedir:
“Sahabîler “ ”نودتهم مهو نمألا مهل كئلوأ ملظب مهناميإ اوسبلي ملو اونمآ نيذالayeti (Enam, 82) indiğinde büyük bir
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tedirginlik yaşadılar ve Hz. Peygamber’e “hangimiz kendisine bile olsa zulmetmez ki?” diye
sordular. Bunun üzerine Hz. Peygamber de “bu (kelime) sizin anladığınız gibi değil; Lokman’ın
‘Oğlum sakın Allah’a şirk koşma. Zira şirk büyük bir zulümdür’ sözünde geçtiği anlamıyladır”
buyurmuştur. (Buh}rî, Ahadîsu’l-Enbiya, 10; Müslim, İman, 56; Tirmizî, Tefsir, 7) Esasen ashabın
bu ayeti yorumu dil kuralları açısından yanlış değildir. Onlar kelimeye bu anlamı verirken
“olumsuz bir bağlamda kullanılan nekire lafzın umum ifade ettiği” kuralına istinaden “ ملظب مهناميإ
 ”اوسبلي ملوayetinde geçen “zulm” kelimesini “her türlü zulüm” biçiminde anlamışlardır. Hz.
Peygamber yaptığı açıklamayla onlara bazen ayetlerin yorumunda sırf dil kurallarına dayanmanın
yetmeyebileceğini, bazen de karineler yoluyla Ş}ri’nin kelimelere yüklediği farklı anlamların
bulunması gerektiğine işaret etmiştir. (Kurtubî, 1996: I/334-335) Kısaca Hz. Peygamber “zulm”
lafzının, ashabın aklına geldiği ilk anlamdaki gibi umum değil, Lokman’ın (a.s) kullandığı biçimde
mukayyet anlamı ifade ettiğini belirtmiştir.(Nevevî, 1997: II/143). Bu rivayet, Hz. Peygamber’in
Kur’an’da geçen bir kelimenin anlamını farklı ayetlerdeki kullanımı üzerinden tayin edip ashabına,
şer’î nasları anlamada kullanabilecekleri bir yöntem de kazandırdığını gösteren bir örnektir. Hatta
Hz. Peygamber nebevî asırda ashabının bu düşünme yöntemini esas alarak vardıkları kararları
taban tabana zıt olsalar dahi kabul etmiş, bu yöntemle düşünüyor olmalarından dolayı
memnuniyet duymuştur. (Örnekler için bkz. Buh}rî, Ebv}bu Sal}ti’l-Havf, 4; Ebû D}vud, Tah}ret,
131). Bu sayede onlar Hz. Peygamber’den ayrı kaldıkları raşid halifeler döneminde hep bu yöntemi
devreye sokarak şerî ilke ve nasları yorumlamışlar ve hayatın muhtelif alanlarıyla ilgili
meselelerde çözümler üretebilmişlerdir. Örneğin: Hz. Ebû Bekir halifeliği döneminde bu yönteme
başvurmuş ve artık zek}t vermeyeceklerini söyleyenler hakkındaki kararını, zek}tın Kur’an’da
birçok yerde namazla birlikte zikredilmiş olmasını dikkate alarak belirlemiştir. (İbn Hacer,
1960:I/76) Hz. Ömer de itiraz sadedinde Hz. Peygamber’in şu hadisini zikretmiştir:
“İnsanlarla ‘Allahtan başka il}h yoktur’ deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Şayet ‘Allahtan
başka il}h yoktur’ derlerse canlarını ve mallarını, hak etmeleri durumu hariç benden korurlar.
Artık hesapları Allah’a kalır”. Hz. Ebu Bekir’in bu itiraza cevabı ise hadiste geçen“”اهمحب إَّل
ifadesinin malın hakkı olan zek}tı da içerdiğini belirtmek olmuştur. (Müslim, İman, 20). Hz. Ömer
rivayetin zahiri anlamına bakarak hareket ettiğini anlamış ve Hz. Ebu Bekir’in yaptığı bu yorumun
isabetli olduğunu anlayıp görüşünden vaz geçmiştir. Diğer taraftan ashab raşid halifeler
döneminde Kur’an’ı Hz. Peygamber’in üzerinde hassasiyetle durduğu bazı ilkeler üzerinden
anlamışlardır. Bunlardan biri “kolaylık” ilkesidir. (Çalış, 2013: 67-68). Nitekim Hz. Peygamber’in
kendisi de günaha düşme durumu olmadıkça aynı mesele hakkında farklı iki tercihten hep en
kolay olanı seçmiştir. (Buh}rî, Men}kıb, 23; Müslim, Fed}il, 20). Ash}bına da “Sizler kolaylaştırıcı
kimseler olarak gönderildiniz. Zorluk çıkaranlar olarak değil” (Buh}rî, Vudû, 61) diyerek bu ilkeyi
meselelerin çözümünde bir yöntem olarak tavsiye etmiştir. Bu bağlamda verilebilecek bir örnek şu
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şekildedir. Kocası ölen kadınların iddet süresi, Bakara suresinde dört ay on gün olarak
belirlenmiştir. Tal}k suresinde ise hamile kadınların doğum yapmaları halinde iddetin biteceği
geçmektedir. (Talak, 4). Bu iki ayet sebebiyle ashab, kocası vefat eden hamile kadının iddetinin ne
olacağı hususunda ihtilafa düşmüştür. Zira hamile olup da kocası ölen kadın birinci ayete göre
dört, ikinci ayete göre ise doğuma kadar beklemek durumundadır. Hz. Ali ve İbn Abbas bu iki ayeti
cem etmişler ve bu kadının en uzun süreye göre iddet bekleyeceğini söylemişlerdir. (İbn Abdilberr,
2000:VI/212). Buna göre kocası ölmüş hamile kadının iddeti; doğum yapması halinde süre,
sürenin dolması durumunda da doğum esas alınarak belirlenecektir. İbn Mes’ûd ise kolaylık ilkesi
üzerinden konuyu ele almış ve diğer yorumun sahiplerine “siz bu kadına ruhsatı değil de azimeti
mi uygun görüyorsunuz” diyerek itiraz etmiştir. (Buh}rî, Tefsîru’l-Kur’an, 44). Yine başka bir yerde
aynı konuda kendisiyle tartışanlara İbn Mes’ûd “O halde bu kadını ağır olanla yükümlü
tutuyorsunuz” diyerek karşılık vermiştir. (İbn Hacer, 1960:VIII/655). Dolayısıyla İbn Mes’ûd söz
konusu ayetlerin “kolaylık” sağlayan yorumu bulunduğuna dikkat çekip bununla amel edilmesi
gerektiğini savunmuştur. (Aynî, 2002: XIX/247). Bu, aynı zamanda Hz. Peygamber’in Kur’an’ı
dolaylı beyanının bir örneği görülebilir. Kur’an’ın beyanı sadedinde Hz. Peygamber’in ortaya
koyduğu en önemli örneklik ise ahlak boyutudur. Nitekim Hz. Aişe kendisine Hz. Peygamber’in
ahlakını soranlara “Kur’an okumuyor musun?” diye sormuş, daha sonra da O’nun (s.a.v) ahlakı
Kur’an’dı” diyerek cevaplamıştır. (Müslim, Sal}tu’l- müs}frîn, 18). Hz. Peygamber kendi örnekliği
yanı sıra ash}bına üst düzey ahl}k ve şuur kazandırmak için bazı bildik kelimelere farklı açılardan
bakmalarını sağlamıştır. Örneğin bir seferinde Hz. Peygamber “Sizce pehlivan kimdir?” diye
sormuş, ash}bının, “Kimsenin sırtını yere getiremediği kimse” demeleri üzerine de “Hayır böyle
değil, pehlivan, öfkelendiğinde iradesine hakim olan kimsedir” buyurmuştur. (Müslim, Kitabu’lBirr, 30). Bu konuşmasında Hz. Peygamber, “pehlivan” kelimesinin maddî anlamını, “öfke anında
iradeye hakim olmak" şeklinde manevî bir içerikle değiştirmektedir. (Görmez, 1997: 269-270). Bu
örnekte Hz. Peygamber ash}bını, insanın düşünce safiyetini bozacak, dolayısıyla alacağı kararları
olumsuz yönde etkileyecek öfke gibi bir duyguya karşı bilinçlendirirken görülmektedir. Başka bir
örnek ise şöyledir: “Hz. Peygamber “Müflis kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Ashab “Bizde müflis
bir dirhemi, bir parça eşyası olmayandır” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Ümmetimin
müflisi şu kimsedir ki kıyamet günü huzura varır. Ne var ki şuna sövmüştür, buna zîn} isnadında
bulunmuştur, ötekinin malını yemiştir, diğerinin kanını dökmüştür, bir başkasına vurmuştur.
Derken buna hasenatından şuna hayırlarından verilecektir. Şayet d}vası görülmeden hasenatı
biterse, onların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenecek, sonra cehenneme atılacaktır”
buyurmuşlardır. (Müslim, Birr, Sıla,Edep,15). Ashab da Hz. Peygamber’den sonra bu anlayışı
sürdürmüşlerdir. Örneğin Hz. Ömer halifeliği döneminde Ebû Musa el-Eşarî’yi görevlendirirken
yazdığı bir yazıda (D}rekutnî, 2004: V/367) insanlara karşı takınacağı tavra dair Hz. Peygamber’in
onlara kazandırdığı bu algıyı yansıtan ifadeler kullanmıştır. Netice olarak mantık ilminin insan
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tanımı, bu tanımın Kur’an’da kazandığı farklı boyut, Hz. Peygamber’in ve ashabının örnekliği bir
arada değerlendirildiğinde sünnet: “Hz. Peygamber’in ashabına öğrettiği, raşid halifeler
döneminde örnekleri ve yöntemleriyle daha da belirginleşen düşünme ve yaşama biçimidir. Bu
düşünme ve yaşama biçiminin esası, insanın her an ve her durumda kendisiyle ilgili farklı
bağlayıcılık düzeyinde şerî bir hitabın bulunduğu bilmesi, bu hitabı araması, öğrenmesi ve
iradesini bu hitaba terk etmesidir.
4. SONUÇ
Mantık ilminde insan, “düşünen canlı” olarak tanımlanmaktadır. İnsan her iki tasavvur boyutunda
da Kur’an ve sünnete konu olmuştur. Birçok ayet her canlının varlık }leminde yer alıp belirli bir
süre ömür sürmesinin ilahî takdirle gerçekleştiğini, ayrıca ömür denilen bu süreçte her canlının
rızkının verilmesinin Allah Te}l}’ya ait olduğunu vurgular. Bu ayetler sadece insanın değil diğer
bütün canlıların da ilahî garanti kapsamında hayat sürdüklerini dile getirmektedir. Diğer bazı
ayetler ise Kur’an’ın indirilmesindeki gayenin düşünen insanı ortaya çıkarmak olduğunu vurgular.
Ancak burada kastedilen düşünme ahlaki eylem üreten düşüncedir. Peygamberler de insanın bu
boyutunu inşa ile görevlidirler. Sünnet ise son ilahi mesaj olan Kur’an’ın beyanı olup söz konusu
gayenin pratik halidir. Bu temel noktadan hareketle insanın tanımı, bu tanımın Kur’an’a nasıl
yansıdığı birlikte değerlendirildiğinde sünnetin insana sadece birtakım davranış modelleri değil,
kendisi ve varlık hakkında doğru düşüncelere ulaşacağı temel tasavvurlar kazandırdığı da görülür.
Bu açıdan bakıldığında sünnetin, bir taklit alanı olmanın ötesinde bir düşünme yöntemi, ahlaki bir
yaşam biçimi vaz ettiği, görülür. Dolayısıyla sünnete dayalı düşünme biçimin, ancak ilke ve
yöntemlerinin öğrenilmesiyle kazanılabilecek bir vasıf olduğu anlaşılır. Bu ilkelerin öğrenileceği
yeg}ne kaynak ise Hz. Peygamber ve ashabıdır.
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İSLAM İLE LAİKLİK TELİF EDİLEBİLİR Mİ?
Mustafa ÖZDEN*
ÖZET

İslam dünyasının genelinde olduğu gibi Türkiye’de de İslam, modernizm, laiklik, din, devlet, birey
ilişkisi, İslam’ın çağdaş dünyada ki yeri vb. konularda yaygın bir belirsizliğin olduğunu söylemek
mümkündür.Başka bir iklimde doğup, sonradan Müslümanların gündemine giren laiklik ve onunla
ilgili diğer kavramların anlamlarının açıklığa kavuşturulması, laikliğin doğuşu, bu düşüncenin
gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlayan, besleyen faktörlerin ve tarihsel şartların arka planının
bilinmesi kanaatimizce önemli olsa gerektir.Bu düşünceden hareketle, öncelikle laiklik ve bununla
ilgili diğer kavramların, asıl-kök (temel) manaları ve laikliğin terimsel anlamları üzerinde
durulacaktır.Daha sonra Batı-Hıristiyan orta çağının toplumsal koşullarının, şartlarının ürettiği
laiklik, kutsalın buharlaştırılması faaliyeti midir? Veya başka bir ifadeyle kutsal olanın
yeryüzünden tahliye edilmesi faaliyeti midir? Ya da başka bir şey midir?Batının toplumsal, sosyal,
tarihsel ve dinsel koşullarının doğurduğu laikliğin İslam dini ile telifi mümkün mü? Ya da İslam
dini laik bir devlet yapısına, oluşumuna imk}n tanır mı? İslam böyle bir devletin inşasını teşvik
etmese bile meşrutiyetini kabullenir mi? Ve yahut bir siyasal sistem olarak laiklik, çoğunluğu
Müslüman bir toplumsal yapıda nasıl bir fonksiyon icra eder? İşte bu tebliğimizde bu ve benzeri
soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Laiklik 1, Devlet 2, Hıristiyanlık 3, İslam Dini 4, Din-Devlet İlişkisi 5.

CAN RELIGION OF ISLAM AND POLITICAL SECULARISM BE RECONCILED?
ABSTRACT
It is possible to say that there is a wide spreadam biguity in the subjects like Islam, modernism,
political secularism, religion, government, individual relation ship and Islam's place in the
contemporary world throughout the Islamic world and in Turkey.Inouropinion it is important
touncover political secularisman do ther concepts related to it which are born in another climate
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and which are later on the Muslims' agenda, to know development of this idea and the background
of the factor sand historical conditions which cause the emergence of political secularism and the
development of this idea.Fromthispoint of view, firstly, the authentic meaning of political secularis
man do ther related concepts and the terminological meaning of political secularism will be
emphasized.Then, is political secularism produced by the social conditions of the West-Christian
Middle Ages, an activity of evaporation of thes acred? Or, in other words, is it an activity of the
sacred being evacuated from the earth? Or is it something else?Is it possible toreconcile the
political secularism of the Western social, historical and religious conditions with the religion of
Islam? Ordoes religion of Islam allow for a secular states tructure? Would Islam acceptits
constitution evenif it did not encourage the construction of such a state? What kind of a function
has political secularism, as a political system in a largely Muslim social structure? In this paper, we
will try to findanswers to the seand similar questions.
Keywords: Political Secularism, State, Christianity, Religion of Islam, Religion-State Relationship.

1. GİRİŞ
Tarihe baktığımızda dinsiz bir toplum olmadığını görürüz. Günümüzde de yeryüzünde dinsiz bir
toplum bulunmamaktadır. Filozof ve sosyologların bildirdiğine göre, hiçbir toplumun dinsiz olması
mümkün değildir. Dinin fıtri bir olgu olduğu hususu Kur’an’da da açıkça
belirtilmektedir.(30/Rum,30) Bu yüzden dinden uzaklaşan insan, kendiyle yabancılaşmaktadır.
Din, insan fıtratına dayanan çok önemli bir olgudur. Onu ortadan kaldırmak, göz ardı etmek,
dikkate almamak mümkün değildir, fakat yönlendirmek mümkündür. Zira dinin anlaşılması,
yorumlanması beşeridir. Bu nokta din konusuna nasıl bakmamız gerektiğini ortaya koyması
açısından çok önemli olsa gerektir.
Din, her toplumda aydınların ve geniş halk kesimlerinin ortak bir zeminde buluşmalarını sağlayan
bir değerler manzumesidir.
Bir ülkenin başarı veya başarısızlığı halkının dini ile yakından ilgilidir. Yani uygarlık halkın
dayandığı dinin özellikleriyle yakından ilgilidir. Dinin nitelikleri, insanın olaylara ve olgulara
bakışını, yaklaşımını belirler. Çünkü her din aynı zamanda bir dünya görüşüdür.(Akbulut,
1999:255-256) İslam dünyasının genelinde olduğu gibi Türkiye’de de İslam, modernizm, laiklik,
din, devlet, birey ilişkisi, İslam’ın çağdaş dünyada ki yeri vb. konularda yaygın bir belirsizliğin
olduğunu söylemek mümkündür.

123
123

Başka bir iklimde doğup, sonradan Müslümanların gündemine giren laiklik ve onunla ilgili diğer
kavramların anlamlarının açıklığa kavuşturulması, laikliğin doğuşu, bu düşüncenin gelişmesini,
yaygınlaşmasını sağlayan, besleyen faktörlerin ve tarihsel şartların arka planının bilinmesi
kanaatimizce önemli olsa gerektir.
Bu düşünceden hareketle, öncelikle laiklik ve bununla ilgili diğer kavramların, asıl-kök(temel)
manaları ve laikliğin terimsel anlamları üzerinde durulacaktır.
Daha sonra Batı-Hıristiyan orta çağının toplumsal koşullarının, şartlarının ürettiği laiklik, kutsalın
buharlaştırılması faaliyeti midir? Veya başka bir ifadeyle kutsal olanın yeryüzünden tahliye
edilmesi faaliyeti midir? Ya da başka bir şey midir?
Batının toplumsal, sosyal, tarihsel ve dinsel koşullarının doğurduğu laikliğin İslam dini ile telifi
mümkün mü? Ya da İslam dini laik bir devlet yapısına, oluşumuna imk}n tanır mı? İslam böyle bir
devletin inşasını teşvik etmese bile meşrutiyetini kabullenir mi? Veyahut bir siyasal sistem olarak
laiklik, çoğunluğu Müslüman bir toplumsal yapıda nasıl bir fonksiyon icra eder? İşte bu
tebliğimizde bu ve benzeri soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi konuya laiklik ve onunla ilgili diğer kavramların etimolojik tahlilini
yaparak başlamak istiyorum.

1.1.LAİKLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ETİMOLOJİK TAHLİLİ
Laiklik kelimesi hukuk dilinde ve siyasi bilimler literatüründe kendisine çok değişik ve genellikle
birbirine zıt anlamlar verilen kelimelerden birisidir.1(Altındal,1986:25; Karadavi,1994:62; Yeni

1

Laik kelimesinin yabancı dillerdeki karşılıkları :Fransızların “laic” veya “laigue” şeklinde yazdıkları hem
isim hem de sıfat olarak kullandıkları bu kelimenin İngilizcedeki karşılığı “lay” veya “secular” dır.İngilizce
de lay bir meslekte mütehassıs olmayan bir kimseyi göstermek için kullanılmaktadır.Almanlarda bu kelimeyi
(lay) ”gayri mütehassıs” ve “acemi” manasına kullanırlar .Fransızlar ise “heyeti ruhbaniyye ye” dâhil
olmayanlara tahsis etmişleridir. Laik kelimesi Arapçaya ise “ilmani” veya “medeni” şeklinde tercüme
edilmiştir.Laik kelimesi Türkçeye, Ziya Gökalp tarafından “la dini ,Osmanlı sadrazamı Ahmet İzzet Paşa ise
“la Rehbani” (ruhbanla ilgisi olmayan) şeklinde tercüme etmişlerdir. Yine başka bir Osmanlı aydını
Übeydullah Efendi de Laik kelimesinin yanlış kullanıldığını ve yanlış tercüme edildiğini ifade ederek “la
dini” ,”gayri dini” gibi tabirler ki bir kısmımız bunu “dinsiz hükümet “ veya “din aleyhinde hükümet”
manasına geldiğini anlıyoruz. Halbuki laik kelimesi Türkçemize ”iş hükümeti” yahut “orta malı hükümet”
yani “halk hükümeti” gibi tabirlerle tercüme edilmelidir. Fransızcada laik olmayan hükümet için “kilise
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Türk Ansiklopedisi,1985:2046; İlgili açıklama aşağıdadır.) Laik kelimesi dilimize Fransızcadan
geçmişse de bu kelime Latince, “laicus” dan o da Yunanca “laikos” tan türetilmiştir. ”Halktan adam”
demektir. Kelimenin Klasik Grekçede ki anlamı “ferdi kişi”, belirli bir şeye bağlı olmayan manasına
gelmektedir.(Ana Britannica, 1994:187; Altındal, 1986:25; Maclean, 1955:766; Sinanoğlu, 1954:1)
Bu kelime eski çağlardan bu yana din adamı olmayan ruhani bir sıfatı ve dinsel bir işlevi
bulunmayan kişi, kurum ve nesneleri, kısacası dinin dışında kalan alanı belirtmek için
kullanılmaktadır.(Ana Britannica, 1994:187) Laik kelimesinin aslı Yunanca olup Laikus, halka ve
kamuya ait olan şey anlamındadır. Bu da clergy kelimesinin, yani ruhbanlığın karşılığı olup, özel
bir grup olan din adamlarını ifade etmektedir. O halde laik ruhban olmayan ve kilise adamlarından
olmayan herkestir. İşte bu kelimenin asıl manası budur. Daha sonra kelimenin Fransızca
kullanımında bir çeşit haddi aşma meydana gelmiştir. Bundan sonra din ve din adamalarına karşı
düşmanlığı ifade etmek için de kullanılmaya başlanmıştır.
Laiklik Fransa’da eğitimle de bir tür ilişki içine girmiş ve “bilimin okulda, din eğitiminin ise kilisede
verilmesi” anlamında da kullanılmıştır.(Cabiri,2001:102; Bulaç, 1995:116; Altındal, 1986:25) Laik
sözcüğünün ilk geçtiği slogan “zorunlu, parasız, laik öğretim” sloganı idi. Başlangıçta laik
sözcüğünün asıl karşılığı olan “ruhban sınıfı dışındaki halk anlamında algılanıyordu”.1789
devriminden sonra Avrupa ve dünya gündemine giren “halk egemenliği” kavramını çağrıştırarak
kitlelerde olumlu bir yankı buluyordu.(Yazıcıoğlu, 1993:132,150,193) Aytunç Altındal ise “laik”
kelimesi Türkçeye “halk” olarak çevrilmişse de, gerçekte “avam” ya da “ahali” hatta “reaya” veya
lalettayin kavramlarına daha yakın olduğunu ifade etmektedir.(Altındal, 1986:25; Berkes,
1973:16; Hocaoğlu, 1995:88) Ali Fuat Başgil de laik kelimesinin anlamı ve kullanımı hakkında
şunları söylemektedir: ”Layık” kelimesi ve bunun lügat manası Latince “laicus” aslından alınmış
Fransızca bir kelimedir. Lügat manası ile ruhani olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, müessese,
sistem, prensip demektir.
Katolik dünyasında insanlar ikiye ayrılırlar. Bir kısmına clerge denir ki bunlar din adamlarıdır ve
ruhaniler sınıfını teşkil ederler. Bu sınıfta kendi içinde tekrar reguler ve seculier diye iki zümreye
ayrılır. Birinci zümreye d}hil olan ruhaniler, hayattan uzak yaşayan ve manastırlara kapanıp
ömürlerini ibadetle geçiren z}hitlerdir. İkinci zümre ise, papaz, piskopos gibi halk içinde ve
herkesle birlikte yaşayan kilise hadimleri ve bir fiil dini vazife gören ayin sahipleridir. İşte laik diye
ruhaniler sınıfını bu iki zümresinden hiçbirisine mensup olmayan z}hid veya papaz sıfatı olmayan

hükümeti” veya “papazlar hükümeti” lafızları kullanılır.”laik hükümet” demek münhasıran “mesalih-i ibad”
ile uğraşan bir “sınıfı mahsusun malı olmayıp umumun malı olan hükümettir” der.
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Hıristiyanlara denmektedir.2(İlgili açıklama aşağıdadır.)
Kelimenin bu ilk ve asli manası genişletilerek, dini olmayan ve ruhani bir mahiyet taşımayan fikir,
müessese, hukuk, ahlaka da laik denilmiştir. Laik hukuk deyince bundan dini olmayan, esaslarını
dinden almayan hukuk; laik devlet deyince; dini akide ve esaslara dayanmayan devlet anlamak
lazım gelir. Bu kelime, hukuk ıstılahları arasına Fransız ihtilali ile girmiştir.(Başgil,1962:152,152;
Arslan,1999:124;
Yazıcıoğlu,1993:132,150,193;
Oğuz,1996:54,55;
Bulaç,1995:114,115;
Akdemir,2000:84; Dilipak,1991:37)
Laik kavramı ile Hıristiyan toplumlarda, dinsel bir sorumluluğu ve özelliği olmayan, statükonun
dışında kalan kişiler kastedilmektedir.”Laos” ve “Laikos” terimlerine bu genel anlamlarının dışında
bazı kaynaklarda3(Sinanoğlu,1954:1-2; İlgili açıklama aşağıdadır.) özel anlamlar atfedilmişse de,
belkide eski bir geleneğe uyularak, daha sonraki asırlarda da laikos kelimesi dini bir sisteme tabi
bir toplumda din adamları dışında kalan kimseleri anlatmak için kullanılmıştır. Nitekim
Hıristiyanlığın ilk asrının sonlarından itibaren kilise adamlarına “Clerici” bunun dışındaki
müminler topluluğuna da “Laici” denilmiştir.(Sinanoğlu,1954:2)
Laik kelimesinin etimolojisi üzerine yaptığımız bu kısa inceleme göstermektedir ki laik teriminin
menşeinde dinsizlikle, din düşmanlığı ve din aleyhtarlığı ile ilgili hiçbir ilgi ve bağlantının mevcut
olmadığı açıkça ortadadır. Bir felsefe terimi olan4(Akdemir,2000:86; İlgili açıklama aşağıdadır.)
2

Hıristiyanlık din anlayışına göre eğer siz dini, dinin yorumunu ve açıklama yetkisini kendisine
hasretmiş(özelleştirmiş) bir din adamı sınıfına değil de, sıradan insan sözgelimi doktor, öğretmen, tüccar,
çiftçi, işçi, mühendis vb. iseniz bu tanıma göre laiksiniz. Bu bağlamda laik, dinin karşıtı olan kişi değil, dindar
bir insandır, Kiliseye gider, dua eder. O, sadece ruhban sınıfına mensup ve korunmuş değildir. Dolayısıyla
“laik” kavramı içerisine, siyasi ve sosyal hiyerarşide ki yeri ne olursa olsun ruhban sınıfı olmayan bütün
Hıristiyanların dahil olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu anlam çerçevesinde her Müslüman laiktir. Çünkü
İslam dininde ruhbanlık veya din adamları sınıfı yoktur.
3
Homeros‟un destanlarında bu kelimenin çoğu zaman seçkin komutanların karşısında yer alan mütevazı
askerler topluluğunu ifade etmek üzere kullanıldığı ve Tevrat‟ta Tanrının hissesi sayılan Levi kabilesinin
dışında kalan kimseleri anlatmak için bu tabirin kullanıldığı ileri sürülmektedir.
4
Laisizm ve Laiklik kavramlarının, uygulamada birbirleri yerine kullanıldığı görülmektedir. Hâlbuki biz bu
iki kavramın birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Laiklik daha ziyade hukuki bir
kavramdır. Laisizm ise daha ziyade felsefi bir mefhumdur. Bilindiği üzere “İzm” eki ile biten sözcükler
Fransızcada bir mezhebe bir doktrine, felsefi bir içtihada bağlılığı ve taraflılığı ifade eder. (Bkz. Ahmet
Mumcu, Türkiye Cumhuriyetinde Layıklık Prensibi, s.4) Aslında sorun terminoloji sorununun çok
ötesindedir; Çünkü laikliğin öngördüğü çoğulculuğu içine sindiremeyen birçok düşünür, aydın, hatta siyasetçi
ve yönetici, ülkede laikliğin değil de, laikçiliğin egemen kılınmasını istemektedir. Bu da toplumda sık sık
yaşadığımız gerilimlere neden olmaktadır.
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laisizmin iki anlamı vardır. Birincisi ve eski anlamı, kilise hükümetlerinde laiklere yer verme
eğilimini yansıtan öğreti. Diğeri, doktrinal anlamı da; laik hareket ve cereyanlara, laik fikir
akımlarına bağlılığı ve tarafgirliği göstermesidir. Yeni çağdaş anlamında ise, devletin kurumlarının
laikleştirilmesini savunanların öğretisidir.Bu öğretinin kimi aşırı taraftarları, her şeyin ve her
insanın laikleştirilmesini, dinin yaşamdan soyutlanmasını savunurlar. Görülüyor ki, laisizm ya da
“Laikleştirmecilik” bir öğretidir. Katı bir ideolojidir. Bu ise bir niteliği, bir durumu anlatan
laiklikten çok farklıdır. Şovenizm nasıl ulusçuluğun yozlaşmış biçimiyse, laikleştirmecilik de,
laikliğin saptırılmış türüdür.(Selçuk,1998:60,61) Laisizmin bir diğer tanımı da şöyledir:”Dinin
toplumda, toplumsal varoluşun her alanında devlet eliyle, siyasi güç kullanımı ile
etkisizleştirilmesini ifade etmektedir ki bu da laisizmdir. Laisizm, militan ve agresif yönleri olan,
ateizme5(Gaxotte,1962:124,131,268-277; Aulard,1987:653-654; Mathiez,1940:194; İlgili açıklama
aşağıdadır.) kolaylıkla kayabilen bir düşüncedir.(Hocaoğlu,1995:122; Fığlalı,1999:213,234)
Laisizm:”Toplumu ve otoriteyi tümüyle “tanrısızlaştırmayı” gaye edinen laiklikten sapma, bir
düşünce sistemidir ve adı da laikçiliktir.”(Vergin,1994:13) Laisizmi tanımlayıp ve laiklikle
arasındaki farkı belirttikten sonra şimdi asıl üzerinde durmak istediğimiz laiklik kavramının terim
anlamını irdelemek gerekir.
Bu güne kadar, laikliğin ne olduğu, içeriği ve kapsamı hakkında herkesçe benimsenen ortak bir
5
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Laisizm Katolikliğin egemen olduğu ülkelerde, Katolikliğin baskı ve zulmüne karşı doğmuştur.1789 Fransız

devriminin hemen akabinde din özgürlüğü konusunda teminat verilmesine rağmen, çok geçmeden dini
kurumlara ve din adamlarına yoğun saldırılarda bulunulduğuna tanık olmaktayız. Bu aşağılamanın ilk
uygulaması, Hıristiyanlıktan çıkarma hareketi olmuştur. Bu, doğrudan doğruya dini, dince kutsal şeylerin
tamamını hedef alan bir aşağılama, karalama kampanyası halinde dönüştürülmüştür. Devrim döneminde
Hıristiyanlık aleyhine yapılan bir gösteride “başına sivri bir taç, sırtına da uzun bir cübbe giydirilmiş,
kuyruğuna çarmıha getirilmiş İsa‟yı gösteren hacla kutsal kitap ve İncil bağlanmış bir eşek geliyordu. Onların
ardından, kiliselerden yağma edilmiş kutsal kâseler, vazolar okunmuş ekmek kapları yüklenmiş bir sankulot
(baldırı çıplak) topluluğu ve en nihayetinde ”Kahrolsun asiller! Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın giyotin!” diye
bağıran bir kalabalık ilerlemekteydi. Birçok yerde insanlar kitleler halinde dinden çıkarılırken, papazlar
aşağılanıyor, maskara ediliyordu. Dine karşı yürütülen bu psikolojik hareket işi yeni bir din inşasına kadar
götürdü. Öyle ki,”vatan dini” adı altında yeni bir din kuruldu. Bu tesis edilen yeni din için kiliseler kapatılmış,
yerlerine “akıl mabet” leri açılmıştır. Hatta meşhur Notre Dame kilisesi, baş mabet haline getirilmiş, orada
resmi ayinler icra olunmuştur. Devrim meclisi inşa edilen yeni dinin ilmihalini de ihmal etmemiş,15 maddelik
bir ilmihal hazırlamıştır. Hazırlanan bu ilmihalin birinci maddesine göre akıl dininin tanrısı “yüce varlık”
adını taşıyordu ve ölümsüzdü. İkinci ve üçüncü maddelerde yüce varlığa karşı Müminlerin ödevleri
sayılıyordu. Daha sonraki maddeler yeni dinin bayramlarını düzenliyordu. Aynı zamanda kiliseler ibadet dışı
işlere de tahsis edildi. Sözgelimi Paris‟te bir kilisede balo düzenlendi. Devrimciler ihtilali bizzat bir din gibi
düşünüyor ve onu merasimleştirerek eski mistik dinin üstüne çıkarmayı hedefliyorlardı.

anlayışa ulaşmak mümkün olmamıştır ve olacağa da benzememektedir. Yüzyıla yakın bir süredir
hayatımıza girmiş ve uygulana gelmiş olan laikliğin değişik tanımları yapılmıştır. Laiklik: ”Özünde
din alanı ile dünya ve kamu işleri alanın birbirinden ayrılmaları, birbirine karışmamaları, kişilerin
dinsel inanç ya da inançsızlıktan, din buyruklarını yerine getirip getirmemekten dolayı
kınanmamasını, ayrım görmemesini, serbestçe ibadet edebilmesini, ibadete zorlanmamasını
öngörür.(Ana Britannica,1994:187) Laiklik: ”yasama ve yargı erklerinin dinsel olan veya olduğu
söylenen ilkelere göre düzenlenmediği siyasal örgütlenme biçimidir. Siyasal otoritenin emredici
yaptırım gücünü dinden almaması, meşruluğunu dine dayandırmaması, devletin çeşitli dinler
arasında taraf tutmaması ve ayrıcalık gözetmemesi, din işleri ile devlet işlerinin ayrı kabul
edilmesidir.(Demir ve Acar,1993:227) Laiklik: ”akla ve aklın insanları birleştirici gücüne öncelik
tanımak isteyen bir akımdır.”(Arkoun,1994:53)
Laiklik, akılcılıktır.(Öktem,1994:34) Laiklik;”sırf devlet hayatına ait bir hareket ve faaliyet
prensibidir. Binaenaleyh ferdin hususi ve manevi hayatı ve aile içindeki vaziyeti ile tenakuza
girmez ve dindarlığı asla nefyetmez. Laikliği dinsizlik sanmak, onu yanlış
anlamaktır.”(Başgil,1962:161,162) Laiklik;”ne münkirliktir, nede hususiyle din düşmanlığıdır.
Laiklik din ile devletin birbirinden ayrılması, dinin mana ve ruh }leminde ve ferdin hususi hayatı
ile ailesi hareminde, devletin de madde ve cisim }leminde ve cemiyetin umumi hayatında
hükümran olmasıdır.”(Başgil,1962:164,165) Laiklik:”ne sadece ibadet ve inanç özgürlüğüdür, nede
sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Onun temel bir amacı daha vardır. O da
“bireyi” dinlerin ve ideolojilerin saldırılarından korumaktır. Laiklik toplumsal aklın şartlanmasını
önleyen bir tutum, bir ilkedir.”(Akbulut,1999:266,267) Laiklik ve onunla ilgili kavramların
değerlendirilmesini yaptıktan sonra şimdide tebliğimizin asıl özünü teşkil eden İslam ile laikliğin
uzlaşıp uzlaşmayacağı konusunu ele almak istiyoruz. Öncelikle konuya bir takım sorular eşliğinde
giriş yapmak istiyoruz.
1.2.İslam ile Laiklik Telif Edilebilir Mi?
İslam’ın kendisi laik bir devlete imk}n tanır mı? Böyle bir devletin kuruluşunu teşvik etmese bile
meşruiyetini kabullenir mi? Laiklik kutsalın buharlaşması mıdır? Veya başka bir ifade ile kutsal
olanın yeryüzünden tahliye edilmesi faaliyeti midir? Laiklik çoğunluğu Müslüman olan bir
toplumda nasıl bir fonksiyon icra eder. Vb. soruların cevabını bulmak kanaatimizce önemli olsa
gerektir.
İslam’ın kutsal ve bağlayıcı referanslarını teşkil eden Kur’an ve O’nun peygamberinin uygulaması
olan sünnete yakından bakıldığında somut ve şematik herhangi bir yönetim biçimi ve modelini
öngörmedikleri görülür. Kur’an veya sünnetten hazır bir ekonomi politikası, bir siyasi yapı veya
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bir ansiklopedi çıkarmayı iddia etmek, ebedi İslam mesajını gülünç bir şekilde, zaman aşımına
uğrayan
kurumlara
veya
teorilere
dönüştürmek,
onlara
indirgemek
anlamına
gelir.(Garaudy,1990:30)
Kur’an bireye yön verecek amaçlar ilkeler ortaya koyar. İslam ve siyaset konusunu ele alırken,
birbirinden ayrı görünmesine rağmen aslında aralarında canlı ve girift ilişkiler ağı bulunan din ve
siyaset gibi birey ve toplum gerçeğinin iki önemli boyutuna girmiş bulunmaktayız. Din ve siyaset
her ikisi de kendi boyut ve düzleminde birey ve toplumu etkileyen sosyal ve siyasal yapı üzerinde
belirleyici etkiye sahip insani olgulardır. Tarihin yazılmasında her iki olguda kendi üzerine düşeni
yapmaktadır. İdeolojik ve politik yaklaşımla söz konusu olgulardan birinin yahut her ikisinin ink}r
edilmesi ya da göz ardı edilmesi, olguları ortadan kaldırmaz. Aksine birey ve toplum hayatında o
konu ile ilgili problemlerin artmasına, çözümsüzlüğün ve kaosun ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
Tarih boyunca din ve siyaset olgusu ele alınıp yorumlanırken çoğunlukla onların her birini kendi
boyutu ve alanı içerisinde değerlendirme, aralarında bütünlüğe dayalı ahenkli bir ilişki kurma ve
onları kendi gerçeklikleri içersinde görüp anlama konusunda çıkmaz yollara girilmiş, çeşitli sıkıntı
ve bunalımların yaşanmasına sebebiyet verilmiştir. (Özdeş,2000:141,142)
Hz. Peygamber’den hemen sonra İslam’ın ilk asrında kanlı olaylara, savaşlara sebebiyet veren
nedenlerden birisi de, dini değer, sembol ve kavramlara doğrudan atıfta bulunmaktı. Haricilerin
“Hüküm ancak Allah’a aittir”(12/Yusuf,40,67) ayetlerine direkt atıf yaparak Hz. Ali’yi küfürle
itham etmeleri ve O’na başkaldırıları bilinmektedir. Hariciler kendi anlayış ve yorumları ile
Allah'ın kastı, maksadı arasında zerre kadar bir ihtilafın olduğunu düşünmüyorlardı. Bu anlayışın
sebebiyet verdiği trajediler hepimizin malumudur. (Güler,2002:69,0; Watt,1981:18;
Akbulut,1999:213; Çağatay ve Çubukçu,1985:36; Zehra,1978:71)
Dinin ideolojik bir zihniyetle siyasete veya siyasetin dine egemen olması ile birini diğerine tercih
etme veya birini diğerine feda etme mantığı ve anlayışı, tarihin hiçbir döneminde toplumlar için
iyilik getirmemiştir. Özü, bilgi ve ahlakta düğümlenen bir din, bir ideoloji söylemiyle
sunulduğunda, en büyük zararı, o dine karşı olan düşünceler değil yine o dinin kendisi
çekmektedir.(Özdeş,2000:142)
Dinin hidayet kaynağı ve barış alanı olmasını sağlamak için kendi gerçekliğimize uygun bir çözüm
bulmak zorundayız. Dinin siyasal alana çekilerek, hem dinin, hem de siyasetin sabote edilmesini,
siyaseten sömürerek ona zarar verilmesini önleyecek rasyonel bir çıkış yolu
bulunmalıdır.(Akbulut,1999:267)
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En makul olan çözüm dini siyasetin sömürüsünden kurtarmaktır. Bu da dinsel alan ile siyasi alanın
ayrılması demektir. Bunun anlamı din bireysel alanı, siyaset toplumsal alanı, din mutlak ve
değişmez alanı, siyaset ise değişken alanı temsil etmesi itibariyle, dini, siyasi amaçlar için
kullanmaktan kaçınmaktır. Siyasetin hareket noktası çıkarlar alanı olup, onu elde etmeye çalışır.
Oysa dinin bundan uzak tutulması gerekir. Aksi halde, din, özünü ve ruhunu kaybeder. Dinin özü
ve ruhu ise ayırıcı değil birleştiricidir. Siyasetin özü ve ruhu ise ayırmaktır, ayrıştırmaktır.
Siyaset, ihtilafın olduğu ya da olması mümkün olan yerde vardır. Dolayısıyla, siyaset, daha çok
“farklılıkları idare etme sanatıdır”. İşte bundan dolayı, dini siyasetle ilişkilendirmek bu ilişkinin
türü ve oranı ne olursa olsun ihtilafın dine sokulmasına neden olacaktır. Dindeki ihtilafın aslı siyasi
olursa, bu da kaçınılmaz bir biçimde hizipçiliğe, oradan da iç savaşa götürecektir. Bu günü ve
geçmişiyle tarih buna şahittir.(Cabiri,2001:105,106; Akbulut,2001:146-203) İşte söz konusu
kavgayı, sıkıntı ve hizipçiliği bitirmek için Cumhuriyetle birlikte yeniden tanımlanan din-siyaset
ilişkisi, neticesinde günlük hayatımıza giren laiklik nasıl bir fonksiyon icra etmelidir ki çatışmanın
değil, birleşmenin kaynağı olsun.
Laikliğin fonksiyonunu; Batı hukukunda din ile devletin ayrılması ve devletin din, dininde devletin
işlerine karışmaması, ülkede bilinen ve mevcut olan din ve mezheplere karşı devletin tarafsız bir
vaziyet alması, bunlardan hiçbirini diğeri aleyhine olarak özel surette imtiyazlandırmaması, buna
mukabil dinin de devlete karşı nispi de olsa bir muhtariyet içinde ahlaki ve manevi hayatın nizamı
olarak hüküm sürmesidir.(Başgil,1962:161)
Laiklik bir devlet ideolojisi değil, bir devlet tutumudur. Başka bir ifadeyle, laiklik, devletin bir
niteliğidir. Laik devlet, bu tutumunu “nötr” bir sivil alanda ve evrensel hukuk çerçevesine riayet
ederek ortaya koyar ve kendisini dar ve kapalı hiçbir ideoloji ile tanımlayamaz. Eğer laiklik bir
“İzm” e dönüşür ve dinle mücadele etmek gibi yanlış bir istikamete yönelirse, din de ne yazık ki
zamanla siyasal özelliği ağır basan ideolojik bir yapıya ve savunmaya geçer.Laik devletin görevi
dini tanımlamak değildir. O, çeşitli dini ve felsefi inanışa sahip toplum kesimlerinin birlikte yaşama
şartlarını hazırlamaktır.(Aydın,1999:140) Eğer laikliği bir devlet tutumu olarak değil de, jakoben
bir tavırla toplumu yukarıdan aşağıya zecri yollarla dönüştürmeye çalışan bir ideoloji olarak veya
din karşıtı bir hareket olarak ya da dinin yerine alternatif bir din gibi tanımlarsak, böyle bir laiklik
anlayışı İslam ile asla bağdaşmaz. H}lbuki laiklik bir din veya ideoloji de değildir. Laiklik “devleti”
tanımlayan bir kavramdır. Devleti değil dini tanımlayan bir laiklik anlayışı laikliğin özüne ters
düşer.(Akdoğan,2004) Fakat Cumhuriyeti kuran kadro, resmi dinin yerine laikliği
koymuştur.(Mardin,1992:161-164)
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Laikliği bireyin dinden arındırılması, dinsel olanın dünyadan kovulması hayatın tamamının dinin
etkisinden kurtarılması, dolayısıyla dinin buharlaşması şeklinde değil de, toplumsal aklın
şartlanmasını önleyen bir tutum, bireyin özgürlüğünü sağlayan ve aklın önündeki engelleri
kaldıran bir ilke, toplumsal yaşamda rasyonel davranma(Akbulut,1999:267,272,277), siyasal
alanla, dinsel alanın birbirinden ayrılması, dini siyasete alet etmemeyi ve din istismarını önleyen
bir ilke, bütün dinler ve mezhepler karşısında nötr bir araç, nötr bir yönetim biçimi, kurumsal bir
tutum olarak anlarsak, elbette ki böyle bir laiklik anlayışının dinle, İslam’la çelişen bir tarafı
olmadığı kanaatindeyiz.
Yahut laikliği, “din işleri ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması” biçiminde tanım yapacak
olursak böyle bir tanım da yanlış anlaşılmaya müsait, problemli bir tanım görünümü verir. Söz
konusu bu tanıma şu noktalardan itiraz edilebilir. Bu dinin dünya işi olmadığı anlamına gelir.
H}lbuki din dünya işidir. Ahirette din yoktur ki din işi söz konusu olsun. Her din aynı zamanda da
bir dünya görüşüdür. Dünyevi olan bir iş aynı zamanda da uhrevidir. Dolayısıyla dünya ve ahiret
birbirinin alternatifi değil, biri diğerinin devamıdır, mütemmimidir. İşte bundan ötürü İslam’ın,
dünya ve ahiret ayırımına yönelik bir tanımı da kabul etmesi mümkün değildir.
Yukarıda tanımladığımız gibi din insanları en genel anlamıyla dünya ve ahiret mutluluğuna
ulaştırmak için gönderilmiş ilahi kaynaklı prensipler manzumesi, siyaset ise; çoğu zaman
ideolojilerin yön verdiği devleti yönetmek üzere insanlar tarafından üretilmiş kurallar sistemidir.
Din özü itibariyle ilahi, siyaset ise insani bir faaliyettir. Dinin muhatabı insandır, bireydir. Kur’an
bireysel kurtuluşu esas alır. Dinlerde görev ve sorumluluklar kişiseldir. H}lbuki siyaset
toplumsaldır, topluma yönelik bir faaliyettir. İman bireyseldir, toplumsal iman yoktur. Yalnız bu şu
demektir, birey düzeldiği zaman bireylerden oluşan toplumda düzelmiş olur. Din getirdiği ahlaki
ve manevi değerleriyle toplumun bütün kesimlerini dolayısıyla siyaset yapanları da dolaylı bir
şekilde doğal olarak etkileyecektir. Bu çerçevede siyasi alanın dinin dolaylı etkisinden total olarak
arındırılması mümkün değildir. Dinin siyasete alet edilmesi derken kastettiğimiz şey siyasilerin
bireysel dünyalarında dindar olmaması değil, siyasilerin ve siyasal otoritenin dinsel nassları ve
değerleri doğrudan referans göstermesidir. Bu hem dinin hem de toplumun çıkarına aykırıdır.
Çünkü bu durum, siyaseti siyaset olmaktan çıkarmakta ve onu dinin içinde bir din haline
getirmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, din bireysel alanı aştığı zaman bir köleleştirme kurumuna
dönüşmektedir. (Akbulut,1999:268)

Dinin siyasete alet edilmesi demek, tamamen beşeri bir faaliyet olarak siyaset icra edilirken, dinin

131
131

kutsallığından yararlanmak, ikna etmek yerine insanları bu yolla inandırmaya ve teslim almaya
zorlamaktır. Yani toplumun Allah, Kur’an ve kutsal olan argümanlarla kandırılması, imana ve
itaate çağırılmasıdır. Başka bir deyişle saf, temiz yüce ve samimi dinsel duyguları, siyasal hedeflere
ulaşmak için istismar etmek, kötüye kullanmak, üretilen siyasetin dinin hatırına benimsenmesi ve
uygulamasını talep etmektir. Hiç bir kimsenin, dinsel gerekçeler göstererek, kendi anlayış ve
düşüncesini veya siyasetini başkalarına dayatmaya hakkı yoktur. Bu hakkı yüce Allah
peygamberimize dahi vermemiştir.( 42/Şura,38; 4/Nisa, 58; 88/Gaşiye, 20–21; 3/Ali İmran, 20;
Fığlalı,1997:23; Bardakoğlu,1989:367) Sözü edilen siyaset tarzı, insanları kolay yönetme
alışkanlığının bir sonucudur. İnsanları ikna etmek, entelektüel bir gayret ve çaba istediğinden,
Müslüman dünyada ki siyasetçilerin büyük bir bölümü, kolay olanı tercih ederek insanları ikna
etmeye değil, teslimiyete, mutlak itaate davet etmektedirler.
Dinin siyasete alet edilmesinin, sömürülmesinin en tehlikeli sonuçlarından birisi de, dinin ideoloji
haline dönüştürülmesidir. Müslümanların toplumsal alanda dinsel gerekçelerle bir talepte
bulunmamayı, dini kavram, sembol ve değerlere açıkça atıf yapmamayı, referans göstermemeyi,
kabul etmeleri ve bunun bizzat İslam dini için de çok önemli olduğunu artık görmeleri gerekir.
İslam’ın siyasal çıkarlar uğruna kullanılmasının Müslümanları nasıl parça parça ettiğini İslam
tarihi açıkça bize göstermektedir. Gerçek şu ki siyaset, İslam’ı geçmişte de dejenere etmiş,
günümüzde de dejenere etmeye devam etmektedir.(Akbulut,2001:179-208)
2.SONUÇ
Netice itibariyle Türkiye’nin ve diğer Müslüman ülkelerin en öncelikli problemlerinden birisi dindevlet ilişkisi sorunudur. Bu sorunu aşmak için Batı Avrupa’dan ithal edilen laiklikle, dinin
istismar edilmesinin önlenmesi, iç barışın sağlanması, siyaset yapılırken, yan erkleri kullanırken
dogmatik düşüncenin önüne geçilmesi ve siyasal alanın kolektif akla bırakılması kastediliyorsa,
bunun adı siyasal arenada laiklik ise, bunun dine bir zararı yoktur.(Akbulut,1999:272) Biz ancak
bu şekilde, Kur’an’da ki değişenin arkasındaki değişmeyeni, dini, ahlaki olanla siyasal olanı,
dolayısıyla tarihi olanı ayrıştıran, böylece bizzat Kur’an içindeki normatif İslam’ı ortaya koyabilen
bir metot geliştirebilirsek, ruh dünyamız ve dinimizle barışık olarak dış dünyamızı mamur
edebiliriz. Aksi halde biz Müslümanlar için tarih tekerrür edip duracaktır.
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FİLİSTİN’DEKİ HALK İNANIŞ UYGULAMALARI
Ömer SARAÇ*
Heba ABU-SALİH**
ÖZET
İnanç genel olarak bir şeye ya da bir düşünceye gönülden bağlı bulunmak anlamında
kullanılmaktadır. İnanç kavramı insanın varoluşundan beri günümüze kadar önemini
kaybetmeyen bir kavramdır. İnanç kişiden kişiye, çevreden çevreye, milletten millete ve
toplumdan topluma değişmektedir. Bazen bir sanı, bazen de bir yorum olarak
değerlendirilmektedir. İnançlar genellikle iki türden oluşmaktadır. Biri somut varlıklar ile
ilgilidir, diğeri ise soyut varlıklarla ilişkilidir. Günümüzde inanç anlayışı dinsel ve felsefi
boyutlara taşınmıştır. İnançların bir kısmı mantığa dayalı olduğu gibi gerçekle ve mantıkla hiç
alakası olmayan inançlar da söz konusudur. Gerçekle ilgisi olmayan ve dinsel anlamında
herhangi bir yere dayandırılmayan inançlar batıl inançlar olarak kabul edilebilir. Bu inanışların
pek çoğunu bilim, akıl ve dini inançlar ile bir ilgisi yoktur. Batıl inançlar sadece ülkeden ülkeye
ya da milletten millete değil kişiden kişiye bile değişebilir. Fakat bu inanışlar kişiden kişiye ne
kadar değişirse değişsin kesinlikle ortak yanları olacaktır. Arap toplumlarında, özellikle
Filistin’de bu batıl inançlar nesilden nesile aktarılan bir miras ve kültürün çok önemli bir kısmı
olarak değerlendirilir. Çoğu zaman insanın yaşadığı ve etkilediği kültürel ve sosyal çevrenin
ürünü sayılır. Bu batıl inançların ortaya çıkma nedenleri çeşitlidir. Kimi zaman korkudan,
çaresizlikten, kimi zaman da rastlantılar sonucu ortaya çıkan birtakım inanışlar söz konusudur.
Eski zamanlardan beri Arap ülkelerin toplum yaşamında batıl inançların önemli bir yer
tuttuğunu söylenebilir. Bu inançların hepsi olmasa bile pek çoğu günümüze kadar varlığını
sürdürmüştür. Bu çalışmada geçmişten günümüze kadar Filistin halkı kültüründe uygulana
gelen ve devamlılığını sürdüren bazı batıl inançlarından bahsedilecek, günümüze kadar devam
etmesinin sebepleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Filistin’de görülen inançlar ile farklı
ülkelerin inançları benzerlikler yönüyle karşılaştırmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Filistin, hurafe, inanç, uğur, uğursuzlu
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POPULAR BELIEFS AND APPLICATIONS IN PALESTINE
Abstract
Belief is generally used to be connected to somethings or thoughts. The concept of belief has
not lost its importance until now. Belief varies from person to person, place to place, nation to
nation and from society to society. Sometimes it is considered as a thought and sometimes as a
comment. Beliefs are generally composed of two types. One relates to tangible assets and the
other is related to intangible assets. Today, the understanding of belief has moved to religious
and philosophical dimensions. Some of the beliefs are based on logic as well as beliefs that
don’t relate to reality and logic. The beliefs which do not based on truth and do not have a
place in religion are called superstitious beliefs. A large number of these beliefs don’t related to
science, brain and religion. Superstitions beliefs are not just change from country to country or
nation to nation, it’s even may change from person to person. But even if these beliefs change
from person to person, they will be absolutely have similar beliefs. In Arab societies,
particularly in Palestine, these superstitions are a heritage passed from generation to
generation and it considered as a very important part of any culture. In general it considered
as a product of cultural and social milieu for people who live in and affected from them. The
reasons for the appearance of these superstitious beliefs are varied. Sometimes there are some
beliefs that arise as a result of fear, helplessness and sometimes as a coincidence. Since ancient
times, we can say that superstitious beliefs have an important place in the life of Arab
countries. Many, if not all, of these beliefs have survived to the present days. In this study,
some superstitious beliefs that have been applied in the culture of Palestine from past to
present will be mentioned and the reasons for the continuation of the present will be
emphasized. In this context, the beliefs in Palestine and the beliefs of different countries will be
compared.
Keywords: Palestine, folk culture, belief, good luck, bad luck.

GİRİŞ
İnanç genel olarak bir şeye ya da bir düşünceye gönülden bağlı bulunmak anlamında
kullanılmaktadır. İnanç kavramı insanın varoluşundan beri günümüze kadar önemini
kaybetmeyen bir kavramdır.
İnanç kelimesi psikolojik, sosyolojik ve halk kültürü açısından farklı farklı şekillerde
tanımlanabilir. Psikolojik açısından inanç kelimesi “Dış dünyayı idrak etme sonucunda
zihnimizde oluşan anlayış biçimi.” olarak tanımlanabilir. Sosyolojik açısından ise bir olgunun
ya da bir varlığının gerçek olarak kabul etmektir. Son olarak, halk kültüründe bir toplumun
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ihtiyaç duyduğu zamanlarda mantıklı olmasına önem vermeden inanılan şeylerdir. Kur’an-ı
Kerim’de de inanç kelimesi, iman kelimesi ile açıklanmaktadır. (Tozlu, 2017: 18).
Pertev Naili Boratav’a göre inanç sözcüğünün, halk inançları açısından anlamı; “Kişice ya da
toplumca, bir düşüncenin, bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun kabul
edilmesi” dir. İnanç kelimesi Fransızca ve Almanca’da “superstition” ve “aberglaube”
kelimeleriyle karşılan-maktdır. İnanç sözcüğü, din, politika ve ahlak … gibi çok geniş bir alanın
sahip olduğu inançları ele alır. Halk bilimi, belli bir toplumun eski dinlerinden miras alıp,
yaşadığı çağdaki yeni dininde, yaşam şartlarının gerektirdiğince yeni biçimler, yeni içerikler,
yeni anlatışlarla oluşturduğu inançlarıyla ilgilenir. Halk inançları, din, ahlak kuralları gibi
kesinlik ve katılık taşımazlar ve yerden yere, topluluktan topluluğa değişiklikler gösterir.
(Boratav, 1997: 7).
B}tıl kelimesi, anlam ve m}hiyeti “butl}n” kökünden türeyen ve boşa gitmek, temelsiz ve
devamsız, doğru ve hak olmayan anlamına gelmektedir. Batıl inanç ise hurafe, mantığa
dayanmayan, gerçek bir sonucu olmayan, bilimde yeri olmayan ve dinsel anlamında herhangi
bir yere dayandırılmayan inançlara denilir. Bu tür inançlar her toplumun kültüründe
bulunmaktadır. Ancak toplumlar ve kişiler arasında farklı farklı batıl inançlar
uygulanmaktadır. Aynı zamanda batıl inançların büyük bir kısmı efsanelere dayanmaktadır.
Dinde aslı olmayan bir şeyin sonradan ortaya çıkması, İslam dininde “bid’at” olarak
adlandırılır. Esasen bir çok }yet-i kerime ve sahih hadis, bu veciz kel}mda ifadesini bulmuştur.
Ayrıca “Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, çözüm için, Allah’a ve Resûlüne
başvurun.” (Nis} sûresi (4), 59) ayetinde, Allah ve Resûlü’nün ölçülerine, Kur’an ve Sünnet’in
gerçeklerine uymayan çözümler, insanı ve toplumu çözümsüzlüğe götürür. Bu nedenle Kişiler
ve hatt} toplumlar bazı durumlarda en mükemmel çözümün kendi buldukları ve uyguladıkları
yollar, yöntemler ve sistemler olduğuna inanırlar. Hatta en uygun yöntemleri bulduklarını
zannederler. Bid’at hakkında Kur’an Kerimde bir sürü ayette bahsedildiği hadislerde bahsinde
de geçmişti. Örneğin; Hz. Âişe (r.a.) riv}yet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez.”
Müslim’ın bir rivayeti şöyledir: “Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey yaparsa o
merduttur, makbul değildir”. (Buh}rî, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17, 18). Bu hadiste, Kitab ve
Sünnet esasına dayanmayan hiçbir şey kabul edilmez ve bunlar batıl olarak nitelediğini
açıklanır. (İmam El-Nawawi, 2007: 195-220)
Halk inançları, dinde cehalet ve savaştan dolayı Filistin kültüründe hızla yayılıp büyük bir yer
kazanmıştır. Aynı zamanda Filistin kültürünün kimliğini ifade edebilmek için çok önemli bir
yol olmuştur. Hurafeler insan yaşamının bütün konularında görülmektedir. Batıl inançlar
içinde, sağlık, hastalık, yaşam, ölüm, ruh ve beden, başarı ve başarısızlık, mutluluk, hayvanlar,
bitkiler, kuşlar, böcekler, sürüngenler, cansız, zaman, mekan, deniz, yıldırım, gök gürültüsü,
yağmur, deprem ve fırtına gibi doğal afetler, doğum, evlilik, çocuk yetiştirmek, eğitim, sünnet,
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aşk, sevgi, nefret ve nazar gibi konulardan bahsedilebilir. Kısacası, sadece Filistin’de değil, tüm
dünyada insan yaşamı ile ilgili bütün olaylar ve etkinliklerde inanç vardır.
Çağdaş Filistin halkının inançları, Arap bölgesinin ve tüm bölgenin mirası olarak
değerlendirilir. Filistin’in kültürü coğrafi alanındaki yaşayan Kenanlıların kültüründen
etkilenmişti. Ayrıca Mısırlılar, Asurlular, Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Müslümanların
çeşitli devletleri, Haçlılar ve ondan sonraki gelen Eyyubiler ve Türkler gibi dış etkiler olarak
Filistin’in halk kültürünün üzerine etki ve iz bırakmıştır. Filistin toplumunda bazı adet ve
inanma kalıpları geçmişte kalıp terk edilirken birçoğu günümüze kadar devam etmektedir.
(Jaber ve Hamad, 2009: 35)
Halk inançları, toplum fertlerinin davranışlarının yönlendirilmesinde ciddi bir rol
oynamaktadır. Bu yüzden halk inançlarının içerdiği konulara göre değişik tasnif çalışmaları
yapılmıştır. Ancak bu makalemizde Filistin halk inançları ile ilgili sadece on dört başlığa yer
vermeyi düşündük. Onlar da şöyledir;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

İnsan vücudu ile ilgili inanışlar.
İnsan davranışları ile ilgili inanışlar.
Uğurlu ve uğursuz sayılan durumlar ile ilgili inanışlar.
Gökyüzü ile ilgili inanışlar.
Zaman ile ilgili inanışlar.
Hayvanlar ile ilgili inanışlar.
Rüyalar ile ilgili inanışlar.
Nazar ile ilgili inanışlar.
Sayılar ile ilgili inanışlar.
Cansız maddeler ve eşyalar ile ilgili inanışlar.
Bitkiler ile ilgili inanışlar.
Fala bakmak ile ilgili inanışlar.
Geçiş dönemleri ile ilgili inanışlar.
Dini kökenli olan inanışlar.

Filistin’deki halk inanışları ilgili yazılı ve sözlü kaynaklardan elde ettiğimiz bazı inanış ve
uygulamaları, önceki yazdığımız tasnife göre izah edebiliriz.

1-

İnsan vüdudu ile ilgili inanışlar
● Vücut titrediğinde kötü bir haber duyulacağına inanılır. O yüzden “Allah korusun” ya
da “hayırdır inşallah” denilir.
● Sağ kulakta ani bir çınlama olursa o kişinin hayırlı bir konuda anıldığına inanılır.
● Sol kulak çınlarsa, o kişi hakkında kötü bir şey anıldığına inanılır.
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● Mavi gözlü ve seyrek dişli olanların nazarının çok değeceğine inanılır. Ve onlardan çok
korkulur.
● Sağ göz seğirirse yakın zamanda hayırlı konuşulduğuna, sol göz seğirir ise kötü bir şey
olacağına inanılır.
● Sağ elin avuç içi kaşınırsa yakında kişinin çok sevdiği birinin geleceğine inanılır.
● Sol elin içi kaşınırsa para geleceğine inanılır.
● Göz kirpiği yanağa dökülünce kişinin dilek dilemesini ve kirpiğin hangi yanakta
olduğunu tahmin etmesini istenir . Eğer doğru tahmin ederse dileğin gerçekleşeceğine inanılır.
● Bir kişinin dirseği bir yere vurulursa eve bir misafir geleceğine inanılır.
● Çekilen diş, güneşe doğru atılır. Güneşe atılmazsa dişin çok çirkin gözükeceğine
inanılır.
● Boyu kısa kişilerin fitne ve sinsi olduğuna inanılır.
2-

İnsan davranışları ile ilgili inanışlar
● Yolcunun arkasında su dökülür. Kişinin su gibi hedefine kazasız, belasız ulaşması
amacıyla yapılır.
● Annenin bir yakını uzaktayken çömlekli kovanın içine kişiyi çağırır. Uzaktaki kişinin,
sesi duyup bir zaman sonra geleceğine inanılır.
● Sevilmeyen kişinin geri gelmemesi için arkasından çömlekli kova kırılır.
● Erkek çocuk yaşasın ve ona kötülük olmasın diye çirkin bir isim ya da kurt, aslan,
jaguar ve şahin gibi hayvan isimleri çocuğa verilir.
● Allah’ın koruyucuları olarak sayılan kişilerin mezarının yanında delik açılır. Her Cuma
günü aydınlatıp dua edilir ve dilek tutulur. Tutulan dileklerin yerine geleceğine ve duaların
kabul edileceğine inanılır.

3-

Uğurlu ve uğusuz sayılan durumlar ile ilgili inanışlar
Uğur, bir nesnenin, kişinin, işin, zamanın, yerin özündeki iyiliği,
mutluluğu, bereketi,
kolaylığı k ısacası olumlu niteliği ve gücüdür. Halk inançlarında ve işlemlerinde bütün
davranışlar, zamanlar, yönler, çevresindeki eşyalar, kişiler, hayvanlar, uğurlu ve uğursuz diye
kümelenmiştir. (Boratav, 1997: 94-95).
Filistin toplumundaki uğurlu sayılan durumlar ile ilgili inançlar şunlardır;
●
●
●
●
●

Bir evde bardak veya tabak kırıldığında kötü bir şey olacağına inanılır.
Kahvenin dökülmesi hayırlı bir olay olarak karşılanır ve uğur getirdiğine inanılır.
Bir eve uğurböceği girmişse uğurun geldiğine inanılır.
Eve kelebek girerse, onunla birlikte rızk ve uğur getirdiğine inanılır.
Bir eve bir kuş yuva yaparsa, o eve uğur geleceğine inanılır.
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● Kuş dışkısının uğurlu olduğuna inanılır. Eğer bu dışkı kişinin üzerine bulaşırsa o
kişinin rızkının artılacağını düşünülür.
Filistin toplumundaki uğursuz sayılan durumlar ile ilgili inançlar şunlardır;
● Kişinin aniden çok gülmesinin ona uğursuzluk getireceğine inanılır. Kötü bir şey
olmasın diye “hayırdır inşallah” diyerek uğursuzluk gideceği düşünülür.
● Terlik veya ayakkabının ters dönmesinin uğursuzluk olduğuna inanılır.
● Kara kedi ve kara köpek uğursuzluk getirir. Hatta kara kedilerin cin olduklarını
düşünülür.
● Gece vakti baykuşun sesini duymanın uğursuzluk getirdiğine inanılır.
● Karganin yüzü ve sesi güzel olmadığı için uğursuzluk getiren bir hayvan olduğunu
inanılır.
● Ailenin çok sevdiği biri evden çıkınca hemen evi süpürülmez. Eğer süpürülürse
uğursuzluk sayılır.
● Akşam vakti evin bahçesi süpürülmez. Eğer süpürülürse uğursuzluk getireceğine ve
nimetin yok olacağına inanılır.
● Sarımsak kapağı yere düşmesi uğursuzluk getirdiğine inanılır.
● Bebeğin beşiği boşken sallanırsa uğursuz bir şey olacağına inanılır.
● Makasın ağzını açık bırakmak uğursuzluk getirir.
● Gece vakti çamaşırları toplamak uğursuzluk getirir.
4-

Gökyüzü ile ilgili inanışlar
Gökyüzündeki yıldızlar, güneş, ay ve gezegenler ile ilgili birçok uyglanan inanç vardır.
Birkaçını şöyle izah edebiliriz:
● Yıldız kayarken bir dilek tutulursa, tutulan dileğin kabul olacağına inanılır.
● Ay tutulduğu zaman, bir canavarın ayı yediğini inanılır. Canavarı korkutmak için
tencerelere ve tenekelere kaşıkla vurarak, havaya silah sıkılarak ses çıkarılması gerektiğine
inanılır.
● Yıldızlar sayılmaz. Eğer sayılırsa kişiye kötü bir şey olacağına inanılır.
● Gökkuşağı görüldüğünde tutulan dileklerin kabul olacağına inanılır.

5-

Zaman ile ilgili inanışlar
Zaman ile ilgili inançlar günler, aylar ve yıllar ile sabah, akşam ve ikindi vakti gibi zaman
ifade eden kavramlar etrafında oluşmuştur.
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● Mart ayı yaşlıları sevmediğine ve öldürdüğüne inanılır. O yüzden yaşlılar bu ayda
şikayet etmez ve hep dua eder, böyle yapmazlarsa öleceklerini düşünürler.
● Eyüp Peygamber, çarşamba günü deniz suyuyla yıkandıktan sonra tedavi olduğuna
inanıldığı için her yılda seçilen bir çarşamba günü halk denize gidip yıkanır. Böylece sabır
öğreneceğine ve hastalığı varsa tedavi olacağına inanılır. ( Kamal, 1976: 89)
● Cuma günü mübarek bir gündür. O günde dualar makbul sayılır.
6-

Hayvanlar ile ilgili inanışlar
Bazı hayvanlarla ilgili günümüze kadar devam eden birtakım inanışlar vardır.
● Kertenkele: Vücuda kertenkelenin kanından sürülürse, vücudun acıyı
hissetmeyeceğine inanılır.
● Kara tavuk: Bir kişi bir şeyden korktuğu zaman kara tavuğu pişirip yerse, korkusu
geçeceğine inanılır.
● Eşek: Eşeğin anırma nedeni, şeytanı görmesidir diye düşünülür.
● Horoz: Horoz öttüğü zaman melekleri gördüğüne inanılır.
● Deve: Devenin kutsal bir hayvan olduğuna inanılır.
● Domuz: Domuzun uğursuz bir hayvan olduğuna inanılır. Adının söylenmesi bile hoş
karşılanmaz, adı yerine “hınzır” denir.

7-

Rüyalar ile ilgili inanışlar
Rüya }lemi başlı başına bir bilimdir. Hem bilimde hem de dinde çok önemli bir yere
sahip olan bir alandır. Rüya insanla beraber yaşayan bir olgudur. Bir çok kişi rüyaların, gerçek
hayata dair işaretler verdiğine inanır. Aynı zamanda, Rüya tabirinin İslam’a uygun olduğunu
kanıtlayan Kur’}n-ı Kerîm’de Hz. İbr}him, Yûsuf ve Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan
söz edilmekte (Yûsuf 12/4-5, 43, 100; es-S}ff}t 37/105). Hatta Hz. Muhammed’in gördüğü bir
rüyanın doğru çıktığı Allah tarafından bildirilmektedir (el-Feth 48/27). Ayrıca rüya
yorumlanması ile ilgili İbn Şirin'in “Rüyaların Yorumlanması” adlı kitabı gibi çalışmalar
yapılması rüya konusunun çok önemli olduğunu göstemektedir. Ancak Filistin toplumunda, bir
zamanlarda cehalet yüzünden rüya konusu bilimsel ve dinsel boyuta sahip olduğunu bilmeyip
halk inançların bir kısmı olarak bilinmiştir. Bazılarını da şöyle izah edebiliriz;
● Kötü rüyalar kimseye anlatılmaz. Eğer anlatılırsa gerçekleşeceğine inanılır.
● İyi bir rüya görülmüşse, rüyanın aynaya ya da suya anlatılması gerektiğine inanılır.
● Rüyada, birinin beyaz gelinliği giyindiğini görüldüğünde yakında öleceğine inanılır.
● Rüyada birinin ölü olarak görülmesi o kişinin ömrünün uzayacağına işarettir. Fakat
rüyayı birine anlatılırsa gerçekleşeceğine inanılır.
● Kötü rüyalar görmemek için yastığın altında bir ekmek parçası konulur.
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● Rüyada buğday görülürse, rızkın artacağına inanılır.
● Rüyada kız bebek görülürse, o kadının yakında hamile olacağına inanılır.
● Rüyada yağmur görülürse, bereketin artacağına inanılır.
● Rüyada yeşillik görüldüğü zaman, kişinin bir rızkı geleceğine inanılır.
● Rüyada tabut veya evin çatısının çöktüğü görülürse evin en önemli ferdinin (baba ya
da anne) öleceği düşünülür. Bu durumda rüyayı gören kişi sol tarafına üç kez tükürüp “Lanetli
Şeytan’dan Allah’a sığınırım” der ve kimseye anlatmazsa kimse ölmeyeceğine inanılır.
8-

Nazar ile ilgili inanışlar

Nazar, halk arasında göz değmesi, göze gelme, nazara gelme, nazara uğrama olarak tanımlanır.
Nazar, halk inançlarında çok yaygındır. Nazardan korunmak amacıyla çeşitli uygulamalar
yapılır ve bu uygulamaların başında nazarlık gelir. (Artun, 2005: 251).
Filistin’de nazardan kounmak amacıyla yapılan pek çok uygulama vardır. Bazılarını şöyle sırlayalım;
● Nazardan korunmak için mavi taşlı olan bir boncuk takılır.
● Mavi hamse eli, hem Meryem hem de Fatima’nın eli olduğu düşünüldüğü için
bulunduğu yeri veya taktığı kişiyi nazardan koruyacağına inanılır.
● Ev, işyeri gibi yerlere at nalı takılırsa, o yerlere nazar değmeyeceği-ne inanılır.
● Hoca tarafından yazılan nazar mukası (hicab), evin bir odasına ya da kişinin elbisesine
takılır.
● Nazardan, cin ve şeytandan korunmak için ev tütsülenir.
● Evin giriş kapısına boş yumurtalar takılır. Bu yumurtaların evi nazardan koruyacağına
inanılır.
● Nazardan korunmak için evin giriş kapısına orayı nazardan koruyacak bazı ayet ve
cümleler yazılır.
● Mavi gözlü insanların nazar değdirdiklerine inanılır.
● Evin dış duvarlarını “kireç” ile kaplamak ya da duvarları mavi boyayla boyamak,
evdekileri nazardan korunacağına inanılır.
● Yeni ev ve araba alınınca nazardan ve kötülükten korunmak amacıyla kurban kesilir.
Kurban kanından alınır ve yeni evin duvarlarına veya arabanın kapılarına elle kurbanın kanı
sürülür. Böylece kötülüklerden korunacağına inanılır.
● Düğünde damadı nazardan korumak için kendisine tuz ve arpa serpilir.
● Kötü ruhlar tahtada bulunduğu düşünüldüğünden tahtaya vurulduğunda bu kötü
ruhların kaçacağına inanılır. (Al jawhari, 1988: 283)
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9-

Sayılar ile ilgili inanışlar

Geçmişten günümüze kadar sayılar insan hayatında önemli bir yer tutmuştur. Sayılar yüzyıllar
boyunca büyü, astroloji, felsefe ve mitoloji gibi konuların başlangıç noktası sayılır.
● 7 sayısının kutsal bir sayı olduğuna inanılır. Allah’ın dünyayı 7 günde yarattığı, Fatiha
süresinin 7 ayetten oluştuğu, gökyüzünün 7 tabakadan oluştuğu, cehennemde 7 kapı var
olduğu, Kudüs’te 7 kapı var olduğu, gibi çok örnek vardır. Ayrıca kabe tavaf 7 kere edilir,
Hac’da yedi kez “Jamarat” atılır, Safa ve Merve arasında 7 kere yürünür gibi bazı İslami
ritüellerinde 7 sayısına önem verilmiştir.
● 13 sayısının uğursuzluk getiren bir sayı olduğuna inanılır. Bu sayının uğursuzluk
getirmesinin İslami kökenli olmadığı ve Avrupa’nın etkisinden ortaya çıktığı kanaatindeyiz.
● 40 sayısı Kur’an Kerim’in bazı ayet ve hadislerde geçtiği gibi adetlerde, inançlarda,
deyimlerde ve günlük hayatta karşımıza çıkmaktadır. Doğum yaptıktan 40 gün sonra kutlama
yapılır. Bu geleneğe Türkiye’de olduğu gibi “Kırklama” denilir. Ölüm hadisesinden 40 gün
sonra ölüp anmak amacıyla bir sürü uygulama gerçekleştirilir. Kimi namaz kılır ve oruç tutar,
komşuların kırkı beladan ve kötülükten korunacağına inanılır. Dünya yaratıldıktan sonra 40
gün boyunca yağmur yağdığı düşünülür.
10- Cansız maddeler ve eşyalar ile ilgili inanışlar
● Yemekler, özellikle ekmek yere atılmaz. Eğer atılırsa nimetler yok olacağına inanılır.
● Makası başkalarına verirken keskin kısmının veren kişiye bakması gerekir. Keskin
kısmı alıcıya bakarsa ona kötü bir şey olacağına inanılır.
● Ayakkabı uzun süre ters kalırsa evde sıkıntı yaşanacağına inanılır.
11- Bitkiler ile ilgili inanışlar
● Meşe gibi ağaçlar kutsal ve aynı zamanda Allah’ın koruyucuları olarak
düşünülmektedir. O yüzden her cuma günü ağaç aydınlatılır, üzerine de beyaz ve yeşil
paçavralar bağlayıp dilek tutulur. Böyle ağaçların dilekleri Allah’a göndereceğine ve dileklerin
kabul edileceğine inanılır.
● Keçiboynuzu ağacında cin yaşadığına inanılır. O yüzden gece ona yaklaşılmaz.
● Yanlış zamanda, meyve ağaçları çiçek açarsa ölüm veya hastalık uyarısı olduğuna
inanılır.
● Bir yörede, bitkiler çok sayıda çiçek açarsa, gelecek kışın sert geçeceğine, çok hastalık
ve ölüm olacağına inanılır.
● Ayçiçeği açıldığında uğur getireceğine inanılır.
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● Bambu bitkisinin mutluluk, rahatlık ve şans verdiğine inanılır. Aynı zamanda, bu bitki
şerden ve nazardan insanları korur.
● Lavanta ve fesleğen bitkileri morali düzelten, mutluluk, rahatlık, şans, sevgi, tutku ve
barış getirdiği düşünüldüğü için her evde bulunur.
● Yasemin bitkisi, bulunduğu eve sevgi ve para getirir.
12- Fala bakmak ile ilgili inanışlar
● Kahve falı: Kahve falında, falına baktırmak isteyen kişi kahvesini içtikten sonra fincanı
tabağa ters çevirerek koyar ve fincanın soğumasını bekler. Fincanın içindeki şekillere göre
kişinin geleceği hakkında yorumlar yapılır. Örneğin, karga, kedi ve köpek görünce büyü var
demektir. Küçük kareler varsa rızkın bollaşacağı ifade edilir. Fincanda mum görülürse umut
var demektir. Yüzük ve yuvarlak şekiller görülürse kişi evleneceğine, fincanda elma şekli varsa
kişinin eğitimde çok başarılı olacağına, kuş görülürse o kişinin yakında yurtdışına gideceğine
inanılır.
● El falı: Kahve falına bakıldığı gibi el avucuna da bakarak kişinin gelecekteki durumu ile
ilgili yorumlarda bulunulur. Mesela el avcundaki iki çizgi birleşirse akrabasıyla evleneceğine
inanılır. Eldeki çizgilerin şekline göre yorumlar değişmektedir.
13- Geçiş dönemleri ile ilgili inanışlar
-

Doğum:
● Yeni evlenmiş olan bir gelin kısır olmasın diye kınasının hep yeni kalması gerekir. Eğer
kınası eski olup yeni kına süren bir kadınla görüşürse çocuğu olmayacağına inanılır.
● Yeni gelinin, hep yeni altın takılar takması gerekir. Böylece çok fazla sayıda çocuğunun
olacağına inanılır.
● Gelin kısır olursa, kimse bilmeden bir cenazede kullanılan sabunu çalarsa basıklığı
gider ve hamile kalacağına inanılır.
● Çocuk yapamayan kadın, çocuk yapabilmesi için fakir birine gidip kağıt veya beyaz
tabak üzerine Kur’an Kerim’den bazı ayetler yazdırıp su içine koyar. Sonra bu suyu içtikten
sonra artık hamile kalacağına inanılır. (Süleyman, 2011: 50-59)
● İki kırklı kadın yolda karşılaşırsa, kendilerine ve çocuklarına zarar geleceğine inanılır.
● Yeni doğan bebek çok öpülürse sağlıksız olacağına inanılır.
● Yeni doğan bebeğin gözlerine tuzlu su demlenilirse edebli ve terbiyeli olacak diye
düşünülür.
● Bebeğin derisine tuz ve zeytin yağı sürülürse onun nazardan korun-acağına inanılır.
● Yürümeyi bilen çocuk yerde sürünürse yakında uzaktan bir misafir geleceğini
düşünülür.
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-

Evlenme:
● Yeni evlenen iki gelin kırk gün geçmeden görüşürlerse, ikisine de zarar geleceğine
inanılır.
● Gelinin ilk çocuğu erkek olsun diye kucağına erkek çocuk verilir.
● Nikah kıyılırken eller bağlanırsa çift sıkıntılar yaşayacağına ve mutsuz olacaklarına
inanılır.
● Düğünde kim gelini ilk ısırırsa yakın zamanda evleneceğine inanılır.
● Gelin koca evine girmeden önce ona bir hamur verilir. Eğer hamuru kapıya
yapıştırabilirse sonsuza kadar kocasıyla mutlu olacağına, aksi takdirde, eğer yapıştıramazsa
kocasından ayrılacağına inanılır. (Süleyman, 2011: 50-59)

-

Ölüm:
● Evde biri ölürse çamaşırlar yıkanmaz. Eğer yıkanırsa kötü bir şey olacağı düşünülür.
● Cuma günü mübarek bir gün olduğu için, o günde ölenlerin makbul olduklarına
inanılır.
● Şehit ölenlerin mezarından nur çıktığına inanılır.
● Çok eskilerde ölen kişinin bulunduğu yere kimse giremezdi. Biri ölünün bulunduğu
yere girerse onun da öleceğine inanılırdı.
● Ölen kişinin naaşı ağırsa günahı çok olduğuna, eğer naaşı hafifse günahı azdır diye
düşünülür.
● Bir evin üstünde baykuş öterse, o evden ya da mahalleden yakın zamanda ölü
çıkacağına inanılır.
● Ölünün arkasından çok ağlanırsa, akan gözyaşlarının ölüyü mezarda rahat
ettirmeyeceğine inanılır.
● Kim rüyasında dişinin çekildiğini görürse, yakında çok sevdiği bir kişinin öleceğine
inanılır. Eğer çekilen diş öğütücü dişse ölecek olan kişinin kadın olacağına inanılır.

14- Dini kökenli olan inançlar
● Kur’an Kerimin bazı ayetleri, özellikle Ayet’el Kürsi, çocuğu nazardan, kötülüklerden
ve hastalıklardan koruması için çocuğun göğsüne takılır.
● Nazardan ve kötülüklerden korunmak için hacmı çok küçük bir Kur’an Kerim göğüste
taşınır.
● Tuvalette şarkı söylemenin şeytanları toplamak anlamına geldiği düşünülür.
● Gece vaktinde düdük çalan kişinin etrafında şeytanlar toplandığına inanılır.
● Boş yerlere besmele çekmeden hiçbir eşya atılmaz. Çünkü boş yerlerde cinlerin
yaşadığına inanılır.
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● Meskun olmayan ve karanlık olan yerlere cinlerin yerleştiğine inanıldığı için böyle
yerlere girmeden önce besmele çekilmelidir.
● Gece besmele çekmeden yere su dökülmez. Çünkü cine zarar verebilir.
● Ramazan ayı bitip Şevval ayı getirdiğinde, anneler şeytanlar eve girmesin diye evin
kapısına tuz serperler.
● Kemik gibi yiyecek artıkları çöpe atılırken besmele çekilmelidir. Çünkü Allah, cinler
yiyebilmesi için bu kemikleri yeniden etle doldurur.
SONUÇ
Filistin’in sahip olduğu tarihsel zenginlik ve dinî değerleri ile birlikte yüz yıllar boyunca savaş
içinde yaşamasına rağmen belli bir kültüre sahip olabilmiştir. Aynı zamanda, Filistin’in kültürü
ve folkloru, Filistin halkının yüreğinde kökleşmiş ve miras olarak nesilden nesile aktarıp
günümüze kadar devam etmiştir. Bu durum, medeniyetler değişse bile kültürel olgunun
kolayca değişmeyeceğini göstermesi bakımından önemlidir.
Halk inanışları, Filistin halk içerisinde yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu durum halkın dini
değerlerin yanında geçmişten günümüze getirdiği birtakım kültürel değerler olmuştur.
Metin içinde değerlendirdiğimiz halk inanışların pek çoğunun aynı ya da benzer şekilde Türk
halk kültürü içerisinde görüldüğünü söylemek mümkündür. Bu durum Filistin halk kültürü ile
Türk halk kültürünün ortak değer ve inanış bağlamında birbirine ne kadar yakın olduğunu
göstermesi bakımında son derece önemlidir.
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 قائهج أُؼانف,(ٕٓٔ٢), خٝه٤ ت,خٝه٤ح ت٤ األقت,) أُعِك اُراٌغ
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RANCİERE’İN DÜŞÜNCESİNDE ESTETİK VE SİYASET İLİŞKİSİ
Selda BIÇAK*
Özet
Bu çalışma, Rancière’in, ilki uyuşmazlık sahneleri yaratabilen, ikincisi ise “sanat pratiklerinin
zamana ve mek}na müdahale etmesi” anlamında “duyumsanabilir olanın paylaşımında” yer
tutmasına karşılık gelen, siyasetin estetiği ve estetiğin siyaseti olmak üzere iki başlık altında
incelediği “estetik” ve “siyaset” ile ilgili görüşleri üzerinedir. Nasıl ki siyaset olmadığı halde
iktidar biçimlerinden söz edebiliyorsak, aynı şekilde sanat olmaksızın da şiir, resim, tiyatro
gibi alanların varlığından bahsedebiliriz, diyen Rancière’e göre estetik ve siyaset özellikle
“duyumsanabilir olanın paylaşımı” bağlamında birbirinden bağımsız gerçeklikler olmayıp,
aralarında kimi zaman iç içe geçmiş, kimi zamansa belirsiz diyebileceğimiz birtakım sınırlar
bulunan iki alanı ifade etmektedir. Ayrıca sanatın herhangi bir duygu veya mesaj ileterek değil,
aksine bu işlevlere aldığı mesafe yolu ile siyasi olacağını belirten Rancière; siyasetin de iktidar
için bir mücadele aracına değil, içinde öznelerin bulunduğu bir alanın yeniden
şekillendirilmesine karşılık geleceğini düşünmektedir. Bu yeniden şekillendirme de karşımıza
duyumsanabilir olanı ve bu duyumsanabilir olanın paylaşımını çıkarmaktadır. Rancière’in
polis ve politika ayrımından yola çıkılarak “duyumsanabilir olanın paylaşımı”nın yeniden
düzenlenmesi olarak adlandırdığı siyaset ve bu siyasetinin yaratmış olduğu uyuşmazlık
[dissensus] sahneleri doğrultusunda ortaya koyduğu estetik anlayışı çalışmamızın ana
odağında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Estetik, Polis, Politika, Uyuşmazlık
RELATION BETWEEN AESTHETICS AND POLITICS IN RANCİÈRE’S PHILOSOPY
Abstract
This study is about Rancière’s philosophy on aesthetics and politics which includes aesthetics
of politics that can create “dissensus” and politics of aesthetics in which distribution of sensible
means art practices interfere in time and space. According to Rancière’s idea of “we can talk
about types of government without politics just as we can talk about existence of poetry,
painting and theatre without art”, aesthetics and politics are not independent of each other
within the context of “distribution of sensible”. They are two different fields that they
sometimes have interwoven sometimes have uncertain borders. Moreover, Rancière who says
“art cannot be political by any emotion and giving message, on the contrary it can be political
* Yüksekl Lisans Öğrencisi , Kocaeli Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümü,
seldabicakk@gmail.com
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via distance between these terms and itself” thinks that “politics is not a fighting tool for the
government, it corresponds to a field which includes the agents.” This reformation shows us
what is sensible and distribution of sensible too. The main focus of this study is politics which
Rancière describes by the reformation of “distribution of sensible” that based on opposition
between police and politics and the sense of aesthetics that manifested by him toward
dissensus which created by politics.
Keywords: Aesthetics , Police, Politics, Dissensus
1. GİRİŞ
Jacques Rancière, estetik, tarih, edebiyat, sinema ve politika gibi çeşitli alanlarda yazmış
olduğu eserleriyle çağımıza ışık tutan önemli düşünürlerden biridir. Bizim asıl üzerinde
duracağımız meseleyse birçok çalışmasında eşitlik, demokrasi ve siyaset gibi kavramları
yeniden tanımlama girişiminde bulunan Rancière’in sanat ve politika arasında kurmuş olduğu
ilişki üzerinedir. Ayrıca öznenin rolünün ne olduğu ve onun bu rol dağıtımının neye göre
belirlendiği soruları da bu çalışmada Rancière’in bakış açısıyla incelenmeye çalışılacaktır.
Rancière için politika temelde estetik ile ilgilidir. O, görünmeyenin görünür kılınmasıyla,
söylenmeyenin ifade edilebilirliğiyle birlikte polis ve politikanın çatışmasıyla ortaya çıkan
yaratıcılıkla, politik olanın alanı arasındaki bu ilişkiyi daha iyi aktarabilmek adına, ilkin bizi
polis ve politika kavramları üzerinde düşünmeye çağırır. Belirli bir düzene karşılık gelen
polis(police) olarak siyasetten(politics) uyuşmazlık(dissensus) ve eşitlik gibi kavramların
önplanda tutulduğu siyasal olana(political)geçiş düşüncesi bu hususta oldukça dikkat çekicidir.
Modernizmle birlikte sonlandığı düşünülen “temsili estetik” düşüncesi günümüz sanatının
politik olma gayreti nedeniyle yeniden su yüzüne çıkmış ve sözde muhalif yanını kullanarak,
varolan sistemin bir eleştirisi olarak seyirciye yönelik birtakım farkındalık yaratma biçimlerini
benimsemiştir. Ancak kapitalist sistemin de desteğini alarak girdiği bu yolda, seyircilerin
beklentilerine bakılmaksızın sonuçları önceden belirlenmiş veya tahmin edilebilir bir yaratım
sürecinin yaşanmasına neden olmuş ve bu durum da bir anlamda özgürlüklerin elinden
alındığı, tek anlamlı bir eser yaratma sürecini doğurmuştur. Bu da yalnızca uzlaşıya dayalı bir
anlam rejiminin tekrardan gündeme gelmesine neden olmuştur. Bir nevi temsilin despotik
yanını görebileceğimiz bu süreç her ne kadar bir mütabakat, bir konsensus gibi görünse de,
Rancière açısından asıl yaptığı toplumun belli bir kesimini mantıksal dağılımdan mahrum
bırakmaktır.
Bu mantıksal dağılım veya payların dağılımı meselesini daha iyi anlayabilmek adına ilk olarak
çalışmanın ana odağındaki sanat, estetik, siyaset gibi kavramlara daha yakından bakmamız
gereklidir. Rancière için bu kavramların yeniden düşünülmeye ihtiyacı vardır. O yöntemini
daha iyi aktarabilmek adına bu kavramlara başvurmayı seçtiğinden dolayı onu daha iyi
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anlayabilmek adına bize düşen görev onun ele aldığı temel kavramların anlamlarını, bu
kavramların hangi bağlamda ve hangi işlevde kullanıldığını tartışarak anlamaya çalışmak
olmalıdır. Öyle ki sanatı artık sadece “güzel”liği veya “özerk”liği üzerinden
değerlendiremediğimiz gibi, eskiden belli başlı sanat dalları bulunurken günümüzde bunların
sayısının arttığını ve sanatın artık net bir karşılığının kalmadığını da aynı şekilde ifade
edebiliriz. Estetik ise ilkin Baumgarten tarafından “duyulurun bilimi” olarak adlandırılmış olup
epistemolojinin konusu olarak karşımıza çıkarken, Rancière’de ise bu anlamından uzaklaşarak,
“duyulurun paylaşımı” şeklinde, salt teoriden uzak “sanatlara ilişkin özgül bir kimlik
belirlemesi (identification) ve düşünme rejimi: yapma tarzları, bu yapma tarzlarının
görülürlük formları ve bunlar arasındaki ilişkilerin düşünülebilirlik kipi arasında, düşüncenin
etkililiğine ilişkin belli bir fikir içeren bir eklemlenme kipi” (Rancière, 2008: 145) olarak
tanımlanmaktadır. Yani onun için estetik, sanat ile beğeniden ziyade, zaman ve mek}na dair bir
meseledir. Son olarak siyaset de aynı şekilde zamanla taşıdığı ilk anlamından uzaklaşarak, ne
belli bölgedeki toprak parçası veya o toprak parçası üzerindekilerin egemenliği, ne de
yurttaşların birlikte karar aldıkları bir mekanizma olma özelliğini koruyabilmiştir. Öyle ki
Rancière’de sanat ve siyaset duyulur olanın birer paylaşılma biçimi halinde karşımıza
çıkacaktır. Bu nedenle o, zaman ve mek}n paylaşımlarının ve toplumsal rollerin dağılımının
neye göre düzenlendiğini sorgulamakta ve bu dağılımların neye göre belirlendiği üzerine
yeniden düşünmemiz gerektiğini vurgulamaktadır. Yani nasıl ki estetik görünenin veya
duyulanın belli kriterler üzerinden yorumlanması olarak karşımızdaysa, modern siyaset de
aynı şekilde bu ayrımlar üzerinden hareket etmektedir.
2. ETİK İMGELER, TEMSİLİ SANAT VE ESTETİK REJİM
Rancière’in estetik anlayışının neyi ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek adına onun estetik
rejimini tarihsel süreci içinde ele almamız gerekir. O, sanat tarihini “etik imgeler”, “temsili
sanat” ve “estetik” olmak üzere üç ayrı rejim şeklinde ele almaktadır. Burada etik imgeler
rejimi “bütün görüntülerin ideal formlarla ilgili olmasını ve toplumun etik gelişimine katkıda
bulunmasını öngören”(Foster, 2013), Danto’nun sanata ilişkin sorgulamasında da karşımıza
çıkan, Platon’un Devlet’indeki sanatın ideaların birer yansıması olduğu, etik bir niteliğe sahip
olarak doğru yolu göstermek zorundaki haliyle, yani metafizik ve ahlaki yönden neye hizmet
ettiği sorusuyla yakından ilişkilidir: “Çocuklara doğru davranışları öğretirken şairlerin yazdığı
metinlerden yararlanıldığından, aslında sanatla felsefe arasında bir çatışma vardı. Platon'a
göre, ahlaksal pedagoji, hayatın ne olduğunu taklitlerle değil gerçeklerle açıklayan filozoflara
bırakılmalıydı” (Danto, 2014: 13).
Platon’un diyaloglarında yer verdiği haliyle sanat sadece devletin bekasına katkı sunduğu
oranda gereklidir. Bu doğrultuda şiire, koroya ve çeşitli gösterilere ilişkin ılımlı yaklaşımını da
hesaba katmakla birlikte Phaidros, İon ve özellikle de Devlet’i eleştirel bir şekilde de olsa sanata
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dair düşüncelerine tanık olduğumuz eserlerindendir. Örneğin İon diyaloğunda Sokrates’in
“peki, senin sanatın mademki bütün konuları bilmiyor, söyle bari bildikleri hangileridir?”
sorusuna İon “bir erkeğin, bir kadının, bir tutsağın, özgür bir insanın, emir alan birinin, emir
veren birinin nasıl konuşacaklarını da ozan bilir sanırım” (Platon, 1996: 273) cevabını verir.
Sonrasındaysa Sokrates İon’a Homeros ile ilgili düşüncelerinin tanrısal bir vergi olduğunu,
Homeros’un bilgi ve sanatın gücüyle övülemeyeceğini ve İon’un Homeros hakkındaki güzel
sözlerinin de sanatla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek diyaloğu bitirir. Devlet adlı eserinde ise
sanatçı ve zanaatçı arasındaki farkı teknik(techné) yönden değil sanatçının halka sunduğu
eserdeki taşıdığı misyon bakımından ele alır. Devlet’inde uygun ve uygun olmayan mimesisin
aktarımında etik olarak hangi sanatın barınıp barınamayacağına karar verme görevi de
böylelikle filozof-kral diye tabir edilen, devleti yöneten kişiye verilir. Oysaki Rancière’e göre
Platon bu şekilde kendilerinden başka birine dönüşebilecekleri sahneleri elinden alarak
sanatçıları dışladığı gibi zanaatından başka bir iş yapma fırsatı vermeyerek zanaatçıları da
siyasetten dışlamış olur: “Tiyatro ve meclis, aynı duyulur-paylaşımının birbirine bağımlı iki
biçimidir; Platon Devlet’ini cemaatin organik hayatı olarak kurmak için bu heterojenlik
mek}nlarının ikisini birden dışlamak zorundadır.Böylelikle sanat ve siyaset, kendi kendilerinin
berisinde, tekil bedenlerin özgül bir zaman ve mek}nda mevcut olma biçimleri olarak birbirine
bağlıdır. Platon, etik bir cemaat, siyasetsiz bir cemaat uğruna, demokrasi ve tiyatroyu birlikte
dışlar” (Rancière, 2012: 30). Temsili rejimde ise Sokrates’in “her şeyin güzel olması için, akla
uygun olması gerekir” söyleminden hareketle bilgi-eylem düzleminde bir sanat anlayışından
bahsetmek mümkündür. Bu rejimde sanat, Aristoteles’in mimesis’i odaklıdır ve temsiller konu
ve tür bakımından belli bir hiyerarşiye göre sıralanır. Rancière’e göre, “klasik temsil
sisteminde tragedya sahnesi, konuların hiyerarşisi tarafından, konuşulan durumlar ile
konuşma tarzlarının bu hiyerarşiye uygun kılınması yoluyla yönetilen, düzen içindeki bir
dünyanın görülürlük sahnesi olacaktır” (Rancière, 2008: 154).
18. yüzyılla birlikte ise, sanatın tekilliği ve mutlak aklın sarsıldığı bir döneme girilmiş, temsilin
gücünün yerini estetik rejime bıraktığı düşünülmüştür. Ancak Rancière’e göre, estetik sanat
rejimi eşsiz dehanın yüceltilmesiyle değil, Homeros’un hiç yaşamadığı, şiirlerinin sanat eseri
olmadığı, hala erginleşememiş bir halkın düşünce ve duygu dünyasını yansıtan hik}yelerin bir
derlemesi olduğu iddiasıyla başlamıştır (Rancière, 2016: 212). Sanatın içindeki hiyerarşiler ve
farklılıklardan kaynaklı uyuşmazlıklar, “duyumsanabilir olanın paylaşımı” ile belli bir topluluk
için neyin görülür olduğunun belirlenmesi, sanatın hayat ile özdeşliği bu rejim içinde ele
alınmaktadır:“Hayatın sanat içinde dönüşümü”nden “sanatın hayat ile özdeşliği”ne uzanan bu
farklı stratejiler benzer “uyuşmazlık” sahneleri yaratmaktadır; üstelik daha önceki uzlaşılara
saldırarak, mevcut algı sistemini bozarak yeni bir “duyulurun paylaşımı ve aktarımı” yoluyla
estetik rejimi yasal kılmaya çalışırlar (Şiray, 2016: 122).
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Modernizm ve postmodernizmle birlikte gerçeğin de sorgulanmaya başlanmasıyla dünyanın
insanileştirildiği ve kendi estetik beğenilerimizle biçimlendiği görüşü h}kim olmaya
başlamıştır. Nicolas Bourriaud’un da belirtmiş olduğu gibi, sanat, gelecekteki bir dünyayı
duyurmalı veya hazırlamalıyken; bugün olası evrenleri biçimlendirir (Bourriaud, 2005: 20)
vaziyettedir. Mantıksal olanın dağılımına ilişkin düşüncesiyle varolan eşitsizliklerin nedenini
arayarak çıktığı yolda özgürlük, demokrasi ve dolayısıyla siyasal olana dair fikirler geliştiren
Rancière tam da modernizm –postmodernizm tartışmalarının yoğunluklu olduğu bir zamanda,
bu tartışmaları mimetik olanın dışına çıkarma ve yeni bir mek}n bulmaya çalışan sanatı ve
dolayısıyla estetiği buraya yerleştirme gayretindedir. Burada estetik rejim tarihsel bir kopuş
içinde düşünülmemelidir. Aksine sanatın dönüştürücü gücünün vurgulanarak modernist ve
postmodernist yaklaşımların tarihsel ve ilişkisel yönlerinin öne çıkarıldığı bir estetiğin
siyasetini oluşturur.
3. SİYASETİN ESTETİĞİ VE ESTETİĞİN SİYASETİ
Rancière, Platon’un Devlet’indeki işbölümünün bir sonucu olarak düşünebileceğimiz geleceği
tasarlama gücünü elinde tutan tüm toplulukların üzerindeki koruyucu sınıf ile kendi
dünyalarına hapsedilmiş günlük çıkarları peşinde koşturan sınıfı ayıran mantığı sorgulayarak
işe başlar. Onun duyulurun paylaşımı da bu bağlamda hem paylaşılan ortak bir şeyi hem de
dışlayıcı payları belirler. Burada o özellikle payların ve yerlerin dağılımında zamanın, mek}nın
ve etkinlik biçimlerinin üzerinde durur ve kendi işleri haricinde başka işlere ayıracak
zamanları olmayanlar üzerinden Platon’a yüklenir.
Platon’un sanatı aforozunun ilk nedeni her ne kadar giriş kısmında da değindiğimiz ahlak
boyutlu bir gerekçe gibi görünse de Rancière için asıl neden “iki şeyi ayna anda yapmanın
olanaksızlığında saklıdır. İşleri dışında herhangi başka bir şeyi yapmaya zamanları olmayan
insanların tezahür edildiği bu sistemde sanatçı siyasetten, taklitçi de şehirden aforoz edilirken
aslında her ikisi de, yani demokrasi de, tiyatro da dışlanan iki form haline dönüşür. Ardından
da kurgu sorununa değinir. Tiyatro ve yazının mek}nların ve kimliklerin paylaşımını
bulandırdığından bahsederken de aslında bu halleriyle bu alanların baştan itibaren bir siyaset
rejimine d}hil olduklarına dikkat çekmektedir.“Estetik siyaset rejimi, zanaatçılar meclisinin,
ele gelmez yazılı yasaların, tiyatro kuruntunun rejimi olan demokrasidir. Platon tiyatro ve
yazının karşısına bir üçüncü form, bir iyi sanat formu koyar: kendi birliğinin şarkısını söyleyen
ve dansını eden cemaatin koreografik formu.” (Rancière, 2008: 149)
Daha sonra da “payı olanları belirleyen paylaşım” (Rancière, 2008: 148) üzerinden
Aristoteles’in siyaset hakkındaki görüşlerine değinerek dili anlasa da ona sahip olmayacak köle
örneğini verir. Aristoteles için siyaset tam da konuşan insanlar arasındaki adalete yönelik bir
tartışmayken karşımızdaki kişinin gerçekten adalet hakkında mı konuştuğu, yoksa kendi
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acılarını mı dile getirdiği sorusu ve buna karar verenin kim olduğu sorunu bu hususta oldukça
önemlidir. Yine aynı şekilde köle ile yurttaşın farklılıklarına değinerek herkesin nasıl, neye
göre, kim tarafından bu payları aldığı üzerine düşünen ve ortak olanın paylaşıma katılımında
mek}n ve zamanın paylaşımının üzerinde duran Rancière’e göre aslında “estetik düğüm” sanat
ve siyasetin tanımından epey önce atılmıştır. Ona göre, “siyaset her şeyden önce bir mek}nın
siyasi olarak düzenlenmesi, belirli bir deneyim alanının şekillendirilmesi, “ortak” denen
şeylerin ve bunları tanımlayıp bunlar hakkında tartışma yetileri olduğu kabul edilen öznelerin
belirlenmesidir” (Rancière, 2016: 208). Belli bir deneyim alanının yeniden şekillendirilmesi
olarak gördüğü siyaset ile bir düşünce rejimi olarak ele aldığı estetik arasındaki ilişki bu
nedenle yeni değildir. Rancière için sanat, temsil ettiği sosyal ve siyasal çatışmalarla, yaratmış
olduğu uyuşmazlık sahneleri doğrultusunda siyasidir.
“Sanat siyasaldır; çünkü sosyal tahakküm biçimlerini yapılandıran zaman ve mek}nın sıradan
koordinatlarını askıya alarak belirli bir algısal modeli biçimlendirmektedir. Fakat, bu öncülden
iki karşıt sonuç çıkarılabilir; bugüne kadar, ara sıra alternatif bir tavır olarak ama çoğunlukla
karmaşık bir biçimde durmaksızın bu sonuçlar çıkarıldı. Öncelikle, sanat kendi alanının
otonomluğuna sadık olduğu ölçüde siyasaldır. İkincisi, sanat kendisinden dışarı çıktığı ve yeni
müşterek bir yaşamın dokusunu ördüğü ölçüde siyasaldır” (Rancière, 2007: 130).
Rancière’in bu bağlamda Walter Benjamin’den farklı bir siyasetin estetiği anlayışına sahip
olduğunu söyleyebiliriz. O, kendi siyasetin estetiği anlayışını birilerine benzetme taraftarı
olmasa da illa birilerine benzetilecekse de bunun Benjamin’den ziyade Kant veya Foucault
olabileceğini belirtir. Onun için estetik, bir tarafta temsili sanat rejimindeki sınırlama ve
hiyerarşilere dayalı sistemin çökmesine karşılık gelirken, diğer taraftan da sanat eserlerinin
“özgür görünümler” halini aldığı özgül bir deneyim alanında kavranmalarıdır. Ayrıca
Rancière’in estetiğe dair düşüncelerinin gelişmesinde Kant ile birlikte Schiller’in de oldukça
etkisi olduğunu ifade edebiliriz. “Estetik durum”, etkin kavramanın edilgin duyusallık
karşısındaki üstünlüğünün sona erdiği bir duyusal eşitlik alanını tanımlıyordu. Bu da, insanlığı
ikiye ayırarak tahakküme geleneksel olarak meşrutiyet kazandıran duyumsanabilir
paylaşımının reddedilmesi demekti” (Rancière, 2016: 213).
Schiller’in mektuplarındaki estetik anlayışını eşitlik üzerinden tekrardan yorumlayan Rancière
için sanatın sınırlarının aşındırılması ve ayrı bir insan deneyimi olarak oluşturulması
bağlamında birbirine hem karşıt hem de oldukça bağlı iki ayrı eşitlik durumu yaşanmaktadır.
Rancière’e göre, eşitlikler arasındaki bu bağ iki temel “siyaset” biçiminin oluşmasında etkili
olacaktır. Burada Rancière ilki iki eşitliği birbirine bağlamayı amaçlayan, ikincisiyse bu iki
eşitliği birbirinden koparan iki siyaset biçiminden bahseder. İlk siyaset biçiminde “sanat ile
siyasetin, çalışma ile boş zamanın, kamusal ile özel hayatın birleştiği bir ortak hayat formu” (
Rancière, 2016: 214)varken ikinci siyaset biçimindeyse “estetik deneyimin bağımsız ve eşit
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alanını, sanat ile hayatın sonsuz denklik alanından koparan direniş formu” (Rancière, 2016:
215) ön plandadır
4. SONUÇ
Rancière için, eski ve yeni arasındaki ilişkilerin irdelenip şimdinin anlaşılması bağlamında
toplumsal hayattaki rol dağılımlarının yeniden düşünülmesi elzemdir. Toplumsal düzen tüm
rollerin dağıtıldığı, pay edildiği, dışlanma biçimlerinin uygulandığı bir polis düzenine benzer.
Bu rollerden yola çıkarak da kendimizi algılar ve duyumsarız. Bu duyulurun paylaşımı da bir
şekilde içinde yaşadığımız toplumu oluşturur. Onunla neyin görünür veya görünmez,
söylenebilir veya söylenemez olduğu belirlenir. Yani aslında toplumsal düzen denilen şey bu
açıdan bir bakıma despotiktir. Estetik ise tüm bu süreç içinde politik olarak ve bu düzenin
karşısında durarak farklı duyulurlukların araştırılmasıyla politikanın merkezinde yer alır.
Kısaca toparlayacak olursak, estetik ve siyasetin bir düşünce tarzı olarak ele alınması
gerektiğini düşünen Rancière, politikayı eşit tanınmak için verilen toplumsal mücadele olarak
görürken; estetiği de bu çatışma halinin ortasına yerleştirme eğilimindedir.
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KÜRESEL BİR FENOMEN OLARAK IRKÇILIK
Zarina HAMRAYEVA*
Özet
Günümüz dünyasında her ne kadar ırkçılığın geçmişte kaldığı iddia edilse de toplumsal ve
siyasal hayatta varlığını koruduğu ve her geçen gün güçlendiği aşik}rdır. Yaşanan savaşlar,
ekonomik krizler göçlere neden olmaktadır. Göçmenler gittikleri ülkelerde yeni veya küresel
ırkçılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Yeni ırkçılık daha çok kültürel farklılıklara gönderme
yapan bir ötekileştirme ve dışlama ideolojisidir. Yeni veya kültürel ırkçılığı anlamak için
ırkçılığın özüne yani tarihsel gelişimine bakmak gerekmektedir. “Biz” ve “onlar” ayrımı
kuşkusuz, tarihin her döneminde karşımıza çıkmaktadır. Kendi kimliklerini öteki üzerinden
oluşturma durumu başka olana antipati duygusu uyandırmaktadır. Bu antipati duygusunun
kökleri Antikçağa kadar dayandırılsa da bunun tam olarak ırkçılık olup olmadığı tartışmaya
açıktır. Çünkü ırkçılık burjuvazi dönemine paralel olarak gelişen, sömürgecilik döneminin bir
ürünüdür. Irkçı ideoloji yerlileri “aşağı” ve “gelişmemiş” olarak nitelendirirken bir yandan da
“beyaz” adamın sömürü politikası meşrulaştırılmıştır. Günümüzdeki ırkçılık ise daha çok
göçmen işçiler üzerinden işlemektedir. Öyle ki ırkçılık emek gücü fiyatının daha düşük
olmasının kaldıracı konumundadır. Biyolojik ırkçılığın yerini yeni ırkçılığın aldığı çağımızda,
farklı kültürlere sahip insanlar arasında herhangi bir benzerlikten söz edilemeyeceği
savunulmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan göçler nedeniyle
kültürün homojen yapısını kaybetmesi ve zamanla parçalanması birtakım politik tartışmalara
yol açmıştır.Bu çalışmada ırkçılığın tarihsel gelişimi incelendikten sonra küreselleşmiş
dünyada göçmenlere karşı artan düşmanlık yeni ırkçılık bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Irkçılık, Sömürgecilik, Kapitalizm, Yeni Irkçılık.
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RACISM AS A GLOBAL PHENOMENON
Abstract
In these days, if we try and claim hat racism event has remained in past, but in today’s social
and political’s life has own character and its still appears. One of the migrations reasons for
refugee’s could be the economic inflations or the war’s that they’ve had. Fugitive’s with
migrations they will face with racism. This modern racism that called “idea-logy” it has just one
programmed goal and is: ignoring the requirements and prejudice of inoming and benefits. For
better understanding this modern racism, needs to skim and scan of the special way of how
had historical proceed up now. By saying “we” and “their” make differentiate and in any
historical era maket his to confront with prejudice. İn this situation, that you change your
identical to another person makes you feel impassive and rebellious. The root of rebellion and
cruel even if existed in an ancient times, makes this title discuss about racism in this era if is
exist or not, and analyzing completely. Because racism event moves parallel with the
bourgeoisie, from colonization produce. While races idea-logistics, describe about taking apart
the situations of normal people into two groups: idiot and intelligent (white skins), legitimize
to political colonialism. Recently the most and common racism its put on refugees and workers
in the other hands, racialism ignoring and making worthless the difficulty of work and how
hard it could be. İnstead of biologic racialism (the color of skin), the cultural modern racism is
available in our life now. Beween the persons who have their own cultural differentiate, talking
about similarity then defending. After world war second, for not missing the cultural unifying
or taking apart, for refugees who lived in Europe, find new way for political discussing.
In this process, after analysing about racialism has historical roots, this World will be have
evidence with increasing of enemies and antagonist in front of migrators, will be product
another modern racism again.
Keywords: Racism, Colonialism, Capitalism, New Racism.

GİRİŞ
“İki ırkın -siyah ve beyaz- sosyal ve politik eşitliğini hiçbir zaman savunmadım ve
savunmayacağım, zencilerin oy kullanma, jüri üyeliği veya herhangi bir pozisyonda bulunma
ve beyazlarla evlenme hakkına sahip olmalarını hiçbir zaman desteklemedim; beyaz ve siyah
ırk arasında fiziksel bir fark olduğunu da ekliyorum ve her insan gibi ben de beyaz ırkın
hegemonya kurmasından yanayım. Zencilerin sosyal ve politik yaşamımıza bizimle eşit
şartlarda asimile edilmesi kadar büyük bir felaket düşünemiyorum. Daha aşağı ırkla bir
asimilasyon mümkün olmadığı gibi istenilir bir durumda değildir.” Bu sözler tarihte ırkçılığa
karşı tutumuyla bilinen ABD başkanı Abraham Linclon’e aittir. Bugün onun bu sözleri tam

156
156

olarak ırkçı düşüncelere sahip olması sebebiyle şaşırtıcı görünebilir. Irkçılık bu örnekte
gördüğümüz gibi paradokslarla dolu bir ideolojidir. Egemen grup bir yandan “bizim gibi ol”
derken diğer yandan da bunu olanaksız h}le getiren koşullar ortaya koymaktadır. Bahsi edilen
bu durum fiziksel özelliklere gönderme yapan biyolojik ırkçılığa bir örnektir aslında.
On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar insanlık tarihinin belki de en karanlık dönemi olmuştur.
Avrupa’da yükselen burjuvazi sürekli yeni kaynaklara ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duymuştur.
Coğrafi keşifler sayesinde zengin kaynaklara sahip Yenidünyanın kapısı açılmıştır. Zengin
topraklara giden Avrupalılar karşılaştıkları yerlilerin insan olmadığını ilan ederek kendilerini
en üstün ırk olarak tanımlamaktan çekinmemişlerdir. Tam da bu noktada ırkçılık devreye
girmiştir. Ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan kapitalist kendisi gibi olmayan herkesi ötekileştirerek
daha “aşağı” olmaya mahkûm etmiştir. Irkçı ideoloji aynı zamanda köle emeğini kullanmayı da
meşrulaştırmıştır. Köleliğin son bulduğu günümüzde ise ırkçılık göçmen işçiler üzerinden
işlemektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da yaşanan göçler kültürel farklılıkları ön
plana çıkaran yeni bir ırkçılığa neden olmuştur. Göçmen işçiye her zaman ihtiyaç duyan
kapitalist eğitimli ve vasıfsız işçi arasında ayrım yaparak farklı ücretlere çalışmayı açıklamış
oluyor. İki ayrı ulusun işçisi arasında yapılan bu ayrım ırkçılığı devreye sokmuş oluyor.
Göçmen işçi daha düşük ücrete çalışmakta ve daha kötü yaşam koşullarını kabul etmektedir.
Bu durum ise yerli işçinin yabancıya karşı nefret duygusunun artmasına neden olmaktadır.
1. IRKÇILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Irkçılığın nerde ve ne zaman ortaya çıktığı konusunda düşünürler ortak bir görüşe sahip
değiller. Bazı düşünürler ırkçılığın Antikçağdan beri var olan ideoloji olduğunu savunurken
bazıları ise modern dönemde ortaya çıktığı görüşündedir. Rus düşünür Vladimir Malkhov
ırkçılığın 15. yüzyılda coğrafi keşiflerle birlikte varlık alanı bulduğunu savunuyor ve 19.
yüzyıla kadar olan ırkçılığı “proto-ırkçılık” olarak adlandırmaktadır (Malakhov, 2007:77).
Modern dönemden çok önce insan grupları arasında düşmanlıkların olduğu bir gerçektir.
İnsanlar kendi toplumunu ve kültürünü diğerlerinden üstün görme eğilimi taşımaktadır. Bu
durum Antikçağda ırkçılığın olduğu fikrini doğurmaktadır. Levi- Strauss’un aşağıdaki görüşleri
Antikçağda ırkçılık var mıdır sorularının yanıtı mahiyetindedir:
“Kimi zaman, her kültür kendini tek hakiki ve yaşanmaya değer kültür olarak
görür; diğer kültürleri bilmezlikten gelir, hatta onların kültür olduğunu bile ink}r
eder. İlkel diye adlandırdığımız halkların çoğu kendilerine “doğrular”, “iyiler”,
“mükemmeller” anlamına gelen bir ad verirler, ya da sadece “insanlar” derler; ve
diğer halklara, ”yer maymunları” ya da “bit yumurtaları” gibi onların insanlık
durumlarını inkar eden nitelemelerde bulunurlar. Hiç kuşkusuz, kültüreler
arasında düşmanlık, hatta kimi zaman savaş da egemen olabilir ama söz konusu
olan özellikle haksızlardan öc almak, kurban etmek için adam kaçırmak, kadınları
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ya da malları çalmaktadır: Bunlar, bizim ahlakımızın mahkum ettiği geleneklerdir,
ama bu gelenekler asla, diğer kültürün gerçekliği kabul edilmediğinden, bir kültür
olarak diğer kültürü imha edecek veya köleleştirecek kadar ileri gitmezler ya da
böyle bir durum çok istisnaidir.” (Levi-Strauss, 2016:69).
Irkçılığı Antikçağa dayandıran düşünürlerin temel kaynaklarından birisi hiç kuşkusuz
Aristoteles’in “doğal kölelik” teorisidir. Aristoteles Politika adlı eserinde yöneten-yönetilen
ilişkisi üzerinden efendi-köle ayrımını açıklamaktadır. Buna göre “Gereken şeyleri zek}sıyla
önceden görebilen bir kimse, doğaca yönetici ve efendidir, oysa beden gücüyle bunları
yapabilen bir kimse doğaca köledir, yönetilenlerden biridir.” (Aristoteles, 2006:8). Aristoteles
doğuştan köle olan kişilerin insan olup olmadıklarını sorgulamaz hatta insan olduklarından
dolayı belli erdemlere ve akla sahip oldukları görüşündedir.
Irk kavramının modern anlamdaki ilk kullanımı Fransız hekim ve araştırmacı François Bernier
tarafından kullanılmıştır. 17 ve 18. yüzyıllardan itibaren bilim insanları ve düşünürler insan
ırkları arasında çeşitli sınıflandırmalar yaparak ırk kuramları üretmeye başlamıştır. Bunlardan
Carolus Linnaeus, Buffon ve Blumenbach ırk kuramcılarının başında gelmektedir. Irk
kuramcılarının yaptıkları sınıflandırmaların ortak özelliği “beyaz” insanın sınıflandırmanın en
üstünde, “siyah” insanın ise en altta olmasıdır. İnsan ırkları arasında yapılan sınıflandırmaların
temel ölçütü deri rengi, saç yapısı, kafatası şekli olmuştur. Biyolojinin ilerlemesi ile birlikte kan
grubu, serum proteini ve enzimler gibi özellikler de ırk sınıflandırmalarında kullanılmaya
başlanır.
Irkçı ideolojinin babası Fransız tarihçi ve yazar Joseph Arthur Graf Gobineau olarak kabul
edilir. Gobineau’nın İnsan Irklarının Farklılığı Üzerine Denemeler (1853-1855) adlı dört ciltlik
eserinin, ideoloji olarak ırkçılığın temelini oluşturduğu düşünülüyor. Gobineau “ırk temizliğini”
kültürün saflığı ve koşulu olarak görmektedir. Ona göre “ırk temizliğinin” ihl}l edilmesi
biyolojik ve kültürel yozlaşmanın nedenidir. Gobineau’nun “ırk temizliği” görüşü daha sonra
Nazileri etkilemiştir (Malkhov, 2005:186). Gobineau’nun fikirlerinden etkilenen ırkçı
teorisyenlerden biri de Houston Stewart Chamberlain’dir. Chamberlain fiziksel ve ruhsal
dejenerasyonun doğru ırksal politikalar izlenerek önlenebileceğine inanıyordu (Malakhov,
2005:187).
19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa’nın fakir eyaletlerinden Amerika’ya göç eden göçmenler
Amerikalıları endişelendirmiştir. Avrupalılar ise yaklaşan “dejenerasyon” fikrinden dolayı
korkuya kapılmıştır. Bu dönemlerde ilk defa “aryan ırkın kurtarılması” için çağırılar yapılmış,
Sosyal Darwinizm, öjenizm ve “ırksal hijyen” anlayışları önem kazanmaya başlamıştır.
1.2. Irkçılığın Ekonomik Kökleri
On beşinci yüzyıl Avrupası’nda yeni oluşan ulus devletler ekonomik ve politik anlamda
güçlenmişlerdi. Yönetici feodal sınıfın içinde bulunduğu krizin çözümü olarak görülen ticaret,

158
158

yolculuk ve keşifler Avrupa toplumunun dünyanın diğer yerlerindeki halkalarla temasını
arttırdı (Miles, 2000:32).
17. ve 18. yüzyılda köle emeğinin kullanılmaya başlanması ile birlikte ırkçılık da kendini net
bir şekilde göstermeye başladı. Bu dönemlerde sömürgelerdeki plantajlarda yoğun iş gücüne
ihtiyaç oluyordu. Irkçılık da, sömürgecinin bu ihtiyacını karşılamak için köle emeğinin
kullanmasını açıklayan ideoloji durumundadır.
Tarihe baktığımız zaman üretim ilişkilerinde emeğin özgür kullanımı ilk defa kapitalist
sistemde mümkün olmuştur. Feodal sistem, grupların eşitsizliğini yasal olarak belirlemiş olup
köleleri özel mülk durumuna getirmiştir. Bu dönemde sömürü özgür olmayan emeğe
dayanmaktadır. Kapitalizmle birlikte böyle bir zorunluluk ortadan kalkmıştır. Başka bir deyişle
emeğin özgür kullanımı işçiye emeğini satıp satmama özgürlüğünü veriyordu. Bu durumda
sömürgeci köle ticaretini ve köle emeğini açıklamak zorundadır. Bunu açıklığa kavuşturan ise
hiç kuşkusuz ırkçılıktır. Irkçı ideoloji “zenci”nin insan olmadığını, kendi kendini yönetme
yeteneğine sahip olmadığını iddia ederek kapitalist sistemde köle emeğinin kullanımını
meşrulaştırmıştır.
Sömürgeci kapitalizm işgal ettiği topraklarda yaşayan halkların sömürülmesini ve
köleleştirilmesini meşrulaştırmak için ırkçı ideolojiden vazgeçemez. Buna göre sömürgeci,
işgal ettiği ülkelerinin yerlilerini “ahlaki değerden yoksun” ve “yozlaşmış” olarak tanımlar, bu
topraklara da “uygarlık götürdüğünü” iddia eder (Memmi, 2009:87).
Görüldüğü gibi ırkçılık, sömürgeci kapitalizmin iki kirli işine dayanak noktası olmaktadır. İlkin
kendisini uygarlığın ve tarihin yeg}ne taşıyıcısı olarak belirler ve işgal ettiği toprakların
yöneticisi olduğunda dayatır. İkinci olarak sömürge topraklarında ihtiyaç duyduğu emek
gücünü başka yerlerden çekip alırken ırkçılığa tekrar başvurur. Köle olarak kullandığı insanları
“aşağı” veya “insan olmayan” olarak tanımlar.
Köleliğin geçmişte kaldığı günümüzde ise ırkçılık göçmen işçi üzerinden işlemektedir. Irkçı
ideoloji işçiler arasında ekonomik rekabeti mümkün kılıyor. Kalifiye işçi ve vasıfsız işçi
arasında bir hiyerarşi oluşturarak farklı ücretlere çalışmayı olanaklı hale getiriyor. Bu tür
ayrım iki ulusun işçisi arasında yapıldığında ise göçmen işçilerin daha düşük ücrete
çalıştırılması anlam kazanır. Yerel işçi, göçmen karşısında kendisini aynı ulusun üyesi olan
patronu ile özdeşleştirerek yabancıya karşı nefret duygusunu geliştirir (Özbek, 2012:60).
Kapitalizm ise her zaman göçmen işçiye ihtiyaç duyar. Çünkü işçi çalıştığı süre zarfında diğer
metalardan farklı olarak artıdeğer üretir. Bir ücret karşılığında satılan işgücü eşdeğer bir
değişim değildir. Çünkü işçi değişken sermaye olduğundan artıdeğer üreten tek sermaye
durumundadır. İşgücünün emeğinin karşılığı tam olarak ödenirse artıdeğer ortadan kalkmış
olacaktır. İşgücünün bedeli ürünle değil, pazarda ölçülmektedir. İşçi ürettiği artıemeğin içinde
yarattığı değerin karşılığını almaz. Artıdeğere sabit sermayenin sahibi el koyar. Kapitalist
sistemde işveren, işgücünün ürettiği artıdeğerle k}r elde etmiş oluyor. Artıdeğerin yaratılması
ise işgücünün fiyatına bağlıdır. Bundan dolayı sermaye sahibi işgücü ücretlerinin düşük
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tutulması için çabalar. Bu durumda işveren, işgücünün ucuz olduğu yerlere yerleşir ya da
işgücünü ucuz olduğu yerden çekip alma yolunu seçer. Her iki durumda da ırkçı zemin
oluşmuş oluyor (Özbek, 2012:62).
2. YENİ IRKÇILIK
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sömürge sistemin çöküşü ve ABD’de ayrımcı yasaların
kaldırılması ile birlikte biyolojik ırkçılık gücünü tamamen kaybetmiştir. Irkçı ideolojinin
geçmişte kaldığı düşünülürken insanlık kültürel farklılıkların önem kazandığı yeni bir ırkçılıkla
karşı karşıya kalmış durumdadır.
Kültürel farklılıkların aşılamaz olduğunu savunan bu ideoloji “Yeni Irkçılık”, “Irksız Irkçılık”,
“Kültürel Irkçılık” gibi kavramlaştırmaları da beraberinde getirmiştir. Yeni ırkçılığa göre
siyahlar artık fiziksel farklılıklardan dolayı entelektüel olarak beyazın altında olmakla değil,
kaçınılmaz kültürel özelliklerinden dolayı Amerikan toplumunun değerlerine uyum
sağlayamamakla suçlanmaktadır.
1970’lerde İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kitlesel göçlerin
yaşanması politik tartışmaları da beraberinde getirdi. Aynı olan insanların kendi aralarında
yaşaması gerektiği savunulan bu tartışmada göçmenlerin doğal vatanlarına uygun olduğu ve
oraya dönmeleri gerektiği anlatılıyordu (Özbek, 2012:124). Başka bir deyişle artık kimse ırkçı
değildi ve ırkçılık utanç verici bir ideolojiye dönüşmüştü. Herkes “Afrikalıları”, “Asyalıları”
seviyordu ve onlarla hiçbir problemi yoktu. Fakat Afrikalılar veya Asyalılar kendi ülkelerinde
olduğu sürece seviliyor ve bir sorun teşkil etmiyordu. Görüldüğü gibi kültürel ırkçılık da bir
hiyerarşi söz konusu değildir. Hatta hiyerarşiden söz etmek eleştirilmiştir. Fakat ırkçılığın
kazandığı bu boyut daha da tehlikeli olarak yükselişe geçmektedir. Balibar’ın dediği gibi:
“Bunun tersine, yeni-ırkçılık öğretilerde hiyerarşi temasının ancak görünüşte
ortadan kalktığını anlamak zor değildir. Hiyerarşinin saçmalığı yüksek sesle ilan
edilebilecek kadar ileri gidilebilir; aslında hiyerarşi düşüncesi kendini bir yandan
öğretinin pratik kullanımında (böylece açıkça dile getirilmesine gerek kalmaz),
diğer yandan kültürlerin farklılığını kavramak için kullanılan ölçütlerin tipinde
bile yeniden oluşturur ve yine “ikinci konum”un, meta-ırkçılığın mantıksal
olanaklarını tehlikeye soktuğu görülür.” (Balibar, 1993:35).
Balibar, halkların birbirine üstünlüğünü değil, sadece sınırların kaldırılmasının sakıncalı
olduğunu savunan farkçı-ırkçılığın siyasal sonuçlarını göstermenin gerekliliğine vurgu yapıyor.
Buna göre biyolojik ırkçılık karşıtlarının argümanları tersyüz olmuş durumdadır. Biyolojik
anlamda insan ırklarının olmadığını, insanların tutum ve yeteneklerinin “tarihsel kültürlere
aidiyetleriyle” açıklandığını savunanlar bu argümanları farkçı-ırkçılığın misilleme etkisi olarak
adlandırılabilir. Balibar’a göre İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ırkçılık karşıtı hümanist tezlerin
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hepsi kültürlerin çeşitliliğini ve eşitliğini savundu. Kültürlerin çeşitliliğinin korunması
gerektiğini söyleyen ırkçılık karşıtlarının bu tezi, farkçı-ırkçılık tarafından hemen kabul
görmüştü (Balibar, 1993:31).
Bu bağlamda incelenmesi gereken bir diğer düşünür Fransız antropolog Claude LeviStrauss’dur. Biyolojik anlamda ırkların olduğu görüşünü eleştiren Levi-Strauss, insan
uygarlığını oluşturan etkenlerin kültürlerin çeşitliliği ve eşitliği olduğu görüşündedir.
Kültürlerin çeşitliliği kavramına dikkat çeken Levi-Strauss bu kavramın devingen olduğunun
altını çizer. Çünkü ona göre, çeşitlilik sorunu yalnızca karşılıklı ilişkiler içindeki kültürler
düzeyinde olmayıp, toplumun kendi içinde de gelişebilen bir olgudur. İnsanlar, topluluklar
arasındaki coğrafi uzaklıklar, içinde bulundukları ortama özgü nitelikler ve dış dünyadan
habersizlikleri nedeniyle çeşitli kültürler oluşturmuşlardır. Ancak kültürlerin oluşması
toplumların birbirinden soyutlanması ile mümkün olduğu anlamına gelmemektedir (LeviStrauss, 2016:25).
Levi-Strauss’a göre dünya tekdüzeliğin ve tekbiçimliliğin tehdidi altındadır. Dolayısıyla
kültürlerin çeşitliliğinin de ortadan kalkması söz konusudur. Ona göre kültürel çeşitliliğin
korunması gerekmektedir ve bunu yapabilmek için yerel gelenekleri korumak yeterli değildir.
“Kurtarılması gereken çeşitlilik olgusudur; yoksa her tarihsel dönemin ona verdiği ve
hiçbirinin kendisinin ötesine geçemediği tarihsel içerik değil.” (Levi-Strauus, 2016:62). Ona
göre yapılması gereken, bu çeşitliliğin diğerlerine katkı sağlayabilmesi için gerçekleşmesini
sağlamaktır. Levi-Strauss’un bu görüşü -Balibar’ın da üzerinde durduğu gibi- kültürel
mesafelerin ortadan kaldırılmasıyla insan uygarlığının hem entelektüel hem de biyolojik
yaşamının ortadan kalkacağı fikrini savunan yeni ırkçılığın hizmetine girmiş durumdadır.
Sovyetler birliğinin dağılması ile birlikte 1990’da Dünya’nın iki kutuplu h}li son bulmuştu. Bu
durum, ABD ve AB’nin uzun zamandır hayalini kurduğu kişilerin, malların ve hizmetlerin
serbest dolaşımının öngörüldüğü küresel yapılanma sürecini hızlandırdı. Küreselleşme ile
birlikte her boyutta eşitsizlikler de körüklenmiştir. Ortaya çıkan eşitsizlik durumu ise, karşılıklı
ırksal önyargıları, tahammülsüzlük ve suçlama eğilimlerini olağanlaştırmaktadır. Dolayısıyla
göçmenlere veya yabancıya karşı ayrımcılık ve düşmanlık eğilimleri de artmaktadır (Sayın,
Candan, 2016:40).
ABD ve Avrupa’da 11 Eylül sonrası Müslümanlara karşı güvenlik tedbiri adı altında kötü
muameleler, yeni göçmen yasalarının çıkarılması yeni ırkçılıkla iç içe geçmiş durumdadır.
Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi her geçen gün yükselişe geçerek çok acımasız bir
şekilde ilerlemektedir. Günümüzde yaşanan ırkçılık olaylarından biri de Pegida örneğidir.
Pegida (Patriotic Europeans Against the İslamization of the West) “Batının İslamlaşmasına
Karşı Vatansever Avrupalılar” hareketi 20 Ekim 2014’te Almanya’nın Dresden şehrinde
yaşanan iki grubun çatışmasını proteste etmek amacıyla bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik
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gruptan oluşan bir harekettir. 12 Ocak 2015’te ise bu hareketin üye sayısı 25.000’e ulaşmıştır.
Pegida DEAŞ’ın Kobani saldırısı sonrası Dresden’de yaşanan çatışmadan rahatsız olan
Ortadoğu’daki çatışmanın Alman topraklarına yansımalarını protesto etmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Her Pazartesi toplanan Pegida taraftarlarının ideolojilerini açıklamak için
Aralık 2014’te yayımladığı manifestoda en dikkat çekici madde mültecilere yönelik olanıdır:
“Mülteci başvuruları kısa sürede karara bağlanıp sınır dışı edilecekler daha hızlı sınır dışı
edilmeli, edilmeyenler daha çabuk Almanya’ya uyum sağlayacak kurslara yönlendirilmelidir.”
(Sayın, Candan, 2016:42-43).
Göçmenler gittikleri ülkenin kültürel farklıklarının bilincindedirler. Kendi kültürlerini
tamamıyla bırakmasalar bile gittikleri ülkenin kültürlerini benimseyecekler ve uyum
sağlamaya çalışacaklardır. Önemli olan göçmenler için gereken şartların sağlanmasıdır.
Onların kültürünün daha aşağı veya ilkel olduğunu düşünmeden topluma uyum sağlaması için
fırsat verilmelidir.
SONUÇ
Irkçılık, kapitalizmin amaçlarına ulaşması için gerekli zemini hazırlayan ideolojilerden biridir.
Ortaya çıktığı dönemde daha çok insanların biyolojik özelliklerini ölçüt olarak belirlemiştir.
Sömürge kapitalizminin “kardeşlik, özgürlük ve eşitlik” sloganına karşı kullandığı köle emeğini
açıklamak için başvurulan ırkçı ideoloji son derece vahşi biçimde “siyah” olanın insan
olamadığını ilan etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası herkes tarafından eleştirilen ırkçılığın
dönüşümü ise daha gizli ve tehlikeli olmuştur. Biyolojik özellikler bu sefer yerini kültürel
özelliklere bırakmıştır. Kültürel farklılıkların aşılamaz olduğunu savunanlar, göçmenlerin
yerleştikleri ülkede kalması değil kendi topraklarına dönmesi gerektiği görüşündedirler.
Göçlerin, kültürlerin homojen yapısını bozduğu gerekçesiyle her türlü soyutlamadan geri
durmamaktadırlar. Göçmenler gittikleri yerlerde daha düşük ücretlere çalışmakta ve daha kötü
şartlarda yaşamaktadırlar. Bu durum ise çift yönlü ırkçılığa neden olmaktadır. Kapitalizm,
zengin kaynaklar elde etmek için talan ettiği topraklardan kaçan insanlardan kalifiye olanları
daha ucuz işgücü olarak kullanmaktadır. Rekabeti sağlamak içinse göçmenlerin doğuştan
kazandığı kültürel özelliklerinin aşılamaz olduğunu savunan tezlere sarılmaktadır.
Kültürel farklılıklar değişmeden kalan özellikler değildir. Bütün kültürel özellikler değişir ve
birbiri ile ilişki içerisinde zenginleşerek gelişir. Önemli olan herkese ve tüm kültürlere
önyargısız bir şekilde anlayışla yaklaşabilmektir.
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ANNELERİN 2-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARINI EĞİTİRKEN KULLANDIKLARI
YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ
Rüştü Yeşil*
Hasan Yılmaz**
Bazargül Calilova***
Özet
Birey açısından ilk eğitim kurumları aileler, ilk öğretmenleri ise ebeveynlerdir. Özellikle
annelerin çocukların eğitimi konusundaki yeterlikleri önemlidir. Bu araştırma, 2-6 yaş grubu
çocuk annelerinin çocuklarını tanıma, rehberlik etme, davranış kazandırma ve düzeltmede
yaptıkları eğitim uygulamalarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırma nitel bir
çalışmadır. 38 anne araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veriler, yarı
yapılandırılmış gözlem formu ile toplanmıştır. Araştırma sonunda annelerin; (1) çocuklarını
tanımada beş; çocuklarını eğitmede altı, çocuklarına rehberlik etmede beş, çocuklarına doğru
tutum ve davranış kazandırmada altı ve çocukların yanlış davranışlarını düzeltmede yedi farklı
yönteme öncelik verdikleri belirlenmiştir. Bunlar arasında yanlış yöntem ve uygulamalar da
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, eğitim yöntemi, anne eğitimi

INVESTIGATION OF EDUCATION METHODS WHICH MOTHERS ARE USED TO 2-6 AGES
CHILDREN
Abstract
For the individual, the first educational institutions are families and the first teachers are the
parents. In particular, mothers' competencies in education of children are important. The aim
of this study is to determine the educational practices of mothers of children of 2-6 years of
age in recognition, guidance, behavior adjustment and correction of their children. Research is
a qualitative study. 38 mothers are the study group of the study. Data were collected by semistructured observation form. At the end of the research; (1) five in recognizing their children;
six children in educating their children, five in guiding their children, six in providing correct
behaviors and behavior to their children, and to give priority to seven different methods to
correct children's misbehavior. Among them are the wrong methods and practices.
Keywords: Preschool education, education method, mother education
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1. GİRİŞ
Birey açısından eğitim, aile ile başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreci kapsamaktadır. Bu
süreç içerisinde aile, okul, meslek örgütleri, medya, sivil toplum kuruluşları gibi birçok kurum
ya da kuruluş, doğrudan ya da dolaylı olarak birey ve toplumun eğitimi üzerinde önemli rol
oynamaktadırlar.
Alanyazın incelendiğinde birey ve toplum üzerinde eğitsel etki tesis eden kurum ve kuruluşlar
içerisinde özellikle aile ve okulun özel bir yerinin olduğu sıklıkla ifade edildiği dikkati
çekmektedir (Yeşil, 2002; Tezcan, 2018). Okullar, kuruluş amacı eğitim ve öğretim yapmak
olan kurumlardır. Okullarda eğitim faaliyetleri planlıdır; yapılan her iş ve işlem bir program
çerçevesindedir. Ayrıca okullarda görevli idareci ve öğretmenler, eğitim işinde profesyonel
olan kişilerdir (Sönmez, 2015).
Diğer taraftan ailenin de, çocuğa ilk ulaşan ve yaşam boyu onunla birlikte olan, ortamın
güvenliği ve sıcaklığı yönüyle özel bir etki gücüne sahip bir eğitim kurumu olduğu söylenebilir.
Bu çerçevede anne ve babaların, bireylerin ilk öğretmenleridirler (Yavuzer, 1999; Olcay, 2015).
Alanyazın incelendiğinde ailede eğitimin, hem bireyin kimlik ve kişiliği hem de tutum ve
davranışları üzerinde daha etkili olduğuna dair görüş ve tespitlerin olduğu gözlenmektedir
(Yeşil, Şahan ve Aslanderen, 2018, Özensel, 2004).
Eğitimcilerin eğitim süreçleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, başarı üzerinde en
belirleyici etkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Öğretmenlik mesleği, genel kültür,
alan bilgisi ve pedagojik formasyon yeterliklerini gerektiren bir meslek olarak
tanımlanmaktadır (Tuncel, 2011, 29; MEB, 2018). Bu çerçevede öğretmenler, bu yeterlik
alanlarının kazandırılmaya çalışıldığı programlı bir eğitim sürecinden geçmektedirler.
Üniversite eğitimi kapsamında yürütülen bu süreç adaylara, öğretmenlik mesleği yeterliklerini
kazandırmayı amaçlamaktadır.
Okullarda görev yapan eğitimciler için böyle bir eğitim süreci yasal bir zorunluk olmakla (MEB,
2018) birlikte başta anne ve babalar olmak üzere ailelerde eğitimci görevi üstlenen kişiler için
böyle planlı bir eğitim süreci bulunmamaktadır. Anne ve babalar eğitimcilik özelliklerini büyük
ölçüde kendi anne ve babalarından model alma yoluyla ya da akranlarından veya yakın
çevresindeki diğer yetişkinlerden informal yollarla kazanmaya çalışmaktadırlar. Bu durum
onları, çocuklarına istenilen özellikleri kazandırmada birçok sorunu yaşamalarını ya da
zorlanmalarını beraberinde getirmektedir. Geleneksel yollardan edindikleri bilgi ve tecrübeler,
eğitimcilik açısından zaman zaman yanlış tutum ve davranışlar içerisinde girmelerine neden
olabilmektedir.
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Çocuklar üzerinde ailenin ortam olarak çok etkili olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma
bulunmaktadır (Özel ve Zelyurt, 2016; Yeşil, 2002; Yeşil, Şahan ve Aslanderen, 2018). Ayrıca ve
özellikle de anne ve babaların eğitimcilik tutum ve davranışlarının çocukların gerek akademik
başarıları gerekse psikolojik yetkinlik ve sosyal becerileri kazanmaları/geliştirmeleri üzerinde
belirleyici olduğu sıklıkla dile getirilmektedir (Yeşil, Şahan ve Aslanderen, 2018, Vural, 2006,
37-38). Yapılan çalışmalar genel olarak incelendiğinde önemli kısmının teorik olduğu; buna
karşılık özellikle son dönemlerde uygulamalı araştırmaların da yapıldığı dikkati çekmektedir
(Özyürek ve Şahin, 2005; Şanlı ve Öztürk, 2012). Uygulamalı çalışmalarda genel olarak anne ve
babaların tutum ve davranışlarının incelenmesi, eğitimcilik yeterlik ve özelliklerinin
belirlenmesi, onların bilgilenmesi için eğitim programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi yoluyla geliştirilmesi içerikli çalışmaların yer aldığı gözlenmektedir (Vural,
2006, 63-68; Kelley ve Tseng, 1992; Kılıç, 2010; Özel ve Zelyurt, 2016). Yine bu çalışmaların
önemli bir kısmının da nicel araştırmalar özelliği taşıdığı belirtilmelidir.
Alanyazında bu çerçevede birçok araştırma sonucu olmasına karşılık ebeveynlere dönük planlı
eğitim çalışmalarının çok sınırlı durumda olması, önemli bir sorun olarak değerlendirilmelidir.
Avrupa’da 1964’ten itibaren “Ana Baba Okulu” uygulamaları çerçevesinde ebeveyn eğitimine
özel bir önem verilmeye başlanmakla birlikte (Özel ve Zelyurt, 2016, s.19;
Bronfenbrenner,1986; Özyürek ve Şahin, 2005; Şahin ve Özyürek, 2008; Mei-Ju, Chen-Hsin,
Pin-Chen, 2014). Türkiye’de de bu yönde yapılan çalışmaların son yıllarda bir artış gösterdiği;
bu konuda resmi kurumlar ya da sivil toplum kuruluşların rol almaya çalıştığı ama yetersiz
kaldığı söylenebilir (Arabacı ve Aksoy, 2005, 19; Kılıç, 2010, 110); Ayrıca Türkiye’de yapılan
eğitim çalışmalarının bütün ebeveynlere ulaşmasını sağlayacak zorunluluk içeren bir yasal
düzenlemenin bulunmadığı gözlenmektedir. Diğer taraftan Hoover ve Sandler (1997, 3)
ebeveyn katılımını gözeten programların da çoğu zaman ebeveynlik rolünün inşası konusunda
yetersiz kaldığını belirtmektedirler.
Bu çalışmaların, aileyi çocukların eğitimi açısından daha nitelikli hale getirebilmek için önemli
bir bilgi ve tecrübe tabanı oluşturduğu için memnuniyet verici olduğu ifade edilmelidir.
Bununla birlikte, sosyal ve eğitsel yaşamda birçok durumun değiştiği; bilimsel ve teknolojik
imk}nların arttığı dikkate alındığında bu tür çalışmaların nitelik ve nicelik olarak hem
artırılması hem de farklılaştırılması gerektiği belirtilmelidir.
Ailede eğitimci olarak rol üstlenen anne, baba ya da diğer aile büyükleri etkili olmakla birlikte
özellikle annelerin etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Annelerin toplumsal rolleri ya da
tabiatları gereği babalara ya da diğerlerine göre çocuklarıyla daha uzun süreli birlikte olmaları,
aralarında sevgi ve şefkate dayalı ilişkileri daha yoğun yaşayabilmeleri anneleri çocuklar
açısından daha etkili hale getirdiği söylenebilir (Özensel, 2004, 80; Vural, 2006, 38-39). Bu
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nedenle özellikle annelerin eğitimi ve eğitimcilik davranışlarının kazandırılması ile ilgili olarak
araştırmaların ve uygulamaların yapılmasına çalışılmalıdır.
Bu araştırma, temel olarak bu konuyu ele almaktadır. Annelerin bir eğitimci olarak çocuklarını
tanırken, eğitirken ya da rehberlik ederken hangi uygulamalarda bulunduklarını belirlemek,
bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, 2-6 yaş okul öncesi dönem çocukları bulunan annelerin çocuklarını
eğitirken yaptıkları uygulamaları nitelik yönüyle incelemektir. Böylelikle, çocuk eğitimi
açısından çok önemli bir yeri bulunan annelerin, çocukları açısından daha iyi bir eğitimci
olabilmeleri doğrultusunda planlanıp uygulanabilecek eğitim çalışmalarında kapsam
belirlenirken yararlanılabilecek ipuçlarına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde
araştırmada başlıca şu sorulara cevap aranmıştır:
Anneler;
1. Çocuklarını tanıma konusunda neler yapmaktadırlar?
2. Çocuklarını eğitirken genel olarak hangi yöntemlerden yararlanmaktadırlar?
3. Çocuklarını yönlendirmek/rehberlik etmek için ne tür uygulamalarda bulunmaktadırlar?
4. Çocuklarına olumlu davranışlar kazandırmada ne tür ödül-ceza uygulamalarda
bulunmaktadırlar?
5. Çocuklarının olumsuz davranışlarını dönüştürmek için ne tür uygulamalar yapmaktadırlar?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Araştırma, nitel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Veriler, içerik analizi tekniği ile incelenmiştir.
İçerik analizi sözlü, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine
olanak tanıyan bir analiz tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İçerik analizinde toplanan
görüş cümleleri incelenerek daha önceden belirgin olmayan temalar ve boyutlar ortaya
çıkarılır. Bunun için birbirine benzeyen veriler belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir
araya getirilip düzenlenir; kodlar ve temalar organize edilerek bulgular tanımlanır ve
yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013; Ekiz, 2003). Bu çerçevede, 2-6 yaşlarında çocukları
bulunan annelerin çocuklarını tanımada, eğitmede ve yönlendirmede yaptıkları eğitim
uygulamalarına ilişkin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan yola çıkılarak içerik
çözümlemesi tekniği ile analiz edilmiş; içeriklerine göre temalar ve alt boyutlar şeklinde
kodlanmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır.
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2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, veri toplamada kolay ulaşılabilirlik özelliği dikkate alınarak
Kırgızistan Batken ili İsfana ilçesinde yaşayan annelerden seçilmiştir. 2-6 yaş grubu çocuğu
olan ve görüşme formunu doldurmaya gönüllü 38 anne araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Annelerin 19’unun çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam ederken
19’unun çocuğu ise herhangi bir okul öncesi eğitim kurumuna gitmemektedir. Araştırma
grubunu oluşturan annelerin bazı değişkenlere göre özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Çalışma grubunun farklı değişkenlere göre dağılımları
Değişkenler

Alt gruplar

Çocuğu kreşe
gitme durumu
Anne yaşı
Annenin
çalışma
durumu

F

%

Çocuğu kreşe giden
Çocuğu kreşe gitmeyen
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
Çalışıyor

19
19
9
10
10
6
3
23

50
50
23,7
26,3
26,3
15,8
7,9
60,5

Çalışmıyor

15

39,5

Toplam
f
%
38

100

38

100

38

100

2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Görüşme Formu ile toplanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Araştırma grubunu oluşturan annelerin çocuklarını kreşse gönderme
durumları, yaşları ve çalışma durumları ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla kullanılan 3
sorudan oluşmaktadır.
Görüşme Formu: Araştırmanın alt problemleri çerçevesinde annelerden görüş ve
değerlendirmeleri almak üzere Kırgız Türkçesi dilinde hazırlanmış beş sorudan oluşmaktadır.
Formda yer alan sorular şunlardır:
1. Çocuğunuzu özelliklerini yeterince tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Çocuğunuzu tanımak
için nasıl bir yol izliyorsunuz?
2. Çocuğunuzu aile içinde eğitirken genel olarak hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
3. Çocuğunuzu yönlendirmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Yaptıklarınızı yazınız.
4. Çocuğunuza iyi davranışlar kazandırmak için neler yapıyorsunuz?
5. Çocuğunuz hoşunuza gitmeyen davranışlar gösterdiğinde neler yapıyorsunuz?
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Görüşme formu, Kırgız Türkçesi diline çevrilmiş ve anketör tarafından açıklamalar yapılarak
uygulanmıştır. Anketör olarak, Manas Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Bazargül Calilova’dan yararlanılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Annelerden görüşme formu ile toplanan verilerin içerik analizi tekniğine uygun olarak analiz
edilirken ilk olarak kreşe giden çocuk anneleri “A”; kreşe gitmeyen çocuk anneleri ise “B”
sembolleri ile kodlanmıştır (A1, A2, B1, B2...); “A grubu anneler” ve “B grubu anneler” olarak
adlandırılmıştır. Daha sonra, annelerin görüş ve değerlendirmeleri alt problem cümlelerine
göre araştırmacılar tarafından birlikte listelenmiştir. Alt problemlere göre listelenen
görüşlerden yola çıkarak tema isimleri oluşturulmuştur. Daha sonra araştırmacılar, bağımsız
olarak görüş listesini temalara göre ayrıştırma işlemi yapmışlardır. Temalara ayırma işleminin
güvenirliğini test etmek üzere araştırmacılar tarafından yapılan temalandırma/
gruplandırmalar arasındaki tutarlılık incelemesinde Miles ve Huberman modeli kullanılmıştır.
Miles ve Huberman modeli çerçevesinde kodlayıcılar arası görüş birliği içsel tutarlılık olarak
adlandırılmakta ve ∆= ∁ ÷ (∁ + ∂)×100 formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Formüldeki “∆”
güvenirlik katsayısını, “∁” kodlayıcılar arasında görüş birliği sağlanan terim (temalandırma)
sayısını; “∂” ise görüş birliği bulunmayan terim (temalandırma) sayısını ifade etmektedir.
Kodlayıcılar arasındaki görüş birliğinin en az %80 olması gerekmektedir (Baltacı, 2017, 8;
Türnüklü, 2000, 551). Bu çerçevede her bir alt problem için oluşturulan temalandırma için
güvenirlik hesaplaması ayrı ayrı yapılmıştır. Yapılan güvenirlik hesaplamaları sonunda elde
edilen güvenirlik yüzdeleri, boyutlara ve geneline göre Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Verileri temalandırma işlemlerinin alt boyutlara ve genele ilişkin güvenirlik düzeyleri
Temalar
Güven. değerleri
Tanıma uygulamaları

45÷(45+7)*100-

%86,5

Eğitme uygulamaları

48÷(48+8)*100-

%85,7

Rehberlik etme uygulamaları

55÷(55+10)*100-

%84,6

Olumlu
davranış
uygulamaları

48÷(48+10)*100-

%82,7

45÷(45+9)*100-

%83,3

197÷(197+44)*100

%81,7

kazandırma

Olumsuz davranışları
uygulamaları
GENEL

giderme
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Tablo 2’de verilen değerler incelendiğinde, %80’in üzerinde değerler alması nedeniyle her bir
alt boyuta ve genele ilişkin yapılan temalandırma/gruplama işlemlerinin, güvenilir olduğu
söylenebilir (Baltacı, 2017, 8; Türnüklü, 2000, 551).
3. BULGULAR VE YORUM
Araştırma sonunda elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
3.1. Çocuğu kreşe giden ve gitmeyen annelerin çocuklarını tanıma konusunda yaptıkları
uygulamalara ilişkin bulgular
Tablo 3. Kreşe giden ve kreşe gitmeyen çocuk annelerinin çocuklarını tanıma konusunda
uyguladıkları yöntemlerin dağılımı
A grubu
B grubu
Toplam
Temalar
f
%
f
%
f
%
Gözlem yapma(GY)
7
23.3
11 50.0 18 34,6
Soru-Cevap, konuşma (SCK)
8
26.7
7
31.8 15 28,8
Öğretmeniyle görüşme (ÖG)
8
26.7
0
0
8
15,3
Arkadaşlarıyla görüşme (AG) 3
10.0
1
4.6
4
7,6
Diğer etkinlikler (DE)
4
13.3
3
13.6
7
13,4
3
Toplam
100
22
100 52 100
0
Tablo 3’de çocuklarını tanıma konusunda annelerin en çok GY (%34,6) ve SC-K (%28,8); buna
karşılık AG (%7,6) ve DY (%13,4) temaları kapsamında yöntemler kullandıkları görülmektedir.
Diğer taraftan Çocuğu kreşe giden annelerin daha büyük kısmı SCK (%26,7) ve ÖG (%26,7);
çocuğu kreşe gitmeyen annelerin ise daha büyük kısmı GY (%50) yöntemini kullandıklarını
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra velilerin az bir kısmının da DY kullanmak yoluyla çocuklarını
tanımaya çalıştığı görülmektedir.
A grubundan 7, B grubundan ise 11 anne GY yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir. A6, A11,
A19 kodlu anneler “Çocuğu insanlarla konuşurken ve oynarken gözleyerek”;B1, B15, B16 kodlu
anneler “Çocuğunun davranışlarını gözlemleyerek” tanımaya çalıştığını belirtmişlerdir.
A grubundan 8, B grubundan 7 anne SCK yöntemini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Çocuğunu
tanımada: B6, B13 kodlu anneler “Konuşurken bakış acısını öğrendiğini”;B5, B12, B17 kodlu
anneler “Bilmediğim konularda soru-cevap yolunu kullandığını” belirtmişlerdir.
A grubundan 8 anne ÖG yoluyla çocuklarını tanımaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. A1, A8, A11,
A18, A19 kodlu anneler “Çocuğumu tanımada öğretmeniyle hep görüşürüm”; A7 kodlu anne
“Evde gözlem yaparım, kreşteki durumunu öğretmeninden sorarım ve karşılaştırarak tanırım”
ifadelerini belirtmişlerdir.
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AG temasında A grubundan 3, B grubundan 1 anne ifadelerini belirtmiştir. Tüm anneler
“Arkadaşlarıyla konuşur, tutumlarını öğrenirim” ifadesini belirtmişlerdir.
DE temasında A grubundan 4, B grubundan 3 anne görüş belirtmiştir. B7 kodlu anne
“Çocuğumu her türlü etkinlikler göndererek özelliklerini tanırım”; A14, A16 kodlu anneler
“Seyrettiği TV programlarıyla ilgilerini tanırım” ifadelerini belirtmişlerdir.
Çocuklarını tanımada B grubu annelerin en çok gözlem yöntemini kullanırken A grubu
annelerin bu yöntemi daha az kullanmaları, çocuklarıyla zaman geçirme konusunda A grubu
annelerin daha çok zamana sahip olmalarından; buna karşılık B grubu annelerin çocukları
kreşe gitmemesi nedeniyle çocuklarıyla daha çok zaman geçirmelerinden kaynaklanabilir.
Diğer taraftan A grubu annelerde öğretmenlerle görüşme gibi alternatif bir yollarının olması,
onları daha avantajlı hale getirdiği söylenebilir.
3.2. Çocukları kreşe giden ve gitmeyen annelerin çocuklarını eğitirken aile içinde
kullandıkları genel yöntemlere ilişkin bulgular
Tablo 4. Çocukları kreşe giden ve kreşe gitmeyen annelerin çocuklarını aile içinde eğitirken
kullandıkları yöntemlerin dağılımı
A grubu
B grubu
Toplam
Temalar
f
%
F
%
f
%
Sözlü anlatma (SA)
9
30.0
5
19.2 14
25,0
Oyun oynama (OO)
7
23.3
5
19.2 12
21,4
Model gösterme (MG)
8
26.7
4
15.4 12
21,4
Ceza ve disiplin (CD)
2
6.7
4
15.4 6
10,7
Başkalarıyla kıyaslama (BK)
0
0
3
11.6 3
5,3
Diğer yöntemler (DY)
4
13.3
5
19.2 9
16,1
Toplam
30
100
26 100 56
100
Tablo 4’de çocuklarını eğitme konusunda annelerin en çok SA (%25,0), OO (%21,4) ve MG
(21,4) yöntemlerini; diğerlerine göre daha az ise BK (%5,3), CD (%10,7) ve DY (%16,1)
yöntemlerini kullandıkları görülmektedir. Buna göre velilerin genel olarak en fazla SÖ, en az
ise BK yöntemlerinin tercih edildiği söylenebilir. Diğer taraftan A ve B grubundaki annelerin
yöntemleri kullanma sıralamasında önemli bir fark görülmemiştir.
Diğer taraftan A grubundaki annelerde BK yöntemi hiç tercih edilmezken B grubu annelerin
%11,6’sının; bununla birlikte en az terci edilen yöntem olması; CD yönteminin B grubu
annelerde daha fazla kullanıyor olması dikkat çekici olarak değerlendirilebilir.
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OO yöntemini A grubundan 7, B grubundan 5 anne kullandığını belirtmişlerdir. A2, A9 kodlu
anneler “Çocuklar dersi sevmedikleri ve oyunu sevdikleri için oyunla iyi öğrenir ve oyunla
eğitirim”; A15, A17, B6, B14 kodlu anneler “Oyunla doğruları gösteririz”; B11, B13 kodlu
anneler “Çocuğumla oynayarak anlatırım” ifadelerini kullanmışlardır.
SA yöntemini A grubundan 9, B grubundan 5 anne kullandığını belirtmiştir. A1 kodlu anne
“Çocuğumun ilgisini çekecek kelimelerle anlatarak eğitirim”; B6, B8 kodlu anneler “Bu doğru, bu
yanlış diye anlatırım, iyi kelimelerle eğitirim” ifadeleriyle SA yöntemini kullandıklarını
belirtmişlerdir.
MG temasında A grubunda 8, B grubundan 4 anne ifade belirtmişlerdir. A1, A16 kodlu anneler
“Film, masallardaki kahramanlarla model göstererek eğitirim”; A13 kodlu anne
“Çevresindekilerden model alarak eğitilmesini sağlarım”; B16 kodlu anne “Kitaplarla eğitirim”;
B17 kodlu anne “Kendim model olmaya çalışırım” diye model göstererek eğittiklerini
belirtmişlerdir.
ŞK temasında ise A grubundan 2, B grubundan 4 anne ifade belirtmiştir. A11 kodlu anne
“Bazen yapacaksın diye sıkı disiplinle yaptırdığını”; A19, B5kodlu anneler “Anlattığını yapmazsa
kızdığını, sözlü şiddette bulunduğunu”; B8 kodlu anne “Anlattığını yapmazsa fiziksel şiddette
bulunduğunu” belirtmiştir.
BK temasında ise yalnızca B grubundaki annelerden 3’ü görüş bildirmiştir. B13 kodlu anne
“Arkadaşları ile kıyaslarım” derken B18 kodlu anne “Akraba ya da komşu çocuklarından
örnekler vererek eğitirim” ifadelerinde bulunmuşlardır.
DY temasında A grubundan 4, B grubundan 5 anne cevaplamıştır. B19 kodlu anne “Bunu
yaparsan sana istediğini veririm” diye eğittiğini; A6 kodlu anne “Doğru davranışlarını överek”
eğittiğini belirtmişlerdir.
Çocuklar küçük olduğu ve onların yaşına göre anlatmayla eğitmeyi anneler doğru bulduğu ve
iki grubun da anneleri bu temada yoğunlaştığı görülmektedir. Bu dönem çocukları oyun odaklı
oldukları için anlatmayla kabul etmeyecekleri ve Model gösterme teması çocukların en iyi
kabul edebilecekleri söylenebilir. Bununla birlikte model gösterilen kişilerin yaşça büyük ve
genel olarak sevilen kişiler olmasına dikkat edilmesi önerilebilir. Çocukların aynı yaşlardaki
arkadaşlarını model göstermenin, kıskanma gibi bazı olumsuz davranışları da tetikleyeceği
söylenebilir. Diğer taraftan bazı annelerin kullanıyor olduğu BK ve CD yöntemlerinin,
çocukların gelişimine ve özgüvenlerine zaman zaman zarar verebileceği ya da olumsuz bazı
davranışlara neden olması söz konusu olabilir.
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3.3. Çocukları kreşe giden ve gitmeyen
uygulamalarına ilişkin bulgular

annelerin

çocuklarını

yönlendirme

Tablo 5. Çocukları kreşe giden ve kreşe gitmeyen annelerin çocuklarını yönlendirme
uygulamalarının dağılımı
A Grubu
B Grubu
Toplam
Temalar
f
%
f
%
f
%
Rehberlik etme (RE)
10 35.0
15
41.7
25
38,5
Kararları çocuğun alması (KÇA)
10 35.0
7
19.4
17
26,1
Kararları annenin alması (KAA)
3
10.0
6
16.7
9
13,8
Rehberlik etmeme (REm)
3
10.0
4
11.1
7
10,8
Duruma gore karar alma
3
10.0
4
11.1
7
10,8
(DGKA)
Toplam
29
100
36
100
65
100
Tablo 5’te çocuklarını yönlendirme konusunda annelerin yaptıkları uygulamalarının sırasıyla
RE (%38,5), KÇA (%26,1), KAA (%13,8), REm (%10,8) ve DGKA (%10,8) temalarına dağıldığı
görülmektedir. Anneler en çok rehberlik etme şeklinde uygulamalar yaptıklarını; en az ise
duruma göre farklı şekillerde davrandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca her iki gruptaki annelerin
REm temasındaki görüşlerin birbirine yakın oranda olduğu ve az olduğu dikkati çekmektedir.
Diğer taraftan çocuğu kreşe giden ve gitmeyen annelerin çocuklarını yönlendirme
uygulamalarının RE, KÇA ve KAA şeklinde sıralandığı; buna karşılık A grubu annelerin RE ve
KÇA temalarındaki uygulamaları aynı oranda tercih ederlerken B grubu annelerin RE temasını
daha çok tercih edip KÇA temasındaki uygulamalara daha az yer verdikleri görülmektedir.
RE temasında A grubundan 10, B grubundan 15 anne ifade belirtmişlerdir. A5, A14, A19, B4,
B15 kodlu anneler “Hayattan, masallardan örneklerle rehberlik ettiğini”; A6, A8, A16, A18, B6,
B8, B10, B11 kodlu anneler “Anlatarak rehberlik ettiğini”;B13, B17 kodlu anneler
“Hayatımızdaki ihtiyaçlarla bağlayarak anlattığını” belirtmişlerdir.
REm temasında A grubundan 3, B grubundan 4 anne görüş belirtmiştir. A1, B3, kodlu anneler
“Rehberlik etmiyorum, kendi hayatını kendisi seçer”;B2, B9 kodlu anneler “Rehberlik etmiyorum.
Küçük olduğu için anlatmadan kendim yaparım” ifadelerinde bulunmuşlardır.
KAA temasında ise A grubundan 3, B grubundan 6 anne ifade belirtmişlerdir. A2, A19, B6, B8,
B10, B14 kodlu anneler “Küçük olduğu için kendisi karar aldığını” belirtmişlerdir.
KÇA temasında A grubundan 10, B grubundan 7 anne ifade belirtmişlerdir. A1, A3, A16, A18,
kodlu anneler “Çocuğunun her şeye kendisi karar alarak, hayatı öğrenmesine yol açtığını”; A14
kodlu anne “Kararı kendisi alarak, sorumluluk almasını istediğini”; B4, B11, B17 kodlu anneler
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“Kendi iradesine bıraktığını”; B2 kodlu anne “Kendisine karar aldırarak gelecekteki
problemlerini karşılayabilmesi için yardım edeceğini” belirtmişlerdir.
DGKA temasında ise A grubundan 3, B grubundan 4 anne ifade belirtmişlerdir. Tüm anneler
“Çocuğunun kararını sorduğunu ve doğru olup olmadığını göre birlikte karar aldıklarını”
belirtmişlerdir.
Buna göre annelerin çocuklarını yönlendirme konusunda farkındalıklarının bulunduğu; buna
karşılık çocuğunu kreşe gönderen annelerin karar almada çocuklarını daha serbest bıraktıkları
ve tercihlerine daha çok saygı duyarken çocuğu nu kreşe göndermeyen annelerin çocukları
hakkında kendilerinin karar almasına daha çok önem verdikleri söylenebilir. Diğer taraftan
çocukları yönlendirme konusunda REm temasındaki uygulamaların her zaman için, KÇA ve
KAA temalarının ise zamana ve duruma göre hem doğru hem de yanlış bir usul olarak
değerlendirilebileceği söylenebilir. Önemli konularda çocukların tercihlerinin olduğu şekliyle
kabul edilmesi problem oluşturabileceği gibi onları ikna etmeden ya da açıklamadan tamamen
annenin karar vermesi de çocuğun gelişimine zarar verebilir.
3.4. Çocukları kreşe giden ve gitmeyen annelerin çocuklarına olumlu davranışlar
kazandırmak için yaptıkları uygulamalara ilişkin bulgular
Tablo 6. Çocukları kreşe giden ve kreşe gitmeyen annelerin çocuklarına olumlu davranışlar
kazandırma uygulamalarının dağılımı
A Grubu
B Grubu
Toplam
Temalar
f
%
f
%
f
%
Sözlü anlatma (SA)
4
13.8 12 41.4
16
27,6
Duruma göre ceza-ödül
7
24.1 5
17.2
12
20,7
kullanma (DGCÖK)
Model gösterme (MG)
6
20.7 5
17.2
11
19,0
Ödül kullanma (ÖK)
5
17.2 5
17.2
10
17,2
Ceza kullanma (CK)
5
17.2 2
7.0
7
12,1
Başkalarıyla
kıyaslama
2
7.0
0
0
2
3,4
(BK)
Toplam
29
100 29 100
58
100
Tablo 6’da annelerin çocuklarına olumlu davranışlar kazandırmak üzere yaptıkları
uygulamaların SA (%27,6), DGCÖK (%20,7), MG (%19,0), ÖK (%17,2), CK (%12,1) ve BK
(%3,4) temalarına yayıldığı; en fazla SK, en az ise BK temalarındaki uygulamalarda
yoğunlaşmanın olduğu görülmektedir.
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Diğer taraftan çocuklarına doğru davranış kazandırma uygulamalarının A grubu annelerde
DGCÖK ve MG temalarına, B grubu annelerde ise SA temasına eğilimin olduğu dikkati
çekmektedir. Buna göre çocuğunu kreşe gönderen annelerin daha çok duruma göre ceza ya da
ödül kullanma uygulamalarını; kreşe göndermeyen annelerin ise daha çok sözlü anlatım
yoluyla iyi davranışlar kazandırma eğiliminde oldukları söylenebilir. Bunun yanı sıra A grubu
annelerin en az düzeyde tercih ettiği; B grubu annelerin ise hiç tercih etmediği uygulama
biçiminin çocuklarını başka birey/çocuklarla kıyaslama olduğu dikkati çekmektedir. Çocuğu
kreşe giden annelerin kreşte gözledikleri diğer çocukları birer ölçüt olarak kullandıkları
söylenebilir.
A grubundan 4, B grubundan 12 anne çocuklarına olumlu davranışlar “Doğru davranışları
kelimelerle anlatarak” kazandırdıklarını belirtmişlerdir.
A grubundan 7, B grubundan ise 5 anne DGCÖK temasına dahil edilen görüş bildirmişlerdir.
A11 kodlu anne “Yaptıklarında gelişme olursa, duruma göre ödüllendiririm”;A15 kodlu anne
“Yaptığı davranışa göre davranırım”;B16 kodlu anne “Cezayı yanlış davranış durumuna
kullanırım”; A17 kodlu anne “Cezayı duruma göre belirlerim” demişlerdir.
A grubundan 6, B grubundan 5 anne MG temasına d}hil edilen görüşler belirtmişlerdir. A3, A14
kodlu anneler “Kitap, masallar ile örnek göstererek”; A4 kodlu anne “Ünlü insanlardan örnek
göstererek”; B7, B11 kodlu anneler “Çevremizdeki güzel insanlardan örnekler vererek”; B11,
B17, B18 kodlu anneler ise “Kendilerinden model göstererek” doğru davranış kazandırmaya
çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
ÖK temasında A ve B gruplarındaki 5’er anne ÖK temasına dahil edilen görüşler ifade
etmişlerdir. A1, B15 kodlu anneler “İstediğini vererek ödüllendirmenin yanlış olduğunu ve iyi
sözlerle ödüllendirerek”; A2; A13, A19, B3, B11, B13 kodlu anneler “İstediğini vermeyle
ödüllendirerek” doğru davranışları öğretmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.
A grubundan 5, B grubundan ise 2 anne, CK temasına d}hil edilebilecek görüşler ifade
etmişlerdir. A2 kodlu anne “Ezberletme cezasını kullanarak”;A12 kodlu anne“İstediği şeyden
mahrum bırakarak”;B8 kodlu anne “Ev işlerini yaptırarak”; B12 kodlu anne “Seni bırakır
gideceğim ifadesini kullanarak” cezalandırdıklarını ve bununla iyi davranışları kazandırmaya
çalıştıklarını belirtmişlerdir.
BK temasında ise yalnızca A grubundan 2 anne görüş bildirmiştir. A5 ve A7 kodlu anneler
“Başka doğru davranıştaki çocukların yaptıklarını söyleyerek” doğru davranış kazandırmaya
çalıştıklarını belirtmişlerdir.
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Çocuklarına doğru davranış kazandırmada A grubu anneleri DGÖCK ve MG temasında
yoğunlaşma olduğu ve bunun sebebi olarak kreşten öğrendikleri hakkında bilgisiz olmaları ve
çocuğuna doğru davranışların önemini göstermek istemeleri; çocuklar görerek alışacakları için
model göstererek en iyi şekilde doğru davranış kazandıracaklarına inandıkları ve bunların
annelerin güçlü yanları olarak söylenebilir.
Kreşe gitmeyen çocuk annelerinin ise çocuklarıyla daha çok zaman geçirmeleri ve farklı
yöntem ve yollarla ilgili görüşebilecekleri kreş öğretmeni gibi bir alternatiflerinin olmaması
nedeniyle sözlü anlatımı daha çok tercih ettikleri söylenebilir.
Kreşe gitmeyen annelerin çocuklarını başkalarıyla kıyaslama yolunu tercih etmemeleri,
çevrelerinde kıyaslayabilecekleri çocukları fazla olmamasından kaynaklanabilir. Diğer taraftan
A grubu annelerde çok düşük olmakla birlikte bu yöntemi iki annenin kullanmış olmasının
olumsuz bir yaklaşıma sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir.
3.5. Çocukları kreşe giden ve gitmeyen annelerin çocuklarının olumsuz davranışlarını
dönüştürmede yaptıkları uygulamalara ilişkin bulgular
Tablo 7. Çocukları kreşe giden ve kreşe gitmeyen annelerin çocuklarının olumsuz
davranışlarını dönüştürmede yaptıkları uygulamaların dağılımı
Temalar
Anlatıp
ikna
ederek
düzeltme (AİD)
Zamana Bırakma (ZB)
Model olma (MO)
Cezalandırarak vaz geçirme
(CV)
Sözlü
uyarıda
bulunma
(SUB)
Sebepleri ortadan kaldırma
(SOK)
Başkalarıyla kıyaslama (BK)
Toplam

A Grubu

B Grubu

Toplam

f

%

F

%

f

%

9

37.5

11

36.7

20

37,0

4
6

16.7
25.0

4
1

13.3
3.3

8
7

14,8
13,0

0

0.0

7

23.3

7

13,0

3

12.5

2

6.7

5

9,2

0

0.0

5

16.7

5

9,2

2
24

8.3
100

0
30

0
100

2
54

3,7
100

Tablo 7’de, annelerin çocuklarında gözledikleri olumsuz davranışları giderme konusunda
yaptıkları uygulamaların AİD (%37), ZB (%14,8), MO (%13,0), CV (%13,0), SUB (%9,2), SOK
(%9,2) ve BK (%3,7) temalarına yayıldığı görülmektedir. Annelerin önemli bir kısmı AİD, pek
az bir kısmı da BK temalarındaki uygulamaları yapmaktadırlar.
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Diğer taraftan çocuğu kreşe giden ve gitmeyen annelerin her ikisinin de AİD uygulamalarını
daha çok tercih ettikleri; buna karşılık CV uygulamalarını SOK uygulamalarını B grubu
anneleri; ZB ve MO uygulamalarını ise A grubu annelerinin diğerlerine göre daha çok tercih
ettiği görülmektedir.
AİD temasında A grubundan 9, B grubundan 11 anne ifade belirtmişlerdir. Annelerin hepsi “Bu
doğru değil diye anlatarak düzeltmeye çalıştıklarını” belirtmişlerdir.
ZB temasında A grubundan 4, B grubundan 4 anne ifade belirtmişlerdir. A14, A16, B8, B14
kodlu anne “Panik olmadan, öfkelenmeden kabullenirim, zamanla düzeleceğine inanırım”
ifadesini kullanmışlardır.
MO temasında A grubundan 6, B grubundan 1 anne ifade belirtmişlerdir. A1 kodlu anne “Ünlü
insanlardan örnek vererek değiştirmeye çalıştığını”; A14 kodlu anne “Kendisinden ve ailesinden
model göstererek değiştirmeye çalıştığını”; B8 kodlu anne “Masallardan örnek vererek
değiştirmeye çalıştığını” belirtmişlerdir.
CV temasında B grubundan 7 anne ifade belirtmişlerdir. B3 kodlu anne “Sevdiği şeyden
mahrum bırakarak cezalandırarak düzeltmeye çalıştığını”; B5, B6, B15, B19 kodlu anneler
“Kızarak düzeltmeye çalıştıklarını” belirtmişlerdir.
SUB temasında A grubundan 3, B grubundan 2anne ifade belirtmişlerdir. A11 kodlu anne “Bu
davranış yanlış, yapma” diye uyardığını; B6 kodlu anne“Bunu ikinci kez yapma” diye uyararak
düzeltmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.
SOK temasında B grubundan 5 anne ifadede bulunmuşlardır. B2 kodlu anne “Sebeplerini
araştırarak, değiştirmeye çalıştığını”; B13, B14, B17 kodlu anneler “Kendisi nerden yanlışlık
giderdiğini araştırarak değiştirmeye çalıştıklarını” belirtmişlerdir.
BK temasında sadece A grubundan 2 anne ifade belirtmişlerdir. A9 ve A19 kodlu anne “Başka
çocuklara kıyaslayarak düzeltmeye çalıştıklarını” belirtmişlerdir.
Buna göre anneleri çocuklarında gözledikleri olumsuz davranışları düzeltmeye çalışırken
anlatım ve ikna yolunu daha çok tercih ettikleri; başkalarıyla kıyaslama yapmanın ise çok az
kullanıldığı söylenebilir.
Buna göre çocuğunu kreşe gönderen annelerin uygulamalarının ve yapma oranlarının daha iyi
durumda olduğu söylenebilir. Bu durum, kreşteki öğretmenlerle fikir alış verişi yapmalarından
ve onlardan destek görmelerinden kaynaklanabilir.
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Çocuklarında gördükleri hoşlanmadık duruma annelerin verdiği tepkilerde iki tarafın da en
yüksek yoğunlaştığı tema Anlatarak düzeltmeye çalışma olarak gözükmektedir. Anneler
hoşlanmadık davranışla karşılaştıklarında ilk olarak davranışın doğru olmadığını anlatmak
istedikleri ve bununla baş etmeye çalıştıkları söylenebilir. Diğer taraftan model olma, belki de
tercih edilmesi gereken en uygun uygulama iken A grubu annelerin orta düzeyde bir
yoğunlaşma, B grubu annelerin ise çok az düzeyde bir yoğunlaşma ile tercih edilmesi,
annelerin çocuklarına yanlış davranışları karşısında doğru uygulamaya az yer verdiği şeklinde
yorumlanabilir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan araştırma sonunda ulaşılan bulgular aşağıda tartışılmıştır:
1. Anneler tarafından çocuklarını tanımak amacıyla genel olarak gözlem yöntemi daha çok
tercih edilmekle birlikte çocuğunu kreşe gönderen ve göndermeyen annelerin daha sık tercih
ettikleri yöntemler farklılaşmaktadır. Çocuğunu kreşe göndermeyen anneler büyük ölçüde
gözlem yöntemini tercih ederlerken çocuğu kreşe giden anneler soru-cevap ve konuşma
yöntemi ile öğretmenleriyle görüşme yöntemlerini daha sık kullanmaktadırlar. Çocukların
yaşları ve kendini ifade yeterlikleri dikkate alındığında gözlem yönteminin daha çok tercih
edilmesi olağan ve olması gereken durum olarak değerlendirilebilir. Zira gözlem, bireylerin
tanınması açısından hem geleneksel olarak hem de bilimsel olarak önerilen ve kullanılan bir
teknik niteliği taşımaktadır (Punch, 2005; Bryman, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bununla
birlikte annelerin gözlem konusunda ne kadar bilinçli ve becerikli davrandıkları konusunun da
önemli olduğu belirtilmelidir. Gözlem, planlı ve basamaklarına uygun olarak yapıldığında
önemli bilgilere ulaşılması mümkünken rast gele ya da kontrolsüz ve amaçsız olarak yapılması
durumunda elde edilen bilgilerin güvenirlik ve geçerliği ile ilgili önemli sorunlar
yaşanabileceği söylenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çocuğu kreşe gitmeyen anneler gözlem
yöntemini daha sık kullanırken çocuğu kreşe giden annelerin soru-cevap ve konuşma ile
öğretmenleriyle görüşmeyi daha çok tercih etmeleri imk}nlarıyla açıklanabilir. Çocuklarının
kreş öğretmeni olması ve onlardan aldıkları yönlendirmeler, çocuklarıyla konuşmayı da daha
çok tercih etmelerini beraberinde getirmiş olabilir. Bu çerçevede, çocuğu kreşe giden annelerin
hem öğretmen gibi çocuğu tanıma konusunda daha bilinçli ve profesyonel kişilerden destek
almasının hem de çocuklarıyla konuşmak yoluyla onlar hakkında birinci ağızdan bilgi alma
yolunu tercih etmelerinin, daha akılcı ve gerçekçi bilgilere ulaşılmasına zemin hazırlayacağı
söylenebilir.
Diğer taraftan, çocukların arkadaşlarıyla konuşarak çocukları hakkında bilgi toplamayı her iki
grup anne de çok az tercih etmektedirler. Bu durum, çocukların arkadaşlarının da küçük
olması nedeniyle bilgi almanın çok gerçekçi olarak değerlendirilmemesinden ya da açık bilgi
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verememelerini düşünmelerinden kaynaklanabilir. Bununla birlikte uygun tekniklerin
kullanılması durumunda çocuklardan gerçekçi bilgilerin alınabileceği belirtilmelidir (Punch,
2005; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Hem bu nedenle hem de öğretmen gibi profesyonel bir destek
almalarının mümkün olmasından dolayı çocuğu kreşe giden annelerin daha avantajlı olduğu
söylenebilir. Bununla birlikte, özellikle çocukların anneleriyle daha çok ve nitelikli zaman
geçirmelerinin psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından çok önemli olduğu alanyazında
sıklıkla dile getirilmektedir (Senemoğlu, 2013; Yavuzer, 1999). Bu nedenle çocuğu kreşe
gitmeyen annelerin de çocuklarıyla nitelikli zaman geçirme konusunda yeterli olmaları
durumunda önemli avantajlar sağlayabilecekleri söylenebilir.
Bu çerçevede ailelere çocuklarını kreşe gönderme konusunda yönlendirilmelerin yapılması;
bununla birlikte çocuklarıyla nitelikli zaman geçirme bilgi ve becerileri kazandırma
doğrultusunda eğitim almaları; bu eğitim süreçlerinde özellikle gözlem yapma ve çocukları
konusunda diğer bilgi edinme yolları konusunda eğitilmelerinin yararlı olacağı söylenebilir.
2. Anneler çocuklarını aile içinde eğitirken en fazla SA, en az ise BK yöntemlerini
kullanmaktadırlar. Diğer taraftan çocuğunu kreşe gönderen ve göndermeyen annelerin
kullandıkları yöntemlerin kullanılma sıralamasında bir farklılık olmamakla birlikte B grubu
annelerin yöntemlere göre dağılımı daha dengeli iken A grubu annelerde SA, OO ve MG
yöntemlerini diğerlerine göre daha çok kullanmaktadırlar. Ayrıca alanyazında önerilmeyen ve
bir takım eleştirilerde bulunulan CD ile BK yöntemleri (Yavuzer, 1999; Duygulu, 2018)
çocuklarını kreşe göndermeyen anneler tarafından daha çok kullanılmaktadır. Nitekim
başkalarıyla kıyaslama yapılması ya da özellikle şiddet içerikli disiplin uygulamalarında
bulunulması çocukların psikolojik ve sosyal gelişmelerine önemli zararlar verebilmekte; bazı
kötü özellik ve davranışların gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir (Olcay, 2015; Yeşildağ,
2010; Yörükoğlu, 1996). Buna göre çocuğu kreşe giden annelerin kullandığı yöntemlerin daha
eğitsel olduğu ve önerilen yöntemlerin onlar tarafından daha çok kullanıldığı söylenebilir. Bu
durum, çocuğunu kreşe gönderen annelerin öğretmenlerinden bu konuda yararlanmaları ya da
onlardan örnek alıyor olmaları ile açıklanabilir. Bununla birlikte anneler tarafından bu
yöntemlerin ne düzeyde yeterli ve etkili kullanabildikleri ile ilgili bir yorumun yapılamayacağı
belirtilmelidir. Bu nedenle annelerin bu yöntemleri ne düzeyde etkili kullanabildikleri ile ilgili
detaylı çalışmaların yapılması; kullandıkları eğitim yöntemlerini etkili kullanabilmelerine
yardımcı olacak bir eğitim sürecinden geçirilmeleri önerilebilir. Bu çerçevede öğretmen ve
eğitimbilimciler tarafından seminerler yapılması ve zaman zaman ortak toplantılar
düzenlenerek bu konuların tartışılması için eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.
3. Anneler çocuklarını yönlendirmek için rehberlik etme ve çocuklarının kendi kararlarını
alması uygulamasına daha çok başvurmaktadırlar. Bununla birlikte çocuğu kreşe giden anneler
diğer annelere göre rehberlik etme uygulamasını daha az, çocukların kendileri ile ilgili
kararları almasına imk}n verme uygulamasını ise daha çok yapmaktadırlar. Çocuğu kreşe
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giden annelerin çocuklarının iradelerine daha çok önem verdikleri söylenebilir. Bu durum,
çocuklarının kreşe gitmeleri nedeniyle öğretmenlerinden destek almaları ya da onlara
güvenmeleri bu konuda etkili olmuş olabilir. Bununla birlikte okul öncesi çocukların henüz
kendi kararlarını alabilecek yetkinlikte olmadığı; buna karşılık gelecek yaşamlarına
hazırlanmaları açısından da karar alma egzersizlerinin yapılması gerektiği düşünüldüğünde
(Yavuzer, 1999; Yörükoğlu, 1996) gerek bütün kararların anneler tarafından alınması gerekse
tamamıyla bu sorumluluğun çocuklara yüklenmesinin doğru olmadığı söylenebilir. Bu nedenle
bazı annelerin yaptığı gibi duruma göre hareket etmelerinin daha yararlı olacağı; ancak bu
konuda bilinçli hareket etmelerinin gerektiği belirtilmelidir. Buna göre REm, KÇA ve KAA
temalarında görüş bildiren annelerin çok doğru hareket etmedikleri; çocuklarıyla iletişim
kurma ve karar alım süreçlerinde de onlara rehberlik etmeleri ile ilgili eğitilmelerinin gerekli
olduğu; bu çerçevede bir eğitim almalarının yararlı olacağı söylenebilir. Diğer taraftan karar
alım süreçlerinde çocuk-anne etkileşiminin nasıl oluştuğu konusunda detaylı araştırmaların
yapılması gerektiği önerilebilir.
4. Anneler çocuklarına olumlu davranışlar kazandırırken genel olarak 6 farklı temada
uygulamalarda bulunmaktadırlar. Diğer taraftan çocuğunu kreşe gönderen anneler en çok
duruma göre ceza ve ödül uygulamasını daha çok kullanırlarken çocuğunu kreşe göndermeyen
anneler sözlü anlatım yolunu belirgin şekilde daha çok kullanmaktadır. Çocuğu kreşe gitmeyen
annelerin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeleri; buna karşılık çocuğu kreşe giden
annelerin okul ya da öğretmenden farklı yöntemleri de görmüş ya da yönlendirilmiş
olmalarından uygulamalarda farklılaşmaları doğurmuş olabilir.
5. Anneler çocuklarındaki olumsuz davranışları gidermek için ise yedi farklı uygulama
biçiminden yararlanmaktadırlar. En çok sözlü anlatım yoluyla ikna etmeyi tercih ederlerken en
az başkalarıyla kıyaslama uygulamasını yapmaktadırlar. Diğer taraftan çocuğu kreşe giden ve
gitmeyen annelerin sözlü anlatım yoluyla ikna yolunu en çok tercih ederlerken cezalandırarak
giderme yolunu çocuğu kreşe gitmeyen anneler kullanırlarken çocuklarını kreşe gönderen
anneler bu yolu kullanmamaktadırlar. Benzer şekilde sebepleri ortadan kaldırma yolunu
çocuğu kreşe giden anneler tercih etmezken kreşe çocuklarını göndermeyen anneler
kullanmaktadırlar.
Buna karşılık gerek olumlu davranışlar kazandırırken gerekse olumsuz davranışlarını
giderirken içerik olarak benzer yöntemler kullandıkları dikkati çekmektedir. Bu çerçevede bu
yöntemlerin her birinin kullanılabilir yöntemler olduğu alanyazında sıklıkla dile
getirilmektedir (Yavuzer, 1999; Sönmez, 2015; Senemoğlu, 2013). Ödül ve ceza kullanımı,
model gösterme yolu bu yöntemler arasında en sık önerilen yollar olarak nitelenebilir. Sözlü
anlatımlarda bulunma, nasihat etme, zamana bırakma vb. ile ilgili de alanyazında aktarımlar
bulunmaktadır (Senemoğlu, 2013; Yeşildağ, 2010;). Ayrıca kreşe çocuklarını gönderen
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annelerin ceza ve ödül uygulamalarını duruma göre kullanmalarının önemsenmesi gerektiği
belirtilmelidir. Zira sürekli ödüllendirme ve cezalandırma davranışları bazı olumsuzlukları
doğurabilmektedir (Yörükoğlu, 1999; Olcay, 2015). Diğer taraftan, model göstermenin,
arkadaşlarıyla kıyaslama ya da onları model gösterme şeklinde olması çocuklarda bir takım
olumsuzlukların gelişmesine neden olabilmekle birlikte, çocuklar tarafından sevilen ve
önemsenen kimselerin model gösterilmesinin yararlı sonuçlar verebileceği söylenebilir. Buna
göre çocuklara olumlu davranışlar kazandırmada gösterilen yöntemlerden ziyade bu
yöntemlerin doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılmasının daha önemli olduğu
belirtilmelidir. Bu nedenle annelere çocuklara olumlu davranışların kazandırılmasına dönük
yöntem ve uygulamaların içeriği, nasıl kullanılacağı gibi konularda eğitim verilmesi yararlı
olabilir.
Bunların dışında; Kırgızistan Devletinde henüz tanımı yapılmamış ve çerçevesi çizilmemiş bir
meslek olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mesleğinin tanımlanması; üniversitelerde
bölümler açılarak yetiştirilmeleri ve okullarda ve kreşlerde uzman görevlendirmelerinin
yapılması sağlanmalıdır.
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OKUL YÖNETİCİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN STRES
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Doç.Dr. Süleyman DOĞAN*
Reyhan KALKAN**
Özet
Bu araştırma öğretmen ve yöneticilerin stres düzeylerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Araştırma anket 2016-2017 eğitim öğretim yılında İzmir ili Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde görev
yapan öğretmen ve yöneticilere uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20.0
programı kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan stres ölçeği 38 maddeden oluşmaktadır.
Araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach's Alpha sayısı 0,938 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmada ikili gruplar için t-testi, üç ve daha fazlası gruplar için ANOVA testi ve elde edilen
farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla ise, tamamlayıcı analizlerden biri olan Tukey Testi
kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen
ve yöneticilerin 229 kadın; 171 erkek’tir. Bu araştırmaya göre kadınların erkeklere oranla
daha stresli olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 50 yönetici ve 350 öğretmen d}hil edilmiştir.
Öğretmen ve yöneticilerin en geniş aralığının 6-10 yıl arasında deneyime sahip olduğu
görülmektedir. Yaşın stres üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Araştırmanın
verileri ile elde edilen sonuçlarda öğretmen ve yöneticilerin zorunlu yer değiştirmesi stres
düzeylerini arttırdığı görülmektedir. Mevzuatın karışık olması öğretmen ve yöneticiler için
strese neden olmaktadır.Öğretmen ve yöneticilerin astları ile olan anlaşmazlık düzeyleri strese
neden olmaktadır şeklinde yorumlanabilir. Eğitim sistemindeki belirsizlikler öğretmenler ve
yöneticiler arasında stres yaratmakta şeklinde ifade edilmektedir.
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* Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü,
dogansuleyman1@hotmail.com
** Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitüsüEğitim Yönetimi Bilim
Dalı, reyhan_klkan@hotmail.com

184
184

COMPARISON OF STRESS LEVELS BETWEN STATE AND PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL
ADMINISTRATORS

Abstract
The research aims to compare the stress levels of teachers and administrators. The research
questionnaire has been applied to the teachers and administrators working at main schools of
Ödemiş and Kiraz counties in İzmir province during 2016-2017 education year.SPSS 20.0
program was used for statistical analysis of data. The stress scale handled in the study consists
of 38 items. The Cronbach's Alpha number of the scale used in the study has been calculated as
0,938. In the study, t-test has been used for two groups, ANOVA test for three or more groups,
and Tukey Test, one of the complementary analyzes, have been used to determine the source
of the difference.The level of significance has been accepted as p <0,05. 229 of the teachers
and administrators participating in the research are female; 171 are male. According to this
research, it has been indentified that women are more stressful compared to men. 50
managers and 350 teachers have been added to the study.It is seen that 134 of the large
majority of the teachers and administrators have experience between 6-10 years. İt has been
seen that age has a significant effect on stress. It is seen that teachers and administrators
increased the stress level of essential change of situation in the results obtained with the
research data. The complication of the legislation can be interpreted as the cause of the stress
for the teachers and administrators and the level of disagreement between the teachers and
the administrators with their subordinates is causing the strase. In addition, the uncertainties
in the education system are expressed as stress between the teachers and the managers.
Keywords: Stress, teacher, school administrators

1.Giriş
Araştırmanın iskeleti bu bölümde oluşturan problem cümlesi, alt problemler, araştırmanın
önemi ve amacı, sınırlılıkları, varsayımları ve tanımlar açıklanacaktır.İnsan hayatında olduğu
gibi yönetimlerde de stres önemli yer tutmaktadır. Bu stresten en çok etkilenenler ise
yöneticilerdir. Genel anlamda yönetici bir kurumun işleyişinde baş sorumlu olarak bazı
inisiyatifleri kullanmak durumundadır. Kurumların sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için
yöneticilerin stres düzeylerinin minimale indirilmesi gerekmektedir. Güney'e göre (2012)
yöneticiler, mevzuatlarda yazılı olan kuralları gerektiğinde inisiyatifini kullanarak örgütsel
amaçlar doğrultusunda işlerin düzenli bir şekilde yürüten kişidir.
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1.1.Problem Durumu
Sürekli bir bilgi sirkül}syonu içinde bulunmaktayız ve insanların buna ayak uydurabilmesi için
kendi sınırlarını zorlamaları gerekmektedir. 20. ve 21.yüzyılda yaşan insanları diğer yüzyılda
yaşayan insanlara kıyasla çok daha hareketli ve hızlı olmaları gerekmektedir. Globalleşen
dünya üzerinde ayakta durabilmek için sürekli bilgi açığını kapatmak durumunda kalıyoruz.
İnsanların bu ortamlarda stres kavramıyla karşılaşmamaları neredeyse imk}nsız (Ertekin,
1993: 50).
İnsanlar streslerini kontrol altında tutmada her zaman başarılı olamayabilir. Bu gibi
durumlarda stresle baş edebilme yöntemlerinden yararlanmakta fayda vardı. Özellikle çalışma
ortamlarında bireyler streslerini kontrol altına alamadıkları zaman kendileri huzursuz
oldukları gibi ortamın da gerilmesine neden olabilirler.
Her bireyin kendi ve çevresinin huzuru için stresle baş edebilme yöntemlerini bilmesi
gerekebilir. Özellikle okullarda yöneticilik yapan bireylerin bu yöntemleri bilmesi ve
uygulamaya sokması gerekir. Stres deyince genellikle olumsuz düşünceler akla gelir h}lbuki
stresin kararında olması bireyi diri tutar ve yaptığı işteki heyecanını arttırır. Olumlu stres
insanların performansını arttırırken olumsuz stresin ise performansı düşürdüğü hatta sağlığı
da olumsuz etkilediği görülmüştür. Yöneticiler çalışanları üzerinde neyin stres yaratacağını
tahmin etmeli ve ortamı buna göre düzenlemelidir.
Günümüze kadar stres ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Öğretmenlik mesleği Amerika Stres
Enstitüsü 'nün yapmış olduğu çalışmada insan sağlığını olumsuz etkileyen riskli meslek türleri
arasına almıştır (Cemaloğlu, 2007: 73).
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğretmenin akademik yeterliliği kadar kişilik özelliklerinin
de önemli olduğu Adams tarafında ortaya konmuş ve ''öğretmen stresi'' kavramı çokça
konuşulur olmuştur. Akpınar öğretmen stresini anlatırken ''azı karar, çoğu zarar '' cümlesiyle
özetlemektedir. Az olan stresin öğretmene heyecan verdiği ve kendini geliştirmesini
sağladığını söylerken, kontrolsüz çok olan stresin ise öğretmenin günlük yaşantısına ve
öğrencilere zarar verdiğini ortaya koymuştur (Akt: Akpınar, 2008).
İnsanın yetiştirilmesi söz konusu olan öğretmenlik mesleğinde öğretmenimizde olan bir
olumsuzluk tüm öğrencileri etkileyeceği için istenilen bir durum değildir. Özel yaşamında, iş
ortamında oluşan herhangi bir stres bireylerin performansını düşürmesine neden olur.
Havighurst ve Neugarten’e göre öğretmenler, okul ortamının ve idari kadronun kendilerinin
performansını etkilediğini, mutlu olmalarını buna bağladıklarını söylemektedir. Olumlu
ilişkilerin kurulduğu bir okulda öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların performansının yüksek
olduğu söylenebilir (Akt: Bursalıoğlu, 2005).
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1.2. Problem cümlesi
''Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeyleri farklı mıdır? ''

1.2.1. Alt Problemler
● Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeyleri cinsiyete göre anlamlı şekilde
farklılaşmakta mıdır?
● Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeyleri yaşa göre anlamlı şekilde farklılaşmakta
mıdır?
● Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeyleri kıdem yılına göre anlamlı şekilde
farklılaşmakta mıdır?
● Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeyleri örgütsel bağlılıklarına göre anlamlı şekilde
farklılaşmakta mıdır?
● Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeyleri öğrenim durumuna göre anlamlı şekilde
farklılaşmakta mıdır?
● Okul yöneticileri ile öğretmenlerin stres düzeyleri okuldaki öğrenci sayısına göre anlamlı
şekilde farklılaşmakta mıdır?

1.3. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı stresin insan hayatı üzerindeki etkilerinin neler olduğu, olumlu ve
olumsuz yönleri, stresin iş hayatında ne kadar yer verilmesi gerektiği, stresle nasıl baş edildiği,
okullarda yaşanan stresin yöneticiler ve öğretmenler üzerindeki etkilerinin neler olduğu,
stresin çalışma performanslarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.

1.4.Araştırmanın Önemi
Globalleşen dünyada gelişen teknolojiye ayak uydurmak çok da kolay olan bir süreç değildir.
Bilgi sürekli bir değişim halinde buna yetişmek için insanların kendini yenilemeleri
gerekmektedir. Adeta zamana karşı bir yarış başlatılmıştır. Kısa sürede daha fazla bilgi, üretim
ve bunun sonuçlarından biri olan tüketim de baş göstermiştir. Bunların hepsini bir potada
erittiğimizde ise karşımıza insan sağlığını yakından ilgilendiren ve birçok hastalıkların baş
sebeplerinden olan stresin iyiden iyiye kendini gösterdiğini görüyoruz. Tüm mesleklerde
stresin etkisi önemlidir fakat öğretmenlik mesleğinde biraz daha önemi artıyor. Stres
öğretmeni fizyolojik, psikolojik, sosyal ve bilişsel açıdan olumsuz etkilemeye başladığı zaman
bu öğrencilerine dolaylı yönden yansır (Sarı,2005). Bu da yetişen nesillerin bundan
etkileneceğini ve topluma buna göre yön vereceğini gösteriyor. Bir toplumda sağlıklı nesiller
yetiştirmek istiyorsak öğretmenlerimizin streslerinin kontrol edilebilir düzeyde olmasını
sağlamamız gerekebilir.
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Bu araştırmada elde edilecek bulguların;
● Okul yöneticileri ile öğretmeler arasındaki stres düzeylerinin karşılaştırılmasına kaynak
sağlaması,
● Okul yöneticileri ile öğretmenler arasındaki stres düzeylerinin belirlenmesine kaynak
sağlaması,
● Okul yöneticileri ile öğretmenlerin demografik özelliklere göre (yaş, cinsiyet, okul türü vb.)
stres düzeylerinin değerlendirilip, insan üzerindeki stresin azaltılması sürecine katkıda
bulunacağı,
● Konu ile ilgili yapılacak olan yeni araştırmalara farklı bir bakış açısı vereceği
düşünülmektedir.

2.KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Stres nedir?
Stres insanlık tarihi boyunca var olan bir olgudur. İnsan üzerindeki etkileri ilk başlarda, sadece
tanıma dökülmüş değildi. 17.yüzyıldan beri stres artık fark edilir olmuş; felaket, dert, keder,
büyü şeklinde tanımlanmış. 18. ve 19.yüzyılda ise baskı, zorluk ve istenilmeyen bir güç olarak
tanımlanmıştır. Latinceden türemiş bir kelimedir stres. Stresin en genel tanımı dışarıdan gelen
etkiye karşı organizmanın verdiği fiziksel ve ruhsal tepkileridir. İnsanoğlu son birkaç yüzyılda
stresin bir tanımını yapmıştır fakat insanlık tarihine bakıldığında avlanmak, barınmak gibi
yaşamsal özelliklerini gidermek için de stres altına girmiştir fakat bunun yüzyıllar sonra
tanımlamıştır. Şimdilerde ise stres kavramının iş bulma ve yaşam koşullarına ayak uydurmayla
aynı paralellikte gittiğini varsayabiliriz.
Sir William Oslen stresi yoğun çalışma ve kaygıdan kaynaklandığını açıklamıştır. Sir William
Oslen çalışmalarından belli bir süre sonra Walter B.Cannon yaptığı araştırmalarda stresi
''kaçma savaşma'' tepkimesini açıklarken stres kavramını kullanmıştır(Baltaş ve Baltaş, 2014).

2.1.1. Bireyi strese sokan nedenler nelerdir?
Dünya tarihine bakıldığında tüm canlıların bilerek ya da bilmeyerek strese maruz kaldığını
görüyoruz. Stresin nesilden nesle geçen bir özelik olduğunu söyleyenler dahi var.
Yaşanmışlıklar, yaşanacak olanlar metabolizma üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Geçmiş
ve gelecek kaygısı çözümlenmesi zor olan insan psikolojisini iyice çıkmaza sokar. Bazen hiç
olmadık bir durum insanı stres altına sokabilir, gerçekten de anlaşılması zor organizmalarız.
Selye 'ye göre canlılar olumlu ya da olumsuz durumlar karşısında bir tepki gösteririler.
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“Stresin bir tanımı yapılabiliyor fakat nedenleri hakkında net bir şey söylenemiyor. İnsanların
psikolojik durumlarına göre bir dönem stres yaratan neden başka bir dönem strese neden
olmamaktadır ”(Şanlı, 1993: 55).
Bir resmi elde etmek için puzzel parçalarının birleşmesi gerektiği gibi stresin oluşması için de
stresi oluşturan parçaların birbirini tamamlaması gerekir. Kişiler hayatlarının büyük bir
kısmını çalışma ortamlarında geçirirler. Seçtikleri meslek, çalışma ortamı ve çevresel faktörler
insanın mutlu olma sebebi olabileceği gibi mutsuzluk sebebi de olabilir. Stres nedenleri “ Kişiye
bağlı olabilir, çalıştığı ortama yani örgüte bağlı olabilir ve çevresel faktörler etkili olabilir ”
(Keskin, 1997: 144).
Stres insanların doğduğu yere ve zamana, kültürüne, kalıtsal özelliklerine, çalıştığı ortama,
çevresine, kişiliğine, cinsiyetine ve daha birçok şeye bağlıdır. “Bireyleri psikolojik ve fizyolojik
olarak etkilemesine neden olan her etki strese neden olabilir ” (Özdevecioğlu vd. ,2003: 131).

2.1.2. Stres kişiye bağlı mıdır?
Bireyin stres yaşamasında cinsiyetinin, yaşam tarzının, yaşının, aile ve medeni durumunun,
sosyo-ekonomik durumunun, kişiliğinin, yeteneklerinin ve daha sayabileceğimiz birçok faktör
etkili olur.
Kişinin psikolojik ve fiziki olarak sahip olduğu özellikler bireye özgü stres sebeplerini ortaya
koyar. Bununla birlikte bulunduğu çevre, ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi ya da bireyin
psikolojik olarak strese dayanaklığı, bireysel stres kaynaklarını belirler (Bozkurt vd. 2010).
Stres kişiye bağlı olarak değişir. Bir duruma verilen tepki insanlara göre farklılık gösterebilir
bu da kişiden kişiye stres kaynaklarının değiştiğini gösterir. Bireyin stres yaratan durumları
algılama biçimleri vereceği tepkiyi de şekillendirir. “Hissedilen stresin büyüklüğü,
karşılaştığımız durumu nasıl algıladığımızla ilgilidir”(Yöndem, 2006: 93-95).

2.1.3. Stres örgüte bağlı mıdır?
Nüfusun hızla artması ve bu artışa paralel olarak iş olanaklarının artmaması iş bulma kaygısını
ortaya koymuştur. Devamlı değişen iş hayatı çalışanların işlerine olan güvenini azaltmakta ve
belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Hızla değişen dünya örgütsel stres kavramını ortaya koymuştur
(İştar, 2012: 2).
Meslek seçimi yaparken aslında çok iyi düşünüp karar vermek gerekiyor. Bireyler meslek
seçimi yapacağı dönemlerde bunun çok farkında olmuyor fakat hayatının büyük bir kısmın
yapacağı bu meslekte geçireceği bilince olsa çok daha fazla dikkatli olurlar. İş hayatı yaşamın
her boyutunu etkileyen bir süreçtir. Çalışılan işten alınan doyum hayatımızı dolaylı yönden
etkilemektedir (Altıntaş, 2008: 109).
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Öğretmenlik stresli meslekler arasında yer almaktadır. Toplumu şekillendiren bireyler
yetiştirmek sorumluluğu çok fazla olan bir iş grubudur. Hem toplumu etkileyen hem de
toplumdan etkilenen öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Öğretmenin mutlu olması
demek girdiği sınıflarda hitap ettiği öğrencilerinin mutlu olması demektir. Sağlıklı nesiller
yetiştirebilmek için öncelikle öğretmenlerin psikolojik sağlıklarının yerinde olması gerekir. Bir
ülke için eğitim çok büyük bir güç demektir. Bunun farkına varabilen ülkeler eğitime yapılan
yatırım miktarlarından belli olmaktadır.
Örgütlerde olan belirsizlik çalışanları her zaman stres altına sokmaktadır. Ast üst arasındaki
belirsizlik, kuralların kişilere göre uygulanması, adaletsizlik, görev dağılımının düzensiz
olması, fiziki şartlar, fazla iş yükünün olması, çalışma şartları, yapılan değerlendirmedeki
haksızlık, dedikodu ve buna benzer birçok neden çalışanları stres altına sokmaktadır.
“İnsanların bulunduğu her ortamda iletişim olmak zorundadır. Bir durumu çözmek bilgi alış
verişi yapmak için iletişim kurmak durumundayız”(Cüceloğlu, 2000: 12).
Bir örgütte iletişim sorunu varsa işlerin yürütülmesinde sıkıntılar ortaya çıkar. Çok küçük bir
sorun zamanında konuşulup çözüme kavuşturulmadığında da gittikçe büyür ve çözülmez bir
hal alır. İletişim eksikliği olan okullarda sürekli gergin bir ortam olduğu gibi basit aksaklıklar
bile krize dönüşebilir ve bu da bireyler üzerinde strese neden olmaktadır.

2.2. İnsanın streste olduğunun belirtileri
Sürekli strese maruz kalan bireylerin belli bir süre sonra bunu kaldıramayıp vücudunda farklı
rahatsızlıkların çıkmasına neden olduğu bilinmektedir. Stresle baş edemediğimiz zamanlarda
vücut bununla savaş ya da kaç tepkisini yaşar bu da ikilem arasında kalan bireyde farklı
belirtiler başlar (Yılmaz, 2006: 35).
Yapılan araştırmalara göre strese maruz kalan bireylerde görünen rahatsızlıklar şunlardır:
mide bulantısı, kasların gerilmesi, kontrolsüz göz kırpması, solunumun ve kalp atışlarının
hızlanması, fazla yemek ya da iştahsızlık, yorgunluk, hayattan zevk almamak, sürekli bir uyku
hali, sindirim bozukluğu, uyurgezerlik, rahatsız edici rüyalar görme, uyandığında kendini
yorgun hissetme, ses ve gürültüye aşırı hassasiyettir (Şimşek, 1999: 296 ).
Bireylerin aynı olay karşısında farklı tepkiler vermesi stresten etkilenme oranlarının da farklı
olduğunu gösterir. Kimileri stresi davranışlarında gösterirken; sinirlenir, nefes alış verişleri
hızlanır, kimilerin de vücudu stresle ilgili belirtiler verir. Vücudunda kızarıklıklar oluşur, mide
rahatsızlığı, uykusuzluk başlar. Bazı bireyler ise zihinsel olarak tepki verirler. Unutkanlık,
karar vermede güçlük, korkular ve birçok tepki baş gösterir.
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2.3.Stresin olumlu ve olumsuz yönleri
Stres denilince ilk akla gelen olumsuz bir anlamdır. Kontrol altına alınabilen stresin ve kısa
vadeli olan stresin insan üzerinde olumlu etkileri vardır. H.Selye yaşam boyunca stresin
kaçılmaz olduğunu söylemiş ve bazı durumlarda da olumlu etkilerinden bahsetmiştir (Tatar,
2010: 3).
Olumlu stres kişiyi başarıya ulaştırmada yönelik bir ivme yaratmaktadır. Birey hem sosyal hem
de ruhsal anlamda gelişir. Doğru karar alabiliyor ve zor bir durum karşısında soğukkanlı
davranabiliyorsak olumlu stresin etkisinde olduğunu söyleyebiliriz (Şahin,2010).
Uzun süre strese maruz kalındığında kişi üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarır. Fiziksel ve
psikolojik olarak insanın hayat kalitesini olumsuz etkiler. Olumsuz stres kan basıncında artma,
mide bulantısı, depresyon, karamsarlık, kendini bir yere ait hissedememe, karar vermede
zorlanma, öfke nöbetleri yaşama gibi fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlar
(Bozkurt, vd, 2010).

2.4.Okul yönetimi ve stres
Bir ülkenin kalkınmasını sağlayan eğitim ve öğretimdir. Okullar eğitim ve öğretimi sağlayan
kurumlardır. Geleceğe sağlam adımlar atmak isteyen ülkeler okula ve yönetimine gerekli
önemi vermektedirler. Okul yönetimi eğitimi yönlendirmektir. Okul yönetiminin amacı elde
bulunan imkanları en verimli ve koordineli biçimde düzenlemesini sağlamaktır.
Yönetim, bireylerin toplumdaki yaşayış biçimlerini belirli bir amaç için düzenlenen kurallara
uyarken bir başkasının egemenliğini kabul etmesidir (Fişek, 1979: 51-52).
Söz konusu insan eğitimi olunca genel olarak yönetimde uygulanan kurallar geçerli
olmayabilir. Eğitim yönetimi bireyleri ve dolayısıyla toplumu geliştirmeyi amaçlar. Çocukları
yetiştirmek aslında toplum çekirdeğini yetiştirmeye benzer.
Çekirdeği önce çimlenmeye hazır olacak koşulları sağlarsın sonra toprağa verirsin. Toprağa
verdiğin çekirdek yıllar sonra sana meyvesini verir. Önce fidan sonra ağaç olur. Toprağın
içinde, köklerini salıp kendini var etmesi gerekir ağacın. İyi yetişmiş ağacın meyvesi de yenir
gölgesi de yeter etrafa. Çocukları yetiştirmek de böyledir işte sabır gerektirir, özveri gerektirir.
Meyvesi yıllar sonra yenecek olan çekirdek gibi düşünmek gerekir çocukları. Geleceğimize yön
verecek olan çocuklarımızdır. Bu kadar önemli bir kurumun yönetimi de özenli ve doğru bir
şekilde yapılmalıdır.

2.5.Stresle nasıl baş edilir?
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Stresin kökeni yüzyıllar öncesine dayanır. İnsanın hayat kalitesini doğrudan etkileyen
faktördür. Fiziksel ve ruhsal olarak stresin etkilerinden kurtulabilmek için stres yaratan
sebepler iyi bilinmeli ve kontrol altına alınmalıdır.
Her insanın stres karşısında verdiği tepki farklıdır. Strese verilen tepkiler hem çevresine hem
de bireyin çevresini algılama şekline bağlıdır. Çevresinde olan durumlar insanın strese
girmesine neden olan ilk faktördür. Diğeri bireylerin olayları algılama şeklidir. Stres karşısında
vereceği tepki çevre ile bireyin kendi iç dünyasının harmanlamasıyla oluşur(Tutar,2011:269).
İnsanlar stresin etkilerini vücutlarından silmek için birçok yöntem denemişlerdir.Spor
yapmak, meditasyon, dua etme, doğru beslenme bedensel olan; olumsuz düşüncelerden
uzaklaşma, düşüncelerin kontrolü zihinsel olarak bireyin kendini stresten koruma yöntemleri
vardır(Tutar,2011:270).

2.6.Konuyla İlgili Yapılan Çalışmalar
Arzu Karakaya'nın (2013) yaptığı “Okullarda Görev Yapan Kadın Ve Erkek Yöneticilerin Stres
Düzeylerinin Karşılaştırılması” çalışmasında stresi bazı değişkenlere göre incelemiştir.
Araştırma evreni İstanbul ilinin bazı ilçelerinden oluşmaktadır. Anket uygulanmış ve sonuçlar
SPSS programı ile yapılmıştır. Kadın ve erkek yöneticileri stres düzeyleri belirlenmesine
yönelik öğrenin durumu, yaş, cinsiyet, kıdem, öğrenci sayısı, okul türü, branş değişkenlerine
göre incelenmiştir. Kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranla daha stresli oldukları, bir
durum karşısında daha çabuk etkilendikleri, sabırsız oldukları sonucuna varılmıştır.

3.Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada nicel tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma öğretmen ve yöneticilerin stres düzeylerini karşılaştırmayı belirlemeye yönelik
olduğundan ilişkisel tarama modeline uygundur.

3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, 2016-2017 eğitim öğretim yılında İzmir ili ödemiş ve kiraz ilçelerinde
görev yapan öğretmen ve yöneticilerdir. Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde bulunan milli eğitime
bağlı devlet okullarında 1000 öğretmen ve yönetici araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
Evren belirlendikten sonra İzmir ili Ödemiş ve Kiraz ilçeleri sınırları içerisinde görev yapan
öğretmen ve yöneticileri temsil etmesi için basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu
tür örneklemelerde, her birimin örnekleme seçilme olasılığı bilinmediği gibi, örneklemin
evreni temsil gücü konusunda da bir şey söylenmez. Basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile 350
öğretmen ve 50 yöneticiye araştırmacı tarafından ulaşılarak ölçeğin amacı ve nasıl
doldurulacağı konusunda kısaca gerekli bilgi verildikten sonra anket uygulanmıştır.
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3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma ölçeği iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmen ve yöneticilerin kişisel
bilgi formu ile öğretmen ve yöneticilerin sosyo demografik özellikleri hakkında bilgi alınmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde Karakaya’nın (2013) çalışmasında kullanmış olduğu anket
formundan yararlanılmıştır. Anket formunda yönetici ve öğretmenlerin stres düzeylerini
ölçmeye yarayan 38 ifade yer almaktadır. Amaç bireylerin bu ifadelere katılımındaki stres
düzeylerini değerlendirmektedir. Anket formunun ifadelerinde bireyin ‘Her zaman’ ,
‘Çoğunlukla’, ‘Nadiren’ ve ‘Hiçbir zaman’ yanıt seçeneklerinden biri ile değerlendirmesi
istenmektedir

3.4. Verilerin analizi
Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmada öğretmenlerin ve yöneticilerin demografik özellikleri
ile birlikte anket sorularına verdikleri cevaplar nesnel olarak analiz edilmiştir. Verilerin
istatistiksel analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) programı
kullanılmıştır. Verilerin analizinde hem açıklayıcı hem de genelleyici istatistiksel yöntemlerden
yararlanılarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Ankete katılmaya gönüllü olan öğretmen ve
yöneticilerin demografik özellikleri analiz edilmiş ve frekans dağılımları verilmiştir.

4.Bulgular
4.1. Değişkenlerin Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Bu bölümde araştırma kapsamına alınan ve veri toplama aracı geçerli olarak değerlendirilen
öğretmen ve yöneticilerin genel bilgiler yer verilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen ve
yöneticilerin demografik özellikleri frekans sonuçları incelenmiştir. Edinilen bulgular Tablo da
gösterilmektedir. (N:400)
Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin 229 (%57,3)’u kadın; 171 (%42,8)’i erkek
olduğu görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin 75 (%18,8)’i 25-30 yaş arası; 109 (%27,3)’u
31-36 yaş arası; 91 (%22,8)’i 37-42 yaş arası; 60 (%15)’ı 43-48 yaş arası; 65 (%16,3)’i 49 yaş
ve üzerinde olduğu görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin 364 (%91)’ü lisans mezunu; 36
(%9)’sı lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların 50 (%12,5)’si
yönetici ve 350 (%87,5)’si öğretmendir. Öğretmen ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun 134
(%33,5)’ünün 6-10 yıl arasında deneyime sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan
öğretmen ve yöneticilerin okullarının 169 (%42,3)’u 1-500 öğrenci kapasitesinde olduğu; 128
(%32)’sinin 501-1000 öğrenci kapasitesinde olduğu görülmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin
görev yaptıkları okullarda 268 (%
67)’i tam gün öğretim gördüğü; 132 (%33)’sinin ikili
öğretim gördüğü görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin görev
yaptıkları branşları farklı gruplarda olduğu görülmektedir. Araştırmada bölümlerin daha az
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sayıda kategorik değişken elde etmek amacıyla gruplandırması yapılmıştır. Sayısal bölümler
matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri; sözel bölümler Türkçe, sosyal, tarih, coğrafya,
İngilizce, felsefe; sınıf öğretmeni sınıf öğretmeni, ana sınıfı; genel yetenek görsel sanatlar,
müzik, resim, bilgisayar, rehberlik; diğer bölümler sağlık, din kültürü branşlarından
oluşmaktadır. Sayısal bölümü 86 kişi; sözel 133 kişi; sınıf öğretmeni 68 kişi; genel yetenek
70 kişi ve diğer bölümler 43 kişiden oluşmaktadır.

5.Sonuç ve Tartışma
Tezin bu bölümünde İzmir ilinin Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde bulunan okullarda görev yapan
350 öğretmen 50 yöneticiden oluşan bir grup üzerinde yapılan anket sonuçları açıklanmıştır.

5.1.Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması ile İlgili
Bireylerin Bağımsız Değişkenlere Göre Verdiği Cevaplara İlişkin Sonuçlar
5.1.1. “ Cinsiyet ” değişkenine bağlı sonuçlar;
● “Genel Olarak Stresli Biriyimdir.”
● “Bireysel ihtiyaçlarım karşılanmadığında strese girerim.”
● “Aile içinde yaşadığım olumsuzluklar bende strese yol açar.”
● “Hasta olduğumda stres düzeyim artar.”
● “Etrafımdaki olaylar beni çabuk etkiler.”
● “Sabırsız biriyimdir.”
● “Yaşım ilerledikçe daha fazla stres yaşıyorum.”
● “Çalışma saatlerimin uzun oluşu strese yol açıyor.”
● “Birçok işi kendimin yapmak zorunda kalmam strese sokuyor.”
● “Okulda yeterli iletişimi kuramamak strese sebep oluyor.”
● “Üstlerimle anlaşmazlık strese neden oluyor.”
● “Astlarımla anlaşmazlık strese neden oluyor.”
● “Okuldaki çeşitli kişilerin farklı beklentileri strese neden oluyor.”
● “Okuldaki çalışma ortamının kötü olması beni olumsuz etkiler.”
● “Okuldaki informal grupların etkisi beni strese sokuyor.”
● “Mesleğimle ilgili teknolojiyi yeterince takip edememek beni strese sokuyor.”
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● “Eğitim sistemindeki belirsizlikler stres yaratıyor.”
Bu ifadelerin cevaplarına baktığımızda cinsiyete göre bir farklılık bulunup bulunmadığını ttesti ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde öğretmen ve yöneticilerin cinsiyet grupları
arasında anlamlı bir fark elde edilmiştir.Kadınların erkeklere oranla daha fazla ayrıntıya
takılmaları, duygusal yönden hassas olmaları, sorumluluklarının erkeklere oranla daha geniş
kapsamlı olmaları, çocuk bakımı ve evle ilgilenmenin kadının sorumluluğunda olması,
iletişimde daha etkili olmaları stres düzeylerini erkeklere oranla arttırmaktadır.

5.1.2. “ Yaş” değişkenine bağlı sonuçlar
● Yönetici ve öğretmenlerin “Bireysel ihtiyaçlarım karşılanmadığında strese girerim.”
maddesine verdikleri yanıtlara göre 31-36 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre daha fazla
katılmıştır. En az katılan yaş grubu 49 ve üstüdür.
● Yönetici ve öğretmenlerin “Aile içinde yaşadığım olumsuzluklar bende strese yol açar.”
maddesine verdikleri yanıtlara göre 25-30 yaş aralığı diğer yaş aralığına göre daha fazla
katılmıştır. En az katılan yaş grubu 49 ve üstüdür.
● Yönetici ve öğretmenlerin “Başarısızlığa tahammül edemiyorum.” maddesine verdikleri
yanıtlara göre 43-48 yaş grubu diğer yaş aralığı göre daha fazla katılmıştır. En az katılan grup
ise 31-36 yaş aralığıdır.
● Yönetici ve öğretmenlerin “Birçok işi kendimin yapmak zorunda kalmam strese sokuyor.”
maddesine verdikleri yanıtlara göre 25-30 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre daha fazla
katılmıştır. En az katılan yaş grubu 49 ve üstüdür.
● Yönetici ve öğretmenlerin “Okuldaki çalışma ortamının kötü olması beni olumsuz etkiler.”
maddesine verdikleri yanıtlara göre 25-30 yaş grubu diğer yaş gruplarına göre daha fazla
katılmıştır. En az katılan yaş grubu 49 ve üstüdür.

5.1.3.“Öğrenim Durumu” Değişkenine bağlı Sonuçlar
● Yönetici ve öğretmenlerin “Aile içinde yaşadığım olumsuzluklar bende strese yol açar.”
maddesine lisansüstü grupların lisans gruplarına göre daha fazla katılmıştır.
● Yönetici ve öğretmenlerin “Mesleğimdeki terfi olanaklarının sınırlı olması strese yol açıyor.”
maddesine lisansüstü grupların lisans gruplarına göre daha fazla katılmıştır.
● Yönetici ve öğretmenlerin “Okul ikliminin bozulma ihtimali bende stres yaratıyor.”
maddesine lisansüstü grupların lisans gruplarına göre daha fazla katılmıştır.
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5.1.4.“Kurumdaki Görev” Değişkenine Göre Farklılaşma
● “Yoğun çalışmayı tercih ederim.”
katılmıştır.

Maddesine yöneticiler öğretmenlere göre daha fazla

● “Kendimi başkalarıyla rekabet halinde hissediyorum.” Maddesine yöneticiler öğretmenlere
göre daha fazla katılmıştır.
● “Okulda kapasitemin tamamını kullanıyorum.” Maddesine yöneticiler öğretmenlere göre
daha fazla katılmıştır.
● “Yöneticilerin zorunlu yer değiştirmesi stres düzeyimi arttırıyor.” Maddesine yöneticiler
öğretmenlere göre daha fazla katılmıştır.
● “Mevzuatın karışık olması strese neden oluyor.” Maddesine yöneticiler öğretmenlere göre
daha fazla katılmıştır.
● “Astlarımla anlaşmazlık strese neden oluyor.” Maddesine yöneticiler öğretmenlere göre daha
fazla katılmıştır.
● “Eğitim sistemindeki belirsizlikler stres yaratıyor.” Maddesine öğretmenler yöneticilere göre
daha fazla katılmıştır.

5.1.5.“ Kıdem Yılı ”Değişkenine Göre Farklılaşması
● “Bireysel ihtiyaçlarım karşılanmadığında strese girerim.” Maddesine en fazla katılan grup 610 yıl, en az katılan grup ise 21 yıl ve üstüdür.
● “Aile içinde yaşadığım olumsuzluklar bende strese yol açar.” Maddesine en fazla katılan grup
6-10 yıl, en az katılan grup ise 21 yıl ve üstüdür.
● “Etrafımdaki olaylar beni çabuk etkiler.” Maddesine en fazla katılan grup 1-5 yıl, en az katılan
grup ise 16-20 yıl.
● “Sabırsız biriyimdir.” Maddesine en fazla katılan grup 1-5 yıl, en az katılan grup ise 21 yıl ve
üstüdür.

5.1.6. “Okul Öğrenci Sayısı” Değişkenine Göre Farklılaşması
● “Etrafımdaki olaylar beni çabuk etkiler.” Maddesine en fazla katılan grup 0-500 öğrenci
sayısı, en az katılan grup ise 2001-4000 öğrenci sayısıdır.
● “Yaşım ilerledikçe daha fazla stres yaşıyorum.” Maddesine en fazla katılan grup 501-1000
öğrenci sayısı, en az katılan grup ise 2001-4000 öğrenci sayısıdır.
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● “Çalışma saatlerimin uzun oluşu strese yol açıyor.” Maddesine en fazla katılan grup 501-1000
öğrenci sayısı, en az katılan grup ise 0-500 öğrenci sayısıdır.
● “Yetkilerimin yetersizliği strese yol açıyor.” Maddesine en fazla katılan grup 501-1000
öğrenci sayısı, en az katılan grup ise 2001-4000 öğrenci sayısıdır.

6.Öneriler
● Yöneticilerin görev dağılımı yaparken adaletli davranmaları gerekmektedir. Adaletin
olmadığı kurumlarda kaos oluşur bu da öğretmenin performansını olumsuz etkileyebilir.
● Okul yönetimini sağlayan kurallar net bir şekilde belirlenmeli ve çalışanlar görevlerini
bilmeleri gerekmektedir. Belirsizlik kurum içinde sorunlara yol açar. Toplantılar düzenlenerek
kurallar ortaya konmalı ve açık bir şekilde anlatılabilir.
● Yaşın stres üzerinde etkilerini araştırmalar ortaya koyuyor. Genç olan öğretmen ve
yöneticilere rehberlik edilmesi gerekebilir. Yaşın gereği tecrübesiz olan öğretmen ve
yöneticilere mesleklerinin başında destekleyici eğitimler düzenlenebilir. Yanlış yapmaya daha
meyilli olan genç öğretmenlere daha yapıcı davranılmalı ve kendilerine okula ait hissettirmek
için yardımcı olunabilir.
● İletişim her kurumda olduğu gibi okullarda da çok önemlidir. İletişimsizlik sağlıksız bir ortam
yaratır. Çalışanların kaynaşması için sosyal etkinlikler düzenlenebilir.
● Anket sonuçlarına göre öğrenim durumu strese neden olan faktörler arasındadır. Ön lisans
mezunu öğretmen ve idarecilerin lisans mezunu olmaları için desteklenebilir.
● Ülkemizde sürekli değişen eğitim sistemi hem yöneticilerde hem de öğretmenlerde strese yol
açabileceği görülmüştür. Bilinmeyen bir sistem insanlar üzerinde endişe oluşturur bunu
ortadan kaldırmak için yapılan değişiklikler iyi takip edilerek bilgilendirme toplantıları
yapılabilir.
● Öğrenci sayısı okullarda stres sebepleri arasında yer alabilir. Mevcutların fazla olması sınıf
yönetimini zorlaştırmaktadır bu da öğretmen üzerinde ciddi sorunlara yol açabilir. İdareciler
içinde aynı sorun ortaya çıkmaktadır. Bunun için mevcutların azaltılması amaçlanabilir.
● Uygulanan anket sonucunda kadınların erkeklere oranla daha stresli olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. Kadınların üzerinde çok fazla sorumluluk olduğu için ve erkeklere oranla daha
hassas bir fıtratı olduğunu düşünürsek kadınlara pozitif ayrımcılık yapılabilir.
● Uygulanan anket sonucunda stres bireylerde hayat kalitesini düşürdüğü gibi iş ortamında da
olumsuzluklara neden olduğu görülmüştür. Bundan dolayı hem öğretmenlerin hem de okul
yöneticilerinin stres yönetimi ile ilgili seminerler düzenlenmeli ve katılımları sağlanabilir.
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MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FELSEFİ BİR PROBLEM: SORU YAZMA
Kemal ÇİNÇİN*
ÖZET
Matematik öğretmenliği, geçmişten günümüze neredeyse tüm toplumlarda matematiğin
teknoloji, ekonomi, istatistik, sağlık, eğitim ve tüm diğer bilimlerdeki kullanımına bağlı olarak
eğitim ve öğretim programlamalarında oldukça önem verilen bir konumdadır. Bu sebeple,
ülkelerin eğitim sistemlerinde matematik müfredatlarının belirlenmesinden öğretim araç ve
metotlarına kadar her konuda ilgili ve yetkili olanlar sürekli bir araştırmanın içerisinde yer
alırlar. Matematiğin bir toplumda sevilmesi, ilgi duyulan bir alan olması ve kullanılması eğitim
sistemlerinin var olma biçimlerinden birisidir. Bu var olma, diğer eğitim sistemlerinin taklidi
olmayı becerebilmenin ötesinde felsefenin konusu olarak bir takım siyasi, ahlaksal ve hukuki
var oluşa bağlı etik bir probleme dönüşür. Böylece matematik öğretmenliği ve öğrenimi bir
ülkenin ekonomik gücünü, hukuk anlayışını, ürettiği bilimi, teknolojiyi ve kültürünü belirleyen
bir alan olur. Bu alandaki her türlü bağımlılık ise doğrudan ülke bağımsızlığının bir temeli
olarak karşımıza çıkar. Bu kadar merkezi bir konumda yer alan matematik öğretmenliğinde
öğretmenin, program yapıcılarının ve bağlı olunan eğitim sisteminin ortaya koyduğu amaçlar
kendi içinde ve uygulama biçimlerinde genellikle sınırların belirsizliğinden kaynaklanan büyük
bir sorunla karşılaşır. Bu sorun, hedeflenen kazanımlara bağlı olarak matematik öğretiminde
kullanılan ve yazılan soruların içeriğiyle ve diliyle alakalıdır. Öyle ki basit bir kazanımı
kazanması hedeflenen bir öğrenci ölçme amacıyla karşılaştığı sorular nedeni ile soru
hazırlayan kişinin vicdanına ve anlatım tarzına bağlı olarak matematiği aşırı zor ve anlaşılmaz
bir alan olarak algılayabilir. Bu yüzden de dikkat edilmesi gereken şey, matematik dersinin bir
tür işkenceye dönüşme ve anlaşılmayı bekleyen soruları hazırlayan bir takım insanların
fantezilerine kurban edilme olasılığının ortaya çıkmasıdır.
O halde öğretmenlerin ve eğitim sisteminde amaç belirleyicilerin, öğrencilerde hedeflenen
davranış değişikliğinin düzeyini veya öğrencilerin akademik sıralamasını belirlerken derslerde
veya sınavlarda kullanılan soruları dikkatli bir şekilde seçmeleri ve yazmaları gerekir.
Kullanılan soruların tarzı, öğrencilerin şüpheci ve kurnaz birer insana dönüşmelerine etki
ederken, psikolojisini ve kültürünü doğrudan yönlendiren birer araç olur.
Anahtar Kelimeler: Matematik, eğitim, amaç, soru, şüphe
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A PHILOSOPHICAL PROBLEM IN MATHEMATICS TEACHING:
QUESTION WRITING
Abstract
Math teaching is in a prominent position in education and training programs in almost all
societies from past to present due to the use of mathematics in technology, economics,
statistics, health, education and all other sciences. For this reason, those who are interested
and competent in every subject from the determination of mathematics curricula in
educational systems of the countries to the teaching tools and methods take part in a
continuous research. The fact that to love mathematics in a society, to be an area of interest
and to use it is one of the ways in which educational systems exist. In addition to being able to
imitate other educational systems, this existence becomes an ethical problem related to
political, moral and legal existence as the subject of philosophy. Hence, math teaching and
learning becomes a field that determines the economic power of a country, the understanding
of law, the science, technology and culture it produces. All kinds of addictions in this area
emerge directly as a basis for the independence of the country. In math teaching placed in such
a central position, the objectives of the teacher, the program makers and the education system
attached often face a big problem in themselves and within the context of their application and
the uncertainty of boundaries. Depending on the objectives achieved, this problem is related to
the content and language of the questions that are used and written in mathematics teaching.
In this way, a student aiming to gain a simple gain may perceive mathematics as an extremely
difficult and incomprehensible field due to the conscience and the teaching style of the person
who prepared the questionnaire. Therefore, it is important to note that mathematics is likely to
turn into a kind of torture and to be sacrificed to the fantasies of a number of people who are
preparing questions to be understood. In this case, teachers and the goal determinants in the
education system need to select and write the questions used in the lectures or exams in
determining the level of the behavior change aimed at the students or the academic ranking of
the students carefully. The style of the questions used, becomes a tool that orients directly the
students' psychology and culture as they affect the transformation of students into a skeptical
and cunning person.
Keywords: Mathematics, education, aim, question, doubt
1. GİRİŞ
Matematiğin (geometri ile birlikte) tutarlılık özelliği, önermeler, kanıtlamalar ve analitik
çözümlemeler üzerine kurulu yapısı, yıllar içerisinde eğitim sistemlerinde bireylerin düşünce
yapısında meydana getirmesi beklenen (hedeflenen) davranış biçimlerinin temelini oluşturdu.
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Felsefi düşüncenin doğuşundan beri ise, geometrinin aksiyomatik gelişimi çağlar boyunca
düşünürler üzerinde çok büyük etki yaptı. Çünkü görece az sayıda aksiyom, onlardan
türetilebilecek sayısız önermelerin tüm yükünü taşıyordu. (Nagel, Newman, 2010: 36).
Bu çalışmada, eğitim sistemlerinin en önemli amaçları haline gelen bireyin bilgi üretimi
becerisi, problem çözme becerisi, girişimci olma becerisi, topluma ve kültüre faydalı olma
becerisi gibi genel kazanımlarına yönelik amaçların sorgulanması ya da eksikliği apaçık ortada
olan kavramsal tartışılmasına girilmeyecektir. Matematik sorusu yazmada dikkat edilmesi
gereken bir takım teknik özellikler ve şartlar da (sorunun teorik olarak doğru olması,
kullanılan dilin ve sembolik gösterimlerin doğru ve anlaşılır olması vb.) bu çalışmanın içeriğini
oluşturmamaktadır.
Matematik sorusu yazan öğretmenin, eğitim sisteminin belirlediği amaçlar çerçevesinde
hareket etmesi varsayımında bile, bilinçli olmadan karşısındaki öğrenci ile olan ilişkisini ve
matematiksel düşünce tarzına karşı davranış biçimini belirlemede bir takım etik, siyasi ve
varoluşsal açıdan ele alınması gereken neden-sonuçları vardır. İşte bu noktada da
Nietzsche’nin belirttiği gibi, ahlak değerlerinin bir eleştirisine zorunluyuz; değerlerin
kendilerinin değeri öncelikle sorgulanmalı – ve bunun için, gelişip değiştikleri, ortaya çıktıkları
koşulların ve ortamın bilgisi gerekli (Nietzsche, 2010: 33). Böylece bu çalışmada amaç,
matematiğin kendine özgü bu yapısını anlamanın ve matematik sevgisinin oluşması ve
sürekliliğini sağlamada matematik öğretmenlerinin ders sırasında öğrencilere sorduğu
soruların kişisel amaçlarına yönelik bir tartışma açmaktır.
2. SORU TÜRLERİ
Matematik öğretmeninin derste sorduğu sorular, sistemin amaçladığı farklı bakış açılarıyla
düşünebilme, matematiğin etkin kullanımı, eleştirel düşünebilme, matematiksel modelleme
yapabilme, bilgi üretebilme gibi genel amaçların altında ilgili konunun daha iyi
anlaşılabilmesine, gerçek yaşam uygulamalarının farkındalığını sağlamaya ve soyut
düşünebilme becerisini artırmaya yönelik olmalıdır. İşte bu noktada sistemin amaçları ile
genelde uyuşmayan, toplumun psikolojisini temelden etkileyen, bireyleri birer şüpheci yapan,
sonuç olarak da akademik hareketsizliğe iten bir durumun varlığı gözden kaçmamalıdır. Bu
durum öğretmenin derste öğrencilerine sorduğu, sorulmaması gereken soru türleridir.
Bu anlamda, soru türleri sorulması gereken, anlatılması gereken ve sorulmaması gereken soru
türleri olarak üç ana başlıkta değerlendirilebilir.
2.1. Sorulması Gereken Sorular
Sorulması gereken sorular, tamamıyla içinde bulunulan eğitim sisteminin amaçlarına uygun ve
mümkünse öğrencinin konuyu daha rahat anlayabilmesi için gerekli zihinsel ilişkileri
kurabilmesini sağlayan soruları kapsar. Daha çok, öğrencinin eski bilgilerine bağlı olarak
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çözebileceği, zorluk seviyesi ise öğrenciden öğrenciye ya da sınıftan sınıfa değişen soru
türleridir. Bu soru türleri, öğrencinin matematik çözme becerisine doğrudan katkı yapan ve
öğrenciyi akademik açıdan cesaretlendirici sorulardır. Bu sorular öğrencinin kendi başına
çözebilmesi sağlanıncaya kadar benzer biçimlerde sorulmalıdır.
2.2. Anlatılması Gereken Sorular
Anlatılması gereken sorular, öğretmenin karşısındaki öğrenciye tamamıyla farklı bir bakış açısı
kazandırmayı hedeflediği ve öğrencinin soruyu çözmesinden daha çok çözümünü anlamasının
hedeflendiği görece zor soru türleridir. Bu soru türleri çözüldükçe sorulması gereken soru
türüne dönüşür çünkü, zamanla öğrencinin gerekli matematiksel ilişkileri kurması, soruyu
anlamlandırması pratik bir durum halini alır.
Bu tür sorular, öğrencinin daha önce karşılaşmadığı bir teknik, ilişki ve kanıtlamaya dayalı
teorik bir bilgi içeriyor olabilir. Hatta öğretmenin bile ilk karşılaştığında çözemediği bir soru
da olabilir. Çözümünü daha önce hiç düşünemediği bir soru türü karşısında heyecan duyan,
çözümünü öğrenen ve çözümünde yatan estetiğin farkına varan bir öğretmen bunu
öğrencileriyle dürüstçe paylaşabilir. Bu tür soruların sorulmasından önce öğretmen öğrenciye
net bir biçimde matematiksel düşüncenin öneminden bahsetmesi ve bu türden soruların ilk
görüşte çözülememesinin normal bir durum olduğunu anlatması, öğrenciyi buna ikna etmesi
gerekir. Bu sorular, ancak öğrencinin merak, ihtiyaç ve istek halinde olması durumunda,
öğretmenin coşkulu ve sade bir dille sorması gereken sorulardır. Bu tür sorular harika bir
sanat eserini anlamaya, farkına varmaya çalışır gibi ele alınmalıdır. Çözümleri, merak ve ilgi
yüklenmiş bir ortamda tartışılırsa çok iyi birer akademik motivasyon kaynağı da olabilirler.
Örneğin,

özdeşliğinin öğrenilmesini bir kazanım olarak hedeflenmesini ele alacak olursak, bu özdeşliğin
cebirsel veya geometrik olarak faklı biçimlerde kanıtlanıp verildiğini ve öğrencilerin de bu
özdeşliği öğrendiğini varsayalım. Bir sonraki aşamada öğretmen, bu özdeşliğin uygulamasını
öğrenciden beklemekte ve bunun için de değişik soru tarzları ile bu özdeşliğin daha iyi
anlaşılmasını istemektedir. Öğretmen aşamalı olarak aşağıdaki gibi bir sıralamada soruları
sorup çözümlerini isteyebilir veya anlatabilir;
1234-
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56789101112131415Bu örnekte sorulan soruların her biri, öğrencinin bilgi düzeyine bağlı olarak sorulması gereken
ya da anlatılması gereken soru olarak değerlendirilebilir.
Benzer şekilde,
Örnek soru: Bir çember üzerinde belirlenen sekiz noktanın herhangi ikisinden geçem tüm
doğrular çiziliyor. Bu durumda doğruların kesişim noktalarından kaç tanesi çemberin içinde
yer alır?
Bu örnek sorunun cevabı, sekiz noktanın herhangi dördünü köşe kabul eden konveks
dörtgenlerin sayısı - köşegenlerinin kesiştiği nokta sayısı olarak- olan sekizin dörtlü
kombinasyonlarının sayısıdır. Düşünmesi ilk defa karşılaşıldığında zor, çözümü anlaşıldığında
ise oldukça etkileyici bir soru türüdür. Bu sebeple bu soru türü ilk olarak anlatılması gereken
bir soru türü olarak ele alınır ancak soru benzer biçimde altı nokta belirlenerek tekrar
sorulursa, öğrencinin tekrar edip etmemiş olması veya gerekli matematiksel ilişkileri kurmuş
olup olmamasına bağlı olarak, sorulması gereken soru türüne dönüşür.
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2.3. Sorulmaması Gereken Sorular
Bu tür sorular iki farklı biçimde öğretmenin ve öğrencinin karşısına çıkabilir. Birincisi,
geçmişte kazanılan bilgilerle çözülemeyecek düzeyde olan, çözümünde ise o zamana kadar
müfredatta verilmemiş tamamen faklı teorilerin ve bilgi düzeyinin ihtiyaç duyulduğu
sorulardır. İkinci ise, matematiksel amacın kaybolduğu, daha çok öğretmenin fantezisi ve
psikolojisini yansıtan anlaşılması güç veya soruş biçimi gereksiz yere uzatılmış, hazırlanışı ya
da çözümü kurnazlığa dayalı sorulardır. Bu türden soruların gerçek yaşam modellemesi olma
olasılığı oldukça düşük, ifade biçimi genelde bozuk ve sıkıcıdır. Öğretmenin matematik
sevgisine ve ilgisine yönelik bu türden soruları sorma amacı genelde yoktur. Bu tür sorular,
bilinçsizce ve çoklukla diğer öğretmenler tarafından veya sınavlarda sorulması ihtimaline karşı
kendi tedbirini almak isteyen öğretmenin davranış biçimi olarak ortaya çıkar. Bazen de bu tür
soruları soran bir öğretmen matematiği bir korku aracı olarak kullanmaya çalışırken
karşısındaki öğrencinin saygısını kazanmayı ve derslerini daha sorunsuz geçeceğini düşünür.
Oysa ki, insandan korkuyla birlikte ona olan sevgimizi de yitiriyoruz (Nietzsche, 2010: 58)
sözünde olduğu gibi, korkunun getireceği sevgi kaybına da dikkat edilmelidir.
Öğretmenine olan sevgisini yitirdikçe, bu tür sorular öğrencinin canını o kadar çok sıkar ki
ilgisizliğin ve isteksizliğin sonucunda öğretmen derste kendi kendine konuşan bir kişiye
dönüşür. Öğrenci derse daha az katılır, bu gereksiz soruları çözemeyince de - toplumun
matematiğe olan saygısından dolayı- şüpheci birer bireye dönüşür. Sorudan, çözümünden,
cevaptan, matematikten, düşünce biçiminden şüphe eder. Öğrenci ve öğretmen arasındaki
mesafe her soruda daha da açılır ve birbirini hiç anlamayan ama ilişki halinde olması beklenen
bir grup ortaya çıkar.
Bu tür sorulara birkaç örnek verecek olursak;
Örnek soru 1: Ali ve Veli adlarındaki iki arkadaş 1’den 9’a kadar olan rakamlardan birini
akıldan tutacak sırayla her bir kişi diğerinin akıldan tuttuğu sayıyı bulmaya çalışacaktır. Ali’nin
Veli’nin akıldan tuttuğu sayıyı bilme olasılığı

iken, Veli’nin Ali’nin akıldan tuttuğu sayıyı

bilme olasılığı dir. İlk tahminde bulunan kişi eğer arkadaşının tuttuğu sayıyı bilirse akıldan
tuttuğu sayıyı değiştirecek ve ilk akıldan tuttuğu sayıyı arkadaşına söyleyecektir. Bu tahmin
etme işlemi sırayla ve en çok ikişer kez yapılacaktır. Buna göre bu iki arkadaşın ikisinin de
tutulan sayıları doğru tahmin etme olasılığı kaçtır?
Örnek soru 2: Bir çocuk ikinci günden itibaren, her gün bir önceki gün yediği pizzanın

’i

kadar pizza yemektedir. Bu çocuk birinci ve üçüncü gün toplam 751 gram pizza yediğine göre,
ikinci ve dördüncü gün toplam kaç gram pizza yemiştir?
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Örnek soru 3:
ayırınız.

ifadesini çarpanlarına

Birinci ve ikinci örnekte verilen sorular, matematiğin gerçek yaşam modellemesi iddiası
taşıyan ancak öyle olmayan zorlama sorulardır. Bu soruları öğrencisine soran bir öğretmen
ancak kendi varoluşunun derdine düşmüş bir biçimde sıradanlığını iticiliğe dönüştüren bir
öğretmen olur. Üçüncü örnekte verilen soru ise tam olarak öğretmenin kötü niyetli olması ya
da benzer kurnazlıkları barındıran soruları taklit etmesiyle ortaya çıkmış gibidir. Bu soruyu
hazırlayan öğretmen kolay bir şekilde iki çarpanı ((
)
çarpmış ve sonra da öğrenciden bunları bulmasını istemiş olabilir.
Sınıf içini ve öğrencisinin duygularını yönlendiren bir yönetici olan öğretmen, öğrencileriyle
birlikte bu türden sorular karşısında etkinliğini kaybeder. Bu tür sorular hızlı bir biçimde
öğrenci ve öğretmenin psikolojilerinin ve duygularının anlık yönetimini ele geçirir.
Bir öğretmenin kendi iç dünyasında olgunlaşmamış olması, öğrencisi için iyi olanı kavramsal
olarak sindirememiş olması ve kültürel olanın farkında olmayışı bu tür soruların sorulmasında
ortaya çıkan sakıncaların anlaşılmasını zorlaştırır.
3. SONUÇ
Bilgi peşinde koşan insanoğlu açısından, geometrinin aksiyomatik biçimi birçok dönemin en
önemli düşünürlerine bilimsel bilginin en iyi modeli olarak görüldü (Nagel, Newman, 2010:
36). Ayrıca, matematik üzerine yapılan pek çok tartışmadan ve son gelişmelerden sonra,
matematiğin yalnızca herhangi bir aksiyom veya postulat kümesinden mantıksal olarak
çıkabilecek sonuçları bulmaya yarayan en üstün bilim kolu olduğu açıklığa kavuşmuş oldu
(Nagel, Newman, 2010: 41).
Bu açıklık yüzünden matematiğe verilen önem, matematik öğretmenini öğreten birey olarak
öğrencisi karşısında doğrudan saygın ve etkin birer yönlendirici olmaya yetiyorken, anlatış
biçiminin dışında, soru sorma biçimiyle ve seçimiyle öğretmen bu özelliklerini kaybeder.
Toplumun öğretmene verdiği güç artmıştır ancak öğrenci bu güç karşısında yok olmaya
hazırdır. Çünkü, gücü arttıkça topluluk, bireyin eriyip gitmesine önem vermez olur (Nietzsche,
2010: 88).
Sorulmaması gereken sorular, sanki kendi başına var olma özelliği taşıyan kendinde bir şey
olarak algılanmaya başlandığında, matematiğin kuramsal güzelliğini ve tutarlılığının fark
edilmesini engellemektedir. Bu sorular etik açısından yararlı olmadıkları gibi bilgi kuramı
açısından da bir araç olarak ele alınamazlar.
Günümüzde uzunca bir zamandır matematik, sorulmaması gereken soru türleriyle birlikte bir
tür cezaya dönüşüyor ve büyük çapta düşünüldüğünde, ceza, insanı sert ve soğuk yapıyor;
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yoğunlaştırıyor – yabancılaşma duygusunu keskinleştiriyor; direnme gücünü artırıyor
(Nietzsche, 2010: 97). Bu direnç ise şüphecilik, hareketsizlik, korkaklık, empati yoksunluğu ve
birer izleyici olmaktan kurtulamayan tüketici olmanın devamını sağlıyor. Belirtmek gerekir ki,
en büyük tehlike hedeflenen basit bir kazanımda bile, öğrencinin matematiği bitmek bilmeyen
bir sorgulama ve ölçme aracı olarak algılama tehlikesidir. Bu durum, her şeyden şüphe duyan
bir bireyin ortaya çıkmasına neden olur ki kendine güven duygusunun kaybolmasıyla birlikte
öğrencinin akademik olarak hareketsizliğiyle sonuçlanır. Aksiyomlar, teoremler, kanıtlamalar,
sorulması ve anlatılması gereken sorularla birlikte ortak anlama ve tam olarak hemfikir
olmanın zevki en çok ve belki de sadece matematikle mümkün olmaktadır. Bu sebeple,
matematik sorusu hazırlayanlar, matematiğin bu özelliğini hissettirmeye çaba göstermelidir.
Konuşma ve düşünme biçimi açısından mantıksal olanı değil de popüler olan bir yanlışı seçen,
analitik çözümlemenin bilgisinden yoksun, diyalektik düşünceyi bilmeyen ve felsefi bir
sorgulamanın önemini kavrayamamış, varoluşsal bir takım sorunlu çabalar içindeki bir
öğretmen, sorulmaması gereken soru türleriyle öğrencisinde meydana getirdiği tahribatın
sorumluluğundan kaçamaz.
Matematiksel düşüncenin sindirilmesi, hayata geçirilmesi, matematiğin daha çok sevilmesi için
ilgi ve merak uyandıran öğretmenlere, önceliği öğrencileri seçme ve sıralama amacı olmayan
bir matematik eğitimine ve soru türlerine ihtiyaç vardır. Bundan dolayı eğitim sistemleri
matematiği araç olarak kullanmaktan vazgeçmeli, öğrencide hedeflenen davranış
kazanımlarını engelleyen matematik sorularının önüne geçmeli, bu konuda öğretmen ve
öğrencileri bilgilendirmelidir. Matematiksel düşünce, kavramsal olarak tartışıldıktan sonra
pratiğe dönüştürülmeli hatta mümkünse matematiksel düşünce adında bir ders açılmalı, not ve
sıralama kaygısı olmadan öğrencilere bu düşünce biçiminin doğrudan uygulamalı olarak
öğretilmesi sağlanmalıdır.
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FARABÎ’NİN TAHSÎLU’S-SA’ADE ADLI ESERİNİN MODERN ÖĞRETİM YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhammed ÜNSAL*
Umut Can GEZİCİ**

Özet
Platon, Aristo ve İslam felsefesini içinde barındıran Tahsîlu’s-Sa’ade (Mutluluğu Kazanma)
felsefenin ve dinin mahiyetleri hakkında Farabî’nin fikirlerini ortaya koymanın yanında birey
ve millet olarak nasıl mutlu olunabileceğinin yollarını anlatır. Bu araştırmanın amacı
Farabî’nin Tahsîlu’s-Sa’ade isimli eserinde yer alan öğretim ilke, strateji, teknik, yöntem ve
modelleri inceleyerek bunların Farabî tarafından kullanılış biçimlerini irdeleyip modern
öğretim yöntem ve teknikleriyle olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Bu çerçevede basılı ve
elektronik kaynaklar taranarak eser tarihsel anlayış içinde sistematik olarak belgesel tarama
yönteminin bir türü olan içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sistemli bilgiye önem veren
Farabî eserinde, eğitim tarihimizde ilk defa isminin anıldığını bildiğimiz “Kolaydan Zora”
ilkesinden bahsetmiş ve bilgi öğretilirken önce kolaydan başlanılmasını belirterek ilmi
öğrenmenin yolunun mantık sırasından geçtiğini vurgulamıştır. Eserinde üzerinde durduğu bir
diğer kavram ise “Bilinenden Bilinmeyene” ilkesidir. Üst basamaklardaki bir bilgiyi
öğrenmenin yolunun alt basamaklardaki bilgiye bağlı olduğunu örneklerle açıklar. Ayrıca
Farabî insan zihninde var olan bilgi yapısı ile yeni öğreneceği bilgiler arasında şemalar kurarak
anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirir. Bunu yaparken “Anlamlandırma Stratejileri” kullanır.
“Tekrar Stratejisini” ve “Soru-Cevap” yöntemini eserini kaleme alırken sıkça kullanan Farabî,
eserin ikinci bölümünde her bir soruya verdiği cevaplarla yeni bir soru oluşturarak “Yansıtıcı
Düşünme” şeklini ortaya koyar ve bunu eserinde bizzat kullanır. İlkelere ulaşmanın ön koşul
ilkeleri bilmekten geçtiğini belirten Farabî içerik düzenleme yaklaşımlarından biri olan
“Doğrusal Programlama Yaklaşımını” eserinin ilk bölümünde kullanmıştır. Bu çalışmada
Farabî’nin Tahsîlu’s-Sa’ade isimli eserinde bulunan öğretim yöntem ve teknikleri ile modern
öğretim yöntem ve teknikleri karşılaştırılarak dünle bugün arasında öğretim yöntem ve
teknikleri açısından bir takım benzerliklerin ve farklılıkların olduğu ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Farabî, tahsîlu’s-sa’ade, eğitim, öğretim yöntem ve teknikleri.
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EVALUATION OF MODERN TEACHING METHODS AND TECHNIQUES IN TAHSIL AL-SA’ADA
BY AL-FARABI
Abstract
Tahsil Al-Sa’ada (Gaining Happiness) contains Plato, Aristotle and Islamic philosophy thoughts
also shows us Al-Farabi’s ideas about religion and philosophy with their essence and explain
how to be happy with being individual and society. Purpose of this study is examine about
teaching principles, strategies, teaching styles, methods and teaching models in Tahsil Alsa’ada also shows how to Al-Farabi used it and relationship between modern education
methods. For this, that literal work were studied by historical understanding that used by
published books and electronic sources with content analysis technique. Al-Farabi were first
philosopher who used that concepts in whole Turkish education history and he also mentioned
about importance about rooted out information is more worthful than incidental ones. With
that he lay emphasis on importance of the scientific research and mention it about neccesaries
of scientific research lines. In that literal work Al-Farabi prioritize systematic education and
mention it about “from easy to difficult” method which is first time in Turkish education
history. Al-Farabi supported that method and mention about to start from easy threads when
the education is start also he lay emphasis on logical sequence. He mentioned about “ from the
known to the unknown” method too. He explained to only way to learn hardest threads had to
learn easy threads very well. For Al-Farabi’s educational method, the knowledge that already
in a person’s mind must be connected with diagrams for meaningful learning. While doing it,
he used “Explanation method”. He also used “Drilling system” and “Catechetic sytem” very
often too. In the second part of this literal work, he used questions and answers, with that he
create a new question after an answer and reveal, he mentioned about “Reflective method” and
used that in the book. Al-Farabi used “Linear approaching method” too, he mentioned for the
reach to the new principles, a person had to learn basics firstly. In that research,we compared
educational methods in Tahsil Al- Sa’ada between modern educational systems and techniques
and tried prove differencies and similarities between old educational system and the modern
education system.
Keywords: Al-Farabi, Tahsil Al-Sa’ada, education, teaching methods and techniques.
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1.Giriş
Eğitim birey ve toplumun; sosyal, ekonomik ve politik gelişmede değişmelere uyabilmesini
sağlayan süreçtir (Taymaz, 1984: 49). Öğretim ise öğrenme ve öğretme faaliyetlerini kapsar ve
bu iki kavramın bir bileşkesidir. Bu yüzden öğretimin gerçekleşmesi için sadece bilgi aktarmak
yeterli değildir. Öğrenme ortamını sağlayıp kolaylaştıracak çalışmalara da ihtiyaç vardır
(Güneş, 2014: 2). Eğitim ve öğretim kavramlarının arasında ki çizgiye baktığımızda ise; eğitim
insanın tüm davranış değişimi ve gelişmelerini kapsayan genel ve kapsamlı yapısına karşılık,
öğretim o bütün içerisinde yer alan sınırlı ve özel davranış değişiklikleridir (Dirik, 2015: 5).
Günümüze kadar eğitim ve öğretim kavramlarının yüzlerce bilim insanı tarafından birçok
tanımı yapılmış ve farklı yönlerden bu kavramlar karşılaştırılarak aralarındaki belirgin
farklılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Henüz 10. yy da eğitimin önemi üzerinde duran bilim
adamlarından biri olan Farabî de eğitim ve öğretim kavramları arasındaki ayrımı ortaya
koymuştur. Çalışmamıza konu olan Tahsîlu’s-Sa’ade (Mutluluğu Kazanma) isimli bu eserde
Farabî eğitimi, ahlaki erdemleri (davranış değişikliği) topluma kazandırma işi olarak
tanımlarken; öğretme, milletler ve şehirlerde nazarî erdemleri (pozitif ilimler) var etme
sanatıdır, diyerek açıklar. Öğretimin tanımı yapmakla yetinmeyen Farabî, öğrenmeyi
kolaylaştıracak olan yöntem ve tekniklere değinerek eserinde bunları açıkça kullanır.
Öğretim ilkeleri; bir grup tarafından hedeflenen amaçlara ulaşılması için izlenen yolda gruba
sürecin başından sonuna kadar rehberlik eden düşünce sistemidir. Bu ilkeler eğiticiyi başarılı
ya da başarısız kılar. Bu nedenle doğruluğunun kabul edilmesi ve benimsenmesi temel şarttır.
Her birinin ana fikrinin ayrı olduğu bu ilkeler birbirine bağlı olabileceği gibi tamamen
birbirinden bağımsızda olabilmektedir (Büyükkaragöz, Çivi, 1999: 45). Hedeflere ulaşılması
için izlenen yolda amaçlardan bir ya da bir kaçını gerçekleştirirken yapılan etkinlikleri ise
yöntem olarak değerlendirebiliriz. Teknik kavramını ise yöntemin hayata geçiriliş safhası
olarak adlandırılabilir. Öyle ki bu kavram öğretme işinin kendisidir. Bu nedenle öğretim tekniği
ile öğretim yöntemi arasında girift bir ilişki vardır ve bu iki kavram birbirinden ayrı
düşünülemez. (Sünbül, 2010: 243).
İnsan önce toplumsaldır, sonra bireysel. İnsanın yetenekleri onun toplumda yaşamasını sağlar.
Bu yeteneklerin gelişmesi için topluma, toplumsal ortama gereksinim vardır (Ergun, 1987: 26).
İnsan ve toplum arasındaki sıkı ilişkiyi uzun yıllar önce gören Farabî’ye göre ulus mutluluğunu
bilime muhtaçtır. Şehrin ve milletin mutluluğunun dört türlü olan nesneyi bilmekle mümkün
olduğunu belirten Farabî milletlerin ve şehirlerin ayakta kalması buna bağlıdır der. Ona göre
insanı, düşünceyi ve ruhsal ilkeleri öğrenmek isteyen biri sırasıyla; “matematik, geometri, ışık
bilgisi, gök cisimleri, tabiat, akıllı hayvanlar, insan” bunları öğrenir. İnsan ilmi tamamen
araştırıldıktan sonra sıra toplum ve şehir hayatına gelir. Bunlar araştırılırken aslında milleti
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oluşturan unsurlarda araştırılmış olur. Dört türlü nesnenin ise halka kazandırılmasının iki
yolla olacağını belirten Farabî işte tam da burada eğitim ve öğretim kavramlarını açıklayarak
halka öğretilen her cümle işin iki yolla yapıldığını ve bunların eğitim ve öğretim yolu olduğunu
söyler.
Ele alınan konuyu, olayların meydana geldiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak
değerlendirmek sağlıklı bilgiler almamıza nasıl katkı sağlayacaksa bir eseri ya da yazarı
değerlendirirken de onu yaşadığı dönemin içinde değerlendirmek faydalı olacaktır. 870 yılında
bugün M}ver}ünnehir bölgesi olarak adlandırılan Türkistan’ın F}r}b (Otrar) şehri
yakınlarında bulunan Vesiç köyünde doğan Farabî’nin yaşadığı döneme baktığımızda
Avrupa’da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile Bizans ortak söz hakkına sahiptiler
(Buğdaycı, 2009: 13-15). 809 ve 815 yıllarında Bizans ve Bulgaristan arasındaki savaş iki tarafı
da yıpratmıştır. Ayrıca Abbasi saldırıları ile Bizans her ne kadar güçsüz düşse de hala sözü
geçen bir devlettir. 868 yılında Abbasi sarayından ayrılan Ahmed Bin Tulun, Mısır’a giderek,
Tolunoğulları devletini kurmuştur. Dönemin en önemli devletlerinden biri olan Tolunoğulları,
yöneticiler bakımından Türk olsa da halk ile arasındaki kültürel farkları bir türlü üzerinden
atamamıştır. Buna rağmen döneminde çok etkili bir devlet olmuştur. Asya’ya baktığımızda 813
yılında Çin iç savaşları bitmiş ve yeniden Çin İmparatorluğu kurulmuştur. İlk olarak Türkleri
Orta Asya’dan çıkartmak için elinden geleni yapan Çinliler, Türkleri bölgeden uzaklaştırırken,
Araplar ile karşı karşıya gelmişlerdir. İspanya’da ise Endülüs Emevi Devleti, Pireneler’de
durdurulduktan sonra duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde Abbasiler ile işbirliği
yapılmış ve Emevilerin, İspanya’dan çıkartılması, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve
Fransa tarafından istenmiştir. En nihayetinde bu dönem tam olarak, dünya dengelerinin
değiştiği yıllar olarak tabir edilir. Ortaçağ’ın karanlık düşüncelerinin Avrupa’yı sarıp
sarmaladığı dönemde, sallantıda olan Abbasi Halifeleri bile sanata ve ilme ehemmiyetlerini bir
an bile eksiltmemişlerdir. Yine ilimin doğudan yayıldığı bu dönemde, Çin’de “Tahta Baskılı”
döneme geçilmesi yani basit matbaanın bulunuşu da gözlerden kaçmamalıdır.
Tahsîlu’s-Sa’ade (Mutluluğu Kazanma) isimli eserin kronolojik olarak yazılma tarihi tam olarak
bilinmemekle birlikte, F}r}bî’nin olgunluk dönemi eserlerinden biri olduğu düşünülmektedir
(Arslan, 2013: 31). Yine aynı konuda Dunlop ise F}r}bî’nin siyasetle ilgili kaleme almış olduğu
yazıların içinde Tahsîlu’s-Sa’ade’nin ilk eser olduğunu öne sürer (Dunlop, 1987: 17). Dört
bölümden oluşan eserde Farabî insanın doğuştan bazı bilgilerle dünyaya geldiğini, bazılarını
ise düşünerek ve araştırarak edindiğini belirterek dünya ve ahiret hayatında; birey, toplum ve
devlet olarak mutlu olmak istiyorsak dört unsura bakmamız gerektiğini dile getirerek eserine
başlar. İlerleyen sayfalarda bilginin nasıl öğretilebileceği konusuna açıklık getirir. Bunun iki
yolu olduğunu söyleyen Farabî bu kavramları açarken aslında yeni bir konuyu da açmış olur.
Konunun özümsenmesi ve temeline oturtulması bakımından sinir uçlarına değin inen Farabî,
bunu hem savunur hem de bizzat Tahsîlu’s-Sa’ade’de uygular. Böylece felsefe ve din arasındaki
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ayrımı açıklar. Filozofun özelliklerine de değinen Farabî eğitim ve öğretimin tanımı da yapar.
Bu kavramların aralarındaki ayrımı ortaya koyarak Türk tarihinde ilk defa doğrudan eğitime
yönelik düşünceleri dile getirir. Farabî Tahsîlu’s-Sa’ade’de yukarıda kısaca değindiğimiz
konuları kaleme alırken ayrıca birtakım öğretim yöntem ve tekniklerden de bahseder.
Değindiği konuların bahsettiği şekilde öğretilmesinin faydalı olacağını düşünen Farabî bununla
yetinmeyerek bir kısım yöntem ve teknikleri eserinde bizzat uygulamıştır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Türk eğitim tarihi açısından ilk olan eğitimle ilgili birçok kavramı Tahsîlu’s-Sa’ade isimli
eserinde bilinçli bir şekilde kullanan Farabî’nin bu eserini incelemedeki amacımız Farabî’nin
eserinde değindiği ya da uyguladığı öğretim ilke, strateji, teknik, yöntem ve modelleri
inceleyerek bunların Farabî tarafından kullanılış biçimlerini irdeleyip modern öğretim yöntem
ve teknikleriyle olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır.
1.2. Araştırmanın Önemi
İslamiyet’ten önceki Türk eğitim tarihi ve Türk – İslam eğitim tarihinin ilk yılları, bu çalışmayı
kaleme alırken de görüldü ki ne eğitimcilerimiz ne de tarihçilerimiz tarafından yeteri kadar
incelenmemiş olup Türk eğitim tarihinin bu dönemi hakkında yazılı ve basılı eser sayısı
oldukça azdır. Türk İslam eğitim tarihi açısından oldukça değerli ve zengin eserler henüz
keşfedilmeyi beklemektedir. Bunlardan biri olan Farabî’nin kaleme almış olduğu Tahsîlu’sSa’ade isimli eserini ele alarak eserinde var olan ve günümüzde kullanmakta olduğumuz birçok
öğretim ilke, yöntem ve teknikleri ortaya koymak yapılacak başka çalışmalar için yol gösterici
olacaktır. Bu sayede geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartarak köklerimizle
aramızdaki bağı pekiştirip bu kavramların Batı medeniyetleri tarafından bilim dünyasına
kazandırıldığı görüşüne eleştirel bakış açısı kazandırmak.
1.3. Araştırmanın Problem Cümlesi
Farabî’nin Tahsîlu’s-Sa’ade isimli eserinde yer alan modern öğretim yöntem ve teknikleri
hangileridir? Bu problem cümlesinin alt problemleri ise şöyledir;
a. Tahsîlu’s-Sa’ade’de var olan öğretim ilkeleri hangileridir?
b. Tahsîlu’s-Sa’ade’de var olan öğretim stratejileri hangileridir?
c. Tahsîlu’s-Sa’ade’de var olan öğretim programları hangileridir?
d. Tahsîlu’s-Sa’ade’de yer alan öğretme yaklaşımları hangileridir?
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1.4. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmamızda nitel araştırma modelinin bir çeşidi olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntem kullanılırken Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ATAY’ın tercüme
etmiş olduğu eserden ilgili olan bölüm çalışmamızda aynen aktarılmıştır. Aktarılan her
bölümün altına ilgili; ilke, strateji, yöntem ve teknikle alakalı açıklama verilmiş ve bu
kavramlara nasıl ulaştığımız yorumlanmıştır. Sıklık analizi yöntemiyle taranan eserde
tekrarlanan kavramlar tabloya dönüştürülmüştür.
2. Bulgular ve Yorum
2.1. Tahsîlu’s-Sa’ade’de Yer Alan Öğretim İlkeleri
2.1.1. Kolaydan Zora İlkesi
Kolaydan zora ya da basitten karmaşığa olarakta bilinen bu ilkede temel felsefe öğrenciye önce
başarabileceği kolay bilgiler öğretilmeli akabinde biraz daha zor olan konular öğretilerek
ilerleme sağlanmalıdır. Böylece öğrenci bir konunun üstesinden geldiğini görerek kendisinde
hem başarma güdüsü oluşacak hem de yeni öğrenmeler için istek ortaya çıkacaktır. Farabî’nin
Tahsîlu’s-Sa’ade’de isimli eserinin ilk bölümünde üzerinde en çok durduğu kavramlardan
biridir kolaydan zora ilkesi.
“10- İncelenmesi gereken varlıkların ilk cinsi, insan için en kolay olan ve kendinde zihnî karışıklık
ve şaşkınlık en az ihtimalle vuku bulandır. Bu, sayıların ve büyüklüklerin (hacimlerin) cinsidir.
Sayıların ve büyüklüklerin cinslerini ihata eden ilim matematiktir. Önce sayılarla başlayalım, bu
nesnelerin kendileriyle ölçüldüğü sayıların (veya birimlerin) ve aynı şekilde sayıların
ölçülebilecek diğer büyüklükleri (veya nicelikleri) ölçmenin nasıl kullanılacağını anlatır. Bundan
başka, bu büyüklüklerin şekillerini, durumlarını ve iyi sıralanmasını, terkiplerini ve güzel
düzenini bildirir. İnsan sayının içine girecek (sayılabilecek) :
a-) Büyüklükleri (hacim) incelemelidir. Bu büyüklüklere, sayıdan ötürü ölçü, iyi sıralama, sağlam
yapım ve güzel düzen lazım oldukça bu büyüklükler ölçünün, iyi sıralanmanın, sağlam yapımın ve
güzel düzenin özelliklerini iki sebepten ötürü haiz olurlar. Zira bu onların hem büyüklükler hem
de sayı olmaları yönündendir.
b-) Sayının içine girmeyen büyüklüklere gelince, bu büyüklüklerin bu gibi ölçü, iyi sıralanma,
sağlam yapım veya kendilerinde bulunan güzel düzene sahip olmaları yalnız büyüklükler
olmasındandır. İkinci olarak, ölçü, iyi sıralanma ve güzel düzen kendilerine yalnız
sayılabilmcktcn ötürü gerekli olan diğer bütün varlıkları incelemeli ve onları nitelemelidir.
Büyüklüğü haiz olan diğer şeyleri de incelemeli ve büyüklüklere, büyüklükler olarak şekiller,

212
212

durumlar, ölçü, sıralanma, yapım ve düzen gibi her şeyi vermelidir. Hem sayı ve hem büyüklükten
ötürü (matematik özelliklerin) bulunduğu şeylere (matematik özelliklerin) her iki türünü
atfetmelidir ki, sayı ve büyüklükten ötürü, bu özelliklerin bulunduğu bütün varlıklar etraflıca ele
alınmış olsun. Bu da ışık bilgisi (optik), hareketli küreler ilmi, astronomi, musiki ilmi, ağırlıklar
ilmi ve mekanik ilmine götürür. İnsan şimdi başlayıp, incelediği cinse dair öğretim ilkelerini teşkil
eden her şeyi büyüklük ve sayıya göre farz etmeli, yukarda adı geçen (mantıkî) kuvvet vasıtasıyla
elde edilen düzeni takip edecek şekilde bu ilkeleri düzenlemeli ve incelediği şeylerde bulunan her
bir (matematik özelliği) anlatmak üzere aramalıdır ki onların hepsinden etraflıca bahsetmiş
olsun ve sanatın usullerini elde edecek ölçüde (zorunlu olan) o cins bilinmiş olsun. İnsan daha
ileri gitmeğe muhtaç değildir. Çünkü geri kalan tür de aynıdır.” (Atay, 2004: 26-27).
Tahsîlu’s-Sa’ade’nin onuncu maddesinde Farabî öğrenilmesi gereken ilk bilginin insan zihni
için daha kolay olan sayılar ve büyüklükler konusu olduğunu ve bunun da aslında matematik
ilmi olduğunu söyler. Bu ilimde araştırmacı önce sayılardan başlamalı, kendisiyle şeylerin
ölçüldükleri sayılar veya birimler hakkında bir açıklama vermeli, aynı şekilde ölçülebilen diğer
büyüklükleri ölçmede sayıların nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır.
“12— Öyleyse, önce sayılarla (yani aritmetik ile) başlarız sonra büyüklüklere (yani geometri) ve
daha sonra sayının ve büyüklüğün zorunlu olarak bulunduğu, ışık bilgisi (menazır=optic), gök
cisimleri olan hareketli büyüklükler, müzik, ağırlıklar ve mekanik gibi her nesneye doğru ilerleriz.
Bu yolda, herhangi bir madde göz önüne alınmadan, kavranılabilen ve anlaşılabilen nesnelerle
başlanılmış olur. Sonra, düşünülmesinde, kavranılmasında ve anlaşılmasında pek az ölçüde
maddeye muhtaç olan nesnelere çıkılır. Daha sonra, anlaşılmasında, kavranılmasında,
düşünülmesinde maddeye biraz daha muhtaç nesnelere çıkılır. Böylece sayıların ve büyüklüklerin
kendilerine ariz olan nesneler içinde anlaşılması maddeye daha çok muhtaç olana yükselmeğe
devam edilir. Bu, insanı zor anlaşılabilen veya madde olmadan var olmayan nesneleri ele almağa
zorladığı gök cisimlerine, sonra müziğe, sonra ağırlıklar bilimine ve mekanik’e götürür. Îmdi
insan ne, ne ile ve nasıl ilkelerinden başka ilkeler katmaya mecbur olur. O, geride kalmış ve
varlığın ne olduğundan başka hiç bir varlık ilkesi olmayan cins ile türleri dört ilkeyi haiz olan cins
arasında orta sınıra gelmiş olur. Bu noktada tabii ilkeler ona apaçık görünür.” (Atay, 2004: 28).
Farabî’ye göre bir ilim dalıyla uğraşmak isteyen kişi öncelikle kolay olan ilkelerle işe
başlamalıdır. Ardından biraz daha çok bilgi gerektiren ilkeye çıkılmalıdır. Bu ilkede
öğrenildikten sonra daha çok madde gerektiren bir üst ilkeye çıkılır. Bu silsile birbirini takip
ederek ilkelerin ilkesine ulaşılır. Böylece en basit ilimden başlanarak en karmaşık ve
öğrenilmesi güç olan ilime ulaşılmış olur. (Yıldız, 2009: 137). Eğer ki araştırıcı yukarıda sayılan
mantık sıralaması ile işi ele alırsa ve onda mevcut olan bütün matematiksel özellikler hakkında
yeterli araştırma yaparsa o konu yeteri kadar incelenmiş olur. Böylece matematik ilminden
birbirine bağlı olan pek çok ilim doğar; optik, hareketli küreler, astronomi ilimleri ve müzik,
ağırlıklar ilmi ve mekanik (Atay, 2004: 26-27).
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Şekil 1. Farabî’nin Varlık İlkeleri Hiyerarşisi

Farabî’nin eserinde 8 maddede (9.m, 12.m, 14.m, 15.m, 17.m,18.m,19.m, 20.m) vurguladığı bu
hiyerarşik sıralamaya göre bütün ilimlerin temelinde matematik ilmi yatar. Bu ilim ise tıpkı
diğer ilimler gibi ilkeler toplamından oluşur. Matematik (A) ilminin A1-A2-A3-A4-A5
ilkelerinden yola çıkan araştırmacı geometri ilmine ulaşır. Geometri (B) ilminin B1-B2-B3
ilkelerine sahip olan araştırmacı böylece bir üst ilke olan ışık bilgisine ulaşır. Işık bilgisi (C)
ilminin de kendinden önceki ve sonraki ilimlerde olduğu gibi bir takım ilkeleri vardır. Bu
hiyerarşik sıralama ile hareket eden araştırmacı en nihayetinde ilkelerin ilkesi olan en üst
ilkeye yani ilk varlık ilkesine ulaşır. Bu ilkeye ulaşan kişiler seçilmiş kişilerdir ve yeryüzünde
belirli kişilere bu ilkeye ulaşma yeteneği verilir.
Sistemli bilginin önemine değinen Farabî’ye göre bilinen bir üst ilkeden bilinen ya da
bilinmeyen bir alt ilkeye inmekte mümkündür. Bakıldığında geometri (B) ilminin ilkelerinden
olan B3 ilkesinden hareketle matematik (A) ilminin ilkelerinden olan ve bilinen A5 ilkesinin
bilgisine ulaşılabileceği gibi aynı ilmin hiç bilinmeyen A7 ilkesinin bilgisine de
ulaşılabilineceğinin mümkün olduğunu söylemektedir. Araştırmanın sınırlılıklarından da
bahseden Farabî’ye göre bir araştırmada araştırılan konunun dışına çıkıldığı zaman orası sınır
olarak kabul edilmeli ve daha fazla araştırılmamalı. Böyle yapılmadığı takdirde araştırmanın
amacından uzaklaşacağını belirten Farabî, bu saptanan sınırdan sonraki ilkeler başka ilmin
konusuna d}hil olduğu için artık başka araştırmacıların onunla ilgilenmesi gerektiğini dile
getirir.
“17- Sonunda onun incelemesi hayvanların var olma ilkelerinin araştırma mertebesine ulaşınca,
ruhsal (canlı) ilkeleri öğrenmeğe ve nefsi incelemeğe mecbur olur ve oradan akıllı hayvanı
incelemeğe yükselir. O, sonraki ilkeleri araştırırken) ne, he ile ve nasıl, 2-3 ne, neden 4) ne için, var
olduğunu incelemeğe mecbur olur. Buradan akla ve düşünülür nesnelere muttali’ olur. O, ı) aklın
ne olduğunu, ne ile ve nasıl olduğunu ve 2—3) ne’den ve 4) ne için var olduğunu araştırmaya
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muhtaç olur. Bu araştırma, onu, cisim ve cisimde olmayan, cisimde asla bulunmamış ve
olmayacak olan başka ilkeler aramaya zorlayacaktır. Akıllı hayvanlara dair bu inceleme, gök
cisimlerine dair incelemedeki gibi aynı sonuca sürükleyecektir. Şimdi, o, gök cisimlerini incelerken
muttali olduğu cisimsiz ilkelerin gök cisimlerine göreki durumu, cisimsiz ilkelerin, gök
cisimlerinin altındaki varlıklara olan nispeti gibi olduğuna muttali olur, Kendileri için, nefis ve
aklın yaratıldığı ilkelere ve insanın yaratıldığı en son olgunluk ile gayelere muttali olacaktır. O,
insanda ve kâinatta bulunan tabii ilkelerin uğrunda insanın yaratıldığı olgunluğa insanın
ulaşabilmesine yeter olmadığını bilir ve insanın o olgunluğa doğru kendileriyle çalışabilecek bir
takım aklî ve düşünülür ilkelere muhtaç olduğu açıktır.” (Atay, 2004: 30-31).
İlk ilkelerden yola çıkarak ilimlerin bilgisine ulaşan kişi akıllı hayvana yani insan ilmine gelene
kadar sırasıyla matematik, geometri, ışık bilgisi, gök cisimleri, tabiat ilimlerine ve ilimlerin
ilkesine muktedir olur. Bu ilkeler kolaydan zora sıralanmıştır ve bir üst ilkeye çıkabilmek için
bir alt ilmi ve ilkelerini bilmek gerekir. Bunları öğrenerek insan ilmine çıkan kişi bu ilmin
ilkelerine de sahip olabilmek için “ne, nasıl, neden, niçin” sorularına cevap arar. Buradan akla
ve düşünceye ulaşan araştırmacı yine aynı sorulara cevap arar fakat bu sefer sorguladığı ilke
akıldır. Böylece aklı ve akılsal ilkeleri ortaya koyan araştırmacı insanın dünyaya getirilme
amacına ve onun mükemmelliğinin bilgisine ulaşmış olur. Bundan da ziyade evrende var olan
doğal ilkelerin insanın kendini bulmadaki arayışında yetersiz kalacağı, bunun ancak akılsal
ilkelerle mümkün olacağı bilgisine ulaşır. (Çelikel, 2015: 56).
Günümüz eğitim programları oluşturulurken dikkat edilen hususlardan biri olan içerik seçimi
“Ne öğretelim?” sorusuna cevap arar. Belirlenen hedeflere ulaşmada konuların
düzenlenmesinin önemli bir payı vardır. Bu nedenle içerik seçiminde dikkat edilecek bir takım
ölçütler vardır (Sünbül, 2010: 69). Tahsîlu’s-Sa’ade’de bizi ilgilendiren ölçüt ise
“öğrenilebilirlik” ölçütüdür. Burada kriter, öğretilmesi hedeflenen bilginin öğrenci düzeyine
uygun olup olmadığıdır. Öğrencinin seviyesine uygun öğrenme yaşantıları bizleri doğrudan
hazırbulunuşluk ilkesine götürür. Hazırbulunuşluk ilkesinde sorulan; “Hedef olarak belirlenen
davranışların ve bunlarla ilgili daha önce öğrenilmiş olması zorunlu olanların ne kadarı tam
olarak öğrenilmiştir?” sorusuna verilen cevap karşısında elde edilen dönüt kolaydan zora ya da
basitten karmaşığa ilkesinin önemini ortaya koyar. Çünkü kolaydan zora ilkesinde önce kolay
konuların ve ilerdeki çalışmalara temel oluşturacak konuların öğretilmesi esastır. Farabî 9. yy
da bu ilkeyi Türk tarihinde ilk defa kullanmakla kalmamış kendisinden sonra gelecek olan
kuşaklara aktararak günümüze değin gelmesini sağlamıştır.
2.1.2. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi
İnsanlar yeni öğrenecekleri bilgiler ile eskiden öğrenmiş olduğu bilgiler arasında ilişki kurarak
öğrenme işini daha kolay gerçekleştirirler. Bilinenden bilinmeyene ilkesi öğrencinin bilgiyi
daha uzun süre hafızasında tutmasına yarar. Bu öğretim şeklinde öğrenci daha önceden
öğrendiği bilgi ile öğreneceği bilgi arasında köprü kurar (Gerdes vd. 2013: 1). Bu sayede yeni
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bilgilinin öğrenilmesi hem daha hızlı hem de daha kalıcı olmaktadır. Çünkü insan beyni daha
önce öğrenmiş olduğu bilgileri daha hızlı hatırlar ve bu ona kolay gelir (Büyükkaragöz, Çivi,
1999: 56). Bunun yanında bilgi belleğe işlenirken doğru şemaya yerleştirildiği için ihtiyaç
olduğunda uzun süreli bellekten çağrılması ve işlemsel bellekte yorumlanması daha kolay
olmaktadır. Bunun için öğretilmesi planlanan bilgiden önce ön testler ya da çeşitli ölçme
yöntemleri kullanarak ilgili konu hakkında zihnin ne bilip bilmediği ortaya konur. Bu sayede
hazır bulunuşluluk düzeyinin tespitinin yapılmış olur. Elde edilen sonuçlar ışığında, zihne
verilmesi planlanan bilginin ne kadarının verileceği ve bilginin hangi adımından başlanılacağı
tespit edilir. Yapılan tespitlerden sonra zihne gerekli bilgiler verilmeye başlanır. Zihin,
kendisine verilen bu bilgilerle kendisinde öncesinde var olan bilgileri eşleştirerek doğru
bağlantıları kurar ve bilgiyi ilgili şemaya kolayca yerleştirmiş olur. Farabî bunu, üst bir ilkeye
ulaşmak için alt ilkenin bilinmesi gerektiği şeklinde açıklar.
“15- Bu bilimin ihata ettiğinin çoğundaki öğretim ilkeleri varlık ilkelerinden ayrıdır ve öğretim
ilkeleri vasıtasıyla insan varlık ilkelerini bilebilir. Zira tabii nesnelerin her bir cinsinde öğretim
ilkeleri varlık ilkelerinden sonra gelen nesnelerdir, çünkü böyle bir cinsteki varlık ilkeleri, öğretim
ilkelerinin varlıklarının nedenleridir. Bunun için, her cinsin veya türün varlık ilkelerini bilmeye
yükseliş, ancak bu ilkelerle meydana gelen nesneler vasıtasıyla yapılabilir. Eğer, bunlar sırayla
başka ilkeleri B olan rastgele yakın ilkeler A ise, yakın A ilkeleri, kendileriyle B ilkelerini bilmeğe
yükselinen öğretim ilkeleri gibi kullanılmalıdır. Sonra, bu B ilkeleri bilinince, insan, bunlardan, bu
ilkelerin ilkelerine (C) ulaşır ki, sonunda cinste varlığının en son ilkelerine varmış olur.
Öğretim ilkelerinden varlık ilkelerine gidilince, varlık ilkeleri öğrenilmiş olur. Sonra bu ilkelerden
(varlık) kendileriyle ilkelere vardığımız ilk bilinen şeylerden başka bilinmeyen şeyler meydana
gelince, biz o varlık ilkelerini öğretim ilkeleri olarak kullanırız. Eğer, öğretim ilkelerinden varlık
ilkelerine ve varlık ilkelerinin bilinmesine giderken, ilkelere kendileriyle ulaştığımız ilk bilgilerden
başka, bu ilkelerden meydana gelen ve hâlâ bilinmeyen başka nesneler varsa, biz, bu varlık
ilkelerini öğretim ilkeleri olarak kullanmaya başlarız, bu suretle onlardan sonra gelen diğer
nesneleri bilmeğe gideriz. Bu durumda (bu varlık) ilkeleri, (bilinmeyen) bu nesnelere nispetle hem
öğretim ilkeleri ve hem varlık ilkeleri olur. Biz, bu usulü duyulur cisimlerin her cinsinde ve her
cinsin her bir türünde izleriz.” (Atay, 2004: 29-30).
Öğretim ilkelerini varlık ilkelerinden farklı şeyler olduğunu dile getiren Farabî, öğretim
ilkelerinden yola çıkarak varlık ilkelerine ulaşılabileceğini söyler. Bu nedenle varlık ilkelerinin
bilinmesinin ön koşulu olarak öğretim ilkelerinin bilinmesi gerektiğini dile getirir. A ilkesinden
yola çıkan araştırmacının B ilkesine ulaşabilmesinin ancak A ilkesinin bilinmesinden geçtiğini
ve yine C ilkesine çıkmak isteyen araştırmacının da B ilkesini bilmesi gerektiğini ifade eder.
Farabî bu sayede en üst ilkeye kadar çıkılabileceğini söylerken bilinenden yola çıkarak
bilinmeyene gitmenin önemini aktarır.
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2.1.3. Bütünlük İlkesi
Bütünlük ilkesini iki boyutta ele almak mümkündür. Bunlardan birincisi öğrencinin bir bütün
olarak ele alınıp tüm yönleriyle değerlendirilmesi. Zihinsel ilerleyiş ile fiziksel yani bedensel
ilerleme aynı anda bir bütün olarak kademe kademe ilerlemedir. Böylece çocuğun hem duygu,
düşünce, otokontrol hem de el ayak koordinasyonu birbirini tamamlar biçimde bir bütün
olarak ilerler (Hesapçıoğlu, 1994: 160). Bütünlük ilkesinin ikinci boyutuna baktığımızda ise
öğretilmesi planlanan bilgi birbirine bağlı ve birbirini tamamlar mahiyette olmalıdır. Bu yolla
öğrencide meydana gelecek olan anlamlı öğrenme daha kalıcı olacaktır ve uzun süreli bellekten
çağrılması da tesadüfî şekilde öğrenilen bilgiye göre daha hızlı olacaktır. Çünkü belirli bir
düzen içinde öğrenilen organize edilmiş bilgiler daha kolay hatırlanır. (Sünbül, 2010: 23-24).
“9- Bilinen ve varlıklarını aynı ilkeye borçlu olan (A, A' A2)nesnelerin vasıtasıyla B ilkesine
yükselmiş olunca, varlıklarını bu ilkeye borçlu oldukları bilinmeyen (A3, A4...) nesnelerinin de
bulunması mümkündür, ilk andan beri sonuncular bizden gizli kalmış ve haklarında bilgimiz
olmayan nesnelerdir. Fakat biz, bizce, şimdi bilinen B ilkesini bir öncül olarak kullanıp ve ondan
meydana gelen diğer (A3, A4...) nesnelerini öğrenmeğe koyulursak, B hem o nesnelerin var olup
olmadıklarını ve hem de niçin var olduklarının bilgisini, bize sağlayacaktır. Çünkü, bir çok
nesnelerin (A, A1, A2....) tek bir ilke olan B den meydana gelmeleri ve başlangıçta; yalnız onlardan
biri A bizce bilindiği, oysa B ilkesi ve ondan çıkan diğer (A1 A2) nesnelerinin gizli kalmış olmaları
mümkündür.
Biz bildiğimiz bir şeyden A dan B ilkesi hakkında bilgi elde etmek için yükseliriz ve bu tek A bize
sadece B ilkesinin var olduğu bilgisini sağlar. Sonra biz B ilkesini, kendisinden meydana gelen
diğer gizli kalmış (A1,A2) nesnelerini açıklamak için bir öncül olarak kullanırız ve böylece onların
var olduklarını ve varlıklarının nedenini birden öğrenmeye koyulmuş oluruz. Eğer bu B ilkesinin
başka bir C ilkesi daha varsa, biz B’ yi tekrar onun ilkesi olan C’ yi açıklama için kullanırız; B,
sırasına göre kendisinin daha yüksek ilkesi olan C ilin var olduğuna dair bilgiyi bize temin eder.
Bu suretle biz, B yi iki nesneyi açıklamak için kullanmış oluyoruz: Birincide C ilkesinde bize yalnız
onun var olduğuna dair bilgi veriyor; oysa İkincisinde ondan meydana gelen, fakat ilk defa bizce
bilinmeyen (A1 A2 - .) nesneler bize onun var olduğunun bilgisini ve varlığının nedenini birlikte
sağlıyor. Bunun gibi eğer bir ilkenin ilkesi olan C’ nin de D’ nin ilkesi ve aynı şekilde ondan
meydana gelen (B1 B2 ...) nesneleri varsa, biz, bir ilkenin ilkesi olan C’ yi, onun ilkesi olan D’ yi
açıklamak için kullandığımız gibi ve ondan meydana gelen diğer gizli nesneleri (B1 B2. . .) de
onunla açıklarız.
Bunun üzerine, bu C ilkesi de kendi ilkesi D hakkında, bize onun yalnız var olduğunun bilgisini ve
diğer şeyler (B1 B2 ...) hakkında onların var oldukları bilgisini ve varlıklarının nedeni sağlar.”
(Atay, 2004: 25-26).
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Sistemli olarak edinilen bilginin sistemsiz bilgiden daha kalıcı olduğunu Tahsîlu’s - Sa’ade’de
dile getiren Farabî, mantıklı bir şekilde organize edilen bilgiler ışığında yeni bilgilere
ulaşmanın da mümkün olduğunu aktarır. Yukarıda aktarılan 9. bölüm varlık ilkelerinin bir
bütünlük içinde ele alınması gerektiğini bu sayede en üst ilkeye çıkılabileceğini aktarır. A
ilkesini bilen birinin B ilkesine çıkmasının mümkün olduğunu belirten Farabî fakat B ilkesine
çıkarken henüz bilmediğimiz A3-A4 ilkelerinde olabileceğinden de bahseder. Bilinmesi
gereken bütün ilkelere ulaşan araştırmacı bu sayede hem ilkelerin var oldukları bilgisine hem
de varlıklarının nedenleri hakkında ki bilgiye ulaşmış olur. Bu sayede ilkeler arasında
birleştirici bir bağ bulunur ve kopukluklar meydana gelmez. Dolayısıyla zihnin yahut da
öğrencinin bilmesi gereken bilgi yani ilkeler Şekil 2’de olduğu gibi mantıksal bir şekilde
örgütlenmiş olur. Bu sayede öğrencinin zihninde kopukluklar meydana gelmeden öğrenilmesi
gereken konu bir bütün olarak öğrenilmiş olur.
2.2. Tahsîlu’s-Sa’ade’de Yer Alan Öğretim Stratejileri
Strateji, bilgiyi öğrenene öğretmek için izlenen yollardır. Bu yollar öğretim ortamlarına göre
çeşitlendirilebilir lakin konuyu sınıf ortamı olarak ele aldığımızda izleyeceğimiz yol en kısa
sürede hedeflenen amaçlara götüren stratejiyi seçmek olacaktır (Sünbül, 2010: 95 ). Bu
izleyeceğimiz yol aslında eğitim ve öğretim kavramlarına yön veren bir çizgidir. Öğrenen kendi
öğrenme stratejisini oluşturabileceği gibi öğreten kişi de öğretme stratejileri planlayabilir. Bu
sebeple öğrenme ve öğretim stratejisi olarak iki kavramdan bahsetmek mümkündür (Vural,
2012: 10-11). Farabî’nin eserinde öğrenme stratejilerini uyguladığını görmekteyiz.
2.2.1. Tekrar Stratejisi
Öğrenciye verilmesi planlanan kazanımların zihne yerleştirilmesinde ve yeni oluşturulan
bilginin zihin tarafından uzun süreli belleğe aktarılmasında tekrar oldukça önemlidir (Özden,
2003: 23). Tahsîlu’s-Sa’ade isimli eserin bütününe baktığımızda üzerinde asıl durulmak
istenen konular Farabî tarından yeri geldiğinde tekrar tekrar anlatılırken öğretilmesi istenen
kavramlar da defalarca verilir. Böylece önemli gördüğü konu ve kavramları detaylandırır ve
okuyucunun bu konuya yoğunlaşmasını ister. Okuyucunun zihninde bu bilgiler tekrar stratejisi
ile hatırlanır ve uzun süreli belleğe sistematik bir şekilde bilinçli olarak yerleştirilir. Tekrar
stratejisi ile uzun süreli belleğe işlenen bilgi geri çağrıldığı zaman kolayca hatırlanarak geri
getirilebilir. Çünkü Farabî ezberci tekrardan değil anlamlı ve sistemli tekrardan yanadır
(Binbaşıoğlu, 2005: 18). Bunu eserinde görmek mümkündür.
Farabî’nin, Tahsîlu’s-Sa’ade’nin ilk bölümünde(1-22 m.) Varlık İlkesi kavramını toplamda 38
defa, Öğretim İlkesi kavramını ise 22 defa kullandığını görüyoruz. Farabî bu iki kavramı
aralarındaki ayrımla beraber tüm yönleriyle ortaya koyarak uzun süreli bellekte anlamlı bir
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şema oluşturmayı başarmıştır. Tablo 1. ve Tablo 2. incelendiğinde bu kavramların eserin
madde numaralarına göre tekrar edilme sayıları görülecektir.
Tablo 1. Varlık İlkesi kavramının eserde tekrar edilme sayısı
Madde Numarası

5 6

8

9

11

12

13

14

15

16

17

Toplam

Tekrar Sayısı

3 2

10

1

4

1

2

1

11

2

1

38

Tablo 2. Öğretim İlkesi kavramının eserde tekrar edilme sayısı
Madde Numarası

5

8

10

13

15

19

Toplam

Tekrar Sayısı

3

6

1

1

9

2

22

2.2.2. Anlamlandırma Stratejisi
Birbiriyle bağlantılı olan bilgiler birbirlerinin içine yerleştirilmişlerdir. Zengin bilgi kaynağı
anlamlı bir şekilde birbirine bağlanarak bir bilgi ağı yani şema oluşturulursa öğrenme daha
kolay olacaktır. Şema oluşturma aşamasında öğrencilere “Neden, Niçin?” gibi sorular
yöneltilerek anlamlandırma stratejilerini kullanmaları sağlanır. Böylece bilgiler zihinde bir
düzen etrafında sıralanırlar. Zihindeki bu sıralanma ise daha önce zihinde var olan bilgilerin
eşleşmesi yoluyla olur. Bu sayede birleşen bilgilere yeni anlamlar yüklenir. Farabî, benzetim
oluşturma, ilişkilendirme, soru yanıtlama gibi bir takım anlamlandırma stratejilerini eserinde
kullanmıştır (Özer, 2002: 4).
“6- Varlığın ilkeleri dörttür: 1) Nesnenin ne, ne ile ve nasıl var olduğu ki bunların anlamı aynıdır.
2-3) Neden var olduğudur. 4) Niçin var olduğudur. Zira’ ne’den var olduğu sorusuna 2. fail ilkeler
veya 3. maddelerle (cevap) verilir; bunun üzerine varlığın nedenleri ve ilkeleri dört olmuş olur.
Varlıkların cinsleri (nedenlerinin sayısına göre üçe ayrılabilirler: a) varlığın hiç bir nedeni
olmamasının mümteni olmayışıdır. Bunun bir ilke oluşu, ancak onun hakkında malik olduğumuz
bilginin ilkelerine göredir, (yoksa varlığının ilkelerine göre değildir ). O, diğer bütün varlıkların
var olmasının en son ilkesidir, b) Bütün bu dört ilkeye sahip bulunur, c) Yalnız onların üçünü haiz
olmasına imkân verir. İlkeler arasında yalnız maddeyi haiz olmayan budur.” (Atay, 2004: 23-24).
6. madde de bahsi geçen varlığın 4 ilkesinden (1- Ne, Neyle, Nasıl, 2-3-Neden, 4- Niçin ) her biri
varlığın ve öğretim ilkelerinin olmazsa olmaz anlamlandırma stratejilerindendir. Bu ilkeler
vasıtasıyla ilkeler arasında ilişkilendirmeler yapılır ve bir üst ilkeye çıkılır. Örneğin A ilkesine
ait olan A1-A2-A3-A4 ilkeleri A ilkesinin ait olduğu şemaya yerleştirilir. Böylece eski bilgiye
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yeni anlamlar katarak B ilkesine ulaşılır. Zihinde oluşturulan şemada sürekli anlamlı
öğrenmeler meydana gelir. Bu yolla ilkelerin ilkesine ve en üst ilkeye ulaşmak mümkün olur.
Şekil 2’ye baktığımızda anlamlandırma stratejisinin önemini kavrayabiliriz.
“7- Sadece varlıkların anlaşılmasını sağlamaktan başka bir isteği olmayan her ilmin gayesi,
türlerinin bilinmesi istenen cinsin içine aldığı her nesnenin varlığını kesince bilmek. İkinci olarak,
bu gibi ilkelere sahip olan türlerin varlık ilkelerini kesince bilmek ve o cinste bulunan ilkelerin
hepsine ulaşmaktır. Eğer, o cins bütün dört ilkeye sahip ise, insan kendini bir kısmına hasredip
diğerlerini hariç tutmaktansa, hepsini araştırmalıdır, eğer o cins bütün dördünü haiz değil ise,
insan onda ne kadar ilkenin bulunabileceğini, üç, iki veya bir olup olmadığını anlamaya
çalışmalıdır. Bununla beraber, cinsini yakın ilkelerinin hiç bir cinsine hasretmemeli, o cinste
bulunabilecek ilkelerini ve bu ilkelerin de ilkelerini, kendisinde durması gereken en son ilkeye
varana kadar araştırmalıdır. Bu cinse göre en son ilke olan, bu son ilkenin bir ilkesi daha varsa,
bu aynı cinsten olmayıp başkasından ise, insan ona gitmemeli, onu ancak bir yana bırakarak
başka cinsleri31 içine alan ilmi incelemeye sıra gelene kadar bundaki incelemeyi ertelemelidir.”
(Atay, 2004: 24).
Farabî yukarıda ele alınan cinsin yakın ilkelerini bilmenin yeterli olmayacağını, o yakın
ilkelerinde ilkesinin bilinmesi gerektiğini ve hatta ilkelerin ilkelerinin araştırılması ve en son
ilkeye kadar inilmesi gerektiğini söyler. Lakin son ilkenin de başka bir cinse ait ilkesi var ise
araştırmacının görevinin orada bittiğini yani başka bir şemaya geçildiği için araştırmanın
bırakılması gerektiğini onun başka bir ilmin konusunun içine girdiğini savunur. Bu şekilde
anlamlı öğrenmenin mümkün olacağı bilinmektedir.
“8- İncelenen cinse dair öğretim ilkeleri o cinsin içine aldığı türlerin varlık ilkeleri ile aynı iseler, o
öğretim ilkelerini kullanması ve elindeki madde ile o cinsin ihtiva ettiği bütün türleri kapsayana
kadar ilerlemesi gerekir. Böylece, her meselede cinste ulaşılacak en son ilkeye varana kadar
nesnenin var olup olmadığını ve niçin var olduğunu öğrenir. Diğer yönden, varlıkların cinsine dair
öğretim ilkeleri varlık ilkelerinden ayrı olursa, bu yalnız varlık ilkeleri başlangıçta gizli kalmış ve
bilinmemiş olan ve kendindeki öğretim ilkeleri varlık ilkelerinden başka olan ve varlık
ilkelerinden sonra gelen cinste vuku bulur; öyle ise varlık ilkelerini bilmenin tek yolu, öğretim
ilkelerinden başlamak ve onlardan zorunlu olarak sonuç gerekeceği şekilde onları düzenlemektir.
Bu durumda meydana gelecek sonuç birleştirilmiş ve düzenlenmiş nesnelerin varlıklarının ilke
kaynağı olur. Böylece öğretim ilkeleri varlık ilkeleri hakkındaki bilgimizin sebepleri olmuş olur.
Oysa onlardan meydana gelen sonuçlar rastgele öğretim ilkeleri olarak bulunmuş olan nesnelerin
varlıklarının ilkeleri ve sebepleridir. Bu tarzda, varlık ilkelerinden geride kalan nesnelerin
biliminden varlıkça daha önce gelen ve olan nesnelerin ilkeleri hakkındaki kesinliğe yükselinin Bu
suretle kendisine vardığımız varlık ilkesinin yine daha yüksek ve ilkinden uzak olan başka bir
ilkesi varsa, biz ilkini bir öncül yapar ve ondan ilkenin ilkesine yükseliriz. Biz, o cinste ulaşılacak
en son ilkenin kendisini bulana kadar bu usulü takip ederiz.” (Atay, 2004: 24-25).
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Eserinin bu maddesinde de görüşlerine devam eden Farabî ilkelerin incelenmesi yoluyla hem
onun (ilkenin) olup olmadığının hem de niçin var olduğunun ortaya çıkacağını ifade eder. Bu
yolla varlık ilkelerini doğuran öğrenim ilkelerine ulaşılabileceğini aktarır. Bu ise tamamen
anlamlandırma stratejisi ile alakalıdır.
2.3. Tahsîlu’s-Sa’ade’de Yer Alan Öğretim Programları
2.3.1. Doğrusal Programlama Yaklaşımı
İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan bir takım stratejiler vardır. Bunlardan biri olan “doğrusal
programlama stratejisi” nin temel taşlarını Farabî’nin Tahsîlu’s-Sa’ade isimli eserinde görmek
mümkündür. Doğrusal programlama stratejisinde ön koşul öğrenmeler ve aşamalılık olmazsa
olmazdır. Farabî eserinde varlığın ilkelerinden bahsederken A ilkesinden A1-A2-A3 ilkelerinin
doğabileceğini ve daha sonra B ilkesine varılacağını söyler. Bunu gerçekleştirmenin ise A1-A2A3 ilkelerini bilmeye bağlı olduğunu aktaran Farabî, bir ilkeden diğerine yükselmenin yani
A’dan B’ye ulaşmanın aşamalılık gerektirdiğini belirtir (Çelikkol, 2010:124-125).
Şekil 2. Farabî’ye göre ilkelerin örgütsel yapısı

Kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta gibi birçok ilkeyi kapsayan doğrusal
programlama yaklaşımı ile ilkelere ulaşmanın mümkün olduğunu aktaran Farabî, ilkeler
arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu ve biri öğrenilmeden diğerinin öğrenilmesinin pek
mümkün olmadığını ifade eder.
2.4. Tahsîlu’s-Sa’ade’de Yer Alan Öğretme Yaklaşımı
2.4.1. Yansıtıcı Düşünme
Yansıtıcı düşünmenin özünü, bilgiler arasındaki birbirinin peşi sıra gelen anlamlı bütünlük
oluşturur. Her bilgi kendisinden önceki bilgiyi temel alır ve bir sonraki bilginin temelini
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oluşturur. Bilgilerin temellendirilmesi ise sorular vasıtasıyla olur (Ünver, 2011: 137). Yansıtıcı
düşünmenin kökenine baktığımızda Platon ve Aristo’ya kadar uzandığını görmek mümkündür
(Sünbül, 2010: 215). İncelemiş olduğumuz Tahsîlu’s-Sa’ade’nin ikinci bölümünde (22-38. m)
Farabî yansıtıcı düşünmeyi kullanır. Sorular yönelterek o konuya ait zihnimizde var olanları
ortaya çıkarır. Sorulara verilen cevap yeni bir sorunun fitilini ateşlemektedir aslında. Bu yolla
her cevap başka bir soruya dönüşür. Farabî bu yöntem sayesinde vermek istediği bilgi ya da
düşünceyi ve bu yolla ulaşmak istediği sonuçları destekleyen zihni yapıyı aktif ve tutarlı bir
şekilde ortaya koyar. Bunu yaparken kendi düşüncelerini açıkça ve samimiyetle ortaya koyar
ki bu zaten yansıtıcı düşünmenin ruhunda vardır. “Ne-Neyle-Nasıl-Neden-Niçin?” sorularını
eserinin genelinde kullanan Farabî bu sayede analiz basamağına kadar çıkar.
35. ve 36. Maddelerde fikri erdem ile ahlaki erdemi ele alan Farabî, hangisinin daha üstün
olduğunu açıklamak için 35. Maddede çeşitli sorular sorar. 36. Maddede bu soruları
cevaplayarak tabî erdem düşüncesini ortaya atar ve buna yönelik sorular sormaya başlar.
Bütün bu soruların nihayetinde ulaştığı sonuç ise bunların cevabından öte bir husustur. Farabî
fikri ve ahlaki erdemin her insanda mükemmel bir şekilde bulunmadığını, ismi anılan; nazari
erdem, yüksek fikri erdem ve en yüksek ameli sanatların cümlesinin hükümdar gibi bunları
almaya hazır yüksek potansiyelli üstün tabiatlı kişilerde olduğu sonucuna ulaşır.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Dünya dengelerinin değiştiği dönem olarak isimlendirilen 9. yy sonlarında ve 10. yy başlarında
yaşayan Farabî Orta Asya’dan Mısır’a kadar birçok farklı coğrafyada bulunmuştur. Bu çeşitlilik
neticesinde birçok dil öğrenmiş ve yine birçok yabancı bilim adamlarının eserleriyle
tanışmıştır. Bu etkileşim onun düşünce dünyasını da derinden etkilemiştir. Tahsîlu’s-Sa’ade
isimli eseri de bu etkileşimin ürünlerinden biridir. Platon ve Aristo’dan izler taşıyan eserinde o
güne değin henüz Türk eğitim tarihinde görülmeyen çeşitli metotları kullanmıştır. Bu
metotların başında “Kolaydan Zora” ilkesi gelmektedir. Bu ilkeyle zihnin “öğrenebilirlik”
düzeyi yani hazır bulunuşluluğu ortaya konulur. Ele aldığı bir başka ilke olan “Bilinenden
Bilinmeyene” ilkesi ile yeni öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için ön öğrenmelerin
gerçekleşmesi gerektiğini belirtir. Tüm bu öğrenmelerin ise bir düzen ve bütünlük içinde
olması gerektiğini belirterek “Bütünlük” ilkesini ortaya koymuş olur. Her öğretimin bir takım
ilkeleri olduğu gibi stratejilerinin olması da kaçınılmazdır. Farabî’nin eserinde kullanmış
olduğu bu stratejilerin başında “Tekrar Stratejisi ve Anlamlandırma Stratejisi” gelir. Bu
stratejiler vasıtasıyla okuyucuya vermek istediği mesajı ya da bilgiyi kalıcı ve organize olmuş
bir şekilde aktarır. Bilginin ilke ve stratejiler yoluyla zihne aktarılmasından önce içerik
seçerken izlediği öğretim programı ise “Doğrusal Programlama” yaklaşımıdır. Bu yolla ilkeler
arasında ayrılmaz bir yapı oluşur ve öğrenme kolay hale gelir. Farabî eserinde kullandığı
“Yansıtıcı Düşünme” yaklaşımı vasıtasıyla sorulardan yeni sorular meydana getirerek sonuca
ulaşır.
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Farabî’nin yaklaşık 1100 yıl önce kaleme aldığı eserinde kullandığı öğretim yöntem ve
teknikleriyle günümüzde kullanılan modern ilke, strateji, yöntem ve tekniklerin bir kısmı
birebir aynı olmakla beraber bir kısmı arasında küçük farklılıklar vardır. Buna rağmen her iki
görüşe ait öğretim yöntem ve tekniğinin özünde aynı felsefe ve mantık yürütme yolları
yatmaktadır. Bu eserde mevcut olan öğretim yöntem ve tekniklerinin bizlere göstermiş olduğu
husus bu kavramların 20. yy’dan çok daha önce var olduğu gerçeğidir. Farabî’nin de eserinin
53. maddesinde değindiği gibi bilgilerin yolculuğu Irak halkı olan Kaldenilerden başlamış
sırasıyla Mısırlılara, oradan Yunanlılara akabinde Süryanilere ve nihayetinde de tekrar
Araplara ulaşmıştır. Bilginin bu yolculuğunu yok sayarak onu tek bir ulusa ya da şahsiyete mal
etmek bilim dünyası adına yapılacak en büyük hatalardan biri olsa gerektir.
Türk eğitim tarihi açısından zengin bir geçmişe ve içeri sahip olan Tahsîlu’s-Sa’ade gibi Türk
düşünür ve bilim adamları tarafından kaleme alınan nice eserler bulunmaktadır. Okyanusun
derinliklerinde yatan ve henüz işlenmemiş bir cevher olan bu eserleri gün yüzüne çıkartarak
incelemek ve modern öğretim yöntem ve teknikleri açısından değerlendirmek, kendini ilime
adamış her Türk evladının en kutsal görevlerinden biridir. Unutmamak gerekir ki
sahiplenilmeyen değerler elbet başkaları tarafından bir gün sahiplenilirler. Milli kimliğimiz
olan bu hazinelere sahip çıkmalı ve onları işlemeye başlamalıyız.
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DEVLET İLKOKULLARININ YÖNETİCİLERİ İLE ÖZEL İLKOKULLARIN YÖNETİCİLERİNİN
STRES DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Doç.Dr. Süleyman DOĞAN*
Pınar SELMAN**

ÖZET
Araştırmadaki hedef, devlet ilkokullarında çalışan yöneticiler ile özel ilkokullarda çalışan
yöneticilerin stres düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma anketini İstanbul ili,
Bahçelievler ilçesinde çalışan ilkokul yöneticileri yapmıştır. SPSS 20.0 programında analiz
edilmiştir. Örneklem alınmamıştır. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. 91 yönetici
ankete katılmıştır. Bunlardan 26 kişisi özel ilkokul yöneticisi, 65 tanesi ise devlet ilkokulu
yöneticisidir. Cinsiyet, yaş grupları, öğrenim seviyeleri, kurumdaki görev yetkileri, yöneticilikte
kıdem süresi, halen çalıştığı kurumda görev yapma yılları, öğrenci mevcudu, okul türü, öğretim
şekli ve branşlarına göre yöneticiler incelenmiştir. Araştırma okullara gidilerek yöneticilerle
birebir yapılmıştır. Veriler Anova (Tek yönlü varyans analizi), t-testi (bağımsız gruplar)
yapılarak açıklanmıştır. Çalışma sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kurumundaki görevi,
kıdem yılı, görev yılı, öğrenci sayısı, okul türü, öğretim şekli, branş değişkenleri stres nedenleri
olarak sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stres, Stres Düzeyi, Yöneticilik, Eğitim, İlkokul.

COMPARISON OF STRESS LEVELS BETWEN STATE AND PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL
ADMINISTRATORS
Abstract
The aim of the research is to compare the stress levels of managers working in state primary
schools and those working in private primary schools.The study test measurement has been
applied to private and public school’s administrators who work in the European districts of
Bahçelievler, Istanbul. The data, which have been obtained in this research, has been analysed
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and evaluated in the SPSS program. In this research, the streSs level differences of private and
public administrators has been measured in accordance with the following factors such as
their sexes, ages, education levels, their positions in the schools, experience levels as a
managing directors, how many years spent at their present schools, the cound of their
schoolchild, the type of their schools, the type of the education and department varieties. The
schools have been visited and survey questions has been applied to the administrators.The
questionnaire consisted of four sub-factors. The data have been interpreted by doing
percentage, t-test, Anova (one way variety analyse) and scheffer test.This study has shown
some results such as private school managing administrators, in comparison to public
administrators are affected by events more quickly, are more impatient, intolerant to failures
and have more stress with the advance of their ages.
Keywords: : Stress, Stress Level, Administration, Education, Management, Primary School.
1.Giriş
Stres, sürekli duymakta olduğumuz bir kavramdır. Çalışanların verimlerini, örgütlerin çalışma
düzenini bozduğundan tehlikeli olarak görülmektedir. İş yaşamımızda da stresle
karşılaşmaktayız. Birey bir örgütün içinde yer alıyorsa zamanının önemli bir kısmını iş
ortamında geçirmekte, belli amaçları gerçekleştirmek için de rollerini ve görevlerini yerine
getirmektedir. Örgütsel stres bu noktada ortaya çıkmaktadır (Pehlivan,1995: 85).
1.1.Problem Durumu
Devlet okullarında ve özel okullarda çalışan yöneticilerin stres kaynakları da çok farklıdır.
Yaşadıkları stres kaynakları araştırılarak karşılaştırma yapılırsa daha etkili çözümler
üretilebilir. Bu nedenle araştırma yapılmasında yarar vardır. Yapılan literatür taramasında bu
konuyla ilgili doğrudan bir araştırmaya rastlanmadığı için, bu çalışma devlet ilkokullarında
çalışan yöneticiler ile özel okullarda çalışan yöneticilerin örgüt içindeki farklılıklarından
kaynaklı olarak stres düzeylerinin tespit edilip karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
1.2. Problem cümlesi
Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri farklı
mıdır? Bunun için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri
cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
2. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri yaşa
göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
3. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri öğrenim
durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
4. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri
kurumdaki görevine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
5. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri
yöneticilikteki kıdem yılına göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
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6. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri görev
yılına göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
7. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri öğrenci
sayısına göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
8. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri okul
türüne göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
9. Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri öğretim
şekline göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
10.
Devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokulların yöneticilerinin stres düzeyleri
branşa göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?
1.3. Araştırmanın Amacı
Stresin olumlu ve olumsuz etkileri gözlenmiştir. Eğitim yönetiminde de stresin önemi
vurgulanmıştır. Örgütün etkili ve verimli yönetilmesi kişinin stresiyle doğrudan bağlantılıdır.
Bu çalışmanın amacı, devlet ilkokullarının yöneticileri ile özel ilkokullarının yöneticilerinin
stres düzeylerinin incelenmesidir.
1.4.Araştırmanın Önemi
Eğitim-öğretim sürecinde, stresin en aza indirilip daha verimli ortamların oluşturulması için
araştırmacılara kaynak olacağı düşünülmüştür.
2.KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Stres nedir?
Stres sözcüğü Latince “estrictia” fiilinden türetilmiştir. Stres sözcük anlamı olarak gerilim,
gerginlik, bunalım, şiddet, zorlama gibi ifadeleri içermektedir (Baltaş ve Baltaş, 2004: 304).
Selye (1956)’da, stres konusuyla ilgili çok önemli araştırmalar yapan bilim adamlarındandır ve
stresi, canlının çevre şartlarına karşı ortaya koyduğu tepkisi yani uyumu olarak
tanımlamaktadır (Güçlü, 2001: 92). Cüceloğlu, kişi çevresinden kaynaklı problemlere, üst
düzeyde bir performansla cevap verir. Ama bu durum kişiyi yorar. Ortaya çıkan bu yorgunluğu
stres olarak tanımlamıştır (Cüceloğlu, 1998).
2.2. Stresin Nedenleri
Stresin nedenleri çok fazla olabilir. Yaşadığı çevresindeki değişimler, kişilik özellikleri
sayılabilir. Ancak stres kişiyi güçlü de kılabilir (Erkmen ve Çetin 2006). Bireye etki eden stres
nedenleri birbirleriyle bağlantılıdır. Pazılın parçaları gibi düşünebiliriz. Stres nedenlerini
kişiden, yaşadığı ortamından ve ilişkilerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Birey
zamanının büyük kısmını çalıştığı ortamda geçirir fakat dış koşullardan da etkilenir (Keskin,
1997: 144). Şahin’e göre stres kaynakları; çevremizdeki olaylar (trafik, gürültü, kirlilik…),
sosyal olaylar (iş görüşmesi, sevdiğimizi kaybetme, beklentiler…) fizyolojik stres
kaynakları(ergenlik, hastalıklar uyku bozuklukları…) ve düşüncelerimizdir (Şahin,
1997).Günlük yaşamdaki stresin kaynağı önceden bilinmeyebilir. Çevredeki kişiler ve olaylar
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strese neden olabilir (Durna, 2004: 192).Stresin nedenleri kişinin kendisi, yaşadığı çevre ve
çalıştığı örgüt olabilir. Eğer bütün bu faktörler bireyin fiziksel ve psikolojik dengesini
etkiliyorsa stres kaynağı olarak görülebilir (Özdevecioğlu, 2003: 131).Stresin nedenleri çok
fazla olabilir. İnsanların sadece iş hayatından kaynaklanan stresi var demek yanlış olur.
Ailesinden ve yakın çevresinden kaynaklanan stres nedenleri de olabilir. Kişi etkileşim halinde
olduğundan stresin nedenleri de fazlalaşır. Değişik durumlarla ortaya çıkabilir. Stres
nedenlerini kişisel, sosyal çevre ve iş çevresinden kaynaklanan nedenler olarak sınıflanabiliriz
(Güçlü, 2001: 96). Stresin nedenlerini üç ana bölüme ayırabiliriz: Kişiden kaynaklanan
nedenler, örgütten kaynaklanan nedenler ve çevreden kaynaklanan nedenler. İnsanların
stresle başa çıkma dereceleri farklılık gösterebilir. Bazı insanlar zor yaşam şartlarından
kaynaklanan stresle kolay baş edebilmekte, bazıları ise kolay sorunlarla baş etmekte
zorlanmaktadırlar. Bunun nedeni bireysel farklılıklardır. Aslında stres içindeki durumu
algılayışımızla alakalıdır. Bireysel algılar stres nedeni olabilir. Sabırsızlık, içgüdüler, insanları
çok önemsemek, hedeflerin ulaşılmaz olması, çalıştığı ortamdan hoşnutsuzluk, işten atılma
korkusu ve çok çalışmak söylenebilir. Ailevi sorunlar da stres nedenleri arasındadır (Yöndem,
2006). Kişinin psikolojik ve sosyal yapısı, cinsiyeti stres nedeni olarak ortaya çıkabilir.
Toplumsal olayları kabullenişi, diğer insanlarla iletişimi, hırslı olması, yardımsever yapısı, çok
duygusal olması, sorunlarla baş edebilme becerisi stresin kaynakları arasında sıralanabilir.
Bakış açısıdır. Bardağın dolu tarafını veya boş tarafını görmesi bu durumu daha kolay açıklar
(Zel, 2001: 15-42).
2.3. Stresin Belirtileri Nelerdir?
Stresin uzun süreli olması bazı hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Eğer stresi kontrol
edemezsek fiziksel ve psikolojik olarak vücut tepki vermeye başlar (Yılmaz, 2006: 35). Hans
Selve’ye göre hastalıklıların nedeni stres oluşturan çevre faktörlerine uyum sağlanamamasıdır.
Birey fiziksel ve psikolojik olarak stresten etkilenir. Fakat insanların zayıf olan tarafları stres
karşısında tehlikededir (Tutar, 2004: 250; Akt. Kılınç, 2008). Yapılan incelemelerde stres
belirtileri şöyle sıralanmıştır: Kalpteki ritim sayısının fazlalaşması, soluk alış-verişinin
hızlanması, kan şekerinin yükselmesi, kasların gerilmesi, eklemlerin ağrı sinyalleri vermesi,
ağızda ve boğazda kuruluktan kaynaklı yutkunma zorluğu, tükenmişlik, yemek yiyememeye
bağlı zayıflama veya aşırı yemek yeme ve sonucunda kilo alma, baş ağrısı, baş dönmesi, denge
kaybı, aşırı terleme, uykusuzluk veya gereğinden fazla uyku, uykudaki dengesizlik, dişleri
sıkma, fazla veya az konuşma, gece görülen k}buslar, yataktan sıçrayarak uyanma,
uyurgezerlik, mide ve bağırsaklardaki sorunlar, bulantı, kusma, ishal, sıkıntı, aşırı duyarlılık,
çevreyle iletişimin kesilmesi stresin belirtileri olarak sayılabilir (Şimşek, 1998: 296).Fiziksel
olarak ortaya çıkan belirtiler vücudun işleyişinde bozukluklara neden olur. Bu bozukluklar
vücudun dengesinde problemlere neden olabilir (Köknel, 1998: 244). Şiddetli baş ağrıları,
kalpte ortaya çıkan bozukluklar, ishal veya kabız olma durumu, vücuttaki ağrılar ve gerilmeler,
cilt hastalıkları, uyku bozuklukları, çene ve diş gıcırdatması, alkol ve sigara kullanımı, birden
ortaya çıkan tikler, iştahın artması veya azalması, nefes alıp vermede yaşanan zorluklar stresin
belirtileri arasında sıralanabilir (Önen, 2005: 125). Yapılan araştırmalarda ussal gerilimin fazla
olduğu, aşırı sorumluluk yükü olan mesleklerde hipertansiyon riski fazlalaşmaktadır. İlkokul
öğretmenlerinde bu oran % 11,8-14’dir (Paşa, 2007: 61). Duygu, çevre ve kişinin uyumudur.
Stres yaşayan bireyler kaçma fonksiyonu gösterirler. Kişi ne kadar çevresiyle uyumluysa
duygusal tepkileri de o kadar kaliteli yansır (Albrecht, 1989: 42). Davranışsal belirtiler; zamanı
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iyi planlayamama, aşırı hassasiyet, çevreyle uyum sağlayamama, gelecek kaygısı, yalnızlık
korkusu, gerçek bir dostun olmaması, işe sürekli geç gelme veya gelmeme düşük performans,
gibi nedenler sayılabilir. Saldırgan, rekabetçi, acımasız davranışlar örgütteki ilişkilerin zarar
görmesine neden olabilir (Can, 2006: 48). Psikolojik belirtiler; sabitlik, gerginlik, sinirlenme,
depresyon, duygusal patlama, çabuk ağlama, endişe, korku, özgüven azalması, ruhsal durumun
sürekli değişmesi, aşırı duyarlılık, kızgınlık, öfke nöbetleri, saldırganlık, düşmanlık, duygusal
tükenmişlik hissi, huzursuzluk, birlikte verimli çalışamama, telaş, gerginlik, yetersizlik
duygusu, duraksamalar, amaçsızlık, hırçın davranışlar, şiddet eğilimi, boşlukta olma duygusu
sayılabilir (Önen, 2005: 5). Stres yaşanınca bireysel bütünlük bozulmaktadır. Zihinsel olarak
karşılık verilmezse davranışlarda bazı değişiklikler ortaya çıkar (Yıldırım, 2010: 45). Çevreyle
bağlantının kesilmesi, iletişim kurmaktaki isteksizlik, diğer bireylerle geçimsizlik, aşırı
duygusallık, bencilleşme, kendini çevreden soyutlama, tek olma isteği, güven duygusunun
azalması, insanlardan uzak durmak, hoşgörülü davranmamak, sürekli açık aramak, kırıcı sözler
söylemek, problemli davranışlar sergilemek, sevdiği insanlarla görüşmemek, sürekli savunma
mekanizmaları geliştirmek (Güçlü, 2001: 95; Ulukuş, 2001: 43).
2.4. Stresle Başa Çıkma Yolları Nelerdir?
Kişi stresli durumdan en az zarar görmek için, stresin kaynağını bulur ve uyum sağlamaya
çalışır (Eryılmaz, 2009: 25). Bilim adamları stresle karşılaşan bireylerin kaçma, hareketsiz
kalma veya saldırganca davranma gibi tepkilerde bulunduklarını gözlemlemişlerdir (Eryılmaz,
2009: 206-207).
2.5.Konuyla İlgili Yapılan Çalışmalar
Karakaya’nın (2013)’te yazdığı yüksek lisans tezinde “Ortaokullarda Görev Yapan Kadın ve
Erkek Yöneticilerin Stres Düzeyleri” karşılaştırılmıştır. İstanbul ili Beşiktaş, Zeytinburnu ve
Esenler ilçelerindeki ilköğretim okullarında uygulanmış olup, kadın yöneticilerin erkek
yöneticilere oranla daha çok stresten etkilendikleri, beklemeye tahammüllerinin olmadıkları,
başarıya daha düşkün oldukları ve yaş ilerledikçe daha fazla stres yaşadıklarını ortaya
koymuştur. Pehlivan (1993)’te “Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” adlı doktora
çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığı’n müfettişleri, okul müdürleri ve öğretmenler örgütsel ve
mesleki stres kaynaklarına yönelik çalışmalar yapmaktadır. “Eğitim Yönetiminde Stres
Kaynakları ve Stres Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Yetkilerin az olması, ücret yetersizliği okul
müdürleri için yüksek düzeyli stres kaynağı olarak kabul edilmiştir.
3.Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
Yapılacak araştırmada, devlet ilkokullarındaki yöneticiler ile özel ilkokullarda görev yapan
yöneticilerin stres düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Nicel tarama modelinden
ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır.
3.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın çalışma evreni, 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Bahçelievler ilçesindeki devlet
ilkokullarında çalışan yöneticiler ile özel ilkokullarda çalışan yöneticiler oluşturmaktadır.
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Örneklem alınmamıştır. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Bahçelievler ilçesinde
toplam 27 devlet ilkokulundan 25 devlet ilkokuluna, 16 özel okuldan l4 özel ilkokula
ulaşılmıştır. Bu okullarda görev yapan yöneticilerden; 91 kişi araştırmaya katılmıştır.
Bunlardan 26 kişisi özel ilkokul yöneticisi, 65 tanesi ise devlet ilkokulu yöneticisidir. 43 ilkokul
müdürünün 26’sı anket uygulamasına katılmıştır
3.3. Veri Toplama Araçları
Literatür çalışması yapılarak bilirkişilerin görüşleri alındı. Daha önceden var olan anketler
incelenmiştir. Araştırmada kullanılan anketin soruları tek tek incelenirken Doç. Dr. Süleyman
Doğan’ın tecrübelerinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan örneklem grubuna özel ve
mesleki bilgilerine ulaşılmak için anket uygulanmıştır. Bu incelemeye ne derece katıldıklarını
anlamak için 4’lü Likert Tipi Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracının güvenirlik ve geçerlik
mütalaası vardır. Anketin ilk bölümünde demografik bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümünde
otuz sekiz maddeden oluşan sorular sorulmuştur. “Her Zaman”, “Çoğunlukla”, “Nadiren” ve
“Hiçbir Zaman” seçenekleriyle değerlendirmeleri istenmiştir.
3.4. Verilerin analizi
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 20.00 istatistik programına göre girilmiştir. Giriş yapılan
veriler tablo yapılarak yorumlanmıştır. Bağımsız değişkenlerin yüzde (%) ve frekans (f)
değerleri belirlenmiştir.
4.Bulgular
4.1. Değişkenlerin Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Evreni meydana getiren yöneticilerin 28’i (%30.8) kadın yönetici, 63’ü (%69.2) erkek
yöneticidir. Evreni meydana getiren yöneticilerin 9’u (%9.9) 25’ten 30’a kadar olan yaş
arasında, 18’i (%19.8) 31’den 36’ya kadar olan yaş arasında, 23’ü (%25.3.0) 37’den 42’ye
kadar olan yaş arasında, 19’u (%20,9) 43’ten 48’e kadar olan yaş arasındayken, 22’si (%24.2)
49 ve üstü yaş arasındadır. Evreni meydana getiren yöneticilerin 8’i (%8.8) ön lisans Eğitimi,
60’ı (%65.9) lisans Eğitimi ve 23 tanesi (%25.3) yüksek lisans Eğitimi mezunudur. Evreni
meydana getiren yöneticilerin 26’sı (%28,6) müdür, 65’i (%71,4) müdür yardımcısı olarak
görevlerini sürdürmektedir. Evreni meydana getiren yöneticilerin 34’si (%37.4) 1’den 5 yıllık
kıdeme, 13’ü (%14.3) 6’dan 10 yıllık kıdeme, 13’ü (%14.3) 11’den 15 yıllık kıdeme, 12’si
(%13.2) 16’dan 20 yıllık kıdeme, 19’si (%20.9) 21 ve üstü yıl mesleki kıdem yılını
çalışmaktadır. Evreni meydana getiren yöneticilerin 9’u (%9.9) halen çalıştığı okulda 0’dan 1
yıla kadar çalışmakta iken, 38’si (%41.8) 2’den 3 yıla kadar çalışmakta, 22‘si (%24.2) 4’ten 5
yıla kadar çalışmakta, 22’si ise (%24.2) 6 yıl ve daha üstü yıldır çalıştığı okulunda görevini
sürdürmektedir. Evreni meydana getiren yöneticilerin 15’i (%16.5) okulunda 1’den 500’e
kadar öğrencisi varken, 19 ‘u (%20.9) okulunda 501’den 1000’e kadar öğrencisi varken, 47 ‘si
(%51.6) okulunda 1001’den 2000’e kadar öğrencisi varken, 10’u (%11.0) okulunda 2001’den
4000’e kadar öğrencisi vardır. Evreni meydana getiren yöneticilerin 64’ü (%70,3) devlet
ilkokulunda çalışmakta, 27’sı (29,7) özel ilkokulda çalışmaktadır. Evreni meydana getiren
yöneticilerin 44’ü (%48,4) tam gün Eğitim yapan ilkokullarda çalışmaktayken, 47’sı (%51,6)
ise ikili öğretim yapan okullarda çalışmaktadır. Evreni meydana getiren yöneticilerin 3’nün
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(%3,3) branşı Türkçe, 7’sinin (%7,7) branşı Matematik öğretmenliği, 5’inin (%5,5) branşı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 5’inin (%5,5) branşı Fen Bilgisi, 5 ‘inin (%5,5) branşı İngilizce,, 2
‘sinin (%2,2) branşı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 3’ünün (%3,3) branşı
Rehberlik, 62’sinin (%68,1) branşı Sınıf Öğretmenliği bölümlere ait öğretmenliklerdir.
5.Sonuç ve Tartışma
Günümüzün en yaygın sorunlarından biri olan stres, çevremizdeki algıladığımız şeylere uyum
sürecidir. Stres kaygı düzeyini arttırarak başarıyı ve başarısızlığı da beraberinde
getirmektedir. Başarısızlıkla birlikte birçok hastalığa da davetiye çıkarmaktadır. Stresle başa
çıkmak için stres yaratan etkenlerden kaçınmamalı aksine bu etmenleri en aza indirerek
verimlilik yaratacak ortamı hazırlamalıyız. Bu bölümde İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde
bulunan “Devlet İlkokullarının Yöneticileri ile Özel İlkokulların Yöneticilerinin Stres
Düzeylerinin Karşılaştırması” sonuçları açıklanmıştır.
Cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Çalışma saatlerimin uzun oluşu
strese yol açıyor.”, “Okuldaki çalışma ortamının kötü olması beni olumsuz etkiler.”, “Okul
ikliminin bozulma ihtimali bende stres yaratıyor.” anket maddelerinde anlamlı fark olduğu
görülmektedir. Kadınlar, erkeklere göre daha streslidir. Kadın yöneticilerin çalışma saatlerinin
uzun oluşu evdeki sorumluklarını yapamama düşüncesini beraberinde getireceğinden strese
neden olmaktadır. Okul çalışma ortamının ve okul ikliminin bozulmasını istemez çünkü
performansını etkiler. Kadınlar düzeni sever. Karakaya a. (2013) yılında yaptığı ''Orta
Okullarda Görev Yapan Kadın ve Erkek Yöneticilerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması''
çalışmasındaki bulgularla paralellik göstermektedir. Kadın yöneticilerin daha fazla stresli
olduğu sonucuna varmıştır.
Yaş değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Bu işin giderek beni yıpratacağından
korkuyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 25-30 yaş grubu daha fazla
katılmıştır. “Okulda kapasitemin tamamını kullanıyorum. “ anket maddesinde anlamlı farklılık
bulunmuştur, 31-36 yaş grubu daha fazla katılmıştır. “Okulumun fiziki yapısı Eğitim-öğretim
için yeterli olduğundan stres yaşamıyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur,
31-36 yaş grubu daha fazla katılmıştır. 25-30 yaş grubundaki yöneticilerin daha fazla stres
yaşamalarının nedeni tecrübesizliğindendir. 31-36 yaş grubundaki yöneticiler daha etkin
olmak isterler. Yaptıkları işte doyuma ulaşmak mutluluğu da beraberinde getirecektir. Bu
yaştaki yöneticiler yaptıkları işlerde daha hassastırlar.
Öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Hasta olduğumda
stres düzeyim artar.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, yüksek lisans mezunu
yöneticiler daha fazla katılmıştır. “Üstlerimle anlaşmazlık strese neden oluyor.” anket
maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, ön lisans mezunu yöneticiler daha fazla katılmıştır.
“Verdiğim kararların sorumluluğu stres yaşamama sebep oluyor.” anket maddesinde anlamlı
farklılık bulunmuştur, yüksek lisans mezunu yöneticiler daha fazla katılmıştır. “Okuldaki
çalışma ortamının kötü olması beni olumsuz etkiler.” anket maddesinde anlamlı farklılık
bulunmuştur, yüksek lisans mezunu yöneticiler daha fazla katılmıştır. “Okuldaki görüş
farklılıkları stres oluşturuyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, yüksek lisans
mezunu yöneticiler daha fazla katılmıştır. “Okuldaki informal grupların etkisi beni strese
sokuyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, yüksek lisans mezunu yöneticiler
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daha fazla katılmıştır. Yüksek lisans mezunu yöneticilerin meslekte terfi alarak görevde yetki
ve sorumlulukları artmaktadır. İş yükü arttıkça stres de beraberinde artmaktadır.
Kurumdaki Görevleri değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Maaşımın düşük
olması stres düzeyimi arttırıyor. “, “Mesleğimle ilgili teknolojiyi yeterince takip edememek beni
strese sokuyor. “ ifadelerinde anlamlı fark olduğu görülmektedir. Müdür yardımcılığı
görevinde olan yöneticiler daha fazla katılmıştır. Kurumlarda az yetkiyle çok iş beklenmesi
stresin nedenleri arasında sayılır. Ücret yetersizliği geçim sıkıntısını beraberinde getirince
stres kaçınılmaz oluyor. Meslekteki teknolojik gelişmeleri takip edememek de stres nedeni
sayılmaktadır.
Kıdem Yılı değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Bireysel ihtiyaçlarım
karşılanmadığında strese girerim.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 6-10 yıl
arası kıdeme sahip yöneticiler daha fazla katılmıştır. “Okulda kapasitemin tamamını
kullanıyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 11- 15 yıl arası kıdeme sahip
yöneticiler daha fazla katılmıştır. İş doyumu sağlanırsa stresli ortamlar oluşmaz. Kıdem yılı
arttıkça yöneticilerin örgütün ihtiyaçlarından çok kendi ihtiyaçlarını da önemsemektedirler.
Okul dışında da hayatın sürdüğü fikri ön plandadır. Atay (2014)’de ‘’Okul Yöneticilerinin
Çatışma Yönetimi Stillerinin Öğretmenlerin Stres Düzeyleriyle İlişkisinin İncelenmesi’’ adlı
çalışmasında stresin kıdem yılı üzerinde etkisi vardır sonucuna ulaşmıştır.
Görev Yılı değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Stresin kişilik özelliğim
olduğunu düşünüyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 0-1 yıl çalışmış
olanlar daha fazla katılmıştır. “Hasta olduğumda stres düzeyim artar.” anket maddesinde
anlamlı farklılık bulunmuştur, 0-1 yıl çalışmış olanlar daha fazla katılmıştır. “Yaşım ilerledikçe
daha fazla stres yaşıyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 4-5 yıl çalışmış
olanlar daha fazla katılmıştır. “Çalışmalarımın karşılığını alamamam strese yol açıyor.” anket
maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 4-5 yıl çalışmış olanlar daha fazla katılmıştır.
“Astlarımla anlaşmazlık strese neden oluyor.”
anket maddesinde anlamlı farklılık
bulunmuştur, 6 ve üstü yıl çalışmış olanlar daha fazla katılmıştır. “Okuldaki görüş farklılıkları
stres oluşturuyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 6 ve üstü yıl çalışmış
olanlar daha fazla katılmıştır. “Okulda çok fazla angarya işin olması strese sebep oluyor.” anket
maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 4-5 yıl çalışmış olanlar daha fazla katılmıştır.
Göreve yeni başlayan yöneticilerin olaylar karşısında daha soğukkanlı oldukları söylenemez.
Bu durum tecrübeyle ancak aşılabilir. Hasta olmak hassasiyeti de beraberinde getirir. Yaşın
ilerlemesi yetersizlik duygusundan dolayı stres yaratabilir. Her insan emeğinin karşılığını hem
maddi hem de manevi olarak almak ister. Karşılığını bulamazsa stres nedeni olarak sayılabilir.
Ast-üst ilişkilerinin sınırları iyi belirlenmelidir. İlişkiler sağlam tutulmazsa örgüt içi stres
nedeni olabilir. Okulda angarya işlerin fazla olması yaptıkları işlerden zevk almamalarına
neden olur.
Öğrenci Sayısı değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Genel olarak stresli
biriyimdir.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 1-500 öğrenci mevcutlu
okullarda çalışan yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Kendimi başkalarıyla rekabet
halinde hissediyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 1-500 öğrenci
mevcutlu okullarda çalışan yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Bu işin giderek beni

232
232

yıpratacağından korkuyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 501-1000
öğrenci mevcutlu okullarda çalışan yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Okulda
kapasitemin tamamını kullanıyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 1-500
öğrenci mevcutlu okullarda çalışan yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Mevzuatın
karışık olması strese neden oluyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 1-500 ve
2001-4000 öğrenci mevcutlu okullarda çalışan yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır.
“Okulda yeterli iletişimi kuramamak strese sebep oluyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık
bulunmuştur, 501-1000 öğrenci mevcutlu okullarda çalışan yöneticiler ifadeye daha fazla
katılmıştır. “Mesleğimdeki terfi olanaklarının sınırlı olması strese yol açıyor.” anket
maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 1001-2000 öğrenci mevcutlu okullarda çalışan
yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Okul ikliminin bozulma ihtimali bende stres
yaratıyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, 1-500 öğrenci mevcutlu okullarda
çalışan yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. Öğrenci sayısının fazla olması stres için bir
neden değildir. Önemli olan öğrenci davranışlarıdır. Öğrenci sayısının fazla olması okuldaki
Okul Türü değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Bireysel ihtiyaçlarım
karşılanmadığında strese girerim.”, “Aile içinde yaşadığım olumsuzluklar bende strese yol
açar.”, “Maaşımın düşük olması stres düzeyimi arttırıyor.”, “Sabırsız biriyimdir.”, “Kendimi
başkalarıyla rekabet halinde hissediyorum.”, “Yaşım ilerledikçe daha fazla stres yaşıyorum.”,
“Bu işin giderek beni yıpratacağından korkuyorum.”, “Çalışmalarımın karşılığını alamamam
strese yol açıyor.”, “Okulda yeterli iletişimi kuramamak strese sebep oluyor.”, “Astlarımla
anlaşmazlık strese neden oluyor.”, “Görev paylaşımının adaletsiz olması strese yol açıyor.”,
“Okuldaki görüş farklılıkları stres oluşturuyor.”, “Mesleğimle ilgili teknolojiyi yeterince takip
edememek beni strese sokuyor.”, “Okul ikliminin bozulma ihtimali bende stres yaratıyor.”
ifadelerinde anlamlı fark olduğu görülmektedir. Özel okullarda çalışan yöneticilerin bu
ifadelere daha fazla katıldığı görülmüştür. Bireysel ihtiyaçların karşılanmasında özel okullar
daha duyarlı davranmaktadırlar. Ancak maaşlardaki yetersizlik, emeğin karşılığını
alamamaları stres nedenidir. Özel okuldaki önemli unsurlardan biri rekabettir. Rekabet önemli
olsa da stres yaratmaktadır. Yaşın ilerlemesi rekabet duygusundan ötürü yetersizlik
duygusunu oluşturmuş. Ayrıca teknolojiyi kullanamamak da önemli bir stres nedenidir. Özel
okullarda iletişimle ilgili sorunların olduğu görülmüştür. Ast-üst ilişkisi iletişim sorunundan
kaynaklı stres nedenleri arasında sayılabilir. Yöneticilerin stresli olmaları okul iklimini de
bozmaktadır. Tufan (1997) "Devlet ve Özel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İşyerlerinde Stres
Yaratan Etmenler ve Bunlarla Başa Çıkma Görüşleri" adlı çalışması Ankara ili Çankaya
ilçesindeki devlet ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşleri alınarak elde etmiştir.
Ücretin az olması, statünün düşük olması, sınıfların kalabalık olması, araç gereç yetersizliği
stres nedenleri arasında sıralanmıştır. Stres yönetimi stillerinde okul türü ile ilgili anlamlı bir
fark görülmemiştir. Ok (2006) Konya il merkezindeki 370 ilköğretim okulu yöneticisiyle "İş
Stresinin İlköğretim Okullarında Okul Yöneticileri Üzerindeki Etkisi" konulu araştırmasında
kadın ve erkek yöneticilerin aynı düzeyde stresten etkilendiklerini, devlet okullarındaki
yöneticiler özel okulda çalışan yöneticilere göre daha fazla stresle karşılaştıkları, stresle başa
çıkma metotlarını özel ilkokul yöneticilerinin çok daha fazla kullandıklarını, 20-30 yaş
arasındaki yöneticilerin stresle daha çok karşılaştıklarını ortaya koymuştur.
Öğretim Şekline değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Bireysel ihtiyaçlarım
karşılanmadığında strese girerim.”, “Kendimi başkalarıyla rekabet halinde hissediyorum.”,
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“Yaşım ilerledikçe daha fazla stres yaşıyorum.”, “Bu işin giderek beni yıpratacağından
korkuyorum.”, “Okulumun fiziki yapısı Eğitim-öğretim için yeterli olduğundan stres
yaşamıyorum.”, “Yetkilerimin yetersizliği strese yol açıyor.”, “Personel değerlendirmede
adaletsizlik olması strese yol açıyor.”, “Astlarımla anlaşmazlık strese neden oluyor.”, “Okul
ikliminin bozulma ihtimali bende stres yaratıyor.”, “Görev paylaşımının adaletsiz olması strese
yol açıyor.”, “Okuldaki görüş farklılıkları stres oluşturuyor.”, “Okuldaki informal grupların
etkisi beni strese sokuyor.”, “Okulda yeterli iletişim kuramamak strese sebep oluyor.”
ifadelerinde anlamlı fark olduğu görülmektedir. Tam gün okullarda çalışan yöneticilerin bu
ifadelere daha fazla katıldığı görülmüştür. Tam gün uygulamasına geçilmiştir.
Branş değişkenine göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde; “Genel olarak stresli biriyimdir.”
anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, Türkçe branşındaki yöneticiler ifadeye daha
fazla katılmıştır. “Kendimi başkalarıyla rekabet halinde hissediyorum.” anket maddesinde
anlamlı farklılık bulunmuştur, Matematik branşındaki yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır.
“Bu işin giderek beni yıpratacağından korkuyorum.” anket maddesinde anlamlı farklılık
bulunmuştur, İngilizce branşındaki yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Birçok işi
kendimin yapmak zorunda kalmam strese sokuyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık
bulunmuştur, İngilizce branşındaki yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Çalışmalarımın
karşılığını alamamam strese yol açıyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, Fen
Bilgisi branşındaki yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Okulda yeterli iletişimi
kuramamak strese sebep oluyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, İngilizce
branşındaki yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır.n“Görev paylaşımının adaletsiz olması
strese yol açıyor.” anket maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, Sosyal Bilgiler branşındaki
yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. “Okuldaki görüş farklılıkları stres oluşturuyor.” anket
maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur, Türkçe branşındaki yöneticiler ifadeye daha fazla
katılmıştır. “Okuldaki informal grupların etkisi beni strese sokuyor.” anket maddesinde anlamlı
farklılık bulunmuştur, Türkçe branşındaki yöneticiler ifadeye daha fazla katılmıştır. Sınıf
öğretmeni olan yöneticilerin ilkokullarda yönetici olarak görevlendirilmesi stresle mücadele
için uygundur.
5.2. Öneriler
1. Kadın yöneticilerin erkek yöneticilere karşı daha fazla stres yaşadığı ortadadır. Kadınların
hem evde hem de iş yerinde sorumluluklarından dolayı stresi fazladır. Bu nedenle profesyonel
destek sağlanmalıdır.
2. Yaşlar ilerledikçe stres düzeyleri de azalmaktadır. Farklı yaş grubu yöneticilerle çalışma
imk}nı sağlanmalı, farklı durumlara bakış açısı geliştirilmelidir. Mesleğe yeni başlayan
öğretmenlerle meslekte kıdem yılı fazla olan öğretmenler mentörlük çalışması yapabilirler.
3. Yüksek lisans eğitimi verilerek stresle başa çıkma metotları öğretilebilir.
4. Özel okul yöneticilerinin stres düzeyleri daha fazladır. Özel okul yöneticilerinin stresle baş
edebilmesi için hizmet içi eğitim verilmeli, psikolojik destek sağlanmalıdır. Stresle başa çıkma
yöntemleri uygulatılmalıdır. Pozitif yaşam tarzı benimsetilmesi gerekir. Yöneticileri iş
stresinden uzaklaştırmalı, sosyal ortamlara girmeleri sağlanmalıdır. Zamanı iyi
yönetmelidirler. Eğer yönetici iş zamanının dışında kendine de vakit ayırırsa isteklerine yön
verme fırsatı bulmuş olur. Çalışanlara sorumluluk verilmesine rağmen yetki genişliği
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sağlanmamaktadır. Çalışma isteklerini azaltmaktadır. Çünkü çalışmalarının sürdürülebilir
olması için yetki verilmesini haklı olarak isterler. Okul müdürleri yönetimde daha etkili olmak
için astların fikirlerini almalı ve sorumlulukları paylaşmalıdır. Kurum içinde sorumluluklar
paylaşılırsa olumlu iklim de sağlanmış olur. Sorumluklarını yaparken yetkileri de eşit olarak
artmalıdır.
5. Tam gün öğrenim yapan okullarda daha fazla stres düzeyi çıkmıştır. Şu andaki okullar tam
günlü eğitime geçmiştir. İkili eğitim yapan okul pek yoktur.
6. Araştırma diğer illere ve İstanbul’daki diğer ilçelere de uygulanabilir.
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LİSE MATEMATİK DERSLERİNDE OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN DERSE
YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Sarıkaya İLHAN*
Süleyman DOĞAN**

ÖZET
Türk Eğitim Sisteminin işleyişindeki en özel noktalardan biri müfredat çerçevesinde belirlenen
konu ve kazanımların öğrencilere bir takım öğretim yöntem ve teknikler ile aktarılmasıdır.
Esasında bir öğreten ve öğrenen arasındaki ilişki binlerce yıldır süregelmektedir. Bu sistem
içerisinde ortam, içerik, yöntem teknikler değişken olsa da bu denklemin sabitleri her zaman
öğretmen ve öğrenci olmuştur. Eğitim felsefesinde ve öğretme yaklaşımlarında yaşanan
gelişmelerle değişen ve gelişen dünyada matematik öğretiminin nasıl gerçekleşeceği ve yeni
yaklaşımların matematik öğretimine nasıl uyarlanacağı sorularına ilkokul ve ortaokulda az
sayıda da olsa yenilikçi ve eğlenceli etkinliklerle cevap verilmektedir. Lise eğitimi bu bağlamda
kritik bir safhadır zira öğrenci lise eğitimine başladığında bunlar geride kalmakta ve yerini lise
eğitiminin ciddiyetine bırakmaktadır. Öğrenci o zamana kadar getirdiği tüm olumlu ve
olumsuz tutumlarıyla yeni ve geleceğini etkileyecek uzun süreli bir maceranın başındadır.
Öğretim programının genel çerçeveyi vermesi, uygulamayı öğretmen inisiyatifine bırakması
sebebiyle pek çok ders geleneksel eğitim metotlarıyla işlenmektedir. Düz anlatım, soru cevap
gibi ders anlatım teknikleri matematik gibi soyut derslerde öğrencileri derste sıkmakta, pasif
konumda bırakmakta ve derse karşı olumsuz tutum sergilemelerine sebep olmaktadır. Bu
çalışmada, oyunla matematik öğretiminin lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik
tutumlarındaki etkisi incelenmiştir. Oyun ile öğretimin matematik dersine yönelik tutumu
olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Lise seviyesinde hem uygulamada hem
akademik araştırmalarda çok az yer verilen oyun temelli öğrenmenin önemine dikkat
çekilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: oyunla öğrenme, matematik, tutum
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THE EFFECTS OF GAME-BASED TEACHING ON ATTITUDE IN HIGH SCHOOL
MATHEMATICS
Abstract
The method used to prove a theory in mathematics can be regarded as the same method used
by the prosecutors or judges to prove someone guilty or not in a court. The most crucial issue
in Turkish Educational System is to deliver the predetermined subjects and objectives to the
students via several teaching methods and techniques. There has been an ongoing relationship
between a teacher and a student for thousands of years. Although the environment, content or
methods might differ in this system, the constants of this equation have always been the
teacher and the student. In a constantly changing world affected by the improvements in
philosophy of education and in teaching approaches, the questions of how to teach
Mathematics and how to implement these new approaches have been provided with an
answer with innovative and fun activities in primary and secondary schools. However, once a
student starts high school, all these activities are over and the seriousness starts. Traditional
teaching methods results in bored, passive students with a negative attitude. This study
examines the effects of game-based teaching on attitude and academic achievement of high
school students in mathematics classes. The results revealed that game-based teaching
increases the attitude and academic achievement level of the students in mathematics. This
research aims at drawing attention to game-based learning which is scarcely included in
academic research and high school education.
Keywords: game-based learning, mathematics, attitude
1.GİRİŞ
Öğrencilerin matematikle ilgili yaşadığı deneyimler öğrencilerde matematiğe yönelik olumlu
ya da olumsuz bir tutum geliştirmelerine sebep olmaktadır. Tutumların davranışı yönlendiren
bir güce sahip olduğu düşünülürse matematiğe yönelik tutumlar ile matematik başarı arasında
bir ilişkinin varlığından söz edilebilir (Akdemir, 2006). Buradan öğrencilerde oluşacak
matematiğe yönelik olumlu tutumlar öğrencilerin matematik başarılarını artıracak, olumsuz
tutumlar ise matematik başarılarını azaltacak diye bir sonuca varmak mümkündür. Bununla
birlikte Baykul da (2004) matematikteki başarısızlık sebepleri arasında öğrencilerin
matematiğe yönelik olumsuz tutum geliştirmelerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade
etmektedir. Yine bir başka çalışmada Eldemir (2006) aynı duruma işaret ederek matematikte
istenilen düzeyde başarı sağlanamadığını bunun en büyük nedenlerinden birinin ise
matematiğe yönelik geliştirilen olumsuz tutumlar olduğunu vurgulamaktadır. Duru, Akgün ve
Özdemir (2005)’e göre öğrencilerin matematik deneyimleri arttıkça matematiğe yönelik
tutumları da olumlu ya da olumsuz olarak gelişmeye başlamaktadır. Dolayısıyla tutumun ilk
olarak gelişmesinde sınıf öğretmenlerine ve daha sonra da matematik öğretmenlerine büyük
sorumluluklar düşmektedir.
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Öğrencilerin matematik dersinde olumlu ya da olumsuz tutum oluşturmalarında öğretim
yöntemi önemli bir paya sahiptir. Dolayısıyla, kullanılan matematik öğretim yöntemi
öğrencinin matematik dersindeki akademik başarısını ve tutumunu etkileyecektir (Baykul,
2003). Öğrencinin öğretim sürecinde aktif olarak yer alması, kendini ifade edebilmesi derse
olan tutumunu olumlu yönde etkilemektedir. Oyun ise çocukların kendilerini özgürce ifade
edebildikleri bir alandır (Baykul, 2003). Bu alanın matematik öğretiminde kullanılması ile
öğrencilerin derste başarı durumlarındaki değişim ve derse yönelik tutumlarında oluşan
farklılık bu çalışmanın ana konusudur.
1.1.Araştırmanın Problemi
Bu çalışmada, oyunla matematik öğreniminin lise öğrencilerinin derse karşı tutumlarındaki
etkisi incelenecektir.
1.2.Araştırmanın Önemi
● Oyunun bir eğitim aracı olma özelliğine sahip olduğu düşünülerek; çocukların gelişim
düzeyleri dikkate alınarak hangi yaşta olursa olsun oyunla yapacağız dendiğinde işlenen
matematik dersinin daha zevkli hale getirilmesi, öğrencilerin dikkatini bir noktaya
yoğunlaştırması ve etkin katılımı arttırması bakımından,
● Matematik ile oyunu aynı potada eritebilme düşüncesinden hareketle, öğrencilerin
seviyesine ve dersin konusuna uygun geliştirilmiş oyunların, öğrencilerin derse olan
motivasyonlarını arttırması, konuyu daha rahat anlamaları açısından
● Oyunun eğitsel işlevinin geniş olması, derslerde bazen önceden hazırlaması ve kurallarını
düzenlemesi zor olsa da çoğu zaman çok basit materyallerle bile kurulabilmesi açısından
kullanılabilirliği, daha etkin ve akıcı ders işlenebilmesi için derslerle kaynaştırılabilir olması
bakımından,
● Soyut olmasından kaynaklanan matematik dersine olan korkuların azalmasını sağlamak için
oyun gibi eğlendirici etmenleri derse katarak öğrencilerin dersi hayata geçirmelerini, daha
uyumlu ve paylaşımcı olmalarını sağlamada etkin rol oynaması bakımından,
● Bu konuda çok az sayıda çalışma olduğu için, bu çalışmada geliştirilen materyaller matematik
dersinde kullanılmak üzere önemli bir kaynak oluşturabilir. Oyun temelli öğrenme
araştırmalarının büyük çoğunluğunda anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik
çalışılmıştır. Bu çalışmada çalışma evreni olarak lise ele alınmıştır.
1.3.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada “Oyun yoluyla işlenen matematik dersleri sonucunda öğrencilerin matematik
dersine yönelik tutumlarında nasıl bir değişim gözlenmiştir?” sorusunun cevabı ve 9.sınıf
matematik dersinin ilk iki ünitesi olan Mantık ve Kümeler konularında dersleri oyun temelli
işleyerek öğrenmenin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisi araştırılmıştır.

243
243

1.4.Araştırma Modeli
Bu araştırmada Deneysel Desen kullanılmıştır. Araştırma “örneklem ve kontrollü, ön ve sontest model”ine girmektedir. 9. sınıfın birinci döneminde uygulanan araştırmada, deney ve
kontrol gruplarının ön ve son tutumları arasındaki erişileri ölçülmüştür.
1.5.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini; 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki ortaöğretim öğrencileri
oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki İbrahim Hakkı
Anadolu Lisesi’nin 9-I ve 9-J şubelerindeki öğrenciler alınmıştır.
1.6.Araştırma Grubu
Araştırmanın örneklemini oluşturan İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi 9-I ve 9-J sınıfındaki
öğrenciler, Amaçlı- Kasti- Örnekleme Yöntemi ile seçilmiştir.
1.7.Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama araçları olarak Baykul’un (1990)’un geliştirdiği “Matematiğe Karşı
Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
1.8.Verilerin Toplanması
Tutum ve başarı yönünden birbirine denk oldukları yapılan analiz sonucu anlaşılan sınıflardan
biri deney, diğeri kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere oyunlarla
matematik dersi işlenmiş, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi olarak
adlandırılan yöntemlerle ders işlenmiştir. Uygulama toplamda 10 hafta sürmüştür. 10 haftanın
sonunda deney ve kontrol gruplarına sene başında yapılan tutum testinin aynısı tekrar
uygulanmıştır.
2.GELİŞME
2.1.Oyunla Matematik Öğrenme Materyalleri
Oyunlar hazırlanırken oyunla öğrenmeyi diğer öğretim yöntemlerinden farklı kılan özelliklere
dikkat edilmiştir. Prensky (2001)’e göre bir oyunu oyun yapan özellikler şöyledir:
Kurallar: Kurallar oyunların sınırlarını çizerler ve hedefe ulaşmak için çeşitli yollar sunarlar.
Bir oyunun herhangi bir kuralı yoksa o bir oyun değil serbest bir eğlencedir. Oyunu herhangi
bir eğlenceden ayıran en önemli özellik kuralının olmasıdır.
Hedef ve Amaçlar: Bir oyunda erişilmek istenen hedef kullanıcıyı motive eder. Amacı olmayan
bir oyun, oyuncuyu motive edemez, oyuncuda oyunu devam ettirme isteği ya da oyunu
yeniden oynama isteği uyandıramaz. Çoğu oyunda hedef oyunun başında belirlenir: En yüksek
puanı almak, sona ulaşmak ya da bayrağı ele geçirmek gibi.
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Dönütler (Geri bildirimler): Oyunda kullanıcının yaptığı bir şeye karşılık bir durum değiştiğinde
dönüt verilir. Oyuncuya oyun sırasında veya sonunda oyunun hangi düzeyinde bulunduğu,
kalan süresi, ilerleyiş hızı, başarılı olup olmadığı gibi değişkenlerin bildirilmesi mutlaka
gereklidir.
Zorluklar /Yarış /Meydan Okuma /Karşıtlık: Bunlar oyunda çözülmeye çalışılan problemin
parçalarıdır. Bir oyun oynanırken bir problem çözülür. Kullanıcı oyun içerisinde gerçek
tehlikeler ile karşı karşıya kalmadan, gerçek yaşamdaki gibi korku ve heyecan duyabilir. Bu da
onu motive eder ve o oyunu sürdürmesini ve tamamlamasını sağlar
Etkileşim: İki açıdan ele alınır. İlki oyuncuların ya da bilgisayarın etkileşimidir ki, buna dönüt
denilebilir. İkincisi oyuncuların oyunu oynarken birbirleri ile oluşturdukları sosyal ortam. Bir
kitap ikinci sefer okunduğunda ya da bir film ikinci sefer izlendiğinde yine aynı olaylarla ya da
aynı sonla karşılaşılır. Ancak ikinci defa oynanan bir oyunda, oyunun gidişi ve sonu oyuncunun
vereceği kararlara göre değişebilir.
Sunum veya Hikaye: Oyunun ne hakkında olduğudur. Oyunun başında oyun hakkında birtakım
açıklamalar yapılır, hik}ye oyunun içerisine gizlenmiş olabilir.
Tüm bu özelliklere dikkat edilerek tasarlanan oyunlar çok basit materyallerle hazırlanmıştır.
Fiziksel yetersizlikten uygulanamama sorunu olmasın diye dijital ve bilgisayar destekli oyunlar
tercih edilmemiştir.
Oyunlarda sadece kazananlar ödüllendirilmiştir. Ödül bazen somut bir hediye, kitap, kalem ya
da oyun düzeneğinin kendisi olmuş, bazen de performans notunu etkileyecek puanlar, artılar
öğrenciye verilmiştir. Başarısız olan öğrenciler hiçbir şey kaybetmemiş, sadece ödül
kazanamamıştır.
2.1.1.Önermedir – Değildir
Renkli kağıtlara önerme olan ve olmayan ifadeler yazılır. Gönüllü üç öğrenci seçilir ve en öne
alınır. Sınıfın geri kalanı yarışma havasına sokulur. Yarışan öğrencilerin ellerine biri kırmızı
biri yeşil renkte kartlar verilir. Önerme olduğunu düşündükleri ifadelere yeşil kartı, önerme
olmadığını düşündükleri ifadelere kırmızı kartı kaldırmaları istenir. Yarışan öğrencilerin
isimleri tahtaya yazılır yaptıkları her doğru için hanelerine bir artı yazılır. Üç artıya ilk ulaşan
öğrenci oyunu kazanır. Eşitlik olması durumunda ekstra bir soru sorulur. Eşitliğin yine
bozulmaması durumunda eşit olan tüm öğrenciler kazanmış sayılır.
2.1.2.Mantık Süngeri
Mantık konusunda iki ya da daha fazla önermeyi birleştirmeye yarayan ve, veya, ya da, ise,
ancak ve ancak bağlaçlarının her birinin kendine özgü doğruluk durumları vardır. Bu
işlemlerin pekiştirilmesi için bir boru ya da boş mutfak havlusunun karton rulosuna yüzme
makarnası süngerinden parçalar kesilir. Muhtemel tüm önerme ve işlemler yazılarak
öğrenciler yarıştırılır.
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2.1.3.Bil Bakalım Kaç
“Bil Bakalım Kim” oyunundan ilham alınarak tasarlanmış bir oyundur. Öğrencilerin önünde
üstünde bir takım bileşik önermelerin yazdığı, açılıp kapanabilen, arkası çevrilebilen karton
düzenek şeklinde birer ekran bulunur. Karşı tarafın önünde de aynı karton ekran düzeneği
vardır. Önlerindeki ekrandan bir bileşik önermeyi seçmeleri istenir. Bir ataçla işaretlenir. Her
oyuncu sırasıyla karşı tarafa bir soru sorarak, seçtiği kartta yazılı olan işlemin ne olduğunu
tahmin etmeye çalışır.
2.1.4.Çek Çekebilirsen
Jenga oyununun her bir tahtasının üzerine önerme sorusu yazılır. Oynayan kişiler bir taşı
çekmeden önce, üzerinde yazan işlemi doğru olarak yapmak zorundadır. Bu oyun, yeni görülen
her konunun özellikleri ve daha karmaşık denklemler de eklenerek sürekli zenginleştirilir.
2.1.5.Küme Oluşturma Kart Oyunu
Renkleri, şekilleri, sayıları ve içlerinin dolu ve boşluğu değişen 81 tane kart hazırlanır. Kartlar
karıştırılır. Başlangıç olarak 12 tane kart yere açılır. Oyunculardan sırasıyla ortak özellikte en
az üç kartla küme oluşturmaları istenir. Yere açılan kartlardan üçgen şeklinde olanlar, kırmızı
renkte olanlar gibi küme oluşturan ifadelerle kartlar toplanır. Azalan kartların yerine desteden
kart eklenir. Oyunun sonunda elinde en fazla kart olan kazanmış olur. Bu oyun bölme
bölünebilme kuralları, sayı kümeleri gibi başka konulara da uyarlanabilir.
2.1.6.Kümenin Karşılıklı Durumları
İki küme ya ayrıktır ya kesişimleri vardır ya da biri diğerinin alt kümesidir. Bu durumları
pekiştirebilmek için okulun bahçesine renkli bantlarla bu üç durum Venn şeması ile çizilir ya
da renkli çamaşır ipleri küme olarak düşünülür. Öğrencilere bir takım küme oluşturan topluluk
ifadeleri söylenir ve uygun kümelere yerleşmeleri beklenir. Örneğin; Sınıftaki kızlar/sınıftaki
erkekler, sınıftaki erkekler/sınıftaki gözlüklüler, sınıftaki kızlar/sınıftaki başörtülüler.
Öğrencilerden ilgili şartları sağlayanların doğru yerlere gitmeleri beklenir.
2.1.7.Matematik tombalası
Geleneksel tombala oyununa benzer tombala kartları hazırlanır, kartlardaki sayıların yerine
birtakım denklikler yazılır. İlgili konuları içeren soruların cevapları, çekilen tombala
numarasında varsa oyuncu kartındaki denklemi kapatır. Kartındaki denklemlerin tamamını ilk
önce kapatan oyuncu oyunu kazanır. Başka konular görüldükçe oyun zenginleştirilebilir.
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2.1.8.Menü Kümesi
Öğrencilerle sınıfta bir restoran menüsünden sipariş verme canlandırması yapılır. Menü,
yiyecekler ve içecekler şeklinde iki sütun halinde tahtaya yazılır. Öğrencilerden gönüllü
olanların restoran müşterisi olması istenir ve her biri kendinden önce verilen siparişten farklı
bir sipariş vermeye çalışır. Böylece verilen kümenin tüm alt kümelerini görmeleri sağlanır.
Kendisinden önce verilen siparişleri dikkatli takip etmesi ve vereceği siparişin aynı olmaması
gerekir. Bunu başarabilen öğrenciler bahsi geçen menü kümesinin alt kümelerini söylemiş
olurlar ve oyunu kazanırlar.
2.2.Verilerin Çözümlenmesi ve İstatistiksel Yorum
Araştırma kapsamında öncelikle eğitim vermeden önce öğrencilerin matematik alanındaki
seviyeleri belirlemek amacıyla örnekleme d}hil edilen 9-J ve 9-I sınıfındaki öğrencilere ön test
uygulanmıştır. Bu test sonuçları arasında fark olup olmadığının tespitinden önce elde edilen
verilerin normal dağılıp dağılmadığı belirlenmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen KolmogorovSmirnov testi sonucu aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 1: One Sample Kolmogorov-Smirnov testi
Ön Test Matematik Puanı
Test İstatistik
,110
P
,017
Yukarıdaki tablo sonucuna göre p değeri 0,05’den küçük olduğu için ön test matematik
puanlarının normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle 9-J ve 9-I sınıfları
arasındaki eğitim öncesi matematik puanları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney U
istatistik yöntemi ile test edilmiştir. Söz konusu test sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
1- Oyun ile matematik öğretiminin yapıldığı deney grubu ile geleneksel öğrenme ortamında
öğretim yapılan kontrol grubunun ön test puanları arasında manidar bir fark var mıdır?
Tablo 2: Matematik Dersi Ön Test Başarı Puanlarının sınıf bakımından farkının
incelenmesi (Mann-Whitney U)
Sınıf N
Medyan U
Z
P
Eğitim Öncesi 9-J
40
36,19
627,500
-1,66 ,680
Matematik
9-I
40
44,81
Başarı
Puan
Ortancaları
Test sonucuna göre 9-J (deney grubu) ve 9-I (kontrol grubu) sınıflarının matematik başarı
puanları bakımından söz konusu sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu nedenle
deney grubu ile kontrol grubunun matematik başarı düzeylerinin oyunla eğitim öncesinde
birbiriyle aynı oldukları kabul edilmiştir.
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2- Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin öğretim öncesinde matematik dersine yönelik
tutumları arasında manidar bir fark var mıdır?
Tablo 3: Matematik Dersi Ön Test Tutumunun sınıf bakımından farkının incelenmesi
(Mann-Whitney U)
Sınıf N
Medyan
U
Z
P
Eğitim Öncesi 9-J
37
41,03
628,000
-0,97 ,331
Matematik
9-I
39
36,10
Tutum
Ortancaları
Test sonucuna göre 9-J (deney grubu) ve 9-I (kontrol grubu) sınıflarının matematik dersine
karşı tutumları bakımından söz konusu sınıflar arasından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu
nedenle deney grubu ile kontrol grubunun matematik dersine karşı tutumlarının birbirleriyle
oyunla eğitim öncesinde aynı olduğu kabul edilmiştir.
(p=0,00<0,05). Buna göre deney grubu üzerinde oyunla öğretim matematik başarısını
arttırmıştır.
3- Deney grubu (9-J sınıfı) öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ön test ve son test
puanları arasında manidar bir fark var mıdır?
Tablo 4: Deney Grubunun Matematik Dersine Karşı Tutum Puanlarının Eğitim Öncesi ve
Sonrası Bakımından Farkının İncelenmesi (Bağımlı Gruplarda T-testi)

9-J Sınıfının
Eğitim
Öncesi
ve
Sonrası
Farkının
İncelenmesi

Sınıf

N

Ortalama

T

Eğitim
Öncesi
Eğitim
Sonrası

35
35

81.94
105.31

5,589

Serbestlik
Derecesi
34

P
0,000

Test sonucuna göre 9-J (deney grubu) sınıfının eğitim öncesi ile eğitim sonra matematik başarı
puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p=0,00<0,05). Buna göre deney grubu
üzerinde oyunla eğitim matematik dersine karşı olumlu tutumlarını arttırmıştır.
4- Kontrol grubu (9-I sınıfı) öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ön test ve son test
puanları arasında manidar bir fark var mıdır?
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Tablo 5: Kontrol Grubunun Matematik Dersine Karşı Tutum Puanlarının Eğitim Öncesi
ve Sonrası Bakımından Farkının İncelenmesi (Wilcoxon Testi)
Sınıf
N
Ortalama t
Serbestlik P
Derecesi
9-I Sınıfının
Eğitim
35
78,88
-0,09 34
0,993
Eğitim Öncesi ve
Öncesi
35
78,94
Sonrası Farkının
Eğitim
İncelenmesi
Sonrası
Test sonucuna göre 9-I (kontrol grubu) sınıfının eğitim öncesi ile eğitim sonra matematik dersi
tutumları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p=0,993>0,05). Buna göre kontrol
grubu üzerinde geleneksel eğitim, matematik dersine karşı tutumu olumlu veya olumsuz
yönde anlamlı bir şekilde değiştirmemiştir.
3.SONUÇ
3.1.Sonuçlar
● Oyun ile matematik öğretiminin yapıldığı deney grubu ile geleneksel öğrenme ortamında
öğretim yapılan kontrol grubunun öğretim öncesinde matematik dersine yönelik tutumları ve
akademik başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre deney ve
kontrol grubu öğrencilerinin çalışma öncesinde birbirine benzer desende oldukları
görülmüştür.
● Deney grubu ile kontrol grubundaki öğrencilere son test olarak uygulanan tutum ölçeklerine
bakıldığında, öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarında deney grubu lehine anlamlı
bir farklılık vardır. Oyunla öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin Matematik dersine karşı olumlu
tutumlarını arttırmıştır. Bu sonuca göre, oyun ile matematik öğretiminin, öğrencilerin
matematik dersine ilişkin tutumlarını olumlu yönde geliştirmede, geleneksel öğretimden daha
etkili olduğu sonucu çıkarılmıştır.
3.2.Öneriler
Öğrencilerin matematik başarılarını artırmak ve olumlu tutum geliştirmek için, araştırmada
elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
● Ortaöğretim Matematik dersinde; öğrencilerin derse ilişkin olumlu tutumlarını artırmada
oyuna dayalı öğrenme yaklaşımından yararlanma yoluna gidilebilir.
● Öğretmenler matematik dersi anlatırken öğrencilerin ilgisini çekebilecek basit
materyallerden oluşan oyunlar geliştirip, öğrencinin daha aktif olacağı yaklaşımlardan
faydalanabilirler.
● Öğretmenlerin Matematik dersinde oyuna dayalı öğrenme yaklaşımını uygulayabilmeleri
için, öğretmenlere oyuna dayalı öğrenme konusunda hizmet içi eğitim verilebilir.
● Öğretmenlerle işbirliği yapılarak matematik dersine yönelik oyuna dayalı öğrenme
materyalleri hazırlanarak ortak kullanılabilir. Her sınıf seviyesinde materyal ve oyunların
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olacağı bir platform online olarak hizmete sunulabilir. Her öğretmen katkıda bulunabilir ya da
ilgili konuda geliştirilmiş materyalleri kullanabilir.
● Bu araştırma sonucunda, ulaşılan sonuçların özel bir durumu yansıtması başka bir ifade ile
sadece bir okulun iki şubesindeki 9. sınıf öğrencilerini kapsaması, bu çalışmayı bir açıdan
sınırlamaktadır. Daha büyük denek gruplarıyla bu araştırma genişletilebilir.
● Ortaöğretim matematik dersi dışında diğer derslerde oyunların, hedef davranışların
gerçekleştirilmesinde etkili olarak kullanılmasını sağlayıcı araştırma bulguları elde etmeye
yönelik araştırmalar planlanabilir.
3.3.Tartışma
Bu konuyla alakalı yapılan çalışmalar incelendiğinde, sonuçların örtüştüğü yani çalışmamızı
destekleyen tezler ve farklı sonuçlar alınan tezler bulunduğu görülmektedir. Birkaç örnek
vermek gerekirse;
Tural (2005) tarafından yapılan “İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinlerle
Öğretimin Erişi ve Tutuma Etkisi” başlıklı araştırma, ilköğretim üçüncü sınıflarda “ritmik
saymalar, doğal sayılar, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme” konularında yapılmıştır. Oyun ve
etkinliklerle öğretimin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol
grubunun erişi düzeyleri ve matematik dersine ilişkin tutumları arasında, deney grubu lehine
anlamlı farklar bulunmuştur.
Aksoy (2014) çalışmasında, ortaokul 6. sınıf matematik dersi konularının öğretiminde dijital
oyun tabanlı öğrenme (DOTÖ) yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, matematik
dersine yönelik duyuşsal özelliklerine (başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutum) etkisini
araştırmıştır. Uygulama sonrasında son-test sonuçlarındaki erişi farkının, deney grubu lehine
istatistiksel olarak anlamlı olduğu yönündedir. Ölçeklerin de uygulama sonrasında
tekrarlanmasıyla, deney grubu öğrencilerin matematiğe yönelik başarı güdüsü ve matematik
dersine yönelik tutum puanlarının, kontrol grubu puanları ile kıyaslandığında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark oluşturdukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin bir kısmı tarafından,
bilgisayar ekranına uzun süre bakmaları nedeniyle baş ağrısı ve göz yaşarması gibi sağlık
sorunlarına neden olduğu gözlemlenmiştir.
Türkmen (2017) yüksek lisans tezinde oyun temelli öğrenmenin 5. sınıf öğrencilerinin
Matematik dersindeki başarılarına ve tutumlarına etkisini araştırmıştır. Bu amaç
doğrultusunda 5. sınıf Matematik dersi “Kesirler” ünitesi ders planı oyunlaştırılmış olarak
hazırlanmış ve öğretim materyali olarak da Eğitim Bilişim Ağı oyunları kullanılmıştır. Sonuç
olarak deney ve kontrol gruplarında öğrenim gören öğrencilerin başarı ve tutum puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Dinçer (2008)’in ‘İlköğretim Okullarında Müziklendirilmiş Matematik Oyunlarıyla Yapılan
Öğretimin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi’ isimli yüksek lisans tezinde ilköğretim ikinci
sınıfların matematik dersinde, müziklendirilmiş matematik oyunlarıyla yapılan öğretimin
akademik başarı ve tutuma etkisi araştırılmış ve 29’ar öğrenciden oluşan deney ve kontrol
grupları oluşturulmuştur. Deney grubuna; “Uzunlukları Ölçme, Sıvıları Ölçme, Geometrik
Cisimler ve Çarpım Tablosu” konuları için hazırlanan Müziklendirilmiş Matematik Oyunları
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uygulanırken, kontrol grubuna ise geleneksel matematik öğretimi uygulanarak matematik
dersi işlenmiştir. Uygulanan Matematik Başarı Testi ve Matematik Dersi Tutum Ölçeği
sonucunda; geleneksel matematik öğretimine göre müziklendirilmiş matematik oyunlarıyla
yapılan matematik dersinin, öğrenci başarısı açısından daha etkili olduğu, matematik dersinde
müziklendirilmiş matematik oyunlarıyla yapılan öğretimin, öğrencilerin derse ilişkin
tutumlarını arttırmada, geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bakar (2018) çalışmasında, türev öğretiminde teknoloji kullanımının öğrencilerin matematik
başarısına, matematiğe karşı tutumlarına, matematik inançlarına ve yansıtıcı düşünmeye etkisi
araştırmıştır. Bu çalışma benzer çalışmaların sonuçlarına göre farklılık içermektedir.
Araştırma, öntest-sontest gruplu yarı deneysel desendir. Deney grubuna maksimum ve
minimum problemlerinin çözümünde teknoloji kullanımı için bilgisayarda Graph 4.3 yazılımı
kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilere maksimum ve minimum problemlerinin çözümü için 5E
planına göre hazırlanmış ders planı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen nicel veriler
SPSS 18.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Deney grubunda teknoloji destekli işlenilen
maksimum ve minimum problemlerinin çözümü için kullanılan Graph 4.3 yazılımının
öğrencilerin inanç ve yansıtıcılıklarının değiştiği bulunmuş ve bu değişme anlamlı
bulunmuştur. Ancak matematiğe karşı tutum ve matematik akademik başarılarında
değişmenin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Geleneksel yöntemle işlenilen matematik dersi
sonucunda kontrol grubunda matematik akademik başarısının arttığı görülmüştür. Bu sonuç
%1 lik dilimle öğrenci alan bir okulda bu tür çalışmalarda teknolojinin etkisinin olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle akademik olarak iyi olarak nitelendirilen liselerde ve 12.
sınıflarla çalışma yapılmaması önerilmektedir.
Bu çalışmada lise düzeyinde basit materyallerle, ders anlatımını geleneksel yöntemlerden
uzaklaştırıp oyun temelli hale getirmenin olumlu sonuçlarını görmüş olduk. Lise seviyesinde
hem uygulamada hem akademik araştırmalarda çok az yer verilen, değişen dünyamızda ise
yükselen bir trend olan oyun temelli öğrenmenin önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
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IRAK'TA KULLANILAN TÜRKMEN TÜRKÇESİYLE KÜRTÇE ARASINDA ORTAK KELİMELER
Siham ZENGİ*
ÖZET
Bilindiği gibi Irak'ın topraklarında Arap, Kürt, Türkmen, Keldani ve Asuriler gibi çeşitli millȋyet
ve etnik gruplar yaşamaktadır. Bunların büyük bir kısmı birçok dil konuşuyorlar. Bu dillerden
en yaygın ve resmi olanı Arapçadır. Arapça Irak'ın bütün yörelerinde ve bütün halkı tarafından
konuşulmaktadır. İkinci resmi dil Kürtçedir. Bu dil daha çok Irak'ın orta ve özellikle kuzey
bölgelerinde kullanılmaktadır. Irak'ta konuşulan üçüncü dil, Türkmen Türkçesidir. Bu dil resmi
dil statüsündedir. Irak'ın kuzey, orta ve
Bağdat'ın bazı bölge ve mahallelerinde
konuşulmaktadır.Türklerin Orta Doğu'ya göç etmeleriyle ve İslam dinini ve medeniyetini kabul
etmeleriyle Türkçe Arapça ve daha sonra Farsça'nın etkisi altında kalmıştır. Irak Türkmenleri
yüzyıllar önce Orta Asya'dan batıya göç ederken Irak'ın kuzey ve orta bölgelerini seçerek
yerleşmişlerdir. Arapça ve Farsça gibi komşu ülke dillerin ve yaşadıkları çevrede diğer etnik
grupların etkileriyle kelime alış-veriş yoluyla Irak Türkmen Türkçesine pek çok alıntı kelime
girmiştir. Irak Kürtleri de yine aynı etkiler altında kalarak Kürtçeye de epey Arapça, Farsça ve
bazı Türkçe alıntı kelimeler girmiştir Çalışmamız Irak Türkmen Türkçesiyle Kürtçede bulunan
ortak kelimeler üzerinedir. Bu ortak kelimeleri net bir şekilde göstermek için üç sütundan
oluşan bir sözlük yapılmıştır. Birinci sütunda Irak Türkmen Türkçesinde bulunan kelimeler,
yazılışı, telaffuzu ve İkinci sütunda ise, Irak Kürtçesinde bulunan aynı kelimelerin karşılığı,
yazılışı, telaffuzu gösterilmiştir. Üçüncü sütunda ise, kelimelerin Türkiye Türkçesindeki
anlamları ele alınmıştır. Bu kelimeler gösterildiğinde her dilin kendi yapısı, özellikleri ve
kelimelerin bünyesindeki ses özellikleri göz önüne alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Irak, Türkmen Türkçesi, Kürtçe, ortak kelimeler

COMMON WORDS BETWEEN TURKMEN AND KURDISH
LANGUAGES USED IN IRAQ

Abstract
The population of Iraq consists of Arabs, Kurds, Turkmen and other nationalities. They speak
many languages, including Arabic, the official language of the country and used throughout
Iraq. The Kurdish language is the second official language and is widely used in northern Iraq.
The third language is the Turkish language in a local Turkoman dialect spoken by the Turkmen
of Iraq and because of the coexistence of these nationalities with one another, these languages
affect each other and are affected by the languages of neighboring countries.This study
includes common words between the Kurdish language belonging to the Indo-European
language family and the Turkish - Turkmen language, which belongs to the branch of the Altai
language within the family of the European languages - Altai. Although there are common
* Prof.Dr. Bağdat Üniversitesi, Diller fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,sihamzengi@yahoo.com
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words between these two languages which entered into them either from the Arabic language
or the Persian language, it becomes the property of that language in accordance with the
construction of that language, after making some modifications in the structure of the alien
word from the deletion of some sounds, or derive some sounds , or change in some sounds in
accordance with the rules of the language into which the word is entered This indicates that
there is no pure language in the world.
Keywords: Iraq , Turkmen Language , Turkish Language , common words
GİRİŞ:
Dil bir iletişim aracı olarak canlı bir varlıktır. İnsanlar gibi birbirleriyle ilişki kurarak
birbirlerinden etkilenmektedir. Bireyler ve Toplumlar arasında kurulan ilişkilerde canlı ve
önemli bir işlev üstlenmektedir. Toplumlar arasında bu ilişkiler sırasında dil yoluyla kültür,
edebiyat, din gibi aktarım olduğunda diller arasında kelime alış-verişi oluyor. Bu da gayet tabii
bir olaydır. Buna göre diyebiliriz ki dünyada saf bir dil yoktur. Kelime alış-verişi sırasında
dillerin birbirlerine etkisi oluyor. Ancak bu etki dilden dile farklı oluyor. Bazı dillerin diğer
diller üzerine etkisi büyük oluyor. Arapçanın Türkçeye olan etkisi gibi. Bazısının da diğer
dillere etkisi oluyor ancak Arapçanın etkisi gibi değil. O da Türkçenin Arapçaya etkisi olduğu
gibi.(Ergin, 2005: 13-14).
Türklerin Orta Doğu'ya göç etmeleriyle ve İslam dinini benimsemeleriyle Araplarla yakın
ilişkileri olmuştur. Bu yakın ilişki bin yılı aşkın bir ilişkidir ve hala devam etmektedir. Bu ilişki
sırasında Türkçe Arapçanın etkisi altında kalmıştır. Türklerin Araplardan başka Farslarla da
ilişkileri olmuştur. Bu durumda Türkçe yine Farsçanın etkisi altında kalmıştır. Türklerin İslam
dinini ve medeniyetini kabul ettikten sonra Türkçenin Arapça ve Farsçayla olan dil ilişkisi
yoğunlaşmaya başlarken Türklerin din ve ilim dili Arapça, edebiyat diliyse Farsça
olmuştur.(Özel, 1977: 9)
Yüzyıllar önce birbirini izleyen çeşitli dönemlerde Orta Asya'dan başka coğrafyalara göç eden
Türkler dünyanın geniş alanlarına yayılıp yerleşmişlerdir. Yerleştikleri alanlardan İran,
Anadolu, Suriye, Mısır ve Irak gibi alanlar olmuştur. Tarih boyunca Irak'ın topraklarında
yaşayanlar ve medeniyete ev sahipliği yapanlar çeşitli millȋyet ve etnik gruplar olmuştur.
Irak'ta Kürt bölgesini Arap bölgesinden ayıran yörelerde yaşayanlara Türk ve Türkmen adı
verilmiştir.( ٢ٍ٘ اُؽ, 1956: 26, Hürmüzlü, 2006:13)
Irak'ın topraklarında Arap, Kürt, Türkmen, Keldani, Asuriler gibi çeşitli millȋyet ve etnik
gruplar yaşamaktadır. Nüfus çoğunluğu bakımından birinci millȋyet Araplardır. Araplar Irak'ın
bütün topraklarında kuzeyinden güneye, doğudan batıya uzanan topraklar üzerinde
yaşamaktadırlar. Ancak Irak'ın kuzeyinde bulunan Arapların sayısı Kürtlere oranla daha azdır.
Yine nüfus çoğunluğu bakımından Irak'ta bulunan ikinci etnik grup Kürtlerdir. Kürtlerin
yaşadıkları yöreler daha çok Irak'ın orta ve özellikle kuzey bölgesidir. Zaho, Duhok, Akra,
Kaladiza, Revanduz, Hac Umran, Halepçe, Süleymaniye, Erbil, Kerkük şehirleri Kürtlerin
yaşadıkları bölgelerdir. Kürtlerin Musul ve Diyala illerinin bazı yörelerinde sayıları kuzeye
oranla daha azdır.
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Üçüncü etnik grup ise, Türkmenlerdir. Irak Türkmenleri yüzyıllar önce atılımlar şeklinde Orta
Asya'dan batıya göç ederek Irak'ın kuzey batısından güney doğusuna doğru uzanan bir şert
üzerinde yaşamaktadırlar. Türkmenler Musul vilayetine bağlı Telafer'den başlayarak Erbil,
Kerkük, Altunköprü, Tuzhurmatu, Kifri, Diyala iline bağlı Karatepe, Hanekin, Mendili, Kızlarbat
gibi kasabalarda, Bağdat'ın bazı bölge ve mahallelerinde, Bağdat'ın güney doğusunda bulunan
Bedre ve Aziziye'ye kadar uzanan sahada bulunmaktadırlar.(Hürmüzlü, 2006:13) Bu etnik
gruplardan başka Irak'ın topraklarında Hrisiyanlar, Asuriler, Süryaniler, Şebekler ve Yezidiler
gibi etnik gruplar da yaşamaktadırlar.
Bunların büyük bir kısmı birçok dil konuşuyorlar. Bu dillerden en yaygın ve resmi olanı
Arapçadır. Arapça Irak'ın bütün yörelerinde ve bütün halkı tarafından konuşulmaktadır.
Arapçanın yanında ikinci resmi dil Kürtçedir. Bu dil daha çok Irak'ın orta ve özellikle kuzey
bölgelerinde kullanılmaktadır. Irak'ta konuşulan üçüncü dil, Türkmen Türkçesidir. Bu dil resmi
dil statüsündedir. Irak'ın kuzey ve orta bölgelerinde bulunan Musul, Telafer, Erbil, Kerkük,
Altunköprü, Kifri, Tuzhurmatu, Hanekin, Karatepe, Diyala iline bağlı bazı kasabalar ve
Bağdat'ın bazı bölge ve mahallelerinde konuşulmaktadır. Türkmenlerin dilleri Türkçe, Arapça,
Farsça ve Kürtçe karışımıdır. Demek istiyoruz ki Türkmenlerde her dört dili konuşanlar vardır.
Adı geçen illerde de eğitim-öğretim dili Türkmen Türkçesiyle olan okullar bulunmaktadır.
Bunun yanında Türkmen Radyo ve Televizyon programları, yayınevlerinin yayınladığı kitap,
gazete ve dergiler de Türkmen Türkçesiyledir.
Bu dillerin yanında da diğer etnik grupların dilleri de kendi halkı tarafından
konuşulmaktadır.(  ٓطه, 2009: 36-40)Tarihi süreçler içerisinde bütün dünya dilleri arasında
kelime alışı ve kelime verişleri olmuştur. Irak Türkmenleri yüzyıllar önce Orta Asya'dan batıya
atılımlar şeklinde göç ederken Irak'ın kuzey ve orta bölgelerini seçerek yerleşmişlerdir.
Geldiklerinde kendileriyle getirdikleri dillerini, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini
muhafaze etmişlerdir. Ancak komşu ülkelerin ve bulundukları çevrelerin dil, kültür, gelenek ve
göreneklerin etkilerinden kurtulmamışlardır. (Hürmüzlü, 2013: 16-17)
Irak topraklarında yaşayan Türkmenler yöreler ve bölgeler arasında bazı ağız farklılıkları
olduğuna karşın bütün Irak Türkmen ağızları genel olarak bir bütünlük teşkil eder. Arapça ve
Farsça gibi komşu ülke dillerin ve yaşadıkları çevrede diğer etnik grupların etkileriyle kelime
alış-verişi yoluyla Irak Türkmen Türkçesine pek çok alıntı kelime girmiştir. Ancak bu alıntı
kelimelerin bünyesindeki ses düşmesi, ses türemesi, ses değişmesi gibi birtakım ses olaylarıyla
karşılaşıp çoğunlukla Türkmen Türkçesinin yapısına uyum sağlayarak alınmıştır. Yıllarca
kullanılan bu alıntı kelimeler söyleyiş ve yazılış bakımından Türkmen Türkçesine mal
olmuştur.(Geniş bilgi için Bkz: Hürmüzlü, 2013: 25-37)
Irak Kürtleri de yine aynı etkiler altında kalarak Kürtçeye de epey Arapça, Farsça ve bazı
Türkçe alıntı kelimeler girmiştir. (ن٤كٞ ذ, 2005: 17) Kürtçede bulunan bu alıntı kelimelerin
bünyesindeki ses düşmesi, ses türemesi ve ses değişmesi gibi birtakım ses olaylarıyla
karşılaşıp Kürtçenin yapısına uyarak alınmıştır. Zamanla kullanılan bu kelimeler Kürtçede
yerleşmiştir.
Irak'ın kuzey ve kuzey-doğusu, İran'ın batısı, Türkiye'nin doğu ve güney-doğusuyla Suriye'nin
kuzey bölgelerinde konuşulan Kürtçe zamanla diğer millet ve halklarla iletişim kurup
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karıştıklarında başka milletlerin dinsel, siyasal, kültürel ve coğrafȋ faktör etkiler altında
kalarak yine Türkçe gibi Kürtçe birçok farklı lehçelerden oluşmuştur. Bu lehçelerden:
1.

2.
3.
4.
5.

Sorani Lehçesi (Orta Kürtçe): Bu lehçe Orta Kurmanci Lehçesidir. Irakı'ın kuzeyinde bulunan
halkın çoğu bu lehçeyle konuşuyorlar. Erbil, Süleymaniye, Germiyan denen bölgeler özellikle
Kelar, Kifrı, Karatepe ve Kerkük'te kullanılmaktadır. Yazım için Arap-Fars alfabesi
kullanılmaktadır.
Kurmanci Lehçesi (Kuzey Kürtçe): Bu lehçe Kuzey Kurmanci Lehçesidir. En yaygın Kürt
lehçesidir. Türkiye, Irak'ta Duhok, İmadiye ve Sincar Kürtleri tarafından kullanılmaktadır.
Kullandıkları alfabe Kürt-Latin alfabesidir.
Gorani (Hewrami) Lehçesi: En eski Kürt lehçelerinden sayılır. Irak-İran sınırındaki Merivan
ve Sirvan dağları arasında bulunan Hewraman dağlarında konuşulan bir dildir.
Zazai Lehçesi: Zazaca Gorani lehçelerin bir koludur. Türkiye'de yayınlanır. Gorani lehçesi
Irak'ta kullanılmasına rağmen Türkiye'deki Zazai lehçesine benzemektedir.
Kelhuri Lehçesi (Güney Kürtçe): Bu lehçe Güney Kurmanci Lehçesidir. Irak'ın doğusunda
bulunan ve İran sınırlarına yakın Hanekin Kürtleriyle İran'ın batısında bulunan kürtler
arasında konuşulur. ( ك٤ِنٞـ, 2005: 7; ػثك هللا, 2009: 184-186)
Irak Türkmen Türkçesiyle Kürtçede kullanılan harfler ele alınırsa, Irak Türkmenleri, Arap
alfabesini kullanmışlardır. Ancak 2003'ten sonra bu alfabe bırakılıp yerine Türkiye
Türkçesinde kullanılan latin alfabesi geçmiştir. Irak Türkmen Türkçesinde kullanılan alfabe:
.١،ٙ،ٝ،ٕ،ّ،ٍ،ى،م،ف،ؽ،ع،ظ،ط،ض،ْ،َ،ي،و،ن،ل،ق،ؾ،غ،ض،ز،خ،ب،آ
Sayısı 28 harf olan bu alfabe Arapçadan olduğu gibi alınarak kullanılmıştır. Bu alfabeye
Farsçadan alınan (  گ،  ژ،  چ،  ) پharfleri eklenerek harflerin sayısı 32'ye yükselmiştir. Ayrıca
dilimize mahsus olan yumuşak (  ) گsesi, dedikleri Kafi nuni veya sağır (  ) ىya da nazal ٖ sesi
ve kapalı (  ) ﺃsesi eklenirse harflerin sayısı 35'e yükselir. (Bayatly, 1988: 16-18)
Arapçadan alınan bazı seslerin Irak Türkmen Türkçesinde karşılığı olmadığı için tek sesle
gösterilir. Bu harflerin yazılışı aynı Arapçada olduğu gibidir. Ancak telaffuz bakımından
Araplarda özel bir biçimde telaffuz edildiği halde Irak Türkmen Türkçesinde başka bir şekilde
telaffuz edilir. Bu harfler:
( ْ ،  ) زharfleri normal (  ) يsesi, (  ظ،  ض،  ) لharfleri normal (  ) وsesi, (  ) طharfi normal ( خ
) sesi gibi telaffuz edilir.(Benderoğlu, 1989:18)
Kürtçede ise, iki tür alfabe kullanılmaktadır. Kurmanci lehçesinde Kürt-Latin alfabesi
kullanımaktadır. Kurmance 31 harften oluşmaktadır. Türkçede kullanılan latin alfabesinden
alınmıştır.( اُعاف, 2009: 195) Irak Kürtlerin alfabelerine gelince Soranice'nin yazımı için ArapFars alfabesi kullanılmaktadır. 34 harften oluşur. Bu harfler Arap alfabesine dayanarak
alınmıştır. Diğer kalan harfler bazısı Farsçadan alınmış bazısı da Kürtçeye mahsustur:
ٝٝ ، ٝ ،  ﯙ، ٕ ، ّ ،  ڵ، ٍ ،  گ،  ى،  م،  ڤ،  ف،  ؽ،  ع، َ ،  ي،  ژ،  و،  ڕ،  ن،  ق،  ؾ،  غ،  چ،  ض،  خ،  پ،  ب، ئـ
 ێ، ٟ ، ٙ ، ـٛ ، .
Bu harflerin telaffuzuyla ilgili bazı açıklamalar:



Arapçada Bulunmayan Ancak Kürtçede Kullanılan Harfler:
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1.

"  = پP" : Bu harfin telaffuzu Türkçedeki P'nin telaffuzu gibidir. Kökeni Farsça olan " = ݒاىpak=
temiz" kelimesinde olduğu gibi. Bu harfin hem şekli hem de telaffuzu Irak Türkmen
Türkçesinde vardır. Bu kelime Türkmen Türkçesinde aynı anlamda kullanılır. Ancak Telafer
ağzında "pak" kelimesi "iyi" veya "arı" anlamında kullanılır. "  " ݒاىkelimesi bazı Türkmen
yörelerinde "pak" bazı yörelerde de "pek" diye telaffuz edilir.

2.

"  = چÇ" : Bu harfin telaffuzu Türkçedeki Ç'nin telaffuzu gibidir. Kökeni İngilizce olan " خًٚ= چا
Ç}ket = Ceket" kelimesinde olduğu gibi. Bu harfin hem şekli hem de telaffuzu Irak Türkmen
Türkçesinde vardır. Türkmen Türkçesinde aynı anlamda kullanılır. Ancak telaffuzu yöreden
yöreye farklıdır. Ya "çak}t" ya "çéket" ya da "ç}ket" şeklinde telafuz edilir.

3.

"  = ڤV" : Bu harfin telaffuzu Türkçedeki V'nin telaffuzu gibidir. Kökeni Kürtçe olan kız ismi "
ٕا٤ = ڤViyan" kelimesinde olduğu gibi. Bu harfin hem şekli hem de telaffuzu Irak Türkmen
Türkçesinde vardır. " ٕا٤ = ڤViyan" ismi Türkmen Türkçesinde yazılışı ve kullanışı aynı Kürtçe
olduğu gibidir.

4.

"  = گG" : Bu harfin telaffuzu Türkçedeki G'nin telaffuzu gibidir. Kökeni Farsça olan "ڵٞ = گgül"
kelimesinde olduğu gibi. Bu harfin hem şekli hem de telaffuzu Irak Türkmen Türkçesinde
vardır. Türkmen Türkçesinde aynı anlamda kullanılır. Ancak telaffuzu yöreden yöreye
farklıdır. Ya "gül" ya da "gil" şeklinde telaffuz edilir.

5.

"  = ژJ" : Bu harfin telaffuzu Türkçedeki J'nin telaffuzu gibidir. Kökeni Farsça olan kız ismi "
ٚ = ژاڵJale" kelimesinde olduğu gibi. Bu harfin hem şekli hem de telaffuzu Irak Türkmen
Türkçesinde vardır. Türkmen Türkçesinde aynı anlamda kullanılır.(  ظافvd., 2011: 12)

 Arapçada Bulunan Ancak Kürtçede Karşılığı Olmayan Harfler:
1. "  ل,  ض,  " ظharfleri Kürtçede hem yazılışı hem de telaffuzu "  " وsesi gibidir. "ٌراو = اٌرالٞ" ئ, "
٠ = هاضٟ " هاوve " ْ " ًاوّ = ًاظkelimelerinde olduğu gibi. Türkmen Türkçesinde ise, bu harfler
olduğu gibi yazılır ama telaffuzu"  " وsesi gibidir. Ancak bazı yerlerde "  " ضharfi "  " قsesi gibi
telaffuz edilir. " ٠ " هاضkelimesinde olduğu gibi "kazı" yerine daha çok "kadı" denir.

2. "  ز, ْ " harfleri Kürtçede hem yazılışı hem de telaffuzu "  " يsesi gibi olur."  "ٌهٌان = شهشانve "
ٙ = تصهٙ "تٍهkelimelerinde olduğu gibi. Türkmen Türkçesinde bu harfler olduğu gibi yazılır ama
telaffuzu "  " يsesinin telaffuzu gibi.

3. "  " طharfi Kürtçede hem yazılışı hem de telaffuzu "  " خsesi gibidir. "  " واتد = ضاتظkelimesinde
olduğu gibi. Türkmen Türkçesinde bu harf olduğu gibi yazılır ama telaffuzu " " خsesi gibidir (
 ظافvd., 2011: 13).

257
257

Irak Türkmen Türkçesiyle Kürtçe arasında ortak kelimeler bulunmasına rağmen her dil kendi
yapısına uygun olanı almıştır. Bu dillerin doğallıkları bozulmadan Türkmen Türkçesine giren
alıntı kelimeler Türkmenleştirilirken kullanılıp dillerine mal olmuştur. Kürtçeye de giren alıntı
kelimeler de Kürtleştirilirken kullanılıp dillerine mal olmuştur.
Çalışmamız Irak topraklarında Ural-Altay kolunun Altay kolunda yer alan Irak Türkmen
Türkçesiyle Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dillerinin kuzey-batı İran koluna bağlı olan
Kürtçede (ك٤ِنٞ ـ, 2005: 7) bulunan ortak kelimeler üzerine olmuştur. Bu iki dil arasında
bulunan ortak kelimeleri göstermek için alfabe sırasına göre bir sözlük yapılmıştır. Gösterilen
ortak kelimelerin bazısı sözlüklere dayanarak alınmıştır. Bazısı da halk ağzından duyulan
kelimelerdir. Sözlük için kullanılan alfabe sırası şu biçimde dizilmiştir:
،  ط،  ض، ْ ، َ ،  ي،  ژ،  و،  ن،  ل،  ق،  ؾ،  غ،  چ،  ض،  ز،  خ،  پ،  ب، )ٝ ﺃ، ٝ ا، ٞ ئ، ٝ ﺃ،  ئ،  ﺃ، ا ( آ
. ١ ، ـٛ ، ٝ ، ٕ ، ّ ، ٍ ،  گ،  ى،  م،  ف،  ؽ،  ع، (ظBenderoğlu, 1988: 257)

ا
Irak Türkmen
Türkçesindeki
Kelimeler
} = آؾx
ّ} = آناram
 = آٌاٗدasant ~ آٌاٗك
=asand
 = آؿاağa

Irak Kürtçesindeki
Kelimeler
 = ئاؾax
ّ = ئاناaram
ٕ = ئاٌاasan ~ ٕاٌاٛ =
hasan
 = ئاؿاağa ~  = ئاـاaxa
 = ئاڵaĺ
ٕٝٞ = ئاڵرaĺtȗn

Anlamları
Özlem, öfke
Sabır
Kolay, basit
Geniş toprakları olan, sözü
geçen, varlıklı kimse.
Kırmızı, kan rengi
Altın

ٍ = آal
ٕٞ = آُرaltun
ب
 = تاضbac

 = تاضbac

٠ = تاظb}cı

٠ = تاظbacı

ٚ = تاـچbaxçe

ٚ = تاـچbaxçe

Osmanlı İmparatorluğu'nda
gümrük vergisi, baç
Abla, kız kardeş, bir evde
uzun
zaman
çalışan
kadınlara verilen unvan.
Bahçe

 = تاوbaz
 = تاؽbağ
ٕاٞ = تاؿbağvuan ~
٠اٗچٞ = تاؿbağvançı
~٠ = تاؿعbağcı
ٚ = تاؿb}ğe
َٞو٣ = تاbayquş

 = تاوbaz
 = تاؽbağ ~  = تاؾbax
ٕاٝ ٚ = تاـbaxewan

Doğan, bir tür av kuşu
Bostan, meyve bahçesi
Bahçıvan

ٚ = تاؿbağe
َٞ هٚ٣ = تاbayequş

 = تگbeg

 گٚ = تbeg

İncecik plastik maddesi
Baykuş,
yırtıcı
gece
kuşlarının genel adı
Efendi gibi ailelerin soyadı,
ağa, bey
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٢ِ = تbelȋ
ٚـچٞ = تbuxçe

 ڵێٚ = تbeĺê
ٚـچٞ = تboxçe

Evet
Bohça, içine çamaşır, elbise
vb. eşya koyup sarmaya
yarayan dört köşeli kumaş.

اؽ٣ٞ = تboyağ
٠اؿچ٣ٞ = تboyağçı
~٠اـچ٣ٞ = تboyaxçı
٠٘ثاؿ٣ٞ = تboyun bağı

اؾ٣ = تﯙboyax
٠اـچ٣ = تۉboyaxçı

Boya
Boyacı

٘ثاؾ٣ = تۉboyunbax

Gömlek yakasının altından
geçirilip süs olarak bağlanan
uzun, enlice kumaş parçası.

ٚ٘٤ = پاچp}çîne
 = ݒاىpak
ى٤٣ = ﭙاpayız
ٚ ٗعٚ = پpence

ه٤ٗ ٚ = ݒpenir
 = پهٗطprnc
ٝ = پاڵpĺav

Merdiven
Temiz, iyi, arı
Son bahar
Parmak,
avuç,
yırtıcı
hayvanların
ön
ayaklarının parmaklarıyla
tırnakları.
Peynir
Pirinç, buğday gillerden
Pilav

ٚ پٚ = ذtepe ~ ٌٚ پٚ= ذ
tepke

Bir şeyin en üsteki bölümü,
tepe

ابٝ ٌٚ = sevab

Sevap

 نٚ = ظگciğer

پ
ٚ٘٤ = پاچpaçine
 = ݒاىpak ~  = ݒيpek
ى٤٣ = ﭙاpȃyız
ٚ = پ٘عpence ~ ٚ= ݒ٘چ
pençe
ه٣ = ݒ٘كpendîr
٘ط٣ه٤ = پpırınc
ٝال٤ = پpılav
ت
ٚ = ذﭙteppe
ث
اݒٞ = شsevap
ج
 نٚ= ظگciger~cȋger
ٚظٞ = ظcüce~ ٚع٤= ظ
cice
چ
 = چاؽçağ

ُٚ ٚظٝٞ = ظcucele

Ciğer,
akciğerlerle
karaciğerin ortak adı
Civciv

 = چاؾçax

Vakit, dönem, devir

ٚ ظٌٚٔ = چçekmece

ٚ ظًٚٔ ٚ = چçekmece

Çekmece, masa, dolap vb.
şeylerin dışarıya çekilen
bölümü
Çekiç

ضٌٞ = چçekkuc ~ چ٤ٌَ چًٞ ٚ = چçekuş ~ ٚچ
چًٞ = çekuç
= çekkiç
ٕ ٚٔ٤ = چçimen
ٕ ٚٔ٤ = چçimen
ح
 = ؼاظدhacet ~  خٚ خ ؼعٚ = ؼاظhacet
= hecet

Çimen
Malzeme, gereç, aygıt
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ٍ = ؼاhal
٠= ؼعheccî
 ُن ُن٠ = ؼعheci
laqlaq
 = ؼىhez ~ haz

 = ؼاڵhaĺ
٠ = ؼاظhacı
 مُٚ  مُٚ ٠ = ؼاظheci
laqlaq
 وٚ = ؼhez

ِرهٞ = ؼhüştır
ِٚ٤ = ؼhile ~ ِِٚ٤= ؼ
hille
خ
ٕٞ = ـاذxatun
ٕ = ـاxan

ِرهٞ = ؼhuştır
ِٚ٤ = ؼhile ~ ِِٚ٤= ؼ
hille

ْٗ = ـاxanım

ْٗ = ـاxanım

ٚٗ ـاٚ = ـٍرxestexane
د
 = قاؾdax ~  = قاؽdağ
ٙ= قاقdade
 = قنقderd ~ = قنخ
dert
ُٚٔٝ = قdolma

ٚٗ ـاٚ = ـٍرxestex}ne

Kadın, bayan, hanım
Adların sonuna getirilen
unvan
Kız ve kadınlara verilen
unvan
Hastane

 = قاؾdax ~  = قاؽdağ
ٙ = قاقdade
 نقٙ = قderd

Acı, hasret
Abla
Dert, hastalık, gam,

ٚٔ = قﯙڵdoĺma

Dolma,
sarma
yemeği,
Türkmeneli bölgelerine özgü
soğan,
sarma,
patlıcan,
kabak, lahana yaprağı ve
domatesten yapılan lezzetli
bir tür yemek.
dondurma

ٚٓٗكنٝ = قdondırma ~
ُٚٓكنٝ = قdoldırme
ٚٓ ِّٚ٣ = قdişleme
ر
 = نٗگreng
ز
ٕ = وٗكاzından
ﮋ
ٕ = ﮋاjan
س
 = ٌهتٍدserbest
ش
َِ = şıl
نًٞ

ٚٓ

ِّٚٔ

=

ٕٝٞ = ـاذxatȗn
ٕ = ـاxan

ٚٓ = قۉٗكنdondırme ~
ٚٓڵكنٝ = قdoĺdırme
ٚٓ ِّٚ٣ = قdişleme

Hal, durum
Hacı
Leylek
Hoşa giden duygulanma,
hoşlanma, zevk
Deve
Hile, birini aldatmak

Küp şeker, kesme şeker

 ٗگٙ = نreng

Renk

ٕ٘كا٣ = وzindan

Zindan, cezaevi

ٕ = ﮋاjan

Üzüntü, keder, elem, acı

 ٌدٚ نتٌٚ = serbest

Serbest, özgür

َِ = şıl

Esnek,
sıvı,
bükülebilmek
Yarasa

ٙێهًٞ ٚٓ ّٚٓ ِٚ =

eğilip
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şemşemekor
ص
 = صاؽsağ

şemşemekoêre

= صافsaf
ٗاٞ = صsona
ط
وٞ = طtoz

= ٌافsaf
ٚٗ = ٍﯙsona

 = ٌاؽsağ ~  = ٌاؾsax

Sağlıklı, hasta olmayan,
sağlam
Arı, temiz, katkısız
Suna, erkek ördek,

 = ذۉوtoz

Çok
küçük
parçacıklara
toprak

ve
hafif
bölünmüş

ع
ٕ‛ = ػٍٔاasman
‛ = ػ٘انenar~ = ٗانnar
ه٤‛ = ػ٘عincir
ق
 = هابqab
 = هاب هاظاؽqab qacağ

ٕ = ئأٌاasman
 ٗانٚٛ = henar
ه٤ ٗعٚٛ = hencir:

Gök, gökyüzü, asuman
Nar
İncir

 = هاݒqap
 = هاݒ هاظاؾqap qacax

٠ = هاݒqapı

٠ = هاݒqapı

Tabak, kap
Tencere, tava, sahan vb.
mutfak eşyası.
Kapı

 = هاذهqatır
 = هاچاؽqaçağ ~ هاچاؾ
= qaçax
٠ = هاچاؿچqaçağçı ~
٠ = هاچاـچqaçaxçı
٠اُرٞ = هاؼqahvalt ı ~
٠اُرٞ=هؽqehvaltı
٠٣اٞ = هاؼqahv}yı ~
٠٣اٞ = هؽqehv}yı
 = هاوqaz

 = هاذهqatır
 = هاچاؾqaçax

٠ = هاضqazı ~ qadı
ؾ٤ُ = هاالتاqalabalığ

ٟ = هاوqazı
 تاُؾٙ نٚ = هqerebalığ ~
 تاُؾٚ ڵٚ = هqeĺebalığ

Kaz, Perde ayaklılardan,
uzun, beyaz veya gri
boyunlu, suda ve karada
yaşayan , uçan yabancı veya
evcil kuş.
Kadı
Kalabalık, çok sayıda insan
topluluğu

ٚٓه٣ = هاُكqaldırme
ُ٤ٓ = هاqamiş
ٚٓنٝ= هاqavurme
ُ٣ = هاqayış
ٍٞ هٙ = ههqereqol ~
ٍٞ = هانا هqaraqol

ٚٓه٣ = هاڵكqaĺdırme
ُ٤ٓ = هاqamiş
ٚٓنٝ= هاqavurme
ُ٣ = هاqayış
 هۉڵٙ نٚ = هqereqoĺ

Merdiven
Kamış
Kavurma, kavrulmuş olan.
Kayış, kemer
Karakol

٠ = هاچاـچqaçaxçı

Katır, atgillerden
Kaçak, yasadışı yollarla
ülkeye sokulan mal
Kaçakçı

٠ ڵرٙٝ = هاqaveĺtı

Kahvaltı

٠٣ ٙٝ = هاqaveyı ~
٠٣اٞ = هؽqehv}yı
 = هاوqaz

Kahve rengi
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ٕ = هىاqezan ~ ٕ= هاوا
qazan

ٕ = هاواqazan

 نّٚٔ = هqeşmer
ٚ = هِؼqel‛e

 نِٚٔ ٚ = هqeşmer
 الًٚ = kela ~  الٚ= ه
qela
ٞذٞ = هqutu ~ ٠ذٞه
=quti
ٟٓهٞ = هqumrı

ٞذٞ = هqutu ~ ٠ذٞ= ه
qutı
ٟٓهٞ = هqumrı
ٗاؽٞ = هqonağ
ٗكاؽٞ = هqundağ

 = هۉٗاؽqonağ ~ هۉٗاؾ
= qonax
 = هۉٗكاؽQundağ

Çok
miktarda
yemek
pişirmeye veya bir şey
kaynatmaya yarayan büyük
derin kap.
Soytarı, maskara
Kale
Kutu
Kumru, güvercinden küçük,
boz, gri renkli bir kuş.
Konak, misafir aşama

ٟى٤ٓه٤ = هqırmızı
ك
 = ًانkar
ٕاٝ = ًهkervuan ~
ٕاٝ = ًانkarvan
چًٞ = koç~ köç
گ
 ىٙ = گهgerek ~  گٙگه
= gereg
 = گ٘چgenç

ٟى٤ٓه٤ = هqırmızı

Kundak.
Yeni
doğmuş
çocuğu ilk aylarda sıkıca
sarıp sarmalamaya yarayan
geniş bez.
Al, kızıl renk

 = ًانkar
ٕاٝ = ًانkarwan

İş, zanaat, k}r, yarar, fayda
Kervan

 = ًۉچkoç

Göç

 ىٙ نٚ = گgerek ~ ٙگه
 = گgereg
 ٗطٚ = گgenc

Gerek, lazım

نٞ گٚنتٞ = گgor be gor
~نٞنتا گٞ = گgor ba
gor
ٍٞ = گgül ~ gil
ٚٗعٞ = گgonce

نٞ گٚنتٞ = گgor be gor

Ölenin arkasından söylenen
ilenç, bir çeşit küfür.

ڵٞ = گguĺ
ٚٗچٞ = ؿgonce ~ ٚٗچٞـ
= xonce

Gül
Gonca

 = الڵlaĺ
ُٚ = اڵĺale

Dilsiz, konuşmayan kimse
Lale çiçeği, lamba

ٙٞ٤ٓ = meyve

Meyve

ْٗ = nem

Islak olan nesne, rutubet,
serpinti
nişane, işaret

ل
ٍ = الl}l
ُٚ = الl}le ~  = الالlala
م
ٙٞ٤ٓ = mive
ن
ْٗ = nem
ّٚٗا٤ٗ = nişane
هـ

ّٚٗا٤ٗ = nişane

İhtiyar karşıtı
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اٞٛ = hava
ي
ٚاـ٣ = yaxa

اٝ ٚ = ؼheva

Hava, gök, gökyüzü, asuman
Yaka

ٕا٣ = yan ~ ا٣ = ya
 ىٙك٣ = yedek

ٚاـ٣ = yaxe ~ ٚ ـٚ٣ =
yexe
اق٣ = yad
ان٣ = yar
اٌا٣ = yasa
اٌاؽ٣ = yasağ ~ اٌاؾ٣
=yasax
ٕا٣ = yan ~ ا٣ = ya
 ىٙ قٚ٣ = yedek

 گِٚ٣ = yeleg

 گُٚ ٚ٣ = Yeleg

Yelek, ceket altına giyilen
kolsuz ve kısa giyisi

اق٣ = yad
ان٣ = yar
اٌا٣ = yasa
اٌاؽ٣ = yasağ

Anma, hatır
Y}r, sevgili, dost,
Yasa
Yasak
Ya
Yedek, asıl karşıtı

SONUÇ
Yukarıdaki açıklama ve örneklerden de anlaşıldığına göre Irak'ta kullanılan Türkmen
Türkçesiyle Kürtçenin birbirlerine etkileri olmuştur. Bu da her iki milletin aynı ortamda yan
yana yaşadıkları nedeniyledir. Ancak her iki dil Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmıştır.
Konuyla ilgili daha detaylı incelemeler yapıldığında muhakkak daha çok ortak kelimeler ortaya
çıkar.
Her iki dilde kullanılan bazı kelimeler ortak olduğuna karşın ancak bu ortak kelimelerin
bünyesindeki ses düşmesi, ses türemesi, ses değişmesi gibi birtakım ses olaylarıyla karşılaşıp
her dilin kendi yapısı ve ses özelliklerinin kuralına bağlı kalarak kelimelerin ünlü ve
ünsüzlerinde pek çok ses değişmeleri ortaya çıkarak o dile mal olumuştur.
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. ىٞٛ ق، نقٌرإ اُؼهامًٞ ، اُّ٘هٝ هﮣن ُِطثاػح٤ٌث
 ٘گﯽٚٛ نٚ ك، )2011 ( قٕٝ قاٌٞق ِٔؼٞ٣ ، ١ ؛ اٍُ٘ك٢ِ ٌاُْ دمحم ػ،  ؛ ظاف٢ِ ػصٔإ ػ، قٞٔ ﺃؼٔك ؛ ٓؽٙان٣ ٖ٤ٍ ؼ، ظاف
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SEBK-İ HİNDÎ ŞİİRİNİN ANLAŞILMASINDA ŞEVKET-İ BUHÂRÎ DÎVÂNI SÖZLÜĞÜNÜN
KATKILARI
Bilge KARGA GÖLLÜ*

ÖZET
Sebk-i Hindî'nin temsilcilerinden Şevket-i Buh}rî, XVII. yüzyılın önemli şairlerindendir. Türk
edebiyatında birçok şairi etkilemiştir. Bunlar arasında Arpaemîni-z}de Mustafa S}mî, Haşmet,
Koca R}gıb Paşa, Lebîb, N}bî, Şeyh G}lib gibi şairler de yer almaktadır. Ne var ki Türk
edebiyatını derinden etkileyen Şevket-i Buh}rî, İran edebiyatında pek fazla tanınmamıştır.
Dîv}n'ının Türkiye'de pek çok nüshası, tercümesi ve şerhi bulunmasına rağmen İran
kütüphanelerinde bu sayı oldukça azdır. Şevket-i Buh}rî'nin bilinen tek eseri Dîv}n'ıdır. Dîv}n
üzerine birkaç önemli çalışma yapılmış, üslubuna dair de bazı değerlendirmelere rastlanmıştır.
Bu eserle ilgili incelemeler henüz başlangıç noktasındadır. Seyyid Mehmed Efendi (H}kim),
Edîb, Mehmed Mur}d Nakşibendî, Mustafa V}sıf ve Nüzhet tarafından yapılan şerhlerden şu
ana kadar sadece Mehmed Mur}d Nakşibendî ve Seyyid Mehmed Efendi (H}kim)'nin şerhleri
üzerinde incelemeler yapılmıştır. Sebk-i Hindî ile yazılan şiirlerin anlaşılması güç olduğundan,
şerhler Şevket-i Buh}rî'nin yanı sıra bu üslupla yazan diğer şairlerin şiirlerinin de
anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle farklı ş}rihlerin ele aldığı eser, konuya değişik
bakış açıları kazandıracaktır. Mehmed Mur}d Nakşibendî’nin şerhinin sistematik bir
sözlüğünün hazırlanması, Şevket-i Buh}rî Dîv}nı sözlükleri konusunda bir ilk adım sayılabilir.
Biz de Seyyid Mehmed Efendi (H}kim)'nin şerh sırasında verdiği kelime anlamları ve
açıklamalardan yola çıkarak doktora tezimizde bir sözlük hazırlamıştık. Bildirimizde, Mehmed
Mur}d Nakşibendî ve H}kim'in sözlükleri kıyaslanmış, özellikle aynı beyitlerde kelime
açıklamalarındaki farklılıklara dikkat çekilmiştir. Bazı kelimelere verilen anlamlar,
ulaşabildiğimiz sözlüklerde yer almıyorsa bu da belirtilmiştir. Böylelikle kapsamlı bir Şevket-i
Buh}rî Dîv}nı sözlüğü hazırlanmasının gereğine vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şevket-i Buh}rî, Seyyid Mehmed Efendi (H}kim), Mehmed Mur}d
Nakşibendî, Şevket-i Buh}rî Dîv}nı Sözlüğü.

*Dr., Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bkarga@cu.edu.tr

265
265

CONTRIBUTIONS OF ŞEVKET-I BUKHARI
UNDERSTANDING OF SEBK-I HINDI POETRY

DİVAN'S

DICTIONARY

TO

THE

Şevket-i Bukhari, a representative of Sebk-i Hindi, is one of the 17th century important poets.
He influenced many poets in Turkish literature. Among these poets are such as Arpaeminizade Mustafa Sami, Haşmet, Koca Ragıb Pasha, Lebib, Nabi, Şeyh Galib. Sevket-i Bukhari, who
deeply influenced Turkish literature, was not well known in Iranian literature. Many copies,
translations and explanations of the divan in Turkey, this number is quite low in spite of the
presence of Iranian translated and annotated library.The only known work of Şevket-i Bukhari
is Divan. Several important works have been done on Divan and some researches have been
found on his style. Investigations on the explanations made to this work are in the beginning
phase. Seyyid Mehmed Efendi (Hakim), Edib, Mehmed Murad Nakşibendi, Mustafa Vasıf and
Nüzhet by the annotations so far, only Mehmed Murad Nakşibendi and Seyyid Mehmed Efendi
(Hakim) has been examined on the annotations.As the poems written with Sebk-i Hindi are
difficult to understand, explanations and commentaries will contribute to the understanding of
poems of Şevket-i Bukhari, as well as other poets who write it in style. In particular, the work
of different poets will bring different perspectives to the subject.The preparation of a
systematic glossary made by Mehmed Murad Nakşibendi can be considered as a first step in
the dictionaries of Şevket-i Bukhari's Divan. We prepared a dictionary in our PHD thesis based
on the meanings and explanations given by the Seyyid Mehmed Efendi (Hakim) during the
annotation. In this study, the dictionaries of Mehmed Murad Nakşibendi and Hakim were
compared, especially the differences in word descriptions in the same couplets were pointed
out. Some of the meanings given to the words are not included in the dictionaries that we can
reach. Thus, a comprehensive dictionary of Şevket-i-Bukhari's Divan was emphasized.
Keywords: Şevket-i Bukhari, Seyyid Mehmed Efendi (Hakim), Mehmed Murad Nakşibendi, The
dictionary of Şevket-i Buhari's Divan.

1. GİRİŞ
1.1. Sebk-i Hindî ve Özellikleri
Sebk-i Hindî şiiri Sebk-i Irakî, Sebk-i Horos}nî, hatta Sebk-i Türkî gibi farklı isimlerle
bilinmektedir. Girift bir yapı arz eden üsluba, yerleşmiş bir isimlendirme (Toker, 1996: 143144) olması nedeniyle çalışmada “Sebk-i Hindî” denilmesi uygun görülmüştür. Nitekim bu
üslup için Türkçe ve Farsça şuara tezkirelerinde dahi herhangi bir adlandırmaya gidilmemiştir
(Babacan, 2012: 144).
Sebk-i Hindî, az sözle çok şey anlatmayı hedeflediğinden giderek giriftleşen bir yapıya
bürünmüştür. Şairler söylemek istediklerini daha özlü ifade edebilmek için hazf, telmih, teşbih,
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istiare, mecaz ve kinaye yollarına başvurmuşlardır (Milani, 1960-61: 52-53). Üslubun klasik
Türk şiirine getirdiği en büyük yenilik ise yeni-orijinal yapı ve terkiplerdir (Babacan, 2009:
44). Bu kelime ve kavramlar oluşum bakımından “Tamamen şairlerimizce ibd} ve ic}t edilen
tabirler; Nadir kelime kullanımıyla oluşan orijinal tabirler; Fars şiirinden hazır alınan ifadeler;
Türkçe'den Farsça'ya geçen Farsçalaşmış ifadeler” (Babacan, 2009: 33) olmak üzere
gruplandırılmıştır.
İnsan ruhunun derin hissiyatı, heyecanları Sebk-i Hindî şiirinin temelini oluşturmuştur. Soyut
bir kavram olan “ızdırap” şiire d}hil olunca, mutasavvıf şairlerden farklı olmakla birlikte
tasavvuf da beraberinde gelmiştir. Mantığı zorlayan mübalağalar, gerçeğin yerini hayale
bırakan anlatımlar, mananın daha da incelmesine zemin hazırlamıştır. Böyle olunca eski
mazmunlar yetersiz kalmış ve yeni terkipler, hayaller, ortaya çıkmıştır. (İsen vd., 2002: 112).
Şairlerin manevi hallerini somutlaştırarak anlatmaları ise şiirde bireyselliği ön plana
çıkarmıştır. Bunda dönemin olumsuz şartlarının etkisi unutulmamalıdır (Demirel, 2006: 78).
İran’da Safevîler dönemindeki taassup havasından ortaya çıkan Sebk-i Hindî, Hindistan’da
gelişmiştir. Ganî-yi Keşmîrî (öl. 1079/1668-69), Şevket-i Buh}rî (öl. 1691), N}sır Ali-yi
Serhindî (öl. 1108/1696-97), Cûy}yî-i Tebrîzî (öl. 1118/1706-7), Bîdil-i Azîm}b}dî, Âferîn-i
L}hurî (öl. 1154/1741-42), Gir}mî-yi Keşmîrî (öl. 1156/1743), Ganimet Keşmîrî
(öl.1158/1745) güzel eserler veren şairler arasındadır. Bu şairlerden farklı bir yol izleyen S}’ib
ise Sebk-i Hindî’de kendine has bir üslup oluşturmuş ve bu tarz S}’ib ile doruk noktasına
ulaşmıştır. Üslubun en önemli gazel şairi olan S}’ib, dönemin şairlerinin önüne geçmiştir
(Toker, 1996: 146).
Sebk-i Hindî, XVII. yüzyılın ortalarında Türk edebiyatında etkisini göstermiştir (İsen vd., 2002:
112). Bu yüzyılda Türk şairler İran şairleriyle boy ölçüşebilmiş, Örfî, Şevket ve S}’ib gibi Farsça
söyleyen şairler ise okunmaya ve örnek alınmaya devam etmiştir (Duru, 2003: 137). S}’ib’in
yanı sıra Türk şairleri Kelîm-i Hemed}nî (öl. 1652), Bîdil (öl. 1720) ve Şevket-i Buh}rî’nin (öl.
1691) etkisinde kalmışlardır (Türkel Oter ve Yıldırım, 2010: 214).
1.2. Şevket-i Buhârî’nin Hayatı, Şiir Anlayışı ve Etkileri
Asıl adı Muhammed Ebû İshak olan Şevket-i Buh}rî, adından da anlaşılacağı gibi Buh}ra’da
doğmuştur. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Mil}nî, onun h. 1111
senesini ölüm tarihi ve yaşını 74 kabul ederek 1037/1627 yılında doğmuş olabileceğini
söylemektedir (Mil}ni, 1961: 1).
Şevket-i Buh}rî, sarraflıkla geçimini sağlayan babası öldükten sonra eğitimini yarıda bırakmış
ve babasının mesleğini devam ettirmiştir (Mil}ni, 1961: 2). Özbeklerle çıkan savaş sırasında ise
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Buh}ra’dan ayrılmıştır1 (Mil}ni, 1961: 4). 1058’de Horasan’a geçen Şevket-i Buh}rî, önemli
ilim merkezlerinden Meşhed’i tercih etmiştir2. Burada Mîrz} Sa'deddîn H}n'ın sarayına
bağlanmıştır (Nasr Âb}dî, 1317: 446). Kaynaklar, onun bu saraydan kırgınlıkları nedeniyle
ayrıldığını ve içine kapanıp uzun bir müddet riyazetle meşgul olduğunu ifade etmektedirler.
Hatta Hazîn, onun halktan kendini soyutladığını, giderek yalnızlığının arttığını, iki üç günde bir
ağzına ancak ekmek koyduğunu şöyle anlatmaktadır: ". . . ekser evk}t-r} be-'uzlet der}nmak}m be-ser mî-bered ve refte refte be-riy}zet ü inziv} füzûde terk-i mu'}şeret b}-halk
nümûd ve bisy}r kem tekellüm kerdî ve der-dü se rûz yek-b}r be-leb n}nî iktif} . . ." (Hazîn,
1334: 67). Riyâzü'l-'ârifîn'de ise Şevket-i Buh}rî'nin, bir kış günü karın altında yalın ayak ve
sırtında bir aba ile Şeyh Muhammed Ali L}hicî tarafından görülmesi olayı aktarılmaktadır
(Hid}yet, 1316: 364). Hayatının 11 yılını Meşhed’de geçiren Şevket-i Buh}rî, buradan İsfahan'a
gitmiştir (Mil}ni, 1961: 9). Hayatının son anlarını da bu şehirde geçirmiştir. Mezarı İsfahan'da
'Alî b. Suhayl'ın türbesindedir. Fakat bugün mezarına ulaşılamamaktadır (Mil}ni, 1961: 16).
İlk şiirlerinde “Tarîk” mahlasını kullanmış (Hazîn, 1334: 66), “Şevket" mahlasını ise
Sadeddîn'in sarayında almıştır (Mil}ni, 1961: 8). Hint üslubunun kurucularından S}'ib, 'Örfî,
T}lib-i Âmulî ve Nazîrî'nin şiirlerini okumuş, bazılarına nazireler söylemiş ve kendi kendini
yetiştirmiştir (Mil}ni, 1961: 8).
Şevket-i Buh}rî'nin şiirinin en önemli özelliği nazik ve daha önce görülmemiş hayallerin yani
"ma'nî-i bîg}nenin” bulunması, beyitlerinin renkli ve karışık manalarla dolu olmasıdır (Şafak,
1386: 16-17-18). Onun için mana her yanı mum gibi aydınlatmalıdır (Milani, 1960-61: 43).
Üslubun giriftliği, doğal olarak Urfî, S}’ib ve Şevket-i Buh}rî gibi önemli şairlerin şiirlerinin
anlaşılmak istenmesine neden olmuş ve şerhler devreye girmiştir. Bu durum Sebk-i Hindî’nin
nazmın yanında nesri de etkisi altına aldığını göstermesi bakımından önemlidir (Yılmaz, 2006:
24).

1 Ayrılma nedenleri hakkında bk.: Milâni, Ali (1961), Şevket-i Buharî Hayatı ve Divan'ından Seçmeler,
Küçükaydın Matbaası, İstanbul, s. 4; Şafak, Turgay (1386), Tashîh-i İntikâdî-i Dîvân-ı Şevket-i Buhârî, Dânişgâh-ı
Tahran, Dânişgede-i Edebiyyât u 'Ulûm-ı İnsânî, Pâyân-nâme-i Doktora, Tahran, s. 7.
2 Şevket-i Buhârî’nin Meşhed’i tercih etmesi Ali Milânî ve Turgay Şafak’a göre İsnâ-Aşeri Şii olduğunu
göstermektedir (Milâni, 1961: 14; Şafak, 1386: 10). Abdullah Yiğit, çalışmasındaki bir beyitin Molla Murâd tarafından
yapılan şerhindeki şu cümleyi: "Nâzım-ı mâhir dahî Buhârî olmagla meslek-i Nakşibendiyyeye sülûk etmişdir diye
mesmû'um olmuşdur . . ." (Yiğit, 2011: 12) kanıt göstererek Şevket-i Buhârî'nin İsnâ-Aşeri itikadına bağlı olmayıp
Nakşibendî olduğunu dile getirmektedir. Hâkim ise bu konuda herhangi bir bilgi vermemektedir. Araştırmacılar her
ne kadar görüş belirtse de Şevket-i Buhârî’nin mezhebi konusunda kesinlik yoktur. Çünkü Şevket-i Buhârî'nin
şiirlerinde Şiiliğin bir propagandası yapılmamakta ve İmâm-ı Rızâ'nın türbesini ziyaret etmesi de onun Şii olduğunu
göstermemektedir.
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Türk edebiyatında örnek alınmasına rağmen İran edebiyatında fazla tanınmamıştır (Şemîsa,
1382: 26). Bunda Şevket-i Buh}rî’nin şiirlerindeki Türkçe söyleyişlerin etkisi olduğu
düşünülebilir. Türk edebiyatında etkilediği şairlerin başında Şeyh G}lib gelmektedir. Hatta ona
Şevket-i Rûm dahi denilmiştir. Divan ve Hüsn ü Aşk adlı eserlerinde Şeyh G}lib, İran
şairlerinden söz edip beğendiklerinin T}lib-i Âmulî ve Şevket olduğunu söylemiştir (Kaplan,
2007: 464). Koca R}gıp Paşa da şiirlerinde H}k}nî, S}’ib-i Tebrîzî, T}lib-i Âmûlî’nin yanında
Şevket-i Buh}rî’ye dikkat çekmiştir (Tunç, 2016: 203). Diyarbakır’ın ve Âg}h mektebinin
üzerinde büyük bir rol oynadığı N}bî, Şevket-i Buh}rî’yi okumuş ve ondan etkilenmiştir
(Kadıoğlu, 2010: 36). Hatta N}bî, o dönemde Şevket’ten söz ve hayal hırsızlığı yapılmasını
eleştirmiştir. Bu durum şairlerin Şevket’i beğenmenin yanı sıra ondan söz ve hayal dahi
çaldıklarını göstermesi bakımından önemlidir (Kaplan, 2012: 55). Bu şairlerin dışında Lebîb
(1182/1769) ve XVIII. yüzyılın önemli şairlerinden Arpaeminiz}de S}mi Bey’i de saymak
gerekmektedir.

1.3. Şevket-i Buhârî Dîvânı Sözlüğünün Gereği Üzerine
Sebk-i Hindî şiirinin daha rahat anlaşılabilmesi hem şerhler üzerine çalışmalar yapılması hem
de ş}rihlerin verdiği bilgilerden hareketle bu şerhlerin sözlüklerinin hazırlanması vasıtasıyla
olacaktır. Bu zamana kadar yapılan şerh çalışmalarında çoğunlukla şerh sözlükleri de
oluşturulmuştur. Ancak bir esere yönelik farklı ş}rihlerin eserlerinin ortak bir sözlüğünün
hazırlanması yoluna gidilmemiştir. Kılıç (2012) “Mesnevî Şerhleri Sözlüğü” başlığıyla Şem’î
Şem’ull}h ile İsm}’il Rusûhî-yi Ankaravî’nin tam Mesnevî şerhlerinin tenkitli metinleri
üzerinden hazırlanan bağlamlı sözlüklerden hareketle “metin içi anlamlar sözlüğü”
oluşturmanın yolunu açmıştır. Mesnevî şerhlerinde izlenecek olan bu faydalı yola, divan
şerhleri için de başvurulmalıdır. Özellikle anlaşılması zor yapısıyla karşımızda duran Sebk-i
Hindî şiirini rahatlıkla anlayabilmek şerhlerin incelenmesi ve her birinin sözlüğünün
hazırlanmasıyla mümkün olacaktır. Hatta bu tarz şiirin önemli temsilcilerinin sözlükleri
hazırlandıktan sonra Sebk-i Hindî şiirinin de kapsamlı bir sözlüğüne ihtiyaç olacaktır.
Şevket-i Buh}rî Dîv}nı şerhleriyle ilgili ilk çalışma XIX. yüzyılın önemli }lim ve
mutasavvıflarından Mehmed Murad Nakşibendî’nin (d.1788-ö.1848) şerhi üzerine yapılmıştır.
Bu şerh, transkripsiyon harfleriyle ifade edilmiş ve sistematik bir şerh sözlüğü hazırlanmıştır.
Ardından XVIII. yüzyıl vak’}nüvislerinden Seyyid Mehmed H}kim’e ait olan Şerh-i Dîvân-ı
Şevket adlı eserin, altı nüsha ile karşılaştırılarak bir şerh sözlüğü hazırlanmıştır3. Edîp, Nüzhet
3 bk. Başçetin, Mustafa Yasin (2014), Şerh-i Kasâ'id-i Mevlânâ Şevket ve Sistematik Şerh Sözlüğü, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Ankara; Karga Göllü, Bilge (2018),
Hâkim’in Şerh-i Dîvân-ı Şevket’i (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana.
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ve Mustafa V}sıf el-Ledûnî tarafından Şevket-i Buh}rî Dîv}nı’na yapılan şerhler ise henüz
çalışılmadığından sözlükleri mevcut değildir.
Şevket-i Buh}rî’nin şiiri ibh}mlarla (manada kapalılık) dolu olduğundan Şevket-i Buh}rî’nin
şiirindeki bu husus üzerine İran’da bir çalışma yapılmıştır. "Şikest-reng, sürme, (Pür Mur}dî,
1390: 12), h}b-ı mahmil, gevher (Pür Mur}dî, 1390: 13-14), m}r u genc (Pür Mur}dî, 1390:
17), n}n u nigîn, gül-i ra'n} (Pür Mur}dî, 1390: 18) gibi kelimelerin neyi ifade ettiği hakkında
bilgiler verilmiştir. Ancak bu kapalı anlatımların, Şevket-i Buh}rî’nin yaşadığı döneme yakın
zamandaki ş}rihler tarafından nasıl anlamlandırıldığı öğrenilirse Sebk-i Hindî şiiri daha rahat
anlaşılabilecektir. Bu doğrultuda Şevket-i Buh}rî Dîv}nı’na yapılan şerhlerin tamamı
incelenerek tek bir sözlük oluşturulması gerekmektedir.
Bu bildiride, Seyyid Mehmed Efendi (H}kim) ve Mehmed Mur}d Nakşibendî’nin şerh
sözlüklerindeki ortak kelime ve kelime gruplarından hareket edilerek bir karşılaştırma
yapılmıştır. İki ş}rihin de “ ‘abîr, }z}r, b}led, bender, deyr, dil-gîr, gül-i Ca’ferî, güzîr, hˇ}b, h}rbe-d}m}n, hüm}, kehrüb}, kûçe, ma’n}-yı bî-g}ne, p}y-be-d}m}n, pehlû, pûç, rem, renk, sebükrûh, sev}d, sürme, şeb-gîr, şebist}n, şebnem, şehr-bend, tahta-bend, tıl}” kelimeleri üzerinde
ortak olarak durdukları görülmüştür. Ancak bu kelimelerin hepsinin karşılaştırması
yapılmamıştır. İki şerhin kapsamı farklı olduğu için (H}kim Dîv}n’ın tamamını, Mehmed Mur}d
Nakşibendî ise sadece üç kasidesini şerh etmiştir) sadece ortak beyit ve kelimeler üzerinden
değerlendirme yapılmıştır. Karşılaştırmada Seyyid Mehmed Efendi (H}kim) için [H], Mehmed
Murad Nakşibendî için ise [M] simgesi kullanılmıştır.

2. İKİ ŞERHTEKİ ORTAK KELİME VE KELİME GRUPLARINA DAİR ÖRNEK VE
DEĞERLENDİRMELER
âzâr:
V}rid-i ‘arûs-ı milletem âzâr-ı F}tıma
Ümmü’l-kit}b-ı dîn ü düvel zübdetü’n-nis}
(H, K.1/91; M, K.1/92)
âzâr: ". . . kuvvet ve nusret ve mu’}venet ma’n}sına. . ." [H, 13b/6]; “İncinmege vü muztarib
olmaga dirler” [M: 141]4.

4 M simgesi ile gösterilen bu açıklamalar, Mustafa Yasin Başçetin’in 2014 yılında hazırladığı Şerh-i
Kasâ'id-i Mevlânâ Şevket ve Sistematik Şerh Sözlüğü adlı Yüksek Lisans tezinden olduğu gibi aktarılmıştır.
Bu çalışmada satır numarası verilmediğinden sayfa numarası ile gösterme yoluna gidilmiştir.
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“Âz}r” kelimesinin kaynaklarda “çıkışma, tekdir, paylama; çok zararlı” (Parlatır, 2011: 132);
“İncinmeye sebep olan hoşa gitmeyen davranışlar; kötü davranışlardan kırılma hisleri;
hastalık; gam; düşmanlık, kin; eziyet etmek” (Enverî, 1382: 31); “İncitme, eziyet, zarar
}zürden” (Etik, 1968: 10); “Eziyet, incitme, kırma, dokunma; hastalık, dert, keder” (Salehpoor,
1370: 74) gibi anlamlara geldiği ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi, Mehmed Mur}d Nakşibendî
bu kelimeyi kaynaklarda geçen “incinme ve sıkıntı içinde olma” anlamıyla açıklamıştır. Hz.
F}tıma’nın dünyadan incinmişliği ve ızdırabının Hz. Muhammed vefat edince yüksek bir
mertebeye ulaştığını, hatta her gün ravza-i mutahharaya gidip burada günlerce ağladığını ve
onu duyan kadınların da etrafına toplandıklarını anlatmıştır. Hatta buna dair Hz. F}tıma5 ile
ilgili hadiseler de aktarmıştır (Başçetin, 2014: 140-144). Hz. F}tıma’nın Hz. Muhammed’in
ölümünden sadece altı ay sonra vefat etmiş olması da babasına duyduğu yakınlığı
göstermektedir.
H}kim beyitte geçen “}z}r” kelimesini “kuvvet ve yardım” olarak yorumlamıştır. Bu açıklamayı
Arapça cümlelerle de desteklemiştir: “Kem} yuk}lu nasrun mü’ezzirun b}ligun şedîdü’l-kuvve
ve kad yusta’melu min ettefa’ul-te’ezzer} b}ligun mine’l-mu’}veneti ve’s-sitri ve’lkuvveti/Aynen söylenildiği gibi ‘müezzir yardım etti’ yani çok güçlü olan. Bazen tef}'ul
kalıbından da kullanılır ‘te'ezzetr}’ yani yardım, kuvvet, örtme de üst derecede …” [H, 13b/614].
Beyitteki “v}rid” kelimesi Mehmed Mur}d Nakşibendî’nin şerhinde “d}red” olduğundan beyit
“Benim gelin gibi müzeyyen olan dînim Hazreti F}tıma radîyall}hu te’}l} ‘anh} v}lidemizin
düny}dan incinmesini vü nefretini tutar” şeklinde tercüme edilmiştir [M:139]. Ancak bu
kelimeyi H}kim “v}rid” olarak kabul etmiş olacak ki beyiti öyle tercüme etmiştir: “Ya’nî ‘arûs-ı
milletüm F}tımatü’z-zehr} radiya’ll}hü ‘anh} hazretlerinün i’}net ve nusretini ider ki ol Zehr}yı Betûl hazretleri ümmü’l-kit}b-ı dîn ü düvel-i Muhammediyye ve zübde-i ümmüh}t-ı t}hir}t-ı
seniyyedür radiya’ll}hu ‘anh}” [H, 13b/1-2-3). Zaten karşılaştırmaya d}hil edilen altı nüshanın
sadece birinde (N}dir Eserler Kütüphanesi nüshası) kelime “d}red” olarak görülmüştür.
gül-i Ca’ferî:
Reng-i ruhem bah}r-ı gül-i Ca’ferî şudest
Ez-behr-i sıdk-ı }n şafak-ı subh-ı ihtid}

5 Hz. Fâtıma, Hz. Muhammed‟in kızı olup Hz. Ali ile evlenmiştir. Asıl adı Ümmü‟l-Haseneyn
Fâtıma bint Muhammed ez-Zehrâ‟dır. Aydınlık yüzlü anlamında “Zehrâ” ve namuslu, iffetli
kadın manasında “Betül” lakaplarıyla da anılır. Yezîd tarafından zehirletilip öldürülen Hasan ve
Kerbelâ‟da öldürülen Hüseyin‟in annesidir ve babası Hz. Muhammed‟e yakınlığıyla
bilinmektedir (Zavotçu, 2013: 233).
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(H, K. 1/96; M K. 1/97)
gül-i Ca’ferî: ". . . bir nev’e meşhûr güldür. Ol diy}rlarda g}yet makbûl olmagla …” (14a/23-24)
[H]; “ ‘Gül-i Ca’ferî’ bir nev’ güldür ki şimdi ana gül-i sad-berg ta’bîr olunur ki cemî-i güllerin
gerek renkde vü gerek r}yiha-i tayyibede a’l}sı vü efdalidir ve n}s beyninde g}yet makbûldür”
[M].
“Yanağımın rengi gül-i Ca’ferî baharı; onun kalp temizliğinin nasibinden hidayete erme
sabahının şafağı olmuştur” şeklinde tercüme edilebilecek olan beyitte geçen ve kaynaklarda
hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmayan “Gül-i Ca’ferî” kelimesini hem Mehmed Mur}d
Nakşibendî hem de H}kim açıklamıştır. H}kim, bu gülün Ca’ferîlerin6 ülkelerinde meşhur ve
gayet makbul olduğunu söylerken, Mehmed Mur}d Nakşibendî bu güle aynı zamanda yüz
yapraklı gül anlamına gelen “gül-i sad-berg” denildiğini, renk ve kokuda bütün güllerden üstün
olduğunu dile getirerek farklı bilgiler vermiştir.
gürîz:
Zi-}sit}n-ı tu başed dü-h}cetem ki ez-û
Ne-b}şedem be-dü-‘}lem zi-hîç vech gürîz
(H, K. 3/83; M, K. 3/85)
gürîz: ". . . büdd ve zarûret ma’n}larında müsta’meldür" (30a/1-2) [H]; “ ‘Güzîr’ k}f-ı
Arabiye’nin zammıyla vü z}nın kesriyle fir}k u bed ma’n}sınadır ve nefiy içün ‘n}’ lafzı
geldikde n}-güzîr olup l}-büd ma’n}sına olur” [M].
“Gürîz” kelimesi “Kaçma, kaçış; Divan şiirinde kaside tarzında konuya girmeden önce söylenen
beyit, girizg}h” (Parlatır, 2011: 512); “Kaçma, firar” (Etik, 1968: 357); “Kaçma, kaçış, tüyme,
hızla uzaklaşma; Kurtuluş; Sapma, dalma, bir konudan başka bir konuya geçme” (Salehpour,
1370: 1060) anlamlarına gelmektedir. Beyiti günümüz Türkçesine “Senin kapından iki isteğim
var ki ondan iki }leme kaçış olmaz” şeklinde çevirebiliriz. Bu takdirde “kaçmak” anlamına
gelen “gürîz” kelimesi beyitin anlamına uygun düşmektedir.
H}kim kelimenin ayrılma, uzaklaşma, vazgeçme (Devellioğlu, 2003: s. 116) ve zorunluluk
anlamlarındaki kullanım alanına işaret ederken, Mehmed Mur}d Nakşibendî kelimenin
okunuşunu kolaylaştırmak için önce açıklamada bulunmuştur. Sonra da farklı olarak kelimenin
olumsuzluk durumuna dikkat çekmiştir. Ancak Mehmed Mur}d Nakşibendî’nin şerhi çeviri
yazıya aktarılırken “büdd”ün “bed”, “gürîz”in “güzîr” okunduğu anlaşılmaktadır (Başçetin,

6 Geniş bilgi için bk.: Öz, Mustafa (1993), Ca‟fer es-Sâdık, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 7, 13.
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2014: 258). Güzîr, “Bekçi; ç}re, tedbir, kaçma yolu” (Enverî, 1382: 1923) anlamlarına
gelmektedir. Ancak H}kim’in şerhinin nüshalarında da bu kelime “gürîz” şeklindedir.
hâr-be-dâmân:
Der-riy}zî ki buved reng ü gül-i rûy-ı zemîn
Gül-be-ceyb }medem ü hâr-be-dâmân reftem
(H M, K. 2/14)
hâr-be-dâmân: ". . . Ya’nî andan bî-nasîb olurum dimekdür” (18a/12) [H]; “ ‘H}r-be-d}m}n’
dan mur}d, gamdır” [M].
H}r, “diken” (Parlatır, 2011: 579); “Sivri ve keskin uç; acı, ağrı” (Enverî, 1382: 886) gibi
anlamlara gelmektedir. “H}r be-d}m}n” kelime grubu “Dikeni/sıkıntısı eteğinde olmak” olarak
günümüz Türkçesine çevrilebilir. Farsça deyimler arasında da yer almayan7 bu tabire H}kim
“nasipsiz olmak, kısmetsizlik”, Mehmed Mur}d Nakşibendî ise “gam” anlamını vermiştir.
ma’nî-i bî-gâne:
Bî-g}ne kerdeest me-r} ez-diy}r-ı hˇîş
T} geşteem be-ma’nî-i bî-gâne }şn}
(H M, K. 1/8)
ma’nî-i bî-gâne: "Dikkat ve let}fetinden me’lûf olmayan hay}l-i n}zike ma’nî-i bî-g}ne ıtl}k
olunagelmişdür” (4a/3-4) [H]; “İlm-i b}tın mur}d, olunsa olunur; y}hûd bir ş}’irin h}tırına
gelmeyen mez}mîn-i latîfeyi mur}d, ideriz” [M].
“Kendi ülkesinden bizi öyle yabancı etmiştir ki alışılmamış manaya [dahi] }şina olmuşum”
anlamına gelen bu beyitte ş}rihler “ma’nî-i bî-g}ne” kelimesini açıklama gereği duymuşlardır.
H}kim, alışık olunmayan incelik ve güzellikte nazik hayale “ma’nî-i bî-g}ne” denilegeldiğini
söylemiştir. Mehmed Mur}d Nakşibendî ise bu kelime grubuyla b}tın ilme işaret
edilebileceğini belirtirken bir şairin hatırına gelmeyen güzel mazmunların kast edildiğini
vurgulamıştır.
şehr-bend:
Zi-‘arzuh}l garazh}mr}st ey ki tuyî

7 Geniş bilgi için bk.: Tokmak, A. Naci (1995), Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü,
İstanbul.
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Be-şehr-bend-i vil}yet emîr-i küll-i emîr
(H, K. 3/78; M K. 3/80)
şehr-bend: ". . . ol şehrdür ki andan k}le ve met}’ ne gûne ise diy}r-ı }hire kufûl-bend ola ve
anda olan re’îs-i tücc}re şeh-bender ta’bîr olunur” (29b/5-6) [H]; “His}ra vü his}run havlusuna
ıtl}k olunur diyu Lügat-i Ni’metu’ll}h’da musarrahdır, vel}kin yine ‘şehr-bend’ p}diş}hlık
p}yitahtı olan memlekete ıtl}kı olunur. Mesel} İsl}mbol gibi” [M].
“Şehr-bend”, “Şehir hisarı; hapishane, ceza evi; tutuklu, mahbus; kuşatılan veya ablukaya
düşürülen kimse” (Salehpour, 1370: 701); “Zind}n; şehrin etrafındaki hisar; tutuklu; esîr”
(Enverî, 1382: C.2, 1441) anlamlarında kaynaklarda geçmektedir. Bu anlamlardan yola çıkarak
beyit “Senden istediklerimden maksatlarım vardır; ey ki hisarlarla çevrili şehirde cümle emirin
emiri sensin” şeklinde ifade edilebilir. Beyitin ikinci mısraında yer alan ve sadece Farsça
kaynaklarda anlamına rastlanabilen bu kelimeye, her iki ş}rih de açıklama getirmiştir. H}kim
“şehr-bend” kelimesine ticari özelliğe sahip bir şehir anlamı vermiştir. Hatta buradaki
tüccarların başında olan kişiye de “şeh-bender” denildiğini söylenmiştir. Mehmed Mur}d
Nakşibendî ise kelimeyi anlamlandırırken Lügat-i Ni’metull}h’tan yararlanmış, hisar ve hisarın
avlusuna verilen bir isim olduğunu belirtmiştir. Ayrıca “şehr-bend”in padişahlık payitahtının
olduğu şehirlere verilen bir ad olduğunu söyleyerek, İstanbul’u buna örnek vermiştir.
şâl-ı nerme8:
Çun}n kum}ş-ı bah}rest h}k-i Meshed-r}
Ki şâl-ı nerme be-b}fed be-tavf-ı û Keşmîr
(H, K. 3/29; M, K. 3/30)
şâl-ı nerme: “Keşmîrde ş}l-ı nerme ma’rûfdur ki bir nev’e yumuşak ve latîf ş}ldur” (25b/5-6)
[H]; “ ‘Ş}l-ı nerme’ bir nev’ yumuşak ş}ldır ki Keşmîr şehrinde dokunur” [M].
H}kim “ş}l-ı nerme”nin Keşmîr şehrinde bilindiğini, yumuşak ve güzel bir çeşit dokuma şal
olduğunu söylerken, Mehmed Mur}d Nakşibendî kabirlerin üzerine örtülecek kumaşlar için
Keşmîr’den üstatların Meşhed’e geldiklerini ve bu şal için Hint pamuğu kullandıkları da
anlatılmıştır (Başçetin, 2014: 230).

8 Bu kelime doktora tezimizde “Giyim-Kuşam ve Süslenme” alt başlığında ele alınmış, sözlüğe d}hil
edilmemiştir.
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3. SONUÇ
H}kim (XVIII) ve Mehmed Mur}d Nakşibendî’nin (XIX) şerh sözlükleri kıyaslandığında
kaynaklarda rastlanmayan kelime veya kelime gruplarına bazen birbirini tamamlayıcı bazen
de birbirinden farklı anlamlar verdikleri görülür. Ancak H}kim’in eseri, Mehmed Mur}d
Nakşibendî’den önce kaleme alındığından Mehmed Mur}d Nakşibendî’nin H}kim’le benzer
bazı açıklamalarda bulunduğu da dikkati çeker. Mehmed Mur}d Nakşibendî’nin şerhi üç
kasideyi içerse de H}kim’in üç kasidesinin şerhi ile karşılaştırıldığında oldukça kapsamlıdır. Bu
durumda H}kim’in eserinin tercüme ve şerh arasında bir özellik göstermesinin etkisi olduğunu
düşünüyoruz.
“Âz}r” kelimesi kaynaklarda verilenlerin dışında H}kim’in şerhinde “yardım, kuvvet
“anlamlarında yorumlanmıştır. Farsça deyimler arasında da ulaşılamayan “h}r-be-d}m}n”ın
H}kim’de “kısmetsizlik”, Mehmed Mur}d Nakşibendî’de “gam” olarak açıklanması da tabirin
anlam dünyasına katkı sağlamaktadır.
Bilindiği gibi “ma’nî-i bî-g}ne” alışık olunmayan orijinal söyleyiş ve hayallere verilen isimdir.
Aynı beyitte bu kelimeye odaklanmış iki şairden biri (Mehmed Mur}d Nakşibendî) “ma’nî-i bîg}ne” nin b}tın ilimlere de işaret ettiğini söyleyerek farklılık yaratır.
“Şehr-bend” bilinen anlamlarının dışında H}kim’in şerhinde ticari şehirlere verilen ad olarak
tanımlanmıştır. Hatta bu şehrin tüccarlarının başındaki kişiye de “şeh-bender” ismi verildiği
belirtilmiştir. Mehmed Mur}d Nakşibendî ise “şehr-bend”in, padişahın bulunduğu şehrin adı
olduğunu vurgulamış, buna İstanbul’u örnek vermiştir.
İki ş}rihin özellikle aynı beyitlerde verdiği farklı veya tamamlayıcı bilgiler beyitin anlam
dünyasını zenginleştirmiştir. Ayrıca değişik bakış açıları metnin anlaşılırlığını artırmıştır.
Sonuç olarak aynı esere yapılan şerhler karşılaştırılarak meydana getirilecek sözlükler şerh
çalışmalarına faydalı olacaktır. Klasik Türk edebiyatında giriftliği ve zor anlaşılmasıyla bilinen
Sebk-i Hindî şiirinin daha iyi anlaşılmasında şerh sözlüklerinin hazırlanmasının yararlı ve katkı
sağlayıcı olduğunu düşünüyoruz.
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TAYFUN PİRSELİMOĞLU’NUN ÖYKÜLERİ ÜZERİNE TEMATİK BİR İNCELEME
Emine AYAN*
ÖZET
1959 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Tayfun Pirselimoğlu, çok yönlü kişiliği ile öne çıkan bir
sanatçıdır. Sanat camiasında adı daha çok sinema ile birlikte anılan; ancak edebi faaliyeti
bağlamında da yadsınamayacak denli üretken bir yazar olduğu anlaşılan Pirselimoğlu,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından Hochschule für Angewandte Kunst’ta
(Viyana Uygulamalı Güzel Sanatlar Akademisi) resim ve gravür eğitimi almış, yurt içi ve yurt
dışında çeşitli sergiler açmış, kurucuları arasında yer aldığı Akademia Genius’ta senaryo
yazımı, sinema ve resim üzerine dersler vermiş, Viyana, Atina ve Ankara’da sinema alanında
atölye çalışmalarında bulunmuştur. Yazar, 1992 yılında yazdığı Otel isimli bir senaryo ile
başladığı sanat hayatına Dayım (1999), II. Silenzio e’doro (Sükut Altındır) (2002), Hiçbiryerde
(2002), Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010), Ben O Değilim (2013) adlı filmlerinin yanısıra; Çöl
Masalları (1996), Kayıp Şahıslar Albümü (2002), Malihulya (2003), Şehrin Kuleleri (2005), Kerr
(2014), Çölün Öbür Tarafı (2018) adlı altı romanı ve Otel Odaları (2009), Harry Lime’ın En Yeni
Hayatları ya da Üçüncü Adama Övgü (2012) adlı iki öykü kitabıyla devam etmiştir. Bu bildiride
Pirselimoğlu’nun adı geçen iki öykü kitabında yer alan öyküler tematik bir incelemeye tabi
tutularak öykülerdeki ana izlek açığa çıkartılacak ve böylece yazarın öykülerinde inşa ettiği
anlatı dünyasından hareketle Pirselimoğlu’nun öykü dünyasına ışık tutulacaktır. Tayfun
Pirselimoğlu’nun öyküleri üzerine yapılacak kapsamlı bir içerik analizi ile yazarın öykücü
kimliğini ana hatları ile ortaya koymak bildiride ulaşılması amaçlanan temel hedeftir.
Anahtar Kelimeler: Tayfun Pirselimoğlu, Otel Odaları, Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da
Üçüncü Adama Övgü, hik}ye, izlek.
A THEMATIC INVESTIGATION ON TAYFUN PIRSELIMOĞLU'S STORIES
Abstract
Tayfun Pirselimoğlu born in 1959 in Trabzon is an artist who stands out with his versatile
personality. Pirselimoğlu, whose name is mostly refered with cinema; but is also understood to
be a productive writer who cannot be denied in the context of his literary activity, after
studying at the Middle East Technical University, studied painting and gravure at the
Hochschule für Angewandte Kunst (Vienna Applied Fine Arts Academy), held many exhibitions
in Turkey and abroad, gave lectures on screenwriting, cinema and painting at Akademia
*Arş. Gör. Dr. Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
eayan333@gmail.com
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Genius of which he is one of the founders, participated in workshops in the field of cinema in
Vienna, Athens and Ankara. The writer who is started his artistic career in 1992 with a script
called Otel, continues his career with his films called Dayım (1999), Sükut Altındır (2002),
Hiçbiryerde (2002), Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010), Ben O Değilim (2013); as well as his
six novels called Çöl Masalları (1996), Kayıp Şahıslar Albümü (2002), Malihulya (2003), Şehrin
Kuleleri (2005), Kerr (2014), Çölün Öbür Tarafı (2018) and his two story books called Otel
Odaları (2009), Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü Adama Övgü (2012). In this
paper, the main theme will be revealed in the stories with subjecting to the stories to a
thematic analysis in the two story books of Pirselimoğlu and thus from the narrative world
that the writer built in his stories, the story world of Pirselimoğlu will be illuminated. To reveal
the storyteller identity with the main lines of Tayfun Pirselimoğlu with a comprehensive
content analysis on the stories of the writer’s is the main purpose of the paper is intended to
be reached.
Keywords: Tayfun Pirselimoğlu, Otel Odaları, Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü
Adama Övgü, story, theme.
1. GİRİŞ
Sanat dünyasında yönetmen, yazar ve ressam kimliği ile dikkat çeken Tayfun Pirselimoğlu,
başta sinema olmak üzere resim ve edebiyat alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile sanatsal
alana katkı sunan bir isimdir. “Sanatın birkaç dalıyla iç içe” (Şahin Hamidi, 2014) bir sanatçı
olan ve sinemayı resim ve edebiyatı kapsayan (Karaburç, 2014) bir sanat dalı olarak alımlayan
Pirselimoğlu, “bir hakikat inşası” (Öztürk, Bütev, 2017: 221) olarak nitelendirdiği sinemanın
kollektif bir iş, edebiyatın ve resmin ise sanatçının tamamen kendi başına cenk ettiği bir alan
(Karaburç, 2014) olduğu kanaatindedir. Edebiyatı ve resmi kendisi için bir sığınak (Karaburç,
2014) addeden sanatçı, bu iki sanat dalının sinemadan ayrıldığı çizgiye şu cümleleri ile işaret
etmektedir:
Asıl olarak yönetmenlik yapıyorum ben ve sinema bütün bu sanat dallarının içinde bir
amalgam halinde bulunan bir alan. Sinema; biraz resim, biraz edebiyatla birlikte diğer
disiplinleri ve her şeyi kapsadığı için bunun özellikle çok faydasını gördüğüm kesin. Edebiyat
ise elinizin çok serbest olduğu . . . geniş bir alan. O nedenle edebiyat biraz kaçtığım bir yer.
Resim de biraz öyle . . . Sinema bütün bunların dışında; sizin dışınızda da bir sürü unsurun yer
aldığı bir alan. Bir filmin arkasında belki bin kişi oluyor. Ama resim yaparken ya da yazarken
bir başınasınızdır ve bunun getirdiği hem büyük bir rahatlık hem de büyük bir sıkıntı söz
konusudur. Çünkü oradaki mücadeleniz direkt kendinizledir. Bu konuda resimle edebiyatı bir
tarafa ayırıyorum (Şahin Hamidi, 2014).
Sanatsal tutumu bağlamında okuyucuyu ve izleyiciyi soru sormak zorunda bırakan bir
edebiyatı ve sinemayı (Öztürk, Bütev, 2017: 223) önceleyen; bu yönü itibariyle Umberto
Eco’nun Açık Yapıt’ındaki (Eco, 2001) görüşlerini önemsediği anlaşılan Pirselimoğlu’nun, sanat
yapıtının alımlanma sürecinde okurun oynadığı role büyük bir önem atfettiği görülür. Öyle ki
sanatçı kendisiyle yapılan bir söyleşide Eco’dan hareketle yazarın, okurun ve eserin taşıdığı
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niyete (Öztürk, Bütev, 2017: 221) işaret etmiş; sinemadan yola çıkarak sanat yapıtından
üretilecek anlamların izleyicinin hakikat tasavvuru ile alakalı olduğuna (Kabadayı vd., 2018:
209) dikkat çekmiştir. Dolayısıyla Pirselimoğlu, okuru metinde söz sahibi kılan bir sanatçıdır:
. . . Metin sizi bir yere götürür. Götürdüğü yerde de elinizi bırakır. Ondan sonra ne tarafa
gideceğinize, daha da önemlisi gidip gidemeyeceğinize okuyucu olarak siz karar verirsiniz. Bu
bir sorumluluk taşıma halidir. Okuyucunun, okuduğu her metinden sorumlu olduğunu
düşünüyorum . . . Okuyucunun metinle kurduğu ilişkide bir sıkıntı çekmesi gerektiğini
düşünüyorum. Sıkıntıdan kastım az önce sorumluluk olarak ifade ettiğim durum (Çakır, 2009:
13).
Bu bildiride, yönetmenliğini üstlendiği filmleri, sergilediği resimleri, kaleme aldığı romanları
ve öyküleri ile sanatsal faaliyetini icra eden Tayfun Pirselimoğlu’nun Otel Odaları (2009) ve
Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü Adam’a Övgü (2012) adlı iki öykü kitabı tematik
olarak incelenerek bir yazar olarak sanatçının öykü evrenine ışık tutulacaktır.
2. TAYFUN PİRSELİMOĞLU’NUN ÖYKÜLERİ ÜZERİNE TEMATİK BİR İNCELEME
2.1. Otel Odaları
Tayfun Pirselimoğlu’nun 2009 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Otel Odaları, “Uzun, Sıcak Bir
Yaz”, “.R.F Oteli”, “Anagoor”, “Hayat Oteli”, “Şems Oteli K}tibi”, “Otel Odaları Raporları” ve “P
Şehri Hik}yesi” adlı yedi öyküden oluşur. Kurmaca bir karakter olarak anlatıya dahil olan
Pirselimoğlu’nun üstkurmaca bir zeminde anlatıda yer yer sesinin duyulduğu bu öyküler,
yazarın kaleminden anlatıya iliştirilen kolaj niteliğindeki çizimler ve postmodernizmin tekinsiz
atmosferinde silikleşen öznenin ve mekanın bir işareti olarak harflerle ifade edilen kişi ve
mekan isimleri ile postmodern birer anlatı niteliği taşır.
Yazarın anlatı dünyasında “otel”in önemli bir yeri vardır. Sanatçı, yazdığı senaryolarda,
romanlarda otellerin hep olduğunu, otelin olmadığı hiçbir şey yazmadığını (Çakır, 2009: 13) ve
otellerden çıkamadığını (Duyar, 2018: 214) ifade eder. Taşıdığı bir otel takıntısı dolayısıyla
zihninde otel odalarında geçen hik}yelerden oluşan bir kitap yazma fikri uyanan (s. 131)
Pirselimoğlu (2009), kitabında yer verdiği “Uzun, Sıcak Bir Yaz”, “.R.F Oteli”, “Anagoor”, “Hayat
Oteli”, “Şems Oteli K}tibi” ve “Otel Odaları Raporları” adlı ilk altı öyküsünü evinde; “P Şehri
Hik}yesi”ni ise bir otel odasında yazdığını (132) belirtir.
Otel Odaları’nın ilk öyküsü “Uzun, Sıcak Bir Yaz”, iş bulma umudu ile İstanbul’a gelen ve
“küçük, pis, sefil, rezil” (Pirselimoğlu, 2009: 7) bir otel odasında kalan bir işsizin hik}yesidir.
Umutsuzca çırpınışı giderek anlamsızlaşan (Pirselimoğlu, 2009: 11) ve oteli dışarının karmaşa
ve kargaşasından, acımasızlığından uzakta korunaklı, onu esirgeyen bir yer olarak algılamaya
başlayan (Pirselimoğlu, 2009: 11) öykü kahramanının intiharı ile vücut bulan öyküde, bu ölüm,
postmodernizmin kıskacında sıkışıp kalan; Apaydın’ın (2009) deyimiyle iyice silikleşen
öznenin (s. 31) içine düştüğü açmazın bir sonucu olarak yorumlanmaya müsaittir. Kendi
kendisine dışarıdan bakan bir özne aracılığıyla ölüm temasının işlendiği bu öyküde,
postmodern bir dünyada silikleşen öznenin nasıl yitime uğradığı sergilenir. Nitekim öyküde
kapısı çalınmayan, suratına bakılmayan, kendisine yokmuş gibi davranılan ve hiçbir şeyin
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parçası olmayan (Pirselimoğlu, 2009: 22) öykü kahramanı bu durumdan memnun gibi görünse
de (Pirselimoğlu, 2009: 22) sonuçta canına kıymıştır. “Kötü, uğursuz sıcak bir yaz”
(Pirselimoğlu, 2009: 8) mevsiminde geçen öyküde “sıcak”, öykünün izleksel olarak taşıdığı
kaotik atmosfere bir fon teşkil edişi ile dikkat çekmektedir.
Kitabın R.F. Oteli ve Anagoor adını taşıyan ikinci ve üçüncü öyküsü, postmodern kurmacanın
parçalı gerçeklik anlayışının bir göstergesi olarak bir bütünün iki parçası olarak
kurgulanmıştır. M ile N’nin başından geçenlerle şekillenen anlatı, “Anagoor”da başlayıp “R.F.
Oteli’n”de devam etmiş,
ardından “Anagoor”da son bulmuştur. Anlatıda birlikte
gerçekleştirdikleri bir soygunun ardından yabancı bir şehirde saklandıkları bir otelde ortadan
kaybolan sevgilisi M’nin peşine düşen (Pirselimoğlu, 2009: 51) N, günlerini kitabın ikinci
öyküsüne adını veren R.F. Oteli”nde (2009) “insanı huzursuz edecek kadar kalabalık ve
gürültülü şehir”den (Pirselimoğlu: 2009: 30) uzakta “derin bir boşluk . . . bir hiçlik hali”
(Pirselimoğlu, 2009: 32) içerisinde “sanki yüzlerce kollu bir yaratığın küçük bir parçası olarak”
(Pirselimoğlu, 2009: 55) haber beklemekle geçirir. N’nin, aldığı haber üzerine M’ye ulaşmak
için Anagoor’a hareket ettiği anlatı, M ile N’nin bir otel odasında ölü bulunması ile son bulur.
Esrarengiz bir ölüm izleği çevresinde şekillenen anlatıda “otel”in anlatının temasıyla doğrudan
ilintili bir uzam olarak öne çıktığı; otel odasındaki “pervane”nin ise “bitmek bilmez, ağır aksak
vınlaması” (Pirselimoğlu, 2009: 24) ile N’nin imgelemindeki kaotik şehir atmosferine işaret
eden bir metafor olarak dikkat çektiği görülür. Anlatının M ile N’nin ölümüne ilişkin
gazetelerde çıkan muhtelif haberlerle (Pirselimoğlu, 2009: 61-62) sonlanması, tematik
bağlamda postmodernizmin belirsizliklerle örülü çoğulcu estetiği ile örtüşür.
“Hayat Oteli” başlıklı dördüncü öykü sefil bir otel odasında işlenen bir cinayetin öyküsüdür.
Ölüm temasının h}kim olduğu anlatıda “tahtıravalli”nin bu temaya işaret eden bir metafor
olarak dikkat çektiği görülür. Öyküde babasının durumuna ilişkin doktorların ölüm
konusundaki arsız, hatta saldırgan laubalilikleri d}hil her şeye, en önemlisi giderek
sıradanlaşan umutsuzluğa alışan (Pirselimoğlu, 2009: 65) öykü kahramanı, adım adım ölüme
yaklaşan babasının aksine gün geçtikçe iyileşen ihtiyarın oğluna karşı dehşetli bir öfke
hissetmiş (Pirselimoğlu, 2009: 76) ve onu öldürüp kendince bir haksızlığa son vererek babası
ile öldürdüğü genç arasında imgeleminde bir denge kurmuştur. Öyküde kahramanın
tahtıravalliyi son kere babasının kanı çekilmiş bedeni karşısında tam bir denge halinde
görmesi (Pirselimoğlu, 2009: 79) bu yargıyı destekler niteliktedir.
“Şems Oteli K}tibi”, bu otelde çalışan ve zaman içerisinde kendisini otelin bir parçası olarak
görmeye (Pirselimoğlu, 2009: 90) başlayan R’nin otele gelip giden siyah saçlı bir kadına karşı
duyduğu obsesyon boyutundaki platonik aşk ile şekillenir. Otelden başka bir dünyası,
kadından başka bir heyecanı olmayan (Pirselimoğlu, 2009: 90) R’nin hayatı, bütün bedenini,
aklını, tasavvurunu ele geçiren (Pirselimoğlu, 2009: 92) bir bekleyiş ile geçer. Yazarın önceki
dört öyküsü ile benzer olarak bu öyküsünde de ölüm, otel ile özdeşleşmiş bir izlek olarak
dikkat çeker. Ölümlerin ayrılmadığı otelde (Pirselimoğlu, 2009: 95) sevdiklerini de kaybeden
R, hayatla ilgili birçok isteğini de kaybederek belirgin bir mutsuzluğa gömülür (Pirselimoğlu,
2009: 95) ve öykünün sonunda Şems Oteli’nin laneti (Pirselimoğlu, 2009: 98) ona da bulaşarak
marazi bir bekleyiş içerisinde ölür.
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T.P. imzası ile yazarın anlatıya kurmaca bir karakter olarak dahil olduğunu düşündüren ve
postmodern bir kolaj niteliğindeki bir mektupla şekillenen “Otel Odaları Raporları”, otel
odalarındaki ölüm oranlarının artması konusunda çalışma yapmak üzere devlet tarafından
görevlendirilen (Pirselimoğlu, 2009: 112) bir memur olan T.P.’nin teftiş için gittiği K, F, R ve C
şehirlerindeki otellerde karşılaştığı anlaşılmaz ölümler üzerine kuruludur. Yazarın bu
öyküsünün de otel ile bağlantılı olarak ölüm teması ile şekillendiği görülür.
Otel Odaları’nın son öyküsü olan “P Şehri Hik}yesi”, oyunsu bir otobiyografik kurmaca ile
kendisini T. olarak anlatıya d}hil eden Tayfun Pirselimoğlu’nun, ölümün fon teşkil ettiği
kurmaca bir atmosferde hem yazarlığına hem de Otel Odaları’na ilişkin çeşitli ipuçları içeren
öyküsüdür. T’nin bir liman şehrinde tanık olduğu bir cinayet üzerine kurulu olan öykü, Üçüncü
Adam (1949) filminin karakterlerinden biri olan Baron Kurtz’un (Pirselimoğlu, 2009: 125)
anlatıya d}hil edilmesiyle metinlerarası bir düzleme taşınır. Otel Odaları’nın (2009)
Sonsöz’ünde (s. 131) belirttiği üzere Pirselimoğlu’nun (2009) hik}yelerden oluşan tek başına
bir oteller kitabı yazmasında bir film gösterimi sonunda kendisine yazıp çizdiklerinde neden
çok fazla otel geçtiğine ilişkin bir soru yönelten Baron Kurtz (s. 131) etkili olur. P Şehri
hik}yesinde de T.’nin film çekmek için gittiği her şehirde onunla karşılaşmaya başladığı
(Pirselimoğlu, 2009: 128) görülür. Öyküde T’nin, ölüm anına tanık olduğu adamın ölmeden
hemen önce kulağına seslendiği fısıltıyı otobiyografik bir kurmaca niteliği taşıyan öyküden
hareketle Pirselimoğlu’nun yazarlığına ışık tutan bir ipucu olarak yorumlamak mümkündür.
Öyle ki öyküde bu fısıltı T. için oyunu tek başına yönetmesini (Pirselimoğlu, 2009: 127)
sağlayan bir nevi “hayat sigortası” (Pirselimoğlu, 2009: 127) mahiyetindedir. Yazarın bu
öyküsünün Otel Odaları’ndaki ilk altı öyküden farkı bir otelde geçmiyor oluşudur.
Yukarıdaki analiz neticesinde Tayfun Pirselimoğlu’nun postmodern bir kurmaca niteliği
taşıdığı anlaşılan Otel Odaları (2009) adlı kitabında yer verdiği öykülerinde ölümün bir izlek
olarak öne çıktığı; otelin kitabın son öyküsü dışında bu izleğe bir fon teşkil ettiği, ilk üç öyküde
ise tematik açılıma işaret eden metaforik bir söylemin dikkat çektiği saptanmıştır.
Pirselimoğlu, ölüm ile meselesi olan (Çakır, 2009: 13) bir yazardır. Bütün çalışmalarında ölüm
teması olduğunu (Cebenoyan, 2010: 89) ifade eden; dolayısıyla ölümü anlatı dünyasının bir
parçası kıldığı anlaşılan Pirselimoğlu, Otel Odaları’nda bu temayı sıradan ve huzursuz
hayatların sığındığı odalarda (Çakır, 2009: 13) “çemberin dışında bırakılmışların haleti
ruhiyesi” (Öncül Durgut, 2013: 505) ile “birçok insan tarafından paylaşılan ama asla tekin
olmayan bir mek}n” (Öncül Durgut, 2013: 498) olan otel ile bütünleştirerek işlemiştir. Yazarın
bu tutumu postmodernizmin ortaya çıkardığı kaos ile yakından ilişkilidir. Öyle ki Pirselimoğlu
öykülerinde kurduğu bu tekinsiz atmosferin, akli olanın buharlaştığı, anlamın kaydığı ya da
yok olduğu bir zamanın içinde yaşamanın kendisinde yarattığı huzursuzluğun (Çavdar, 2018:
22-23) bir yansısı olduğuna dikkat çeker. Yazarın otel takıntısının altında yatan olgu da sözü
edilen atmosferde ölüm teması ile bağlantılıdır. Pirselimoğlu’nun, oteli “ölüm gibi bir başlangıç
ve bir son hali” (Çakır, 2009: 13) oluşu itibariyle ölüm ile özdeşleştirdiği görülür:
Otel odası aslında bir yolculukta geldiğiniz son nokta. Uzun bir yoldan geliyorsunuz, kapıyı
açıyorsunuz ve geldiğiniz yerde, dört duvar arasında yalnızsınız ama bu çok kalabalık bir
yalnızlık. Çünkü o odaya sizden önce onlarca, yüzlerce insan gelmiş ve kendi ruhlarının izlerini
orada bırakıp gitmişler. Ölüm gibi bir başlangıç ve bir son hali bu; bir Araf hali. O son odada
geçmişin bütün hesabını yapıyorsunuz. Bir daha bir yere gider misiniz, giderseniz nereye
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gidersiniz, meçhul. Bilemediğiniz, bilemeyeceğiniz bir bekleme hali. Tüm bunların karmaşası
bana çok çekici geliyor. Sonunda da hik}yeye ya da romana dönüşüyor (Çakır, 2009: 13)
2.2. Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü Adam’a Övgü
Otel Odaları’ndan üç yıl sonra 2012 yılında yayımlanan Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da
Üçüncü Adam’a Övgü, Tayfun Pirselimoğlu’nun (2012) Carol Reed’in yönetmeni olduğu The
Third Man (Üçüncü Adam) filminde Orson Welles’in canlandırdığı Harry Lime karakterine
duyduğu merakla (s. 1) kaleme aldığı altı öyküden oluşur. Harry Lime ile ilk karşılaşmasından
itibaren, hemen her yerde bu karakterin izini süren (s. 5) Pirselimoğlu (2012), filmden sonra,
çok sevilen bu karakterin sürüklediği, çeşitli yazarlarca kaleme alınan, her biri başka bir
memlekette, değişik bir şehirde geçen, hep kendi ağzından bir epigrafla başlayan hik}yelerden
bazılarını yazan Orson Welles’ten (s. 5) esinlenerek yıllar içinde mesleği dolayısıyla seyahat
ettiği farklı şehirlerde geçen Harry Lime hik}yeleri yazmaya başlar (s. 7).
Senaryosunu Graham Greene’in yazdığı The Third Man (Üçüncü Adam), işlediği suçlar
dolayısıyla yakalanmamak için kendisini ölü gösteren Harry Lime’in hik}yesidir. Bir film
karakterinin anlatı dünyasına taşınması suretiyle başlı başına metinlerarası bir kurmacanın
inşa edildiği bu kitaptaki hik}yeler, metinlerarası zincirin birer halkası olarak Bay Welles’in ve
diğer yazarların yarattıkları yeni Lime’ın yeni hayatlarının üslubu içerisinde akar
(Pirselimoğlu, 2012: 7). Pirselimoğlu, kitabında yer verdiği “Wien Ist Anders”, “Mağrip
Damlası”, “Liman Hik}yesi”, “Mutlu Yıllar Herkese”, “Tango” ve “Babasına Bak, Oğlunu…” adını
taşıyan öyküleri ile Harry Lime’a anlatı dünyasında can verir.
Kitabın ilk öyküsü, çevirdiği yasa dışı işler dolayısıyla Viyana’ya kaçan (Pirselimoğlu, 2012: 10)
Harry Lime’ın Baron Kurtz’un yeğeni ile birlikte gerçekleştirdiği bir soygun üzerine kuruludur.
Harry Lime ile birlikte The Third Man (Üçüncü Adam) (1949) filminin bir başka karakteri olan
Baron Kurtz’a da gönderme yapılan öyküde, tematik bağlamda “suç” ve “para”nın ana izlek
olarak belirdiği ve fazla paraya tamah etmenin yol açtığı trajikomik duruma işaret edildiği
görülür. “Mağrip Damlası”, para tutkusu yüzünden gayrimeşru yollara başvuran Harry Lime’ın
gerçekleştirdiği bir soygunun başına açtığı türlü dertlerle şekillenir. Bu öyküde de “suç” ile
“para” anlatının tematik özüne işaret eden iki izlek olarak öne çıkar. Tekinsiz bir liman
şehrinde (Pirselimoğlu, 2012: 43) geçen “Liman Hik}yesi”, şahit olduğu bir cinayet yüzünden
başı belaya giren Harry Lime’ın hik}yesidir. Öyküde burnu binlerce değişik koku arasında
paraya ait olanı hemen algılayan (Pirselimoğlu, 2012: 52) Harry Lime, ölmeden hemen önce
Koreli’nin kulağına ismini fısıldadığı Rus oligarkını (Pirselimoğlu, 2012: 53) dolandırarak
zengin olur. Yazarın bu öyküsünde de fazla paraya tamah eden Harry Lime’ın karıştığı yasadışı
bir iş söz konusudur. “Mutlu Yıllar Herkese”, Harry Lime’ın bir kaçış yolculuğu sonunda takılıp
kaldığı bir Alman şehrinde geçer. “Suç” ve “para” izleğinin belirgin olduğu öykü, para tutkusu
yüzünden belaya bulaşan (Pirselimoğlu, 2012: 69) Harry Lime’ın açgözlülüğü dolayısıyla
başından geçen türlü dertleri içerir. Kitabın beşinci öyküsü olan “Tango”, çektiği para sıkıntısı
yüzünden bir başka yasadışı işe bulaşan (Pirselimoğlu, 2012: 78) Harry Lime’ın içine düştüğü
trajik halle sonuçlanır. Kitabın son öyküsü olan “Babasına Bak, Oğlunu…” ise pek az şehri
kendi iradesiyle terk edebilen (Pirselimoğlu, 2012: 93) Harry Lime’ın polis zoruyla terk etmesi
gerekirken para için kaldığı bir şehirde atıldığı ucu belli olmayan bir macera (Pirselimoğlu,
2012: 96) ile şekillenir.
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Yapılan analizde Pirselimoğlu’nun kaçış, suç ve para üçgeni ekseninde şekillendiği anlaşılan
yukarıdaki öykülerinde para hırsının doğurduğu açgözlülüğün ana tema olarak işlendiği
saptanmıştır. Söz konusu tematik atmosfer içerisinde Harry Lime’ın karşı karşıya kaldığı zor
durumlara işaret edilen öykülerde, ilk öykü kitabının sonunda verilen “riskler yüksekse fazla
paraya tamah etme, azıyla yetin” (Pirselimoğlu, 2012: 24) şeklindeki mesaj, diğer öykülere de
tematik bir açılım kazandırmaktadır.
3. SONUÇ
Tayfun Pirselimoğlu’nun Otel Odaları ve Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü Adam’a
Övgü adlı iki öykü kitabı üzerine tematik bir incelemenin yapıldığı bu çalışmada, öykülerde öne
çıkan ana izleklerin yazarın sanatsal tutumunun ipuçlarını ihtiva eden otobiyografik bir özün
yansısı olduğu saptanmıştır. Otel Odaları’nda bir izlek olarak ölümün; Harry Lime’ın En Yeni
Hayatları ya da Üçüncü Adam’a Övgü’de ise kaçışın, suçun ve paranın dikkat çektiği tematik
analizde, öykülerin gerek doğuş zemini, gerek kurgusu, gerekse de tematik bağlamı ile Tayfun
Pirselimoğlu’nun sinemacı kimliğinin akislerini taşıdığı; dolayısıyla yazarın öykülerinde inşa
ettiği anlatı dünyasının temelinde bir yapı taşı olarak sinemanın yer aldığı sonucuna
ulaşılmıştır.
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DAKUK AĞZININSES ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Muna Fazıl CİHANGİR
ÖZET
Türk milletinin yaşadığı coğrafya farklı olmasına rağmen aralarındaki dil, tarih ve kültür
unsurları ortaktır. Bu ortak unsurlar Türk milletinin arasında iletişim aracı olarak
aralarındaki ilişkileri sağlayıp devam ettirmiştir. Bu unsurlardan en önemlisi dildir. Bilindiği
gibi her dilin iki yönü vardır. Biri konuşma dilidir. Diğeriyse, yazı dilidir. Irak'ta Türkmenler
tarafından konuşulan Türkmen Türkçesi Azeri Türkçesine daha yakındır. Ancak yazı diliyse
Türkiye Türkçesinin yazı dili kullanılmaktadır. Yalnız halk edebiyatıyla ilgili ürün ve metinler
ağız özelliklerini muhafaza etmek için olduğu gibi yazılır. Irak'ın kuzey batısında bulunan
Telafer’den başlayarak Erbil, Kerkük, Dakuk (Tavuğ), Tuzhurmatu, Kifri ve Hanekin’e kadar
uzanan sahada bulunan Türkmenlerin konuştukları Türkmen Türkçesi çeşitli ağızlara
ayrılmaktadır. Çalımamızda Irak Türkmenlerinin tarihi, dili ve ağızları hakkında bilgi
verildikten sonra temel konumuz olan Dakuk ilçesi ve ilçede kullanılan ağzın ses özellikleri ele
alınacaktır. Bu çalışma uygulamalı olarak Dakuk'ta bulunan yer adlarını örnek alarak üzerinde
Dakuk ağzının ses özellikleri incelenmiştir. Dakuk (Tavuğ) ilçesi Türk milletinin tarih boyunca
önemli bölgelerden birisidir. Bölgenin tarihi önemini göstermek için bu çalışmaya baş
vurulmuştur. Dakuk Türkmen ağzı Osmanlı ve Azeri lehçelerinin izlerini taşıyıp orta bir ağız
olarak tespit edilmiştir. Genellikle Irak Türkmen ağzında seslerin telaffuzunda Arap dilinin ses
telaffuzunun etkisi söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Irak Türkmenleri, Dakuk, Ağız.
A PHONETIC ANALYSIS OF DAKUK DIALECT
Abstract
Turks reside in many geographical areas but they have close cultural, linguistic and historical
ties. Turkish has written and spoken forms and thus various dialects. Iraqi Turkmens( also
referred to as Iraqi Turks) speaks a Turkish dialect similar to Azeri Turkish but their formal
writing language is Turkish. To preserve their dialect, their traditional knowledge and folklore
stories are written in their own dialect.The research paper provides a brief background of the
history,language and dialect of Iraqi Turks. The study is concerned with the historical
importance and geographical site of Dakuk(or Davuk ) District.It analyzes the Phonetic
features and properties of Dakuk dialect and compares them with the Turkish ones. To show
the similarities and differences between the two dialects of Turkish,the names of geographical
areas in Dakuk are pronounced by its residents and compared to the way they are pronounced
Arş. Gör., Bağdat Üniversitesi, Diller Fakültesi,TürkDili ve Edebiyat Bölümü, muna33391@gmail.com
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in Turkish. It has been found that the Iraqi Dakuk dialect is intermediate, lying between Azeri
Turkish and Ottoman Turkish . Arabic has a great influence on the way the Iraqi Turkmen
dialect is spoken in Dakuk.
Keywords: Iraqi Turkmens, Dakuk, Dialect

Giriş
Dil, milletinin varlığını devam ettirmede çok önemli ve büyük bir rol oynar. Çünkü milletin
varlığı dilin varlığına bağlıdır. Türkiye’de son zamanlarda Türk lehçe çalışmalarına çok önem
verilmiştir. Bu yüzden Dakuk ağzının ses özellikleri üzerine bu inceleme yapılmıştır. Dakuk
(Tavuğ) ilçesi ve ağzının ses özellikleri konusuna geçmeden önce Irak Türkmenlerinin tarihi ve
dili hakkında kısa bilgi verilecektir.
Irak Türkmenlerinin Aslı
Irak Türkmenleri, orta Asya’dan göç eden Türk kavmidir ve asılları oğuz boylarına isnat
edilmiştir. Tarihçilere göre bu kavimler İslam dinini kabul ettikten sonra Türkmen adını alıp
İslam ülkelerine göç ederek yayılmışlardır. Göç ettikleri ülkelerden biri Irak’tır. Bu kavimlerin
Irak’a göçleri kumandan Abdullah bin Ziyad’ın galabesinden sonra H. 54 yılında başlamıştır.
Daha sonra Irak’a girişleri birbirini izleyen farklı dönemlerde gerçekleşmiştir. Böylece sayıları
çoğalarak ülkede önemleri artmıştır ve devletin tüm alanlarında önemli bir yer tutmuşlardır.
Özellikle Emevilerin ve Abbasilerin siyasi alanda ve ordularında görev aldıklarından sonra
Türkmenler Irak’a yerleştikten sonra kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan bölge üzerinde
yayılmışlardır. Böylece Türkmenler’in yerleştikleri bölge Musul’da Telafer’den başlamış,
Kerkük ilinde bulunan Dakuk (Tavuğ), Tuzhurmatu, Tazehurmatu ve Diyale ilinde bulunan
Hankin, Kızrabat, Mendeli’ye kadar uzanmıştır. Türkmenler’in çoğu Kerkük’te toplanmışlardır.
Dolayısıyla Irak Türkmenlerine Kerkük Türkleri adı da verilmiştir.1
Irak Türkmen Türkçesi2
Azeri Türkçesinin Doğu Oğuzca’nın bir uzantısı olarak sınıflandırılmaktadır. Irak
Türkmenlerinin dili (Irak Türkçesi), (Kerkük Türkçesi) ve (Türkmence) terimleri
kullanılmaktadır. Türkmenlerin kullandığı dil iki çeşide ayrılmaktadır: Birincisi yazı dili
Türkiye Türkçesidir; İkincisi ise Konuşma dili Azeri Türkçesi ve Anadolu ağızları da
görülmektedir. Daha önce yazı dilinde de Osmanlı Türkçesini de kullanmışlardır. Irak Türkmen
Türkçesi ağzı farklı ağızlardan oluşmaktadır. Çünkü yaşadıkları bölge, şehir hatta aynı şehir
içinde mahallelere göre farklılıklar görülebilir. Dolayısyla bir sözcüğün farklı biçimlerini bir
arada görmek mümkündür. Örneğin “iki” sözcüğü “iki”,“ ki”, “ikki” biçimleri de bir arada
görülebilir. Irak Türkmen ağızları günlük dilde ve sözlü edebiyat ürünlerinde özellikle hoyrat
1

- Irak Türkmenlerin tarihi ile ilgili yararlandığımız başlıca kaynaklar için bk. (Saatçi, 2003:20-21) ,
(Hürmüzlü, 2003:4-14).
2
- Irak Türkmenlerin Dili hakkında geniş bilgi için bk.( Hürmüzlü,E. 2003: 22), (Dakuki,1970:15-21), (Tekin ve
Ölmez,2003:150)
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ve manilerde görülmektedir. Bu ağızlar genellikle 2.kişi iyelik ve fiillerde kişi eki –(n)in
telaffuzuna göre (v ağzı) ve (y ağzı) olarak iki çeşide sınıflandırmak mümkündür.(Hürmüzlü, H.
2003:39). Dakuk ağzı (v ağzı) grubunda yer alır.
Dakuk (Tavuğ) İlçesi3
Dakuk veya (Tavuğ) kasabası Kerkük iline bağlı bir ilçe merkezidir. Bu bölgenin adı halkı
arasında iki şekilde geçmektedir. “Halk ağzında Tavuk diye bilnen bu bucak devletin, resmi
sicillerinde Dakuk diye geçmiştir.”(Kevseroğlu, 2012:441) İlçenin bir tarafında 10 kilomtre
kuzeyinde bulunun Leylan dağı yer alır. Kalan üç tarafı geniş ücsüz bucaksız verimli bir ovanın
ortasında kurulmuştur. Kerkük şehrinin (40) kilometre güney doğusundadır. Irak başkenti
Bağdat şehrinin (220) kilometre kuzeyindedir. Bu ilçenin halkı çoğu Türkmenlerdir. Burada
bulunan Türkmen aşiretleri arasında “Celili, İlhanlı, Demirci ve Şeyhlerdir.”( Hürmüzlü,E.
2003:88) Fakat pek az sayıda Arap ve Kürtler de bulunmaktadırlar. Dakuk şehri tarih boyunca
stratejik bir yolun üzerine düşen ve çok bölgeleri birbirine bağlayan tarihi bir bölgedir. Eskide
İstanbul- Halep- Musul- Kerkük- Bağdat şehirlerini birbirine bağlayan eski tarihi Sultan
yoludur. Sultan yolu“Irak seferine çıkan Sultan Sülyman Kanuni’nin geçtiği yoldur”(Kevseroğlu,
2012:411) Ayrıca eseri ve siyahi bölge olarak tanılmaktadır. Bu ilçe yemyeşil tarlalarla
kuzeyin güzelliğini göstermektedir.
Dakuk Ağzının Ses Özellikleri
Türk dilbilgisinin birinci bölümünde yer alan Ses bilgisi, “dilin öz kurallarını göstererek doğru
konuşmanın düzgün yazmanın yollarını öğretir ve sesleri, sözcükleri, tümceleri
inceler”.(Benderoğlu,1989:10) Irak Türkmen Türkçesi, Türkçenin bir lehçesi olarak Türkçe
dilbilgisine dayanarak ele alınacaktır. Dakuk ağzında ses özellikleri Türkçe’nin ses
özellikleriyle karşılaştırıldığında şu noktalar göz önünde canlanır:
1- Türkçe’nin en önemli ses özelliklerin başında ses uyumları gelir. Dakuk ağzında da vardır.
Fakat tam değildir. Ses uyumu dört çeşide ayrılır:
a.Büyük ünlü uyumu, kalınlık –incelik bakımından gösterdiği uyumdur. Bu uyum Dakuk
ağzında tamdır.
örneğin;ataş < ateş, darman < derman, qaçan < koşan, oxımağ < okumak, alma ˂ elma, barabar
˂ beraber.
b.Küçük ünlü uyumu, düzlük –yuvarlık bakımından gösterdiği uyumdur. Bu uyum Dakuk
ağzında var fakat tam değildir. (Bayatlı,1988:31)
örneğin;yoxsıl < yoksul, gözi < gözü, nene < anne, yağış<yağmur, köprĭ < köprü, qurı < kuru.
c.Ünsüz uyumu, kelimelerin kök veya eklerinde tonlu yumuşak ünsüzler yanyana gelmesi ve
aynı şekilde tonsuz sert ünsüzler yanyana gelmesi ile oluşan bir uyumdur. Bu uyum Dakuk
ağzında vardır.
örneğin;aspab < elbise, boyağçı < boyacı, attan < attan, ëwden < evden , güzgü< ayna, ustura <
jilet, .

3

- Dakuk ilçesi tarihi bölge olarak tarih biliginleri tarafından yapılan çalışmaların baş-vurmak için bk.(
eLRojbeyani, 1983),( Rabii,1956:38-64) vb. Ayrıca Dakuk ilçesi hakkında bir kitap Türkçe’de Arap harıfleriyle
yazılmış fakat yayılmamıştır.Geniş bilgi için bk.( Dakuklu, M. 2007).
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d.Ünlü - Ünsüz uyumu, kelimelerin kökünde art damak ünsüzlerin kalın ünlülerle , ön damak
ünsüzlerin ince ünlülerle bir hecede bulunmasından oluşan bir uyumdur. Bu uyum Dakuk
ağzında görülmektedir.
örneğin;gëwil< gönül , qul}ğ< kulak, sögiş < sövgü
2- Dakuk ağzında (o, ö) ünlüleri sadece ilk hecede bulunur.
örneğin;Yolcı < yolcu , sora < sonra , köyneg < gömlek, toy < düğün.
3- Dakuk ağzında Türkçe’nin ünlüleri kullanılmaktadır. Fakat Osmanlı Türkçesi ve yaşadıkları
çevre etkisiyle Dakuk ağzında uzun ünlüler bulunmaktadır.
örneğin;ëw < ev, ët <et, gëlin <gelin, y}zı ˂dışarı, y}stığ ˂ yastık, }ğır ˂ ağır.
4-Dakuk ağzında Arapça’nın ayın ve hemze harfleri görülmektedir. örneğin;’eccı (٠< )ػع
acı, incirٟه٤ < )ػ٘عincir, seet( < )ٌؼدsaat,
5- Dakuk ağzında kelime kökünde ikiz ünsüz (şedde) özelliği oldukça yaygındır.(
Bayatlı,1988:63)
İkki < iki, ussu < su, enni<enli, ëyyi<iyi, yappayalğuz< yapayalnız.
6- Dakuk ağzında yumuşak (ğ) sesi yoktur. Bu sesin yerine (g) sesi bulunur.
örneğin;İgne<iğne, ögretmen <öğretmen, dogı <değil, meger< meğer, degirmen<değirmen.
7- Dakuk ağzında bazı kelimelerin başında (b,l,m,z) sesleri bulunur. Bunun nedeni m<b, s<z
b<p seslerin değişmesi yoluylu meydana gelir. Bu değişme eski Anadolu Türkçesine de karışık
olarak geçmiştir. (Bayatlı,1988:44-45)
örneğin;Men< ben, minmeğ <binmek, muncuğ <boncuk, leççeg <işarp, zopa <soba, zalxım<
salkım, zalata <salta, bazar < Pazar, barmağ< parmak, bişmeğ<pişmek,
8- Dakuk ağzında b,c,d,ğ ünsüzleri kelimelerin sonunda bulunur. Çünkü Irak Türkmen Ağzı
Arapça’nın
etkisinde
kalmıştır.
Bu
özellik
Türkiye
Türkçesinde
görülmez.(Benderoğlu,1989:32)
örneğin; döşeg<yatak, gözliğ<gözlük, Bağdad<Bağdat, arwad< arvat, kiprig<kiprik,
qassab<kasap, ağac<ağaç.
9- Dakuk ağzında(v) ünsüzü yoktur. Yerine w ünsüzü kullanılmaktadır.
örneğin; gewil<gönül, war<var, nardiwan<merdivan, qawın<kavun.
10- Dakuk ağzında kelimenin kökü ve eklerinde iki ünlü yanyana gelmez. örneğin; silgini
taptım< silgiyi buldum, almanı yedim<elmayı yedim.
11- Dakuk ağzında en önemli ses özelliklerinden Türkiye Türkçesinde (-ın,-nız) teklik ve
çokluk 2.kişi iyelik ekleri ve fiil çekiminde kullanılan ekleri (-ıw,-ıwız) şeklinde
söylenir.örneğin;
ëwiw<evin, nenew<annen, gëldiw< geldin, alsawız <alsanız.
12- Dakuk ağzında kelimede bulunan kalın (k) sesi q ve x seslerine dönüşür.
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örneğin; yox<yok, oxı<oku, qarpız<karpuz, qaşığ<kaşık, qardaş<kardeş.
13- Dakuk ağzında kelimelerin başında (ı) sesi (i)’e dönüşür.
örneğin; iliğ<ılık, irağ<ırak (uzak), işşiğ<ışık.
14- Dakuk ağzında kelimelerin başında (y) ünsüzü görülmez.
örneğin; imşağ<yumuşak , üreg<yürek, itmeğ<yitmek, ilan<yılan, mırta< yumurta.
Dakuk İlçesinde Yer Adları:
Bu çalışmada incelenen Dakuk ağzının ses özellikleri uygulamalı olmak amacıyla Dakukla ilgili
yer adları örnek olarak verildi. Yer adları ile ilgili bilgilerin bazısı kaynaklardan alınmıştır.
bazısı da halk ağzından toplanmıştır.
1.’Abbuş (َٞ )ػثteppe < Abbuş tepe
Dakuk ilçesine bağlı yengice köyünde yer alan tarihi bir yer adıdır. (Kevseroğlu,2012:28)
2.Aq teppe < Ak tepe
Dakuk ilçesine bağlı yengice köyünde yer alan tarihi bir yer adıdır. (Kevseroğlu,2012:38)
3.Barıaltı<Barı4altı
İlçenin güneyinde minareyi koşatan tepelerin altından geçen eski bir yol adıdır.
(Dakuklu,2007:88)
4.Baş teppe < baş tepe
Dakuk ilçesine bağlı bir köy adıdır. (Kevseroğlu,2012:68)
5.Batmanlu köyü < batmanlı köyü
Dakuk ilçesine bağlı bir köy adıdır. (Kevseroğlu,2012:69)
6.Bazar meḥellesi < pazar mahallesi
Çarşı ile eski hükümet konağı arasında ve eski Bağdat –Kerkük kara yolu üzerine düşen bir
mahalle adıdır. (Dakuklu,2007:83)
7.Çetal teppesi< Çatal tepesi
Tazehurmatu ile Dakuk arasında sulu höyük bir tepenin adıdır. (Dakuklu,2007:88)
8.Çıbğan köyü < Çubğan köyü
Dakuk ilçesinin bugün yalnız kalan güneyine düşen dört kilometre uzaklığında olan bir
Türkmen köyüdür. (Dakuklu,2007:127)
9.Degirmen arxı < Değirmen arkı
4

- Bar kelimesi Farsça’da (sur) anlamında gelir.
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Dakuk ilçesinde bulunun bir su kanalıdır. (Kevseroğlu,2012:126)
10.Dëmirçi meḥellesi < Demirci mahallesi
Dakuk ilçesinde bir mahalle adıdır. Kuzeyine düşen bu mahalle içinde küçük kumbetli Davut
baba adlı bir ocak vardır. (Dakuklu,2007:84)
11.Dereken < dere kanalı
Çobğan köyü ile matık köyüne yakın bir derenin adıdır. (Dakuklu,2007:89)
12.’Ërebler meḥellesi < Araplar mahallesi
Dakuk ilçesinde bulunun bir sokak adıdır. (Kevseroğlu,2012:46)
13.Ëşağı tekye meḥellesi < Aşağı tekke mahallesi
Dakuk ilçesinin batı tarafına düşen bir mahalle adıdır. Bu mahallede Bektaşi tekkesi bulunduğu
için bu adla tanınmıştır. (Dakuklu,2007:82)
14.Garra5 teppesi < Garra tepesi
Dakuk ilçesine bağlı bir tarihi köy adıdır. (Kevseroğlu,2012:164)
15.Götürge meḥellesi < Götürge mahallesi
Bu mahalle çarşı (pazar)
(Kevseroğlu,2012:178)

mahallesi

arasında

bulunan

küçük

bir

mahalledir.

16.İkkiz teppe < İkiz tepe
Dakuk ilçesine bağlı bir köy adıdır. (Kevseroğlu,2012:220)
17. İlxanlı meḥellesi < İlhanlı mahallesi
Dakuk ilçesinde olan bir mahalle adıdır. Bu mahalle sakinleri İhanlara mensup oldukları için bu
adla tanınmıştır. (Kevseroğlu,2012:221)
18.İsti açığ meḥellesi < üstü açık mahalle
Dakuk ilçesinde olan bir mahalle adıdır. Bu mahalle sakinileri Ak koyunlu aşiretine
mensupturlar. (Kevseroğlu,2012:473)
19.Ḥamam teppesi< Hamam tepesi
Çubğan köyünde bir tepe adıdır. (Dakuklu,2007:88)
20. Ḥesen gülnaz teppesi< Hasan Gülnaz tepesi

5

- Garra kelimesi (parlak,gösterişli, aydın) anlamında gelir.(Kavas,1989:177)
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Dakuk ilçesine bağlı Tevfik Mensur Ağa köyünün çevresinde yer alan bir höyük ve tarihi yer
adıdır. (Kevseroğlu,2012:200)
21.Xarman düzi< Harman düzü
Dakuk ilçesinde bir parça çayır ve yeşil bitkileri olan yer adıdır. (Dakuklu,2007:88)
22. Qël’eçĭğ < Kalecık
Dakuk çayı üzerinde olan bir piknik yeridir. (Kevseroğlu,2012:235)
23.Keçel teppe< Kel tepe
Dakuk ilçesine bağlı Baş tepe köyünün çevresinde yer alan bir höyük ve tarihi yer adıdır.
(Kevseroğlu,2012:279)
24.Kilse köyü < Kilise köyü
Dakuk ilçesine bağlı bir köy adıdır. (Kevseroğlu,2012:303)
25.Küllüg< Küllük
Kül ve süprüntü atılan yer demektir. Aşağıdaki şu eski dörtlük küllük hakkında söylenmiştir.
(Dakuklu,2007:193)
Mehellewiz başınan < Mahalleniz başınadan
Torpağınan daşınan < Toprağından taşından
Ne sen sudan tox oldu < Ne sen suyundan doydun
Ne men küllüg başınan< Ne ben küllük başından
26. Lasın köyü< Lasın köyü
Dakuk ilçesinin altı kilometre güneybatısına düşen büyük bir Türkmen köyüdür.
(Dakuklu,2007:123)

27. Lasın arxı< Lasın arkı
Dakuk ilçe merkezinden geçen su pınarıdır. (Kevseroğlu,2012:339)
28.Mëtiq köyü< Matık köyü
Dakuk ilçesinin güneyinde beş altı kilometre uzaklığında bir köydür. (Dakuklu,2007:122)
29.Mil teppe< Mil tepe
Dakuk ilçesine bağlı çevirke
adıdır.(Kevseroğlu,2012:354)

köyünün

çevresinde

bulunan

bir

tarihi

yer
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30. N}xır basan< Nahır basan
Nahır sürüsü demektir. Dakuk halkın sabah erken saatlerinde hayvanların (ineklerin)
toplandığı belli olan bir yer adıdır. (Dakuklu,2007:195)
31.Saray meḥellesi< Saray mahallesi
Dakuk ilçesinin mahallelerinden birisidir.(Kevseroğlu,2012:394)
32.Sidim teppesi< Sidim tepesi
İlçenin güneyinde küçük bir tepenin adıdır. (Dakuklu,2007:89)
33.Tavuğ minarası < Tavuk minaresi
Bir cami minarasının kalıntısıdır. Yüksekliği bir metredir. (Dakuklu,2007:73)
34.Teppeli meḥellesi< Tepeli mahallesi
İlçenin kuzeybatısı tarafında küçük bir mahalle adıdır. (Dakuklu,2007:83)
35.Toğay < Tuğay
İlçenin güneydoğusunda
(Dakuklu,2007:89)

Dakuk

çayı

kıyısında

tepeli

–dereli

bir

yerin

adıdır.

36. Torpağ qazılan< Toprak kazılan
Bu yerde kırmızı renkli hür toprak bulunduğu yerin adıdır. Bu yeri kazarak eski evlerin
sıvamak için kullanılan toprak çeşididir. (Dakuklu,2007:195)
37.Topzawa köyü< Topzava köyü
Dakuk ilçesine bağlı bir köy adıdır. (Kevseroğlu,2012:457)
38. Usmanlı (٠ِٗ )ػصٔاköprısı< Osmanlı köprüsü
Dakuk ilçesinde çay suyunun üzerinde olan demir konstrüsiyonlu ve uzunluğu bir kilometreye
yakın olan tarihi bir köprüdür. Osmanlı döneminde yapılmıştır. (Kevseroğlu,2012:121)
39.Zelin göli < Zelin gölü
İlçenin güneyinde küçük bir göl adıdır. (Dakuklu,2007:88)

Tablo1. Dakuk ağzında ses yapısı bakımından ele alınan yer adlarının incelemesi:
Kelime
Ses yapısı
-Kelime başında()عayn harfin bulunması
‘Abbuş< Abbuş
-Kelimede sessiz ikileşmesi
Aq< Ak
-Kelimede k<q değişmesi
Açığ< Açık
-Kelime sonunda k<ğ değişmesi
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Arx< Ark
Bazar< pazar
Batmanlu< Batmanlı
Çetal< Çatal
Degirmen< Değirmen
Dëmirçi< Demirci

İkkiz< İkiz

-Kelime sonunda k<x değişmesi
-Kelime başında p<b değişmesi
-Kelimede ı<u düzleşmesi
-Kelimede a<e incelemesi
-Kelimede ğ<g değişmesi
-Kelimede uzun ë bulunması
-ünsüz uyumu yok
-Kelimede ü<i düzleşmesi
-Kelime başında()عayn harfin bulunması
-Kelimede uzun ë bulunması
-Kelimede a<e incelemesi
-Kelime sonunda p<b değişmesi
-Kelimede uzun ë bulunması
-Kelimede a<e incelemesi
-Kelimede sessiz ikileşmesi
-Kelimede ü<i düzleşmesi
-Kelimede k<x değişmesi
-Kelimede ses uyumu yok (birleşik kelime)
-Kelimede sessiz ikileşmesi

İsti< Üstü
Hesen< Hasan
Xarman< Harman
Keçel< Kel
Kilse< Kilise

-Kelimede ü<i düzleşmesi
-Kelimede a<e incelemesi
-Kelime başında k<x değişmesi
-Kelimede hece türemesi
-Kelimede ünlü düşmesi

Küllüg< Küllük

-Kelimede sessiz ikileşmesi
- Kelime sonunda k<g değişmesi
-Kelime başında k<q değişmesi
-ünsüz uyumu yok
-Kelimede uzun ë bulunması
-Kelimede ĭ sesin bulunması
-Kelime de ( )عayn harfin bulunması
-Kelime sonunda k<ğ değişmesi
-Kelime başında k<q değişmesi
-kelime başında m harfinin bulunması
-Kelimede a<e incelemesi
-Kelimede sessiz ikileşmesi
-kelime başında m harfinin bulunması
-Kelimede uzun ë bulunması
-Kelime sonunda k<q değişmesi
-kelime başında m harfinin bulunması
-kelime başında m harfinin bulunması
-Kelimede a<e değişmesi

Düzi< Düzü
‘Ërebler<Arepler

Ëşağı< aşağı
Garra< Garra
Göli< Gölü
İlxanlı< İlhanlı

Qël’eçĭğ< Qalecık

Qazılan< kazılan
Mehelle< Mahalle
Mëtiq< Matık
Mil< Mil
Minara< Minare
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N}xir< N}hir
Tavuğ< Tavuk
Tekye< Tekke
Teppeli< Tepeli
Torpağ< Toprak
Topzawa< Topzava
‘Usmanlı< Osmanlı
Zelin< Zelin

-Kelime başında h<x değişmesi
-ünsüz uyumu yok
-Kelimede uzun } bulunması
-Kelime sonunda k<ğ değişmesi
-Kelimede k<y değişmesi
-Kelimede sessiz ikileşmesi
-kelimede r<p yer değiştirmesi
-Kelime sonunda k<ğ değişmesi
-Kelimede v<w değişmesi
-Kelime başında ( )عayn harfinin bulunması
-Kelimede o<u değişmesi
-kelime başında z harfinin bulunması

Sonuç
Dakuk Türkmen ağzının ses özellikleri Türkçe’nin ses özelliklerine göre karşılaştırılmalı ve
uygulamalı olarak ele alındı. Dolayısıyla karşılaştırılmalı çalışmaların iki yönü vardır. Biri
benzerlik diğeri ise farklılıktır. Yukarıda bunlar belirtildi. Farklılık yönleri böyle sıralandı:
● uzun (},ë) ünlülerin bulunması.
● Yumuşak (ğ) ünsüzün bulunmaması.
● Kelime başında (ı) ve (y) seslerin bulunmaması.
● Kalın (k) ünsüzü( x,q) seslerine değişmesi.
● Arapça’nın ( )عayın sesinin bulunması.
Dakuk Türkmen ağzı Osmanlı Türkçesi ve Azeri lehçelerinin izlerini taşıyıp orta bir ağız olarak
tespit edilmiştir. Genellikle Irak Türkmen ağzında seslerin telaffuzunda Arap dilinin ses
telaffuzunun etkisi söz konusudur.

Araştırmada Kullanılan Transkripsiyon İşaretleri:
} uzun “a” ünlüsü
ë uzun “e” ünlüsü
ĭ “ı-i” arası, kısa ı ünlüsü
‘ hemze ünsüzü
‘a bulanık a “ ”عünsüzü
ġ hırıltılı “ğ” ünsüzü
ḥ art damak “h” ünsüzü
x art hırıltılı “h” ünsüzü
q art damak kalın “k” ünsüzü
w çift dudak “v” ünsüzü
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GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİYLE RESİM OKUMASI
Bengü BATU*
ÖZET
Sanat yapıtları görsel göstergeler olarak anlam üretme ve iletme özellikleriyle göstergebilimin
inceleme alanına girerler. Göstergebilim yapısalcı dilbilimin genel ilkelerinden hareketle
geliştirilen bir anlam çözümleme yöntemidir. Nesnenin anlamının çözümlenmesi sürecinde
mantık temelli varsayımsal, tümdengelimli yaklaşımla kurulmuş bir ‘üst dil’ kullanılır. Paris
Gösterge Bilim Okulu’nun kurucusu Algirdas Julien Greimas’ın tasarladığı bu üst dil, doğal
dillerin yapısından bağımsız olarak oluşturulmuş kendi içinde çözümleme sürecini denetleyen
yapma bir dildir.Bu üst dil öznellikten kaçınmak amacıyla geliştirilmiştir. Göstergebilimsel
çözümleme yöntemiyle çalışmak isteyenlere ilk aşamada yabancı ve korkutucu gelmektedir.
Bunun yanında farklı okul ve çevre adları altında birbirinden değişik göstergebilim
yaklaşımlarının da olması inceleme nesnesine göre seçim yapmayı da gerektirmektedir. Paris
Göstergebilim Okulu’nun çözümleme anlayışı anlamsal katmanlardan oluşan tüm gösterge
dizgelerini çözümleyebilecek bir kuram olması nedeniyle tercih edilmiştir. Topluluğun
araştırmaları yazınsal metinler, sanat yapıtları, görüntü, müzik, uzamsal düzenleniş, hukuk dili,
toplumsal siyasal ilişkiler, kent yapısı gibi insanı çevreleyen anlam evrenlerinin kavranmasına
yönelik olmuştur. Görsel göstergebilimin resim incelemesinde kullanılmasının sanat eğitimi
alan bireylerin yapıtlara yeni bir bakış açısıyla bakmasına ve yapıttaki göstergeleri sistemli bir
şekilde okuyabilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada Paris Göstergebilim
Okulu’nun göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılacaktır. Tipik durum örneklemesine
göre seçilen, yoğun sembolik öğeler barındıran Frida Kahlo’nun ‘Meksika ve Birleşik Devletler
Arasında Sınırda Oto-Portre’ yapıtı çözümlenecektir. Bu çalışmanın amacı Paris Gösterge Bilim
Okulu’nun yaklaşımıyla resim çözümlemesinin aşamalı bir şekilde nasıl yapılabileceğini Frida
Kahlo’nun yapıtı üzerinden göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Sanat eleştirisi

ANALYZING PAINTING WITH SEMIOTIC METHOD
Abstract
With their characteristic of producing and conveying meanings as visual signs, works of
art fall into the examination area of semiotics. Semiotics is a meaning analysis method
developed from the general principles of structural linguistics. The purpose of semiotics
is to describe perception and production conditions of meaning in a conceptual
*Doç. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü,
bengubatu2@hotmail.com
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structure, and analyze the production processes, articulation manner of all kinds of
meaningful wholes gradually with a logic-based method. In the process of analyzing the
meaning of an object, a “metalanguage” established with a logic-based hypothetical,
deductive approach is used. Designed by Algirdas Julien Greimas, this metalanguage is
an artificial language controlling the analysis process within itself, created independent
from the structure of structure of natural languages. The fact that there are also different
semiotics approaches under different schools and spheres necessitates a selection based
on the object to be examined. Analysis approach of the Paris School Semiotics was
preferred in the study, as it is a theory that can analyze all the sign systems composed of
meaning layers. It is considered that using visual semiotics in examining paintings will
help individuals receiving art education look at works of art with from a new point of
view and road signs in the work of art in a systematical manner. The semiotic analysis
method of A. J. Greimas, founder of the Paris School Semiotics benefiting from
differentiation of sign levels developed by Louis Hjemslev will be used in the study. The
work ‘Self Portrait Along the Border Line Between Mexico and the United States’ by
Mexican artist Frida Kahlo, dated 1932, featuring intensive symbolic elements and
chosen according to typical situation sampling will be analyzed. The purpose of this
study is to demonstrate how painting analysis can be accomplished gradually with the
approach of Paris School Semiotics through the work of Frida Kahlo.
Keywords: Semiotics, Art criticism
Giriş
İnsan dünyaya geldiği süreçten itibaren dünyaya ait veriler toplayarak, dil yetisini
geliştirerek dünyayı okumaya başlar. Topladığı verilerle ve içinde bulunduğu kültürle,
dil aracılığıyla belleğini inşa eder. Tarihsel sürecini başka insanların tarihsel
süreçleriyle, kültürel bellekle ilişkiye sokarak bir anlam evreni inşa eder. İnsanın içinde
bulunduğu kültür ve kendine yaptığı entelektüel yatırımla belleğinde biriken, gelişen bu
anlam evreni sürekli olarak genişler. Dünya, insan için sonsuz birbiriyle ilişkili,
okunmayı, analiz edilmeyi, anlamlandırılmayı bekleyen göstergelerden oluşan bir
metinler toplamıdır. Bazen anlam açıkça söylenenin, gözlemlenenin altında yanında
üstünde, derin yapısında bağlamında bulunandır. Anlam okunmayı, yorumlanmayı
bekleyen bir göstergedir. Göstergeler bir şeyin yerini tutarak, başka göstergelerle
ilişkiye geçerek, birbirlerini karşılıklı etkileyerek anlam (gösterilen) iletirler. Gösterge,
bir kavramla (gösterilen) bir biçim, somut dışa vurum (gösteren) arasında kurulan bir
bağlantıdır. ‘Gösteren’ göstergenin duyu organlarımızla gördüğümüz, duyduğumuz,
dokunduğumuz tarafıyken, ‘gösterilen’ ise duyu organlarımızın algıladığı tüm bu
verilerin oluşturduğu anlamdır. Anlam da gösteren ve gösterilen arasındaki bağıntıdan
oluşarak göstergeyi oluşturur. Sanat yapıtları göstergelerden oluşurlar. Nesneler, sanat
yapıtları, görüntüler, davranışlar anlam taşırlar ve bunu hiç bir zaman doğal dilden
bağımsız bir şekilde gerçekleştiremezler. Her gösterge dizgesi, görsel töz hangi türde,
hangi formda olursa olsun kendisini dilsel bildiriyle destekleyerek anlamını ortaya
çıkarır ve anlam alanı oluşturur. ‘Bir tözün ne anlama geldiğini anlamak da zorunlu
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olarak dilin bölümlenmesine başvurmak demektir. Çünkü yalnızca adlandırılmış anlam
vardır. Gösterilenler dünyası da dilin dünyasından başka bir şey değildir (Barthes,2005:
28). Göstergebilim de anlamla, anlamlamayla, anlamın üretim süreci eklemleniş
biçimiyle ilgilenen dilbilimin yöntemlerinden yola çıkılarak geliştirilen vasayımsal
tümdengelimli bir tasarı ve inceleme yöntemidir. Sürekli geliştirilen bir okuma
etkinliğidir. ‘Göstergebilim çağdaş dilbilimi oluşturan kuramlar ve kuramcıların
katkılarıyla bugünkü bütünleşmiş durumuna gelmiştir (Kıran, 1990: 58). Görsel
söylemlerin, görsel göstergelerin çözümlenmesinde, dilbilimin araçlarından kavramsal,
yöntemsel yaklaşımlarından yararlanmıştır. ‘Göstergebilimin amacı kullandıkları yol,
yöntem, dil ne olursa olsun anlamlı dizgeleri çözümlemektir (Kıran, 1990: 52). Aynı
zamanda geliştirdiği yöntemleri, inceleme örneklerini insan bilimlerine, tüm kültür
dizgelerine sunan yöntem bilimsel bir yaklaşımdır. Göstergebilimsel çözümleme
yöntemli bir okuma edimidir. Genel göstergebilim ‘anlamlı bütünleri, bu anlamlı bütün
bir metin, bilimsel bir söylem, bir görüntü, bir sanat yapıtı, bir resim, bir müzik yapıtı,
bir mimarlık yapısı, tiyatro, nesneler de olabilir; inceleme nesnesinin (konu dil) hangi
anlamsal katmanlardan oluştuğunu, geliştirdiği üst dil aracılığıyla dizgeleştirerek
sunmayı amaçlar. İncelediği nesneyi ‘konu dil ‘olarak tanımlar. Bu konu dil araştırmaya
sunulan gerecin kendisidir. Konu dil, bir resim, yazınsal bir metin, sinema yapıtı, bir
müzik yapıtı, görüntüler, davranışlar olabilir. Her çeşit gösterge dizgesi inceleme süreci
içerisine alındığında göstergebilimin inceleme nesnesi, konu dili olur. Göstergebilim
incelediği nesneyi bağıntılardan oluşan bir yapı olarak ele alır. Bu anlamlı bütünü
oluşturan yapıyı ayırarak (kesitleyerek), çeşitli işlemlerden geçirerek, yeniden
yapılandırmaya çalışır. Konu dili inceleyen bir üst dildir. ‘Göstergebilimde üst dil
denildiğinde doğal dilin yapısından bağımsız olarak oluşturulmuş, yapma, mantık
temelli, yapay çeşitli düzlemlerden oluşan (betimsel, yöntem bilimsel, bilim kuramsal)
bir üst dil anlaşılır. Amaç çözümleme sürecinde inceleme nesnesi (konu dil) doğal dille
ifade edilen bir yapıt, yazınsal bir metin, bir söylem olduğunda nesnellikten
uzaklaşmamaktır. Nesnellikten uzaklaşıldığı düşüncesiyle incelenen nesne hakkında
yorum ve yargıya varılmaz. Amaç inceleme nesnesini kontrollü bir şekilde incelemek
anlamı ve anlamı oluşturan yapıyı, anlamın eklemlenişini nesnel olarak betimlemeye
çalışmaktır. Bir taraftan da araştırmaya sunulan gerecin (resim, şiir, enstelasyon vb.)
yapısı bağıntıları, içinde ürettiği anlam alanı, simgesel bir üst dile aktarılarak açıklanmış
olur.
Göstergebilimsel çözümlemede sadece göstergenin anlamı değil anlamın
eklemleniş biçimi, anlamın üretim süreçleri de ortaya çıkartılmaya çalışılır.
Göstergebilim yapısalcılığın genel ilke ve yönelimlerinden hareket edilerek geliştirilen
bir yöntemdir. Yapısalcı dilbilimin yöntem ve bakış açısını olduğu gibi kendi alanına
aktarmamış ancak onun belli ilkelerinden yönelimlerinden yararlanılarak
geliştirilmiştir. İnceleme yönteminin sınırları ise net bir şekilde belirlenmiştir.
Çözümleme süreci incelediği metinlerin, sanat yapıtlarının, anlamlı bütünün içeriği ile
sınırlanmıştır. İnceleme alanı metnin, sanat yapıtının içidir, onun yapılanmasına aracı
olan kültür, toplumsal tarihsel çerçeve ya da sanatçının yaşamı gibi diğer unsurlarla
ilgilenilmez. Nesneyi eşzamanlı bir yöntem ve bakış açısıyla ele almak tercih edilir. Metin
dışı bilgiler ancak metnin, incelenen sanat yapıtının içinde ortaya çıkarsa incelemeye
d}hil edilmektedir. Bu açıdan birçok da eleştiri almıştır. Özellikle marksistler alt yapı
anlaşılmadan üst yapının anlaşılmayacağı teorisi üzerinden yapısalcı bir yöntem olan
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gösterge bilimi eleştirmişlerdir. Fakat Umberto Eco’nun çabaları bu keskin sınırları
yumuşatmıştır. Gösterge bilimsel çözümlemelerde de alt yapı ve üst yapı arasındaki
ilişkiler, etkileşimler de incelenmeye başlanmıştır (Erkman, 2005: 80). İncelenmesi de
gerekmektedir. Yapısalcı dilbilimin ve onun yöntemleri ve bakış açısı üzerinden
tasarlanan göstergebilimin gelişiminde birçok okul, topluluk ve grubun, araştırmacının
etkisi olmuştur. İnceledikleri nesneye yönelik yaklaşım farklılıkları odaklandıkları
noktalar incelenen nesnenin özellikleriyle bağlantılı olarak değişkenlik gösterse de
inceleme alanını ve yöntemini etkileşim halinde sürekli geliştirerek genişletmektedir. Bu
okullar ve topluluklar arasında Prag Dilbilim Okulu, Moskova Dilbilim Çevresi, Rus
Biçimcileri, Groupe μ, Fransız İşlevsel Dilbilim Okulu, Kopenhag Dilbilim Okulu,
Cenevre Dilbilim Okulu, Amerikan Dilbilim Okulu, Paris Göstergebilim Okulu’nu
sayabiliriz. Araştırmada Louis Hjemslev’in geliştirdiği gösterge düzeylerinin ayrımından
yararlanan Paris Göstergebilim Okulu’nun kurucusu A. J. Greimas’ın göstergebilimsel
çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesine göre seçilen, içinde
yoğun sembolik öğeler barındıran Meksikalı sanatçı Frida Kahlo’nun 1932 yılında
yaptığı ‘Meksika ve Birleşik Devletler Arasında Sınırda Oto- Portre’ yapıtı
çözümlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Paris Gösterge Bilim Okulu’nun yaklaşımıyla
resim çözümlemesinin aşamalı bir şekilde nasıl yapılabileceğini Frida Kahlo’nun yapıtı
üzerinden göstermektir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sanat Eğitimi
programında çalışılan’ ‘Sanat Eğitimi Alanında Yapıt İncelemelerinde Bir Yöntem Olarak
Görsel Gösterge Çözümlemesi’ başlıklı doktora tezinde geliştirilen görsel gösterge
çözümleme ölçeği kullanılacaktır. Ölçek PGO’nun çözümleme yönteminden yola çıkılarak
geliştirilmiştir. PGO araştırmacıları birlikte geliştirdikleri çözümleme yöntemini
yazınsal ve yazınsal olmayan dizgelere uygulayıp insanın ürettiği, anlam taşıyan
yapıların değişmeyen temel evrensel yapılarını ve kişiden kişiye toplumdan topluma
değişen özelliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır (Kıran ve Eziler Kıran, 2006:324).
Her yılda çalışma alanını yeniden saptadıkları bir alana yönelmişlerdir. İnceleme alanına
d}hil ettikleri konular arasında yazınsal metinler, şiir, halk masalları, sanat yapıtları,
müzik, görüntü, uzamsal düzenleniş, kent yapısı, hukuk dili, bilimsel söylem, toplumsal
siyasal ilişkiler, dinsel söylem yer almaktadır. Paris Gösterge Bilim Okulunun
çözümleme sürecinde ‘anlamlı bütünler’, ‘konu dil’ ve ‘üst dil’ olarak üç ayrı düzlem
belirlenir. ‘Anlamlı bütünler’ incelemeye alınmadan önce gösterge dizgelerine verilen
addır. Bu anlamlı bütün bir yapı, bir metin oluşturduğu varsayılan bir resim, şiir ya da
yazınsal bir metin olabilir. Araştırmada ele aldığımız anlamlı bütün ise plastik sanat
yapıtı olan bir resimdir. İnceleme sürecinde ‘konu dil’ ise çözümleme sürecine alınan,
gösterge dizgesi, inceleme nesnesidir. Araştırmada incelediğimiz konu dil (inceleme
nesnesi) ise Frida Kahlo’nun ‘Meksika ve Birleşik Devletler Arasında Sınırda’ adlı
yapıtıdır. Üst dil ise gösterge kuramıdır. Doğal dillerin yapısından bağımsız olarak
oluşturulmuş yapma, bilimsel bir dildir (Rıfat, 1981:175). Bir anlam evreni, yapı
oluşturduğu varsayılan inceleme nesnesi bu üst dile aktarılır. Bu üst dil ise betimsel,
yöntembilimsel, bilim kuramsal üç düzeyin eklemlenmesiyle oluşmaktadır. Betimsel
düzeyde incelenen sanat yapıtı çeşitli işlemlerden geçirilerek üst dile aktarılır. Böylelikle
de bir göstergebilimsel nesne kimliği kazanır. Yöntembilimsel düzeyde ise
göstergebilimsel çözümleme sürecinde inceleme nesnesinin üst dile aktarılma
aşamasında kullanılan kavram ve işlemler sürekli olarak gözden geçirilir. Yapıtta ortaya
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çıktığı düşünülen motifler önerilir. Gerekli görülen yerlerde de değişiklik yapılır. Bu
motiflerin bir izleğe dönüşüp dönüşmediği de tespit edilir. Paris Göstergebilim
Okulu’nun yaklaşımında inceleme nesnesi (konu dil) varsayımsal olarak bir yapı
oluşturduğu düşüncesinden hareket edilerek anlam katmanlarına, düzlemlere ayrılarak
incelenir. Yapıtı düzlemelere ayrıma sürecinden önce yapıtın okuma yönünün
belirlenmesi, çözümleme sürecine yön verilmesi amacıyla ‘kesitleme’ işlemi yapılır.
Kesitleme işleminde incelenecek olan yapıt, biçimsel özellikleri de dikkate alınarak
parçalara ayrılır. Araştırmacı tarafından tercih edilen, planlanan kesitleme (parçalama)
işlemi çözümleme sürecinde işliyorsa devam edilir. İşlemediği fark edildiği taktirde
araştırmacı kesitleri tekrar belirleme özgürlüğüne sahiptir. Kesitleme işlemi çözümlenen
nesnenin yapısal özelliklerine göre zamansal, uzamsal, basımsal, metindeki kişiler ve
mantıksal ayrılığa göre yapılabilir. Basımsal ayrılığa göre kesitlemeler yazınsal bir
metnin (roman, hiyake, masal vb.) incelenmesinde uygulanabilir. Zamansal ayrılığa göre
yapılan bir kesitleme işlemi yazınsal bir metinde tercih edilebileceği gibi video art,
performans, süreç sanatı gibi zamana yayılarak oluşan ve zamansal süreç içerisinde
anlam alanı oluşan yapıtların incelenmesinde tercih edilebilir. Çözümlenen yapıttaki bir
zamanda başka bir zamana dönüşümler belirlenmiş olur. Uzamsal ayrılığa göre
kesitleme işlemi ise hem yazınsal hem de yazınsal olmayan dizgelerin incelenmesinde
kullanılabilir. Yazınsal bir metindeki uzamsal ayrılıklara göre kesitler (parçalar)
belirlenebilir. Bir video çalışmasında, yapıt farklı uzamlarla oluşuyorsa, bir enstalasyon
birbirinden farklı uzamlarda konumlanıyorsa, resmin içerisinde farklı uzamsal özellikler
mevcutsa uzamsal ayrılığa göre kesitleme işlemi yapılabilir. Uzamsal kesitleme
yapılırken çevreleyen uzam, çevrelenen uzam, kapalı uzam, açık uzam olarak da yapıt
parçalara ayrılabilir. Yapıtın yapısı ve kesitleme işlemlerinden hangisinin yapıtın
çözümlenmesinde uygun olabileceği araştırmacı tarafından belirlenir. Belirlenen kesitler
okumaya yön verir. Kesitler içerisindeki göstergeler ve oluşturduklar düz ve yan
anlamlar, motifler tek tek belirlenir ve önerilir. Kesitlerde ayrı ayrı ortaya çıkan anlam
alanları da birbirleriyle karşılaştırılır. Araştırma kapsamında ele alınan Frida Kahlo’nun
yapıtı uzamsal ayrılığa göre kesitlenmiştir. Uzamsal ayrılığa göre kesitlemenin tercih
edilmesinin nedeni yapıtın kompozisyon kurgusudur. Yapıtın kompozisyonunu
oluşturan mek}n paralel düzlemlerden oluşmaktadır. Bu paralel düzlemler ise aşağıdaki
tablo 1’de gösterildiği şekilde ayrılmıştır. Yapıtın kompozisyon düzenlemesi Rönesans
dönemindeki yapıtlara benzeyen bir yapıya sahiptir. Rönesans resim geleneğinde
paralel düzlemlerden oluşturulan mek}nlar kompozisyonlarda sıklıkla tercih edilmiştir.
İzleyicinin dikkati sahnenin önüne, birbiri ardına paralel sıralanan düzlemlere çevrilir.
Resimde yer alan nesne, figürler ve manzaraların bölümleri paralel düzlemler üzerine
sıralanırdı. Resmin kompozisyonunu oluşturan paralel düzlemleri Frida Kahlo’nun
‘Meksika ve Birleşik Devletler Arasındaki Sınırda Oto-portre’ adlı yapıtında da
görebiliriz.
Araştırmada yapıt uzamsal ayrılığa göre kesitlenmiştir. Resmin
kompozisyonunda uzam yerin altı, yeryüzü ve gökyüzü birbirine paralel olarak üç
parçaya ayrılmıştır. Frida Kahlo’nun bedeninin uzamı dikey olarak ikiye bölmesi de
kesitlere karar verilmesinde rol oynamıştır. Resmin ortasında üzerine giymiş olduğu
giysi ile dikey dar bir üçgen oluşturmaktadır. Bedeninin oluşturduğu üçgeninde bir kesit
olarak belirlediğimizde aşağıda tablo 1’de gördüğümüz kesitleme planı karşımıza
çıkmaktadır. Resim uzamsal ayrılığa göre belirlenen yedi kesite ayrılarak incelenmiştir.
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Tablo 1. Uzamsal Ayrılığa Göre Kesitleme

Paris Göstergebilim Okulu’nun yaklaşımına göre kesitleme işleminde sonra yapıt
düzlemlere ayrılır. Bu düzlemler aşağıda belirtilmiş olduğu şekilde üç aşamadan
oluşmaktadır:
Tablo 2. Paris Göstergebilim Okulu Yapıt Çözümleme Düzlemleri
A. Söylemsel Düzlem- Betiler
a.1. Söylemsel Anlam Motifler
B. Yüzeysel Yapılar
b.1. Anlatısal Söz Dizimi
b.2. Anlatısal Anlam
C. Derin Yapılar
c.1. Temel Karşıtlıklar
c.2. Temel Anlam
Frida Kahlo’nun 1932 yılında yaptığı New York’ta Manuel Reyero’nun özel
koleksiyonunda bulunan ‘Meksika ve Birleşik Devletler Arasında Sınırda Oto- Portre’
yapıtı Greimas’ın kurduğu Paris Göstergebilim Okulu’nun görsel gösterge çözümleme
yönteminden yararlanılarak doktora tez sürecinde oluşturulan ölçekle çözümlenecektir.
Yukarıda belirtilmiş olan üç aşama sırasıyla izlenerek yüzeyden derine doğru olan yapıt
çözümleme yaklaşımı uygulanmıştır. Ölçekte üç aşamada oluşan söylemsel düzlembetiler, yüzeysel yapılar, ve derin yapıları içerecek şekilde aşağıda yer alan maddeler
halinde geliştirilmiştir.
1-Yapıtta Kullanılan malzeme ve teknikler:
Yapıt yağlıboya tekniğinde kalay üzerine yapılmış retablo türünde bir çalışmadır.
Meksika halk sanatında geleneksel İspanyol Katolik klisesinin ikonografisini kullanarak
geliştirilen, metal yüzeyler üzerine yapılan resimler ‘retablo’ olarak adlandırılır. Küçük
boyutlarda yapılan retoblolar sunakların arka tarafına, kutsal mek}nların kapılarına,
yapı cephelerine yerleştirilirdi. Retablolar bir kriz döneminde azizleri ve tanrıları
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anmak, hastalıktan, kötü olaylardan afetlerden kurtulmak, adak adamak için yapılan
kutsal kişilere adanan, dilek dilemek, teşekkürlerini sunmak amacıyla yapılan
resimlerdi. Retablolarda yeralan figürler Meryem Ana, Mesih, Azizler kutsal kişi
temsilleriydi. Tarihsel süreçte retabloların konusu değişmeye başlamış sıradan insanlar,
geçmişte olmuş hatırlatılmak istenilen olaylar da retabloların konusu olmaya
başlamıştır. Kutsal mek}nlar dışında da sergilenmeye başlamıştır. Retablolar geçmiş ve
geleceğe göndermeleri olan resimlerdir. Tehlikeli durumdan korunan kişi ve onu
koruyan kutsal kişi yanında olayları, tarihi anlatan yazılı metinlerde retablolar içinde
yeralırdı. Kahlo yapıtlarında retablo tekniğini kullanmasının yanında bir retablo
koleksiyoncusuydu. Bir müzeye dönüştürülmüş olan evi ‘La Casa Azul’ da geniş bir
retablo koleksiyonu sergilenmektedir.
2-Yapıtı oluşturan göstergeler: Yapıtı uzamsal ayrılığa göre kesitme işleminden
geçirdiğimizde toplam altı kesit belirlenmiştir. Kesitler numaralandırıldıktan sonra tek
tek içlerinde yer alan görsel göstergeler belirlenir. 1A: Ateş kusan güneş, şimşek, ay,
bulut, merdivenli piramit. 1B: Toprak, taş yığını, kuru kafa, beyaz Aztek, heykeli,
kahverengi Aztek heykeli. 1C: Açmış çiçekler, tomurcuklu çiçekler, köklü çiçekler,
kaktüs, yeraltı, bitki kökleri. 2A: Duman, duman içinde Amerika bayrağı, dört tane Ford
fabrika bacası, penceresiz gökdelenler. 2B: Fabrika, fabrika havalandırmaları. 2C:
Kırmızı hoparlör, projektör, toprak altına girmiş elektrik kabloları. 3A: Kadın bedeni,
toplanmış örgülü saçlar, mercan kolye, pembe elbise, dantel eldivenler, sigara, Meksika
bayrağı, heykel kaidesi, elektrik prizi, jeneratör, toprağın altına giren jeneratör
kabloları.
3-Yapıtı oluşturan betiler arasındaki ilişkileri kuran yapısal öğeler (kompozisyon,
renk, geometrik biçim) yapıtı biçimlendiren öğeler: Resimdeki figürler paralel
düzlemler üzerine yerleştirilmiştir. Paralel düzlemler şeklinde düzenlenmiş
kompozisyon anlayışı Rönesans resim geleneğinde çok tercih edilen bir düzenlemeydi.
Resmin kompozisyonunda uzam yerin altı, yeryüzü ve gökyüzü olarak birbirine paralel
üç parçaya ayrılabilir. Kahlo’da bedeniyle resmin ortasında dikilerek kompozisyonunu
dikey olarak iki parçaya ayırmıştır. Bedeni ve kıyafetiyle dar üçgen oluşturmaktadır.
Resmin kompozisyonunda sol taraf da yer alan göstergeler renksel ve dokusal çeşitlilik
gösterirken resmin sağ bölümüne yer alan göstergeler de daha cansız ve dokusuz
betimlenmiştir. Resmi oluşturan uzam incelendiğinde ise sol tarafında yer yüzü daha
dokuluyken, sağ tarafta yer yüzü düz olarak betimlenmiştir.
4-Yapıtı oluşturan göstergelerin izleyiciye ilettikleri düz ve yan anlamlar:
Dilbilimciler doğal dil göstergelerini, insanların eklemli seslere nasıl anlam verdiklerini,
anlamın en küçük öğeleri olan anlambirimcik ve anlambirimciklerin oluşturduğu ‘düz
anlam’ ve ‘yan anlamı’ incelemişlerdir. Yapısalcı dilbilimin yöntemlerinin göstergebilim
alanında kullanılmasıyla anlamın eklemlenmesiyle ilgili bu yaklaşım, farklı dizgeler
üzerinde de uygulanmıştır. Bu dizgelerden biri de plastik sanat yapıtları, görsel
göstergelerdir. Göstergebilimsel çözümlemede göstergenin gösterilen (anlam) boyutunu
oluşturan, en küçük birimler düz ve yan anlamı oluşturan ‘anlam birimcik’ lerdir.
Gösterilende anlamın en küçük birimini oluşturan birbirinden ayırıcı işlev yerine getiren
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anlambirimcikler, anlamı oluşturur. Her kullanımda göstergenin içinde örtük olarak
geçerli olan anlam birimciklere ‘çekirdek anlambirimcik’ adı verilir (Erkman, 2005:123).
Çekirdek anlambirimcikler göstergeyi her alımlayan kişi tarafından algılanan,
göstergenin ‘düz anlamı’nı oluşturur. Göstergenin anlamı sadece çekirdek
anlambirimcikleri oluşturan düz anlamdan oluşmaz. Göstergenin kullanıldığı bağlamla
birlikte çağırdığı farklı anlam birimcikler de devreye girer. Düz anlamın yanında ‘yan
anlam’ da oluşur. Göstergenin anlamına kullanım sırasında katılır. Yan anlamın
algılanması alıcının eğitim ve kültür düzeyiyle de ilişkilidir (Kıran ve Eziler Kıran, 2006:
264-265). İncelediğimiz yapıtta yer alan göstergeler ve onları oluşturan düz ve yan
anlamlar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Tablo 3. 1A Kesitindeki Göstergelerin Düz ve Yan Anlam Tablosu
Göstergeler

Düz Anlam

Yan Anlam

Ateş kusan
güneş

Cansız+Doğal
ışık kaynağı

Yıldırım

Cansız+doğal+
Elektrik
atlaması

Ay

Merdivenli
taş yapı

Cansız+
Doğalışık
kaynağı
Cansız+doğal+
yoğunlaşmış
su buharı
Cansız+doğal+
açık uzam
Cansız+mimar
i yapı

Aydınlık+sıcaklık+aydınlatan+gündüz
+gökyüzü+tanrısallık+Meksikakültürü
+Aztek Mitolojisi+eril
unsur+dölleyen+can veren+Tabiat
dinleri+kızgınlık+enerji
Yağmur+gürültü+korku+doğa+mitoloj
i+
Tanrıların silahı+savaş+zıt kutuplar+
Negatif yük+pozitif yük+enerji
Gece+karanlık+gökyüzü+tanrısallık+
Meksika kültürü+Aztek mitolojisi+
Dişi unsur+insanoğlunun annesi
Yağmur+kapalı hava+karanlık+kasvet

Tepe

Cansız+doğal+

Bulut

Gökyüzü

Açıklık+sonsuzluk+yukarısı+derinlik+
tanrısallık+kapsayan
Maya Aztek piramidi+Tapınak+
barınak+yükselme+Meksika
kültürü+Meksika tarihi+
geçmiş+atalar+
aidiyet+bellek+Meksika Piramidi
Yükseklik+doğa

yer şekilleri
Tablo 4.1B Kesitindeki Göstergelerin Düz ve Yan Anlam Tablosu
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Göstergeler

Düz Anlam

Yan Anlam

Toprak

Cansız+doğa+
Yerkabuğu
yüzeyi

Taş
yığını
Kafatası

Cansız+Kaya
parçası
Cansız+nesne+
İnsan iskelet
parçası

Beyaz
heykel

Cansız+nesne+
sanat eseri

Kahvereng
i heykel

Cansız+nesne+
Sanat eseri

Hayat
veren+geçmiş+kök+gelecek+üreme+aidiy
et+organik+ölüm+doğaya karışma+yer
katmanı
Kalıntı+geçmiş+emek+tarih+mezar+iz+
bellek+parça
Ölüm+geçmiş+tarih+Meksika kültürü+
Meksika
mitolojisi+Hıristiyanlık+geçicilik+
zaman
Tarih+kültür+ ritüel nesnesi+sanat
yapıtı+El üretimi+emek+bellek+geçmiş+
Duygu+bereket+mitoloji+tanrı+üreme+y
aşam+ölüm+doğurganlık
Tarih+kültür+ritüe lnesnesi+sanat+
Yaşam +Meksika kültürü+bereket+
Tanrısallık
+inanç+mitoloji+precolombian heykel

Tablo 5. 1C Kesitindeki Göstergelerin Düz ve Yan Anlam Tablosu
Göstergeler

Düz Anlam

Yan Anlam

Açmış
çiçekler
Tomurcu
klar
Kaktüs

Canlı+doğal+
Bitki
Canlı+doğal+
Bitki
Canlı+doğal+
Bitki
Cansız+doğa
+ yeryüzü
katmanı
Canlı+doğa+
bitki parçası

Yaşam+doğa+ilkbahar+barış+sevgi+aşk+
organik
Yaşam+doğa+ilkbahar+gelecek+organik+
barış+sevgi+üreme
Yaşam+sıcak iklim+Meksika+organik

Yeraltı
Bitki
kökleri

Dünya+yaşam+aidiyet+kültür+organik+
mitoloji+kök+Aztek mitoloji+ölüm
Üreme+yaşam+bağlayan+geçmiş+gelecek
+yaşamveren+temel+beslenmek+sabit+
sağlam
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Tablo 6.2A Kesitindeki Göstergelerin Düz ve Yan Anlam Tablosu
Göstergeler

Düz
Anlam

Yan Anlam

Duman

Cansız+ gaz

Duman
içinde
Amerikan
bayrağı

Cansız+ülke
+simge

Kirlilik+doğayı bozan+yok
etme+inorganik+sağlıksız+yaşamı yok
eden+ateş+boğulma+ zehirlenme+yayılma
Kirlilik+Amerika+yayılan+kapitalizm+
Emperyalizm+güç+para+tüketim+
teknoloji

Penceresiz
gökdelen

Cansız+mim
ari yapı

Ford fabrika
bacaları

Cansız+yapı
parçası

Yalnızlık+yalıtılma+kapitalizm+yükseklik+
sıkışma+tüketim+rant+iletişimsizlik+yerde
nuzaklık+tabut+kapatan+soğuk+Amerika+
mesafe koyan+gökyüzünü kapatan
Kirlilik+tüketim+fordist üretim+teknoloji+
endüstri+kapitalizm+makineleşme+
doğayı yok eden+sömüren+kirliliği dışarı
veren+güç+para+inorganik

Tablo 7. 2B Kesitindeki Göstergelerin Düz ve Yan Anlam Tablosu
Göstergeler

Düz anlam

Yan anlam

Havalandırma

Cansız+nesne+fabrika
parçası

Yapay hava
kaynağı+kapalı+penceresiz
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Tablo 8. 2C Kesitindeki Göstergelerin Düz ve Yan Anlam Tablosu
Göstergeler

Düz anlam

Yan anlam

Hoparlör

Cansız+nesne
+makine

Teknoloji+kitle+yüksekses
veren+yönlendiren

Projektör

Cansız+nesne
+makine

Teknoloji+ışık veren+gösterici+yapay
aydınlatma

Jenaratör

Cansız+nesne
+makine

Güç kaynağı+teknoloji+enerji
kaynağı+dönüştüren+kesintisiz+

Elektirik
kabloları

Cansız+ne
sne+güç
kaynağı

Güçiletici+bağlantı+elektirik+aktaran+taşıya
n+kamufleeden+saklayan+teknoloji

Tablo 9.3A Kesitindeki Göstergelerin Düz ve Yan Anlam Tablosu
Göstergeler

Düz anlam

Yan anlam

Taş
üzerinde
dikilen
kadın
Pembe
elbise

Canlı+insan+
kadın

Fridakahlo+ dik + güçlü + heykel+
hareketsiz

Cansız+nesn
e+giysi

Moda+gelenek+kültür+süs+Amerika

Dantel
eldiven

Cansız+nesn
e+giysi

Moda+gelenek+kültür+süs+Amerika

Bayrak

Cansız+nesn
e
Cansız+nesn
e

Ulus+devlet+köken+tarih+bellek+
aidiyet+ mücadele
Tüketim+efkar+sağlıksız+zehir +moda+
Sınır ihlali + erkeksi

Cansız+nesn
e

Heykel kaide+ sergileyen+ değer atfeden

Sigara
Taş kütle

5-Yapıtta yer alan kişi, nesne, figür, betisel olmayan (non figüratif) zaman, uzam
(mekân) öğeleri: Yapıtta yer alan kahraman Frida Kahlo’nun kendisidir. Zaman öğeleri
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incelendiğinde göstergelerin oluşturduğu gece, gündüz, geçmiş ve geleceğe ait motiflerle
tüm zamanları kapsayan gerçeküstü bir zaman vardır. Yapıt retablo tekniğinde bir
çalışma olduğu için geleneksel retablo türünün bir özelliği olarak hem geçmiş zamana
hem de gelecek zamana gönderim yapmaktadır. Yapıtın uzamı incelendiğinde ise
Kahlo’nun bedeninin ikiye böldüğü sağ ve sol uzam oluşturdukları motiflerle farklılık
göstermektedir. Resmin sol tarafında daha açık derin bir uzam algılanırken, resmin sağ
tarafında gökdelenler ve fabrikayla kaplanmış, sıkışık darlık izlenimi veren bir uzam
vardır. Sağ ve sol taraflardaki göstergelerin düz ve yan anlamlarına bakıldığında resmin
sol tarafı Meksika, sağ tarafı ise Amerika’dır. Yapıtta oluşturulan uzamın kurmaca
olduğu da görülmektedir.
6-Yapıtın izleklerinin (tema) oluşmasını sağlayarak yapıtı oluşturan göstergelerin
(beti;nesne) birlikte oluşturduğu yinelenen/ figüratif ve yan figüratif öğeler:
Yapıttaki göstergeler anlam birimciklerine ayrıldığında düz ve yan anlamlarına
ulaşıldığında ortaya çıkan, çağrıştırılan anlamlar: Doğal organik kültür, yapay teknolojik
kültür. Doğaya katılan derin Meksika kültürü ve doğayı sömüren yüzeysel, kapitalist
Amerikan kültürü izlekleri ortaya çıkmaktadır.
7-Yapıtın içeriğini düzenleyen göstergelerin, birbirlerini etkileyerek yapıtın
bütününde ürettikleri anlamlar: Yapıtın sol üst tarafındaki göstergeler incelendiğinde
Meksika kültürü, Meksika tarihi, doğa, organik, geçmişe uzanan kültür, derinlik, atalar,
doğayla uyum anlamları çıkarken, yapıtın sağ üst tarafında ise Amerikan kültürü,
kapitalizm, kirlilik, doğayı sömürme, geçmişe olmayan, teknolojik, yapay anlamları
çıkmaktadır. Yapıtın sol tarafı Meksika kültürüyle ilişkilendirilerek olumlu anlamlar
taşırken, resmin sağ tarafındaki göstergeler ise Amerikan kültürü ve kapitalizmle ilişkili
olumsuz anlamlar barındırmaktadır. Yapıtın sol alt ve sağ alt göstergeleri
kıyaslandığında; resmin sol alt göstergeleri doğal, yerin altında doğal köklenmiş, doğayla
uyumlu anlamları çıkarken, sağ alt bölümde yapay bir şekilde teknolojiyle yapay
köklenmiş anlamları çıkmaktadır.
8-Göstergelerin yüklendikleri işlevlerle birbirlerini etkileyerek verdikleri iletiler:
Göstergebilim kuramında anlatı çözümlemesinde kullanılan örnekçedeki işlevleri
üstlenen anlatısal birimlerdir. Altı eyleyen tipi bulunur: Özne, nesne, gönderen, alıcı,
engelleyici, yardımcı (Kıran ve Eziler Kıran, 2006). Eyleyenler kişi, varlık ya da
nesnelerin anlatıda sahip oldukları işlevlere göre adlandırılır. Göstergebilimsel
çözümlemede anlatısal söz dizim aşamasında yapıtta var ise eyleyenler belirlenir. Bu
terim bir sözcede eylemin belirttiği oluşa etken ya da edilgen biçimde katılan varlık ya
da nesne olarak tanımlanır (Kıran ve Eziler Kıran, 2007: 271).Yapıtta yer alan eyleyenler
işlevlerine göre belirlenir. Kişiler arası ilişkiler ve eylemlerin eklemleniş biçimini içeren
anlatısal yapı, Greimas’ın eyleyensel ornekçesi kullanılarak sunulmaya çalışılmıştır.
Eyleyenler aracılıgıyla soyut kavramların somutlaştıgı gorulur. Yapıtta yer alan
eyleyenler belirlenerek Greimas’ın eyleyenler şeması üzerinde konumlandırılmışlardır.
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Tablo 10. Eyleyenler Şeması

FridaKahlo
Geçmiş
(Gönderici)
Kültürel
Bellek
Meksika
Kültürü
Meksika
Tarihi
(Yardımcı)

Sınır Oluşturma
Nesne N1

FridaKahlo
Özne

Meksika
Halkı
(Alıcı)

Kapitalizm
Amerikan
Kültürü
Teknoloji
(Engelleyici
)

Yapıtta ozne, oto portresi yapılan Frida Kahlo’dur. Nesne, bir duygu ve tavır oldugundan
dolayı soyut niteliktedir. Greimas’ın eyleyensel örnekçesi şemasında özne ve nesne arasındaki
ilişki ‘isteyim ekseni’ olarak adlandırılır. Frida Kahlo (özne) Meksika ve Amerika arasında
dikilerek sınır oluşturmak (nesne) istemektedir. Eyleyensel şemada gönderici ve alıcı
arasındaki ilişki ise iletişim ekseni olarak adlandırılmaktadır. Yapıtta iletişim ekseni
incelendiğinde gönderici, Kahlo’nun kendisi ve üst ve alt kimliklerini oluşturan geçmişidir.
Eyleyensel şemada yardımcı ve engelleyi arasındaki ilişki de güç ekseni olarak
tanımlanmaktadır. Yapıtın güç eksenini incelendiğinde ise özneye yardımcı olanlar kültürel
bellek, Meksika kültürü ve tarihidir. Engelleyiciler ise teknolojiyle, fordist üretim sistemiyle,
kapitalizmle oluşmuş Amerikan kültürüdür.
9-Yapıtı oluşturan göstergeler farklı açılardan izlendiğinde yeni anlamların ortaya çıkıp
çıkmadığı: Resim tek yüzeyli bir çalışmadır ve içinde yer alan göstergeler anamorfik özellikler
taşımamakta, farklı açıdan göstergeler form değiştirmemektedir. Bu nedenle de göstergelerin
oluşturduğu anlamlar değişmemektedir.
10-Yapıtı oluşturan sanatçının bedeniyle bir malzeme, gösterge olarak yapıtın yapısına
dâhilse ortaya çıkan iletiler: Yapıt bir otoportre olduğu için sanatçı bir gösterge olarak
yapıtın yapısına d}hil olmuştur. Frida Kahlo sanat yaşamı boyunca birçok otoportre çalışması
yapmıştır. Oto portre türünü tercih etmesi konusunda ‘Kendi portrelerimi yapıyorum çünkü
çoğu zaman yalnızım ve en iyi bildiğim insan da benim’ demiştir. Çözümlenen çalışmasında da
yapıtın hem nesnesi hem de öznesi konumundadır. Sanatçı Meksikalı olma üst kimliğinin
yanında farklı zengin alt kimliklere sahiptir. Kimliğini ve sanatını oluşturan unsurlar farklı
kültürlerin, kültürel bellekleri, tarihleri ve bunun sentezidir. Kültürü ve tarihi temsil eden bir
tampon gibi sınırda dikilmektedir. Bedeninin dolayısıyla da kimliğinin yapıta d}hil olması
yapıtın anlamının oluşumunu etkilemektedir. Kahlo’nun üzerinde durduğu taşın üzerinde
‘Carmen Rivera’ kendi portresini 1932 yılında yaptı yazmaktadır. Amerikada bulunduğu
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dönemde Detroitli gazetecilere adını ‘Carmen’ olarak söylediği belgelerde yer almaktadır.
Nazi’lerin yükselişte olduğu bir dönem olduğu için bir Alman ismi olan Frida’yı tercih etmemiş
olduğu düşünülmektedir. Frida bu yapıtını da Amerika’da bulunduğu dönemde yapmıştır.
Kişisel yazışmalarında bu çalışmanın temel işlevlerinden birinin de tecrit edilmişlik duygusunu
hafifletmek olduğunu belirtmiştir. Meksika devrimi Frida Kahlo’nun çocukluk çağına denk
gelmektedir. 1907 yılında doğmuş olmasına rağmen doğum tarihini Meksika Devriminin
gerçekleştiği 1910 olarak ilan etmiştir. Sosyal kültürel ve ekonomik olarak bir değişim çağında
doğmuştur. Meksika kültüründe kapitalist Amerikan kültürünün etkilerinin hissedilmeye
başlandığı bir dönemdir.
11-Yapıtı oluşturan göstergelerin oluşturdukları anlam ağlarının ortaya koyduğu
izlekler (temalar): Yapıtı oluşturan göstergelerin düz ve yan anlamları incelenerek, ortaya
çıkan motiflerden yola çıkılarak izlekler belirlenmiştir. Yapıtta ortaya çıkan izlekler: Doğa
(Organik), yaşam, Meksika, geçmiş, ölüm, teknoloji (İnorganik), Amerika, yalnızlık, kirlilik
olarak belirlenmiştir.
12-Yapıtta çözümleme sürecinde görünmeyen ortaya çıkarılan, mantıksal düşünce
çıkarım yoluyla anlamın oluşumunu sağlayan temel karşıtlıklar: Göstergebilimsel
çözümlemenin bu aşamasında daha önce incelenen iki katmanın düzlem boyutunun daha
gerisinde yatan soyut derin anlama ulaşılmaya çalışılmıştır. Greimas tüm kültür nesnelerinin
derin yapı düzleminde yaşamla hesaplaştığını savunmuştur. Çözümlemenin bu aşamasında
incelediğimiz yapıtın derin yapısında ortaya çıkan temel karşıtlıklar: Doğa/Teknoloji,
Kapitalizm/Komünizm,
Amerika/Meksika,
Geleneksel/Modern,
Yaşam/Ölüm,
El
Yapımı/Makine Yapımı, Organik/İnorganik, Geçmiş/Gelecek, Gece/Gündüz, Beden/Ruh olarak
belirlenmiştir.
13-Yapıtın derin anlamının oluşumunu etkileyen, her zaman sanat yapıtının görünen
yüzeyinde ortaya çıkıp biçimlenmeyen, toplumun kültürü, ideolojisi, insanlığı
değişmeyen özellikleri (varoluşsal sorunlar) gibi ortaya çıkması olası yapılar:
Göstergebilimsel çözümleme sürecinde derin yapıda temel anlam incelemesine geçilir.
‘Anlamın üretilme sürecinde göstergebilimsel dörtgen üzerinde eklemlenen temel mantıksal
anlamsal ilişkiler yer alır.’ (Kıran ve Eziler
Kıran, 2006:328). Bu karşıtlıkların çizelgesini Greimas bir dörtgen olarak tasarlar. Bu dörtgen
de göstergebilimsel dörgen olarak adlandırılır.
Tablo 11. Göstergebilimsel Dörtgen

/Doğaya
Katılan/
Doğal

/Doğayı
Sömüren/

Organik
Meksika

İnorganik
Amerika

Yapay
Olmayan

Doğal
Olmayan
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Greimas çözümlemenin derin yapısında yapıtların yaşamla, toplumsal alanla ilişki kurduğunu
belirterek sanat yapıtlarının kendinden önce üretilmiş sanat yapıtlarıyla metinlerarası ilişki
kurduğunu belirtir. Göstergebilimsel çözümleme yapısalcı bir yöntem olarak her ne kadar
kendini incelediği yapıtın içeriği ile sınırlamış olsa da derin yapıda yapıtların çözümlenmesi
sırasında metinlerarası ilişkiler saptandığında bu ilişkilere de değinilir. Frida Kahlo’nun
yapıtında çözümleme sırasında herhangi bir metinlerarası ilişki tespit edilememiştir.
Paris Göstergebilim Okulunun çözümleme anlayışı dikkate alınarak geliştirilen yapıt
çözümleme ölçeği bir üst dil kullanan ve uyguladığı işlemleri öğrenmek belli bir süreç ve
deneyim gerektiren göstergebilimsel okuma etkinliğini sanat eğitimi alan öğrenciler içinde
pratikleştirmektedir.
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ANAMORFİK YANILSAMAYA SAHİP DESENLERİN HALIDA
KULLANIMI VE TASARIM AŞAMALARI
Bahadır Öztürk*

ÖZET
Anamorfik illüzyon, anamorfik görüntü ve anamorfik sanat gibi çeşitli adlandırmalarla da
bilinen Anamorfoz; Rönesans’tan günümüze kadar çeşitli sanat ve tasarımlarda bazı perspektif
kuralları, matematiksel hesaplamalar ve özel yöntemlerle uygulanmış bir yanılsama tekniğidir.
Bu çalışmalardan bazıları genellikle üç boyutlu bir etkide görsel illüzyon yaratırken, bazıları da
gizemli görsel bir bilmece barındırır. Bu illüzyonların görülebilmesi veya bulmacaların
çözülmesi için genellikle tek bir noktadan veya belirli bir nesneyi kullanarak bakmak gerekir.
Sanatçı ya da tasarımcının belirlediği noktanın haricindeki bakış açılarından görseller,
çalışmanın içeriğine göre deforme, dağınık, anlamsız görünürler. Anamorfik çalışmalardan
bazıları izleyiciye belirli bir açıdan bir illüzyon sunarken, aynı zamanda çalışmanın üzerine,
yanına eklenen kişi veya objeler yardımı ile kompozisyon tamamlanabilmekte, görsel etki
arttırılabilmekte, çalışma ile izleyici arsında kurgusal, etkileşimli bir ilişki oluşabilmektedir.
Günümüzde anamorfik görüntüler duvar resimlerinde, yer grafiklerinde hatta televizyon
reklamlarında bile kullanılmaktadır. Güncel sanat içerisinde iç ve dış mekanlar ile kamusal
alanlarda anamorfik çalışmalar yapan birçok sanatçı da bulunmaktadır.Anamorfik çalışmaların
yer aldığı diğer bir alan da az sayıda da olsa halılardır. Bazı halı tasarımcıları, sanatçılar ve halı
üreticileri anamorfik desenlerin oluşturduğu görsel illüzyonu farklı şekillerde halılara
taşımışlardır. Bu bildiride hem anamorfik desenleri halılarda kullanan sanatçı, tasarımcı ve
üreticilerin çalışmalarından örneklere yer verilmekte, hem de anamorfik bir desenin halı gibi
iki boyutlu bir yüzey için nasıl tasarlandığı ile ilgili bilgiler, çok kullanılan halı üretim
tekniklerini içerecek şekilde Bahadır Öztürk tarafından yapılan bazı tasarımlar üzerinden
anlatılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 1. Anamorfik desen, 2. Anamorfoz, 3. Halı tasarımı, 4. Tasarım aşamaları.

* Dr.Öğr.Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, bahadir.ozturk@deu.edu.tr
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THE USE OF PATTERNS WITH ANAMORPHIC ILLUSION ON
THE CARPET AND THE DESIGN STAGES
Abstract
Anamorphosis, also known as anamorphic illusion, anamorphic image and anamorphic art; It
is an illusion technique applied with some perspective rules, mathematical calculations and
special methods in various arts and designs from the Renaissance until today. Some of these
studies often create a visual illusion in a three-dimensional effect while others contain a
mysterious visual puzzle. To see these illusions or solve puzzles, it is usually necessary to look
at a single point or using a specific object. Images appear distorted, scattered, meaningless
according to the content of the study from the point of view outside the point determined by
the artist or designer. While some of the anamorphic studies provide the viewer with an
illusion from a certain angle, the composition can be completed with the help of the person or
objects added to it, the visual effect can be increased, and a fictional, interactive relationship
can be formed between the work and the audience.Today, anamorphic images are used in wall
paintings, floor graphics and even in television advertisements. In contemporary art, there are
many artists who perform anamorphic works in interior and exterior spaces and public spaces.
Another area in which anamorphic studies take place is the carpets, albeit in a small number.
Some carpet designers, artists and carpet producers have used the visual illusion of
anamorphic patterns in different ways in carpets. In this paper, the examples of the works of
artists, designers and producers who use anamorphic patterns in carpets are given and also
information about how an anamorphic pattern is designed for a two-dimensional surface such
as carpet is tried to be explained through some designs made by Bahadır Öztürk and in a way
to include the most used carpet production techniques.
Keywords: 1. Anamorphic design, 2. Anamorphosis, 3. Carpet design, 4. Design Stages
1. GİRİŞ
Anamorfik illüzyon, anamorfik görüntü ve anamorfik sanat gibi çeşitli adlandırmalarla da
bilinen Anamorfoz; Rönesans’tan günümüze kadar çeşitli sanat pratiklerinde bazı perspektif
kuralları, matematiksel hesaplamalar ve özel yöntemlerle uygulanmış bir yanılsama tekniğidir
(Kocalan ve Türkdoğan, 2018: 529). Anamorfik tasarımlar ve sanat çalışmaları genellikle
perspektifi kullanarak, üç boyutlu bir etkide görsel illüzyon yaratırlar. Bu illüzyonun
görülebilmesi için genellikle tek bir noktadan bakmak gerekir. Bu nokta da sanatçı veya
tasarımcının belirlediği noktadır. Bu noktaların haricindeki bakış açılarından görseller,
çalışmanın içeriğine göre deforme, dağınık, anlamsız görünür. Bu anlatımda geçen “nokta”
gerçek anlamda noktayı ifade etmektedir. Yani çoğu anamorfik çalışmadaki illüzyonu
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görebilmek için çalışmaya doğrultulmuş bir delikten bakmanız gerekmektedir. Bu da tek bir
gözün bakış açısı ile bu illüzyonların gerçekleşebildiği anlamına gelmektedir. İki boyutlu
düzlemde gerçekleştirilen üç boyutlu bir illüzyonun iki gözle algılanması, iki gözün sahip
olduğu farklı bakış açılarından dolayı mümkün olmamaktadır. İki gözün arasında bulunan
mesafeden oluşan iki farklı bakış açısı (binoküler farklılık), insanlarda nesnelerin yakınlığını,
uzaklığını, hacimlerini, birbirlerine göre durumlarını yani derinliği algılamada yardımcı olduğu
için (Kayapa ve Tong, 2011: 349), özellikle iki boyutlu yüzeylere yapılan anamorfik
çalışmalarda gözler çalışmanın oluşturulduğu yüzeyi birincil olarak yakalamakta ve illüzyon
tam olarak oluşmamaktadır. Ancak çalışmaya bakan kişi, doğru yer ve yükseklikten tek gözle
veya bir fotoğraf makinesi vizöründen (Bu, mobil telefon veya tabletin objektifinden gelen
görüntüye ekranda bakmak şeklinde de olabilir.) çalışmaya bakarsa o zaman illüzyon tam
anlamı ile oluşmaktadır. Bunun haricinde iki gözün tek bir nokta gibi kullanıldığı örnekler de
bulunmaktadır. Bu örneklerde çalışmanın 125 ila 200 metre (Bhola, 2006: 6) uzaklığın
üzerinde olması gerekmektedir. Nesneler belirli bir uzaklığın üzerine çıktığında üç boyutun
algılanmasında önemli bir yere sahip olan iki göz arasındaki mesafe anlamını yitirmekte ve iki
göz tek bir bakış açısına yakın bir açıya sahip olmaktadır. İki boyutlu yüzeye yapılan maket
trafik polisi araçlarının belli bir mesafeye kadar gerçek sanılmasının nedenlerinden birisi
budur. Tek bir göz veya tek bir bakış açısı ile bir nesneye bakıldığında, o nesnenin üç boyutlu
formu ve konumuna dair algısal bilgiler, nesnenin bilinen boyutuna göre küçüğün arkada
büyüğün yakında, atmosferik perspektife göre uzakta olanın soluk yada belirsiz olması,
nesnenin dış hatları, formu veya onun üzerinde bulunan desenlerden kaynaklı perspektif
çizgileri, hacmi ortaya çıkaran gölgeler, bir nesnenin diğerinin önde olduğu için kesmesi veya
gölgesinin diğerinin üzerine düşmesi gibi deneyimle öğrenilmiş bilgilerin beyinde işlenmesiyle
çıkarılır (Bhola, 2006: 6). Monoküler ipuçları ya da resimsel bilgi (Kayapa ve Tong, 2011: 349)
olarak adlandırılan bu öğrenilmiş bilgiler Resim sanatı başta olmak üzere kullanılarak iki
boyutlu yüzeylerde üç boyutlu illüzyonlar yaratmakta kullanılır. Anamorfik çalışmalar yapan
sanatçı veya tasarımcılar da bu bilgileri gerçek mek}n veya objelerle birleştirerek insan zihnini
yanıltan çalışmalar yaparlar.
1.1. Anamorfozun Sanatta Kullanımı
Anamorfik etkiler veya çalışmalar Rönesans’tan beri kullanılmaktadır. O zamanlarda deforme
olmuş şekilde anlamsız biçimler şeklinde resimlere eklenen bu görüntüler ya belli bir açıdan
bakılarak ya da ayna yüzeye sahip silindirik veya küresel bir objenin resmin belli bir yerine
konulmasından sonra onu üzerinde doğru görülebilmektedir. Anamorfoz çalışma eğer
perspektife göre yapılıyorsa Perspektif anamorfoz, belirli bir şekle sahip ayna üzerinden
görüntüye ulaşılıyorsa Yunancada catoptron (ayna) kelimesinden gelen catoptric anamorfoz
tanımlamaları kullanılmaktadır (Symeonidou, 2016: 781). Konuya uygun olması açısından
Hans Holbein’ın 1533 tarihli Elçiler tablosunda bulunan perspektif anamorfoz kafatası resmi
en bilinen örneklerden birisidir. (Şekil 1)
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Günümüzde anamorfik görüntüler duvar resimlerinde, Street art gibi yer grafiklerinde hatta
televizyon reklamlarında bile kullanılmaktadır. Ayrıca, projeksiyonla binaların dış
cephelerinde uygulanan mapping gösterileri de anamorfik çalışma tekniğine göre
üretilmektedir. Güncel sanat içerisinde iç ve dış mekanlar ile kamusal alanlarda anamorfik
çalışmalar yapan birçok sanatçı da bulunmaktadır.
Anamorfik çalışmalardan bazıları izleyiciye belirli bir açıdan bir illüzyon sunarken, aynı
zamanda çalışmanın üzerine, yanına eklenen kişi veya objeler yardımı ile kompozisyon
tamamlanabilmekte, görsel etki arttırılabilmekte, çalışma ile izleyici arsında kurgusal,
etkileşimli bir ilişki oluşmaktadır.

Şekil 1. Hans Holbein’ın Elçiler tablosu 1533
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www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors, 2018

2. ANAMORFİK YANILSAMAYA SAHİP DESENLERİN HALIDA KULLANIMI VE TASARIM
AŞAMALARI
2.1. Anamorfozun Halıda Kullanımı
Anamorfik çalışmaların yer aldığı diğer bir alan, az da olsa halılardır. Örneklerde görülen
çalışmalardan bazıları ticari firmalara bazıları da bu alanda çalışma yapan tasarımcı ve
sanatçılara aittir. (Şekil: 2,3,4)

Şekil 2. Eos Mexico tarafından üretilen Anamorfik desene sahip el dokuma halı

https://dornob.com/trippy-3d-rug-weaves-ancient-traditions-visual-trickery/, 2018

Şekil 3. Daniel Malik tarafından tasarlanan “Black Hole” adlı ödüllü halı

https://danielmalik.com/black-hole-rug, 2018
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Şekil 4. Faig Ahmet tarafından tasarlanan el halısı

https://faigahmed.com/index.php?lang=en&page=8&projID=, 2018

2.2. Tasarım Aşamaları
Anamorfik desenler her türlü halı dokuma tekniğinde kullanılabilir. Bazı tekniklerde (tufting)
ancak kaba desenler yapılabilirken, bazı teknikler (ipek halı, dijital baskılı halı) ise çok ince
detaylara izin verebilmektedir. Burada yapılacak olan desen, istenilen etki ve maliyetleri
düşünerek bir üretim tekniğine karar vermektir. Tek parça halı için el halısı, tufting veya yeni
popülerleşen ve en ucuz tekniklerden birisi olan dijital baskılı halı tercih edilebilir. Seri imalat
için istenilen etkiye göre Wilton tekniği veya yine dijital baskılı halı üretim tekniklerinden biri
önerilebilir. Bu üretim tekniklerinin pek çoğu için anamorfik desenli halı tasarım süreçleri
neredeyse aynıdır. Farklar, üretim deseni için istenilen standartlarda kendini göstermektedir.
Bu çalışmada el halısı, Wilton ve dijital baskılı halı üretim tekniklerinde kullanılan standartlara
göre bir anlatım bulunmaktadır. El halısı ve Wilton üretim tekniklerinde üretim deseni için
istenilen standartlar nerdeyse aynıdır ve aynı aşamalar takip edilebilir.
Anamorfik desene sahip bir halılar, diğer anamorfik görüntülerde olduğu gibi belli bir
noktadan bakıldığında sahip olduğu desen bir anlam ifade etmektedir. Bu bakılacak olan belirli
noktanın da bir takım önemli özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu noktanın yeri, kullanılacak
halının neresi için tasarlandığı, hangi büyüklükte olacağı ve istenilen görsel etkinin elde
edilmesini sağlayacak bakış açısına göre ayarlanmaktadır.
Yerde sergilenen iki boyutlu yüzeylerde yapılan anamorfik çalışmalarda, çalışmadan
uzaklaştıkça (F) ve bakış yüksekliği azaldıkça (C) bakış açısı (B) da daralmakta ve üç boyutlu
formlar için kullanılabilecek pozitif ve negatif alanlar da azalmaktadır. Buradaki pozitif alan
(G) sözcüğü, tasarımda bakış açısına göre, illüzyon olarak halı yüzeyinden yukarı doğru
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yükselen şekillerin kullanabileceği alanı; negatif alan (H) ise halı yüzerinden aşağıya doğru
inen şekiller ve boşluklar için kullanılabilir alanı ifade etmektedir. (Bkz. Şekil: 5, 6 A-B)
Şekil: 5 Bakış noktasına göre bakış açısı, pozitif ve negatif alan sınırları
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Çizim: Bahadır Öztürk
Şekil: 6 A) Anamorfik çalışmalarda pozitif alan B) negatif alan kullanımına örnek

Wilton tipi tezg}hta üretilmiş makine halıları, 160 cm X 230 cm, Tasarım: Bahadır Öztürk
Yerde kullanıma uygun anamorfik tasarımlı halılarda (yaklaşık 4 m2 halı için) hem bakış açısını
geniş tutmak hem de dar mekanlarda da iyi bir etki yakalamak için halının duruşuna göre

uzaklığı 50 cm’den 200 cm ye kadar olabilir. Bakış açısını geniş tutmanın diğer kriteri olan
bakış yüksekliği için ortalama insan boyuna göre bir yükseklik olan 130-165 cm arası uygun
olacaktır. Bakış açısına göre değerlendirilmesi gerek diğer bir durum da bakan kişiye göre
halının hangi kenar veya köşesinden bakıldığıdır. Halı gibi yerde kullanılan, genellikle
dikdörtgen bir ürün için halının uzun kenarının ortasından bir bakış açısı dardır ve pozitif
alandaki yükselti formlara sınırlı derecede izin verir. Kısa kenarın ortasından veya köşeden
bakan bir bakış açısı pozitif alan kullanımı için daha fazla imk}n sunar.
Anamorfik desene sahip bir halı tasarımının yapılabilmesi için ilk önce halının neresinden
bakılmasının istenildiğine göre fikir geliştirmek için eskizler çizilebilir. Bu eskizler için,
istenilen halı ebatlarında yere çizilmiş bir dikdörtgenin, istenilen açı ve yükseklikten çekilmiş
görüntüleri üzerinde yapılacak bir çalışma en doğru tekniklerden birisidir. Bu çalışmaya
başlamadan önce eğer çekimlerde geniş açı bir lens kullanılmışsa bu lensten kaynaklanan
bozulmaların (distorsiyonların) düzeltilmesinde fayda vardır. Eskiz çalışmaları, görüntüler
k}ğıt üzerine çıktı alındıktan sonra üzerine kalemle yapılan çizimler şeklinde veya
bilgisayarda, tasarım programlarına aktarılarak üzerinden yapılan çizimler şeklinde olabilir.
(Şekil: 7) Çizimler yapılırken üç boyutlu formların perspektife göre çizimlerinin doğru
olmasına dikkat edilmelidir. Bu formların üzerine gelecek dokular ve desenler, piksel tabanlı
Adobe Photoshop veya Nedgraphic Texelle gibi bir programla eklenmeli ve tasarım yine bu
programlar yardımı ile tamamlanmalıdır. (Şekil: 8 A-B, 9, 10)
Şekil: 7 Fotoğrafı çekilen orantılı görsel üzerinden yapılmış anamorfik halı tasarımı
eskizi

Eskiz, 155 cm yükseklik ve 80 cm uzaklıktan, 160 cm X 230 cm boyutundaki halıya belirlenen
bakış açısından çekilmiş görsel üzerinden gerçekleştirilmiştir. (Kamera: Canon EOS 600D,
standart 18-55 mm objektif, lens hatası (distorsion) düzeltilmiştir)
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Şekil: 8 A-B Tasarımın bilgisayarda çizimi

Şekil: 8 A) Tasarımın doku veya desen eklemek ve onu üretim desenine dönüştürmek için
piksel tabanlı programda çizilmiş görseli. (Halı sektöründe desenin boşu da denir.) B)
Tasarıma perspektife göre dokular eklenmiş görsel.

Şekil:9, 10 Üretim deseni ve üretilmiş halı
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Perspektif kırpma yapılarak Wilton tipi makinada üretim için hazırlanmış desen. (Halı boyutu:
160 cmx 230 cm, sıklık: 48 x 48 hav/dm2, tasarım boyutu: 768 px X 1104 px) ve Üretilmiş
anamorfik desenli halı (Tasarım: Bahadır Öztürk)
Halı üzerinde yapılabilecek anamorfik çalışmaların tasarlanabileceği diğer bir platform da 3D
Studio Max, 3D Blender, Rhyno gibi üç boyutlu modelleme programlarıdır. Bu programlarda
halı boyutu, kamera açısı, yüksekliği ve uzaklığı ayarlandıktan sonra halı sınırları içerisine
gelecek üç boyutlu formlar, yüzeyler ve şekiller, pozitif ve negatif alanlarda istenilen şekillerde
konumlandırılarak tasarımın kaba hali oluşturulur. (Şekil: 11 A) Bu formlar ve yüzeyler
üzerine dokular ve desenler de imk}n varsa ve kolaylık sağlayacaksa bu aşamada eklenir.

Üç boyutlu programlarda illüzyonun gerçekçiliğini sağlayan en önemli etkenlerden birisi isteğe
göre ayarlanabilen ışıktır. Işık, gölgeler yardımı ile formların hacminin, derinliğinin ve diğer
formlarla olan ilişkisinin kurulmasına yardımcı olur. Üç boyutlu görsel oluşturulduğunda bu
görüntünün render edilmesi gerekir. Yani görsel üç boyutlu programın kamerasından
göründüğü gibi, belirlenen perspektifte piksel tabanlı (raster) görüntüye dönüştürülür. Bu
görüntünün formattan kaynaklı bir bozulmaya uğramaması için sıkıştırılmamış .TIFF, .BMP
gibi bir formatta kaydedilmesi yararlı olacaktır. (Şekil: 11 B)
Şekil: 11 A-B Üç boyutlu programda modelleme, desen/doku, ışık ayarlama ve render

Bu aşamadan sonra görüntü Adobe Photoshop gibi piksel tabanlı bir programda açılır ve
halının sınırları seçilerek perspektif kırpma işlemi yapılır. Perspektif kırpma, perspektif
görüntüye sahip iki boyutlu bir şeklin üstten ve ortadan görüntüsünün elde edilmesinde
kullanılır. Bunu yaparken halının boyutu ve üretilmesinde kullanılacak düğüm sıklığına göre
hesaplanan tasarım boyutuna göre ende ve boydaki piksel sayısının girilmesi gerekmektedir.
Bu değerler girilerek yapılan perspektif kırpma sonrası halı üstten görünüşü ile ekrana gelir.
(Şekil: 12 A) Halı deseni bu hali ile sınırları haricinde deforme form ve şekillerden oluşur bir
haldedir ve böyle de görünmelidir. Elde edilen bu görüntüyü halı olarak üretmek için renk
sayısının azaltılması ve istenilen renklere göre ayarlanması gerekmektedir. Bunun için renk
formatı index renklere dönüştürülerek renk sayısı ve renk geçişlerinde kullanılacak değerler
ve efektler ayarlanır. Halı deseni bu hali ile üretime verilebilir, ancak üretimden sonra gözü
rahatsız edecek, motiflerde, çizgilerde ve boşluklarda olan birtakım piksel dağılmaları gibi
bozukluklar, görsel netlik sağlayacak şekilde dikkatli bir biçimde kontrol edilerek düzeltilmeli,
gerekirse üzerinden yeniden çizilmelidir. (Şekil: 12 B) Bu düzeltme aşamasından ve üretim
renkleri girildikten sonra desen üretime hazırdır. (Şekil: 13 A-B)
Örneklerde gösterilen halılar yine üç boyutlu programlarda Bahadır Öztürk tarafından
oluşturulmuştur. Halılar 160 cm X 230 cm ebatlarında, oturma odalarında, salonda veya ofiste,
yerde kullanıma uygun, Wilton tipi tezgahlarda üretilen, makine halısı olarak
tasarlanmışlardır. (Şekil: 14, 15, 16, 17)
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Şekil: 12 A) Photoshop’ta perspektif kırpma ve B) Üretim deseni için görsel düzeltme

Perspektif kırpma işlemi uygulanmış görsel (Halı boyutu: 160 cmx 230 cm, sıklık: 48 x 48
hav/dm2, tasarım boyutu: 768 px X 1104 px)

Şekil: 13 A) Üretim deseni ve B) Üretilmiş halı
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Şekil: 14

Şekil: 15

Anamorfik görüntüye sahip halı için en uygun üretim şekillerinden birisi de dijital baskı
tekniğidir. Dijital baskı tekniği ile desenlendirilmiş halılar son yıllarda ekonomik olmalarından
dolayı oldukça talep görmektedir. Teknik olarak ofiste veya evlerde kullanılan püskürtmeli
yazıcılardan farklı olamayan bu teknikte, renk sınırlaması olmadığı için milyon renge sahip
fotoğraf görüntüleri halılarda kullanılabilmektedir. Hatta üretilmiş halıların yüksek
çözünürlükle çekilmiş görüntüleri basılarak belli bir mesafeden gerçek halı illüzyonu yarattığı
için en fazla bu amaçla kullanılmaktadır.
Bu teknikte anamorfik halı görseli yine üç boyutlu programlar aracılığı ile oluşturulabileceği
gibi, istenilen halı açısına sahip bir alanın içesine görsel illüzyon oluşturacak şekilde fotoğraf
görüntülerinden bir kompozisyon kurularak da oluşturulabilir. Bu aşamadan sonra istenilen
çözünürlükte ve boyutta perspektif kırpma işleminden sonra üstten görünümlü halı görüntüsü
elde edilip gerekli düzeltmeler yapılarak halı deseni baskıya gönderilebilir. Perspektif kırpma
sonrasında özellikle perspektifin daraldığı kısımlarda interpolasyondan kaynaklı bulanıklığın
az olması için görüntülerin yüksek çözünürlüklü olmasına ve dikkat edilmelidir. (Şekil: 16)
Şekil: 16 Anamorfik desene sahip dijital baskılı halı

https://tr.pinterest.com/pin/327848047846592402/, 2018
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Anamorfik tasarıma sahip halıların tasarımları sabit bir bakış açısına göre tasarlandıkları için
diğer halılara uygulanan büyütme ve küçültme işlemlerini bu tasarımlara yapmak form ve
desenlerde basık görünme, uzama veya açılarda görsel deformasyonlara sebep olacağı için
hata olacaktır. Bu tasarımların büyük veya küçüğünü üretmek tasarım aşamalarının boyut ve
bakış açısına göre yenilenmesini gerektirmektedir.
3. SONUÇ
Bu çalışmada, halı örneği üzerinden 2 boyutlu yüzeye yapılan anamorfik tasarım tekniği ve bu
tasarımların bazı üretim tekniklerinde nasıl uygulanabileceği üzerinde durulmuştur.
Çalışmadaki iki boyutlu anamorfik desen üretim teknikleri diğer iki boyutlu yüzeylere
uygulamak amacıyla da kullanılabilir. Anamorfik çalışmalar, sanat ve tasarım alanlarında
izleyiciye gizemler ve yanılsamalar yardımı ile sıra dışı deneyimler sunmaktadırlar. Bu nedenle
anamorfik çalışmaların daha uzunca bir süre üretilmeye devam edeceği düşünülmektedir. İki
boyutu yüzeyler üzerine yapılan örnekler gibi halılar üzerinde desen olarak yapılan yaratıcı
örnekler de bu süreçte az da olsa karşımıza çıkacaktır.
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1970’LERDE AVRUPA VE AMERİKA’DA TOPLUMSAL TEMELLİ DUVAR RESMİ
HAREKETLERİ
Öğr. Gör. Hamdi Gökova*
Özet
1960’ların politik hareketliliği, dünyada milyonlarca insanın siyasi olarak aktif hale getirdi.
Savaşa, sömürgeciliğe, ırkçılığa ve cinsiyet ayrımcılığına karşı verilen mücadeleler önemli
kazanımlara yol açtı. Modernizme yönelik eleştiriler postmodern süreci başlattı ve gerçekçi
temsil yeniden gündeme geldi. Toplumsal duyarlılığın önem kazandığı bu dönemde yerleşik
sanat anlayışına ve elitizme karşı çıkan sanatçılar, sanat yapıtıyla izleyiciyi dolaysız bir
biçimde karşılaştırabilmek için duvar resmine yöneldiler. Bu öncü sanatçılar özellikle
Amerika’da halkın da dahil olduğu duvar resmi çalışma grupları oluşturarak, toplumsal ve
etnik konuları ele alan sayısız duvar resmi gerçekleştirdiler. Bu uygulamalar aracılığıyla
siyahlar ve göçmenler seslerini duyurma ve haklarını arama şansını elde ettiler. Avrupa’da da
etkisini gösteren bu duvar resmi hareketi, burada yerel yönetimlerin ve belediyelerin de
desteğiyle gelişerek varlığını sürdürdü. Burslar ve fonlarla desteklenen bu uygulamalarda hem
sanatçılar hem de halktan kişiler yer aldı. İngiltere’de soğuk kent dokusuna renk ve sıcaklık
getiren duvar resimleri, Almanya’da kentsel çevreye disiplinler arası sanat yoluyla müdahale
araçlarından biri olarak kullanılmıştır. Savaşla hesaplaşma, göçmen işçilerin entegrasyonu gibi
toplumsal sorunlar buradaki çalışmaların sosyolojik temalarını oluşturur.Esinini Meksika
duvar resminden alan çağdaş duvar resmi hareketi, 1990’lardan bu yana etkin olan sokak
sanatı bağlamında gündeme gelen anıtsal duvar resmi uygulamaları nedeniyle yeniden
değerlendirilebilir ve ilham kaynağı olabilir. Literatür taraması ve internet araştırması
yapılarak oluşturulan bu çalışma, seçilmiş görsel örnekler üzerinden çözümlemeler yapılarak
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Duvar resmi, Kamusal sanat, Modernizm, Postmodernizm.

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, İzmir, hamdi.gokova@deu.edu.tr /
hamdigokova62@gmail.com
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SOCIAL-BASED WALL PICTURE MOVEMENTS IN EUROPE AND USA IN THE 1970s
Abstract
The political mobility of the 1960s made million of the people politically active in the world.
The struggles against war, colonialism, racism and gender discrimination have led to
significant gains. Criticisms towards modernism have begun the postmodern process and
realistic representation has re-emerged. In this period when social sensitization gained
importance, the artists opposed to the concept of established art and elitism turned to wall
painting in order to compare artwork directly with the audience. This pioneering artist have
created numerous wall paintings that deal with social and ethnic issues, especially by creating
wall-painting working groups, including the public. Through these practises, black people and
immigrants had the opportunity to announce their voices and search for their rights. This wall
painting movement, which also had an impact on Europe, continued to develope with the
support of local governments and municipalities. Both artists and the public took part in these
practices supported by scholarships and funds. Wall paintings that brought color and warmth
to the cold urban fabric in England were used as interdisciplinary means of intervention
through the urban environment in Germany. Social problems such as reckoning of war,
integration of migrant workers constitute sociologial themes of the studies here.Contemporary
mural painting which inspired by Mexican mural painting can be re-evaluated and inspired by
the monumental wall painting practices that have been on the agende since 1990s. This study
will be presented by analyzing the selected visual examples and internet research.
Keywords: wall painting, public art, modernism, postmodernism

1. GİRİŞ
İlk insan vahşi doğadan korunmak için mağaraya sığındığında duvarla karşılaşmıştır. Egemen
olamadığı doğa ve bilinmeyen dış güçlere karşı, dinsel ve büyüsel amaçlarla mağara duvarına
çizimler yapmaya başlayan insan, duvar resminin de ilk örneklerini vermiş oldu. Yerleşik
düzene geçilmesiyle birlikte dört duvarla tanışan insan için duvar, yerleşik düzenin ürünüydü.
Duvar, malın koruyucusu, düzenin savunucusuydu (Çil, 2004: 40). Öte yandan aşılması veya
yıkılması gereken bir engeli de temsil eden duvar, binlerce yıl çeşitli uygarlıkların kültür ve
tarihlerinin taşınmasına aracılık etti. Duvar üzerinde doğan duvar resmi ve graffiti; insanların
düşünce, duygu ve inançlarını yansıtabildikleri bir iletişim aracı oldu. Duvar resimleri binlerce
yıl sosyal, politik, ekonomik ve estetik kaygılar içerisinde, çeşitli nedenlerle yapıldı.
Binaların dış yüzeylerini boyama, binanın geçmişi kadar eski bir uygulama olmasına rağmen
çağdaş, harici duvar resimlerinin kaynağı, Kuzey Amerika’daki sokak resimlerinde görülmekte
olup pop artın, grafitinin yaygınlaştığı altmışlı yılların sonlarındaki radikal havada ortaya
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çıkmıştır (Cooper ve Sargent, 1979: 7). Bunlar, kent yaşamının insan doğasına aykırı yönlerine
ve adaletsizliklerine karşı çıkan, sosyal tabanlı duvar resimleriydi. 1968’de Chicago’da
boyanan Saygı Duvarı, Amerika’daki diğer etnik azınlıklar arasında, kendi topluluklarını
ilgilendiren konular üzerinde yoğunlaşan duvar resimlerinin yapılmasında öncü oldu. Bu
çalışmaların daha erken referansları ise, Rivera Orozco ve Siqueiros öncülüğünde
gerçekleştirilen Meksika Duvar Resimleridir. Burada sanatçılar, yerliler ve topraksız köylüler
gibi sıradan insanları yüceltmiş, onurlandırmış ve anıtsal sanatın kahramanları haline
getirmişlerdir. Onların çalışmaları artık Amerikan duvar sanatının gelişiminin, Sovyetler
Birliğinin ve komünist Çin’in anıtsal sanatının ve Avrupa dışındaki ilk modern sanat
hareketinin oluşumundaki temel itici güç olarak kabul ediliyor (Wrigley, 1997: 22).
Avrupa’da kamusal alanlarda sanat hareketi de 68 ruhunun etkisiyle Amerika ile eş zamanlı
olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Paris öğrenci olaylarında ortaya atılan ‘sokaklarda sanat’
fikri önemli bir etki oluşturdu. Modernist ve elitist sanatın, sanat yapıtıyla halk arasına
koyduğu mesafenin sorgulanması, yeni sanatsal formların ortaya çıkmasına neden oldu ve Pop
art gibi yeni akımlar ya da Happening veya Sempozyum gibi sanatçıyla seyirci arasında direkt
ilişki kurulmasını sağlayacak yeni sanatsal faaliyet biçimleri o zamana kadar bilinmeyen
kültürel yaşantılarla çakıştı (Manske, 1984: 9). Bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ‘Kamusal
Alanlarda Sanat’ fikri sanatçıyla vatandaş arasında belirli bir uzlaşı zorunluluğunu da
beraberinde getirdi; halk nitelikli sanata olumlu yaklaşacak, sanatçı da sokaktaki adamı
ciddiye alacak ve zor da olsa onunla diyaloğa girecekti. Sanatın yeni kabul ve paylaşılma
biçimlerinin arayışı sonucunda,duvar resmi gibi, neredeyse unutulmuş kamuya açık sanat
biçimleri yeniden keşfedildi. Özellikle ABD’de sanatçılar azınlık gruplarının büyük desteğiyle
geniş bir hareket başlatmayı başardılar. Halktan kişilerle sanatçıların ortaklaşa
gerçekleştirdikleri duvar resimlerinin tasarımlanması ve boyanmasından özel bir üslup doğdu;
bağımsız, kamusal bir sanat dili (Manske, 1984: 9).
Bu çalışma, 1970’lerde toplumsal yönelimli çalışmaların Amerika’daki başlangıcı olarak Saygı
Duvarı’nı temel alıp, kuzeyden güneye gelişimini belirli örnekler üzerinden incelerken,
Avrupa’daki çalışmaları da Almanya, İngiltere ve İsveç’ten seçilmiş sınırlı örneklerden
hareketle ele almayı amaçlamaktadır. Kuşkusuz dünyanın dört bir yanında birçok ülkede
dönemin ruhu gereği oluşturulmuş duvar resimleri mevcuttur ve bunların hepsine değinmek
daha hacimli bir çalışmayı gerektirir. Sınırlı örnekler üzerinden de olsa (özellikle Avrupa
bölümünde) konu hakkında bir farkındalık yaratabilmiş olmak bu çalışmanın temel amacıdır.
Son yıllarda sokak sanatındaki gelişmeler bağlamında anıtsal duvar resminin tekrar gündeme
gelmesi de bu çalışmaların yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.
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2. AMERİKA’DAKİ TOPLULUK VE TOPLUMSAL TEMELLİ DUVAR RESMİ OLUŞUMLARI
2.1. İlk Uygulamalar ve Saygı Duvarı
1967 yılında Chicago’da (Kuzey Amerika), siyahların yoğun olarak yaşadığı bölgede, yarı terk
edilmiş iki katlı bir binanın cephesine boyanmış olan ‘Saygı Duvarı’ (The Wall of Respect) adlı
çalışma, topluluk ve toplumsal kökenli ilk ve önemli uygulamalardan birisidir (Resim 1). Bu
çalışma, siyah toplumun kendi kültürünü ve tarihini tanımlaması ve siyah kahramanlarını
onurlandırması açısından da özel bir öneme sahiptir. Eklektik bir kolaj mantığında
gerçekleştirilen saygı duvarı, yazı, fotoğraf, resim gibi bileşenlerden oluşuyordu. Sanatın
değişik dalları, spor, devlet yönetimi gibi sosyal yaşamın her alanından siyahi kahramanlar,
farklı sanatçılar tarafından duvarın belirli bir bölümünde tasvir ediliyordu. Katılımcıların çoğu
OBAC (Siyah Amerikan Kültürü için Organizasyon) üyesiydi.
Resim 1. Saygı Duvarı,1967

Resim 2. Saygı Duvarı,1970, 3. vers.
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Saygı duvarı 1968, 1969 ve 1970 yıllarında değişik gerekçelerle dört kez elden geçirildi. İlk
değişiklik siyahi toplumun politik gerekçeleri bağlamında yapıldı, daha sonrakiler de yangın
nedeniyle yenileme ve sanatçıların kendi gerekçeleri doğrultusunda gerçekleşti (Resim 2). Sivil
toplum örgütlerinin gösterilerine sahne olan duvar bölgesi, yerel çetelerin desteğini aldı. Bu
esnada civarda başka duvarlar da boyandı. Saygı duvarının ünü Chicago’nun ötesine uzanınca,
1968’de “Doğu Yakası Sesi” adlı kuruluş duvarı boyayan sanatçılardan William Walker, Eugene
Eda, Eliot Hunter ve Edward Christmas’ı Detroit’e davet etti. Sanatçılar orada ‘Haysiyet
Duvarı’nı (Wall of Dignity)’ gerçekleştirdiler (Resim 3). Başka çalışmalar da yapıp Chicago’ya
döndüklerinde, Walker ve Eda, polis baskısını dramatize eden paneller ekleyerek Saygı
duvarını yenilediler (1969), daha sonra da caddenin karşısında kapıları çakılarak kapatılmış
bir apartmanın yüzeyinde ‘Hakikat Duvarı’nı (Wall of Truth)’ boyadılar. Baskı (zulüm), birlik
ve yüzleşme temalarıyla ilişkili olan duvar, daha keskin toplumsal mesajlar içeriyordu (Resim
4). Bir bölümde Walker, gerçek posterleri resim ile birleştirdi. Bir panel aşağıdaki başlıkla
birlikte asıldı; Bu toplumun insanları Biz. Bizim olanı korumak için bu binayı talep et (Cockroft
vd., 1998: 7).
Saygı duvarı fikrini sponsorlara, OBAC’a ve kırk üçüncü cadde toplum örgütüne ilk öneren kişi
olan William Walker (1927-2011), güzel sanatlar eğitimi almış bir sanatçı olarak galerilerce

reddedilmesinin ardından, sehpa resmini bırakıp duvar resmine yönelmiştir. Walker, halkın
Saygı duvarına gösterdiği olumlu
Resim 3. Haysiyet Duvarı, 1968

Resim 4. Hakikat Duvarı, 1969

tepkinin sonucunda etrafında birçok sanatçıyı toplayarak 1971 yılında John Pittman Weber ve
Eugene Eda ile birlikte ‘Chicago Mural Group’u (günümüzde CPAG; Chicago Public Art Group /
Chicago Kamu Sanatı Grubu) kurar ve bu grup geniş bir katılımla büyür. Yayınladıkları ‘Mural
Manuel; Duvar Resmi El Kitabı’nda da projelerin başarılı bir biçimde uygulanmasının
prensipleri anlatılır. William Walker, yalnızca saygı duvarındaki rolüyle değil, kamu sanatının
doğması ve yerleşmesindeki katkıları nedeniyle de öncü bir sanatçıdır.
1970 yılı Chicago ve diğer şehirlerde duvar resmi için muazzam bir büyümenin olduğu yıl
oldu. Yalnızca Chicago’da siyah, beyaz, Chicano (Meksika kökenli Amerikalılar) ve Asyalıların
yönettiği 30 duvar resmi (hatta Boston’da daha fazla) boyanmıştır. Federal, eyalet ve yerel
bağışlar, muralistlerin çok daha büyük ölçekte çalışmasını mümkün kıldı. Dahası 1970 duvar
hareketinin ilk manifestosunun yazıldığı yıl oldu. ‘Sanatçılar Bildirisi’ William Walker, Eugene
Eda, John P. Weber ve Mark Rogovin tarafından yazıldı. Bildirinin yazılmasına Chicago Çağdaş
Sanat Müzesinde, Şubat-Mart 1971’de açılan ‘Halk İçin Duvar Resmi Sergisi’ vesile oldu.
Saygı Duvarının ve diğer resimlerin bulunduğu bölge kent yönetiminin kentsel dönüşüm
projesi kapsamındaydı ve yıkım kararı alınmıştı.1969 ve 1970’de iki kez duvarlar bölgesinde
gerçekleşen kitlesel mitingler şehirdeki planlı yıkımı geciktirmeye zorladı ama engelleyemedi.
1971 yılında önce kaynağı belirsiz bir yangınla Saygı duvarı tahribat gördü. Panellerin bir
kısmı kurtarılabildi. Çoğunluğu Hakikat Duvarından kalan az sayıdaki birkaç pano, Eda’nın
gözetiminde Malcolm X Kolejinin dış bölümüne yerleştirildi. Saygı Duvarı gitmişti ama
ateşlediği hareket çok canlıydı. Çağdaş duvar resmi hareketi adına ortaya yeni unsurlar
çıkmıştı, bunlar; resimler seçkin mekanlar yerine siyah, işçi ve azınlıkların ihmal edilmiş
mahallelerinde ve dış mekanlarda yapılıyor, sanatçı grupları duvar programlarını yönetiyor,
siyahların ve azınlık göçmenler etkin bir rol üstleniyor, yerel toplumsal destek ve katılım
belirgin bir özellik olarak ortaya çıkıyordu.
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2.2. Duvar Resimlerinin Gelişimi ve Yayılması
Saygı Duvarının açtığı yol sayesinde izleyicinin de katıldığı ve kendini ifade ettiği mahalle
duvar resimleri popüler bir sanat formuna dönüştü ve yeni bir sosyal bağlama dahil oldu.
Ortaya çıkan bu olumlu enerji alışverişi, duvarların belirlenmesini ve uygulamayı kolay ve
sorunsuz bir hale getirdi. 1970’lerin sonuna gelindiğinde, artık duvar resminin potansiyel
yerinin sahibine, duvar resminin ne olduğunu açıklamak gerekli değildi; bu muraller sanatsal
ve politik olarak meşru hale gelmişlerdi (Drescher, 1998: 282).
Amerika’da Wietnam savaşından sonraki ekonomik durgunluğa karşı çıkarılan Federal
İstihdam ve Eğitim Yasasıyla (CETA) duvar sanatçılarına da destek sağlandı. Bu sayede duvar
resimleri ülke çapında yaygınlaşmaya başladı. Resimleme alanları, binaların ve toplum
merkezlerinin duvarlarından, bilboardlar, otoyol ses bariyerleri, alt geçitler, ahırlar ve siloların
duvarlarına doğru genişledi. İlkokuldan başlayıp, liseye kadar her seviyeden okulun
programında duvar resmine yer verildi.
Finansal desteklerin ortaya çıkması ve bu türden kurumsallaşmanın artmasıyla birlikte duvar
resimleri başlangıçtaki doğrudan ve dolaysız bir biçimde toplumun dışavurumu olma özelliğini
kaybetmeye başladı. Bu aşamada finansman kurumları acil, aktivist projelerden daha çok
kurumsallaşmış projelere doğru genel kaymanın bir parçası olan finansal destek tekniklerini
geliştirdiler (Drescher, 1998: 283). Geçici çalışma grupları, toplumsal örgüt organizasyonlarına
dönüştü. Finans desteği sağlayan kurumlar tasarım üzerinde söz sahibi olmaya ve bitmiş
tasarımı önceden görerek onaylama talebinde bulunmaya başladılar. Yine de bütün bunlar
toplumsal kökenli ve halka dönük duvar resimlerinin tasarlanmasına engel olmadı. Toplum
duvar resmi formu, gazete ve dergilerde yayınlanan yazılar, bu konuda basılan kitaplar,
okullarda ve toplum merkezlerindeki sunumlar, konferanslar ve sempozyumlar sayesinde
sanat tarihsel açıdan dikkate değer hale geldi.
Bu dönemde boyanan en etkili duvar resimleri San Francisco ve New York’tadır. Los
Angeles’taki ‘The Great Wall of Los Angeles / Los Angeles’ın Büyük Duvarı’, 1976 – 1983, yarım
mil uzunluğunda büyük bir çalışmadır (Resim 5). SPARC’ın (Social and Public Art Resource
Center / Sosyal ve Kamusal Sanat Kaynak Merkezi) kurucularından Judith Baca tarafından
tasarlanan ve kuruluşun ilk kamusal projesi olan bu çalışma, San Fernando vadisindeki
Tujunga sel kontrolü kanalının kenarında bulunmaktadır. California’nın 1950’lere kadarki
tarihini anlatır.
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Resim 5. Los Angeles’ın Büyük Duvarı (Detay), 1976-1983

1980’lerin ortalarında Los Angeles’ta bir araya gelen eylemci bir duvar resmi grubu San
Francisco (Mission Ditrict) Balm Alley’de, ABD’nin Orta Amerika’ya müdahalesini protesto
eden ve yerli Amerika kültürlerini kutsayan, sokak ve duvarlar boyunca yirmi yedi adet duvar
resmi gerçekleştirdiler (Resim 6).
Resim 6. Balm Alley / San Francisco Murals, 1984-85
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Yaklaşık aynı tarihlerde otuz civarında bir başka grup sanatçı da New York’ta ‘La Lucha
Continua’ (Mücadele devam ediyor) mural parkını oluşturdular. Buradaki resimler grubu, La
Lucha’nın (Sosyal adalet için mücadele) kentte ve dünyadaki izlediği yolları gösteriyordu
(Resim 7).
Resim 7. La Lucha Continua, Artmakers Collective, New York, 1985

Bu iki proje görsel açıdan tek tek boyanmış olanlara göre daha güçlü etkiye sahiptirler. Bu
dönem duvar resimlerinde altı çizilmiş olan şey, başlangıçtan gelen siyasi eylemsellikti. Ele
alınan ve çözülmeye çalışılan sorunlar ABD toplumunun merkezinde olmaya devam etti. Yeni

teknik ve malzeme olanakları (sprey boya vb.), happening gibi gelişmelere rağmen bir sanat
formu olarak duvar resminin devamlılığı, direnci ve kalıcılığı önemli bir noktadır.
San Francisco körfez bölgesi, duvar sanatçılarının lobi faaliyetleri ve oluşturulan yerel fonlarla
gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde, uluslararası bir duvar resmi merkezi haline geldi. Los
Angeles’ta 1994 Dünya kupası maçları için resmi olarak desteklenen altı duvar resmi SPARC
yönetiminde boyandı. Sponsorluğun rolü önemli ölçüde hissedilmeye başladı. Bir diğer önemli
resim grubu ise Barrio Logan topluluk bölgesini ikiye bölen Coronado köprüsünün yüze yakın
sütununda yer alır (Chicano Park).
Topluma dönük kamusal sanat projeleri baştan beri bahsedildiği gibi CPAG, SPARC gibi duvar
resmi uygulama gruplarınca gerçekleştirilmiştir. Güneybatıda ‘Artes Guadalupanos Aztlan’ gibi
sonradan dağılan grupların yanı sıra New York’ta 1971 yılında Susan Shapiro sanat
yönetmenliğinde ‘City Arts Workshop’ kuruldu. Kar amacı gütmeyen ve öncelikle sosyal
sorumluluk ve iyileştirme projesi bağlamında gençlerle çalışan bu grup kapandıktan sonra,
1989’da ‘City Arts İnc.’ adı altında yeniden kurularak yoluna devam etti. Buradan ayrılan bir
grup ise ‘Art Makers’ olarak çalışmalarını sürdürdü. Art Makers, CPAG, SPARC, Precite Eyes,
Philadelphia’s Mural Art Programme gibi hala devam etmekte olan duvar resmi grupları,
topluluk temsilcileri ve sponsorlar arasında dengeli bir ilişki kurmaya çalışırlar. Her deneyimli
duvar grubu, potansiyel duvar alanlarının, fon verenlerin, duvar sanatçılarının, toplulukların
veya onların temsilcileriyle biraz farklı bir biçimde çalışır. Herkes tarafından paylaşılan en
yaygın özellik, muralistin deneyimini sponsor grubun arzularının kolaylaştırıcısı olarak
kullanmaktır (Drescher, 1998: 293). Buradaki hassas denge, aktivist amaçlardan olabildiğince
uzaklaşmamaktır. Çalışmanın başarısı da teslim tarihi gibi sınırlayıcı bir baskının olmamasıyla
yakından ilişkilidir.
2.3. Konular/Temalar
Topluluk duvar resimlerinin başlangıçtaki tasarımları çatışma ve fikir ayrılığı temeline
dayanmıştır. Bu özellik, şiddeti azalarak da olsa varlığını sürdürmektedir. Farklı coğrafi
bölgelerdeki duvar resimleri, içinde bulunduğu toplumun etnik çeşitliliklerini vurgulamıştır.
Bu vurgu, ‘farklılıklarımız var ama sonuçta hepimiz bir aradayız’ mesajını da içinde barındırır
ve belirli bir iyimserliği yansıtır. Duvar sanatçılarının çalıştıkları en güçlü projelerden birisi
evsiz insanlarla ilgilidir (Resim 8). Bu tema, yoksulluk, engelliler ve sağlık hizmetleri
konularıyla da zenginleştirilir. Duvar resimlerinde insanların ele alınışındaki anıtsallık
nedeniyle tasvirler genellikle onların yaşamlarında ve diğer temsillerinde olmayan bir saygıyı
da yansıtırlar. Protest duvar resimleri Rodney King hakkında Boston’daki bir duvar resminde,
New York’un La Lucha Continua duvarlarında ve Los Angeles’taki ‘Kara Panter Partisinin
Tarihçesi’nde polisin vahşetini toplumun dikkatine sunmuştur. Emekle ilgili duvar resimleri de
sendikalı ve sendikasız olarak gerçekleştirilmiş, başta Birleşik İşçi Sendikası (UFW) olmak
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üzere diğer sendikalar (özellikle uzun sahil işçileri ILWU) tarafından da desteklenmiştir
(Resim 9).
Resim 8. Hatırlamaya Neden Olmak, Resim 9. 1934 SF Genel Grevi anısı,
Johanna Poeting, 1992
ILWU, S.Francisco, 1986

Saygı duyulacak bir simgeye dönüşen siyah kartallı UFW sembolü de Chicanoların
mücadelesine gösterilen saygının göstergesi haline geldi. Hem Katolikliğin simgesi, hem de
‘Eylemciliğin Koruyucu Azizi’ olan Guadalupe Bakiresi’nin görüntülerinde olduğu gibi, UFW
hem bir emek hem de daha geniş bir öneme sahiptir. Eğitim amaçlı çalışmalarda duvar resmi
risk altındaki gençlerin rehabilitasyonu ve bilimsel derslerin uygulamalarındaki yardımcı rolü
nedeniyle devreye sokulmuştur.
Uluslararası dayanışma duvar resimlerinin odak noktası Latin Amerika olmuştur. Nikaragua
devrimi, El Salvador’da ve Guatemala’da devam eden mücadeleler büyük ilgi gördü ve Latin
Amerika’daki anıtsal kamusal sanatın önem kazanması, duvar resmine eğilimli sanatçı
kesiminin dikkatini bu bölgelere çekti. Sandinista yönetiminin kısa döneminde sanatın geliştiği
ve dünya çapında özel bir üne sahip ‘Duvar Resmi Okulu’nun kurulduğu Nikaragua özel bir
öneme sahipti. ABD’den ve dünyanın dört bir yanından muralistler duvar resmi yapmak üzere
Nikaragua’ya seyahat ettiler ve bazıları ülkelerine döndüklerinde Nikaragua’yla ilgili duvar
resimleri boyadılar (Drescher, 1998: 299). Dört Amerikalı Yahudi kadın tarafından kurulan
‘Break the Silence Mural and Arts Project / Sessizliği Yıkmak Duvar ve Sanatlar Projesi’ de
diğer bir uluslararası dayanışma duvar resmi grubudur ve Batı Şeria’ da Filistin halkıyla
dayanışma içinde duvar resimleri boyamışlardır.
Son zamanlarda ortaya çıkan en önemli tema ekolojik ve çevresel konuları içermektedir.
Sanayileşme ve çevre arasındaki uyuşmazlığı yansıtan bu çalışmalara dair örnekler
Venedik’teki bir sahil bulvarında ve Denver’deki bir havaalanında nesli tükenmekte olan
türlerin betimlenmesi şeklinde ortaya konulmuştur. Mistik ve manevi konular, sık sık kadın
temalarıyla birleştirilerek, La Madre Tonatzin veya Guadalupe Bakiresi gibi geleneksel
tanrıların çağrıştırılmasıyla ve kültürel mirasa yapılan göndermelerle birleştirilerek ele
alınmıştır. San Francisco’daki çarpıcı ‘Masterpiece-Women’s Building / Başyapıt-Kadınların
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Binası’ bu açıdan önemli bir örnektir. Burada tarihsel ve manevi figürler yan yana getirilerek
her iki boyutun da kadınların deneyiminin bir parçası olduğu ifade edilmiştir (Resim 10). Bu
görkemli çalışma, kadınlar söz konusu olduğunda mural örgütlerinin kadınlar tarafından
yönetilmesinin de bir örneğidir ve yedi kişilik bir kadın grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.
Resim 10. Başyapıt/Kadınların Binası Duvar Resmi, 1995, San Francisco

Latin duvar resimleri söz konusu olduğunda, Zapata, Hidalgo ile birlikte diğer Meksika
devriminin kahramanları, Aztek Güneş Taşı, Guadalupe Bakiresi gibi figür ve motifler
kompozisyonları oluşturur. California ve Güneybatıda çoğunluktadır. New York ve
Philedelphia’da Porto Rico’luların, Chicago’da, Chicanolarla, Porto Rico’luların çalışmaları
bulunur. Bunların dışında, Denver’de, San Francisco Balm Alley’de, Mission Ditrict’te yer
alırlar. California’daki iki grup resim özellikle önemlidir. İlki Los Angeles’taki Estada Court
Projesidir ve Estada mahkemesinin toplu konut ünitelerinin/binalarının duvarlarına
boyanmıştır (Resim 11). Diğeri ise en kapsamlı Latin duvar resmi grubudur ve yerel sakinlerin
parkı 1970 yılında inşa ettiğinden beri Coronado köprüsünün yaklaşık yüz destek (viyadük)
sütununun ‘muralize’ haline getirildiği San Diego’daki Chicano Parkında bulunmaktadır (Resim
12).
Resim 11. Biz Azınlık Değiliz, 1978

Resim 12. Bütün Yollar Körfeze
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3. AVRUPA’DAKİ PARALEL UYGULAMALAR
Amerika’da 60’ların sonlarında başlayan kamusal alanlardaki çağdaş duvar resmi hareketi,
yaklaşık aynı tarihlerde Avrupa’da da varlığını göstermeye başlar. Dönem ruhuyla da
ilişkilendirilebilecek olan bu eş zamanlı oluşumlar, içerik olarak birbirine paralel olan ve
kısmen resmi destek gören ABD ve İngiltere’deki ‘community art / topluluk sanatı’ ya da
Almanya’daki ‘Stadtteilkultur / kentsel bölge kültürü’ gibi faaliyet alanları, değişik
geleneklerden kaynaklanmalarına rağmen ABD ve Almanya’da aşağı yukarı aynı zamanda
vücut buldular (Manske, 1984: 10). Fransa ve İngiltere’den sanatçılar, ABD’li deneyimli duvar
sanatçılarıyla, değişim programları çerçevesinde yer değiştirerek çalışmalar gerçekleştirdiler.
İngiltere’de 70’lerden bu yana faaliyet gösteren ‘Greenwich Mural Workshop’, ‘Londra’daki
Duvar Resimleri’ başlıklı rehber kitap yayınladı ve etkinlikler Almanya, Kanada, Avustralya ve
Nikaragua’da devam etti. Duvar resimleri hakkında, masada açıp okunabilen türde (Cafe Table
Books) lüks bir kitap İngiltere ve Los Angeles’ta yayınlandı. Londra’da kurulan ‘Duvar
Resimleri Koruma Topluluğu / The London Mural Preservation Society’ 1970’ler ve 1980’lerde
gerçekleştirilen duvar resimlerinin yerlerini belirlemek, kayıt altına almak ve korumak için
kurulmuştu.
Amerika’daki çalışmalar Avrupa’dakilere göre daha keskin politik söyleme sahiptir. Kamusal
alanda halkın hedef alınması ve katılımı anlamında benzer hedefler söz konusudur. Ancak
Avrupa’daki uygulamalar, kentsel çevrenin sanat yoluyla iyileştirilmesi, endüstrileşmenin ve
savaşın olumsuz etkilerinin kırılması gibi Avrupa’ya özgü ilave amaçları içinde
barındırmaktadır.
3.1. Bremen’de (Almanya) Kamusal Sanat Bağlamında Duvar Resmi Uygulamaları
Teknolojik aşırılığın kentsel çevreye olumsuz etkisini ilk fark eden Bremen kenti, sanatçıyı
kentsel çevrenin değişim sürecine dahil etmek amacıyla 1973’te ‘Kamuya Açık Alanlarda Sanat’
programını Kent Parlamentosundan geçirdi. Kentin estetik, kültürel açıdan yoksun eski
endüstriyel bölgeleri ve betonlaşmış yeni yerleşim bölgelerinde sanatsal etkinlikler yaratmak
amaçlanmıştı. Sanatçıyla halkı bir noktada birleştirmek, kenti sanatla içli dışlı kılmak, sanatı
gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek diğer amaçlardı. 1973’ten bu yana okullara, özel
ve kamu binalarına ve eski sığınaklara 150’den fazla sanat yapıtı yerleştirildi. Şehrin önemli
caddelerinin kavşak noktalarında 50’den fazla duvar resmi uygulandı ve bunlar boyutları ve
renk cümbüşleriyle halkı etkisi altına aldılar. Bunların birçoğu II. Dünya Savaşından kalma
yeraltı sığınaklarının duvarına yapılmıştır (Resim 13). Burada sanatçılar belirli bir yüzleşme
yaşamış ve bu savunma amaçlı binaların eski işlevleri, kimi sanatçıları yaşadıkları kentsel
bölgenin tarihi ve bütünüyle, hatta genel olarak savaş temasıyla doğrudan hesaplaşmaya
götürmüştür (Manske. 1984:1). Figüratif bir dilin hakim olduğu buradaki duvar resimlerinin
üslubu, Pop art, Foto-gerçekçilik, daha eski Meksika duvar resimleri geleneği ve Amerikalı
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örnekler doğrultusundadır. Bremen’nin bu programı Berlin, Hamburg gibi diğer Alman
şehirleri tarafından da örnek alındı.
Resim 13. Jurgen Waller ve ekibi, Bremen tersanesi AG-Weser’in tarihi (1878-1978),
Gröpelingen, 1978, 8 x35 m., Dar kenarlar: 8 x 12 m.

Düsseldorf’ta 1978 yılında binalarını yıkıma karşı korumak için boyamaya başlayan bir grup
akademi öğrencisi, ‘Farbfieber / Renk ateşi’ adlı duvar resmi çalışma grubunu oluşturur.
İnsanların sanatsal yolla buluşmasını ve iletişimini teşvik etmeyi amaçlayan grup 1998-2004
arasında ‘Mural Global’ adı altındaki (Unesco himayesinde) çalışma grubuyla uluslar arası pek
çok çalışmaya imza atmıştır. Şu anda kırkıncı yılını kutlamakta olan bu grubun başında, 40
yıldır ulusal ve uluslararası duvar resmi projelerine aktif olarak katılmış olan Klaus Klinger
bulunmaktadır. Halen duvar projelerini yürütmekte olan Klinger bu konuda iki yönlü
düşünerek çalışmalara ağırlık vermek istiyor. Bir bakıma geçmişin Güney Amerikalı büyük
sanatçıların toplumsal işleviyle birlikte çağdaşlıkla yoğrulmuş bir bileşimin uyumunu
sağlamaya çalışıyor…her an sürekli yeniliklerin arkasından da gitmeyi bırakmıyor (Şen, 2004:
46).
3.2. İngiltere’deki Uygulamalar
1970’lerde Britanya’da görülen duvar resimleri genellikle Tyne and Wear, Manchester,
Glaskow, Porth ve Swindon gibi endüstriyel bölgelerde yoğunlaşmıştır. ‘Thamesdown Toplum
Sanatları projesi / Thamesdown – Public Art Programme’ 1970’lerin başından bu yana gönüllü
ve amatör gruplarla, özel sektör desteği de yaratarak, kamuya açık alanlarda duvar resimleri
gerçekleştirmiştir. 1975-85 arasında 41 duvar resmi boyanmıştır (Resim 14). Günümüzde de
çalışmalarını sürdüren grup, kamusal alanlarda sanat için belirli bir yüzde mekanizmasının
(sanatsal çalışmalara alan ayırmak) da yürürlüğe girmesini sağlamıştır.
İngiltere’deki ilk anlamlı ve önemli duvar resmi, 1972’de Plymouth’de Robert Lenkiewicz
(1941-2002) tarafından yapılmıştır. Yahudi kökenli olan sanatçı ‘Barbican Mural’ diye bilinen
bu çalışmasında sıra dışı bir yaşamı olan İngiltere’nin bakire kraliçesi I. Elizabeth (1533-1603)
dönemini (Elizabethan Theme) ve bu dönemde İngiltere’de var olan metafizik fikirleri anlatır.
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Tüm kompozisyon evrenin birliğine gönderme yapan İbranice Aleph (Alef) harfinin formuna
göre oluşturulmuştur (Resim 15).

Resim 14. Altın Aslan Köprüsü Resim 15. Barbican Mural, R. Lenkiewicz,
Ken White, 1976, Swindon
1972, Plymouth

Büyük ölçekli duvar resmi yapmayı ilk teşvik eden kurumlardan birisi de bozulan kentsel
dokuyu düzeltmeyi ve sanatı çevreye yaymayı amaçlayan İskoç Sanatlar Müzesidir. Bu kurum
1974’te çevre sanatçıları arasında, Büyük Britanya Sanatlar Meclisi, kent meclisleri ve iş
yaratma programları gibi otoritelerin de desteklediği bir yarışma düzenledi ve uygulamaların
gerçekleştirilmesini sağladı. Londra Merkez Eğitim Kurumu da, o zamanın en iyi araştırılmış
projesi olan İslington’daki Laycock İlköğretim Okulunun dekorasyonuna yardımda bulundu
(Resim 16). Tasarımlar duvarın tuğla üniteleri göz önüne alınarak, çocukların fikirleri ile nasıl
bağdaştırılacağına iyi bir örnek oluşturuyordu. Bir zamanların kasvetli duvarları şimdi, her
ilkokulda olması gerektiği gibi, canlılık ve öz benliği tanımanın ifadesi görünümündedir
(Cooper ve Sargent, 1979: 12).
Walter Kershaw (1940-…) İngiltere’deki en üretken duvar sanatçılarından birisidir. Arkadaşı
Eric Kean’la, halkın da katıldığı yardımcı gruplarla birlikte pek çok duvar projesine imza
atmıştır (Resim 17). Son dönem çalışmalarını kendisi tasarlayıp uygulamaktadır. Uçaklar ve
teknolojik kent görünümleri ele aldığı konular arasındadır.
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Resim 16. Laycock İlkokulu,
İslington, 1978

Resim 17. W.Kershaw & E.Kean
Lancashire, 1975

3.3. Stockholm Metrosunda Mekana Dönük Görsel Çözümler
Sanayileşmiş toplumların büyük ve kalabalık metropollerinde hızlı bir biçimde gerçekleşen
değişim ve gelişim, insanların fiziksel ve ruhsal yaşamında kimi sorunları beraberinde
getirmiştir. Bu olumsuz etkiye karşı kentsel çevrenin daha yaşanabilir hale getirilmesinde ve
olumlulaştırılmasında fiziksel koşulları iyileştirmenin yanı sıra, toplumun gereksindiği
çevresel-zihinsel-kültürel ortamın yaratılmasına çalışılmaktadır. Bu konuda sanatsal
etkinlikler kaçınılmaz olarak gündeme gelmekte; etkinlikler, yerel yönetimler ve devletçe de
desteklenmektedir (Akdeniz, 1984: 27). İsveç’in Stockholm Metrosunda ağırlıklı olarak
1970’lerde gerçekleştirilen görsel-sanatsal uygulamalar bu türden örneklerdir. Bu ülkenin
jeolojik yapısı nedeniyle kayaların oyulmasıyla oluşturulan istasyon mekanları, mağara
şeklinde tasarlanmış ve her istasyonun özelliğine göre sanatsal ve teknik olarak
biçimlendirilmiştir (Resim 18).
Resim 18. Per Olof Ultveldt, T Centralen İstasyonu, Sağda; Lennart Mark, Teknik Yüksek
Okulu İstasyonu, 1975.
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Bu uygulamalar sayesinde, iklim özellikleri nedeniyle zaten karanlık ve kasvetli olan şehrin
gündelik yaşamına tahammül edilebilir bir boyut getirilmiştir.
4. SONUÇ
Altmışlı yılların sonundaki yoğun politik hareketlilik, toplumsal değişim ve dönüşümleri
beraberinde getirdi. Sanatsal alanda da modernizmin sorgulanmasının sonucunda modern
sonrası bir sürece girildi. Yerleşik sanat anlayışının eleştirilmesi ve alternatif arayışlar kimi
sanatçıları, izleyiciyle sanatı dolaysız bir biçimde buluşturan duvar resmine yöneltti. Çağdaş
anlamda Kuzey Amerika’da Saygı Duvarıyla başlayan toplum ve halk temelli duvar resmi
hareketi kısa sürede Amerika’nın dışına, Avrupa ve diğer ülkelere doğru yayıldı. Bu resimler
aracılığıyla siyahlar, Latinler ve diğer göçmenler, azınlıklar, kadın hakları savunucuları
seslerini duyurabilme şansı buldular. Topluluk sanatı, halkı ve halkın katılımını gözeten
kamusal sanat anlayışı gelişti. Duvar resmi çalışma grupları, özel ve resmi kurumlardan, yerel
yönetimlerden fon desteği alarak geniş çaplı çalışmalara imza attılar.
Savaş sonrası Avrupası, kamusal alanda sanatsal uygulamalar ve çevrenin insani hale
getirilmesi bağlamında duvar resmini diğer disiplinlerle birlikte değerlendirdi. Amerikalı
duvar sanatçıları Avrupalılarla yer değiştirerek uygulamalar gerçekleştirdiler. Avrupa’da başta
Bremen belediyesi olmak üzere yerel yönetimler, müzeler, kamu kurumları fonlar ve burslarla
sanatçıları ve çalışma gruplarını desteklediler.
1970’ler boyunca gerçekleştirilen bu toplumsal temelli çalışmalar, dönemin ruhuyla örtüşerek
insanları etkilemeyi başardı. Özellikle Amerika’da siyahlar, Chicanolar, diğer göçmenler, kadın
grupları gibi topluluklar seslerini duyurmayı başardı. Uygulamalarda yer alan çeşitli toplum
kesiminden insanlar, fildişi kulesinden inmiş sanata dokunabilmenin ve paylaşımın eşsiz
deneyimini yaşadılar. Bu çalışmalar ortaya çıktığı dönemin gereği olan fonksiyonlarını (eğitim,
bilinç oluşturma, iletişim kurma, mesaj iletme, eleştiri vb.) fazlasıyla yerine getirdi.
Belirli bir içeriğe sahip bu çalışmaların etkisi zamanla azalarak yerini graffiti ve sokak sanatına
bıraktı. Graffiti kendi dar grubuna hitap ederken, 90’lardan başlayarak sprey boyanın yanı sıra
farklı malzemelerle çalışan sokak sanatçıları yetmişlerin duvar sanatçıları gibi topluma mesaj
iletmeyi önemseyen çalışmalar yapmaya başladılar. Günümüzde gelindiğinde ise legal olarak
desteklenen projeler sayesinde anıtsal büyüklükte muraller boyanmaya başladı. İşte bu
aşamada 1970’lerin eleştirel ve belirli bir mesajı olan toplumsal temelli duvar resimleri
yeniden değerlendirilebilir ve yeni çalışmalara ilham verici ve yol gösterici olabilir.
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İSTANBUL’DA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE BAĞLI SANAT FAKÜLTELERİNİN BÖLÜMSEL
VE GÜNCEL BAZDA İÇERİKLERİ
Fırat Çağrı Kırmızıgül*
Özet
Avrupa’da 18. Yüzyılın sonundan itibaren başlayan Modernizmle birlikte sanat alanında büyük
değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu kapsamda özellikle Empresyonizmden sonra kübizmle
başlayan süreçte sanat, artık kilise egemenliğinden kurtularak nesneden kavrama doğru geçen
bir yapıya doğru evrilmiştir. Bu süreçte Fütürizm, konstrüktivizm, dada sürrealizm ve
süprematizm ile yeniden biçimlenen sanat olgusu 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
postmodern sanat oluşumlarının da etkisiyle kendisini enstalasyon, video ve bunlara bağlı
dijital teknoloji olgusunun aktif olarak etkin olduğu bir yapıda güncellenmiş; güncel sanat
pratikleriyle hazır nesne kullanımına bağlı endüstriyel malzemelerin de sanat alanında yer
aldığı gözlemlenmiştir. Özellikle 90’lı yıllardan sonra dijital yeni medya teknolojilerinde
yaşanan gelişmeler, teknolojiyi güncel sanat pratiğinde başat bir duruma getirmiş, bu
yenileşme sayesinde sanat eğitimi veren kurumlar da yaşanan bu değişimlere göre kendisini
yeniden biçimlemeye başlamıştır. Türkiye’de ise bu değişimin yansımaları dolaylı olarak
70’lerin ikinci yarısından sonra başlamış, doğrudan ise 2000’li yıllardan itibaren büyük bir
ilerleme kaydetmiş ve İstanbul, bu konumda gerek demografik açıdan gerekse eğitim
kurumlarının çeşitliliği açısından tüm dünyada öncü bir sanat merkezi konumuna
yükselmiştir. Bu değişim yükseköğretim kurumlarına bağlı açılan güzel sanatlar fakülteleri ile
sanat ve tasarım fakültelerinde de büyük bir değişim ve yenileşme hareketlerini beraberinde
getirmiştir. Bu çalışmada özellikle İstanbul’da yer alan yükseköğretim kuruluna bağlı vakıf
üniversitelerinin güzel sanatlar fakülteleri ya da sanat ve tasarım fakültelerinin h}lihazırda
açılmış olan ve açılmakta olan lisans bölümlerinin akademik olarak hangi bölümleri
bünyesinde barındırdığı, hangi tür içeriklere ve detaylara sahip olduğu araştırılmıştır. Yine bu
çalışma ile birlikte günümüze ait güncel sanat oluşumlarının bölümsel içerik olarak nasıl bir
tanımlamaya karşılık geldiği de ayrıca inceleme kapsamında ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Fakülteleri, Güzel sanatlar, Güncel Sanat,
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SECTORAL AND CURRENT CONTENTS OF THE ART FACULTIES OF FOUNDATION
UNIVERSITIES IN ISTANBUL
Abstract
Great changes and transformations took place in the field of art with the onset of modernism
starting in the late 18th century in Europe. In this context, especially in the process that started
with cubism after Impressionism, art now evolved from the sovereignty of the church and
evolved from the object to the concept. In this process, the phenomenon of art, which has been
reshaped with futurism, constructivism, dada, surrealism and suprematism, has been updated
since the second half of the 20th century with the effect of postmodern art formations, in a
structure in which the installation, video and digital technology phenomenon are actively
active. it has been observed that contemporary materials related to the use of ready-made
objects were also included in the field of art. Especially after the 1990s, the developments in
digital new media technologies brought the technology into a dominant position in
contemporary art practice and thanks to this innovation, art education institutions have begun
to reshape themselves according to these changes. In Turkey, the repercussions of these
changes began indirectly after the second half of 1970s and directly they have made great
progress since the 2000s and Istanbul has risen to the leading art center position all over the
world in terms of both demographically and the diversity of educational institutions. This
change has led to a great change and innovation movements in the faculties of fine arts and art
and design faculties affiliated to higher education institutions. In this study, it has been
investigated which departments of arts and design faculties of the foundation universities in
Istanbul affiliated to the higher education board and the undergraduate departments of the
opened and opening departments of the universities of art and design have academically and
what kind of contents and details they include.
Keywords: Art, Faculty of Arts, Fine Arts, Contemporary Art
1. GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğu özellikle Avrupa’da gelişme gösteren Rönesans ve Reform
hareketlerinin de etkisiyle Avrupa’da başlayan yenileşme hareketlerinden sonra birçok alanda
ıslahat yapmaya başlamış ve bu alanların başında da Tanzimat fermanıyla birlikte birçok
yenilik ülke genelinde uygulanmaya çalışılmıştır. Özellikle Aydınlanma dönemiyle beraber
birçok alanda ıslahat çalışması yapılmış ve bu süreçle birlikte Osmanlı devleti eğitim alanında
da pek çok yeniliklere açık bir içtihat ile belli bir standarda erişmeye çalışmış ve devlet
kurumlarının modernizasyonunu bu sayede geliştirmeye başlamıştır.
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Tanzimat’la birlikte pek çok alanda yapılan ıslahat çalışmaları sanatsal anlamda da
Avrupa’daki yenileşme hareketlerinin etkisiyle minyatür, hat, resim ve buna benzer pek çok
alanda sanatsal farkındalığın ön plana çıkmasına sebep olmuş ve Sanayi Nefise’nin
kurulmasıyla Osmanlı Devletinde kurumsal anlamda sanatsal veren eğitim kurumları etkisini
artırmaya başlamışlardır.
Sanayi-i Nefise’nin kurulması plastik sanatlar öğretiminin kurumsallaştırılması
yolunda atılmış en büyük adımdır. Paris’te hukuk ve resim öğrenimini
tamamlayarak İstanbul’a dönen Osman Hamdi Bey 4 Eylül 1981 tarihinde
Arkeoloji müzesi müdürlüğüne atanması arkasından 3 Mart 1883 yılında Mekteb-i
Sanayi-i Nefise-i Şahane açılır. Açılır açılmaz öğretim görevlileri de hemen göreve
başlar. Okul müdürü Osman Hamdi Bey, Heykel Öğretmeni Oksan Efendi, Fenni
Mimari Öğretmeni Valluri, Yağlı Boya Öğretmeni Salvator Valeri, Kara Kalem
Resim Öğretmeni Warnia Zarzecki, Tarih Öğretmeni Aristoklis Efendi, Matematik
Öğretmeni Kaymakam Hasan Fuat Paşa, Teşhir Anatomi Öğretmeni, Kolağası
Yusuf Rahmi Efendi’dir. (Limon, 2008:35)
Birinci Dünya Savaşı döneminde kurtuluş savaşıyla birlikte milli mücadele ile ülkemiz
Atatürk’ün önderliğinde büyük zaferlere imza atarak adeta yeniden milli bir diriliş örneği
göstererek Osmanlı döneminde başlayan ıslahat çalışmaları değişen yönetim anlayışıyla daha
da hızlanmıştır. Tansuğ’a göre “çağdaş uygarlaşmanın bir gereği olarak kültür ve sanat
alanında bütünleşmeye olanak verecek ekonomik refah sorununun çözümü yolunda çabaların
harcandığı bir sürece de girilmiştir”(Tansuğ, 2012:158)
Cumhuriyetin kurulmasından sonra her alanda başlayan yenileşme hareketleri Tanzimat
döneminde yapılan ıslahat çalışmalarından çok ötede bir ivmede hareket etiği gözlemlenmiştir.
Bunda en büyük sebeplerin başında yönetim sisteminin cumhuriyet idaresiyle birlikte
toplumun tüm kesimlerinin söz sahibi olduğu yönetim anlayışıyla birlikte meclis iradesinin
devreye girmesi ve bu süreçte eğitim alanında köy enstitüleri sisteminin ülkede egemen
olmasıyla Anadolu’dan başlayan büyük bir toplum kalkınması hareketinin başladığı
gözlemlenmiştir.
20. yüzyılla birlikte Avrupa’da ortaya çıkan ve Aydınlanma çağının bir getirisi olarak kilise
egemenliğinden kurtulmaya başlayan batı dünyası ise modernizm ile buna bağlı moderniteye
dayalı gelişim göstermiş ve çağdaşlaşma yolunda pek çok sanat akımı ile kendini güncelleyerek
güncel ve sorgulayıcı bir hal almaya başlamıştır. Bu dönemde nesneden kavrama geçiş yapan
Avrupa sanatı diğer alanlarda da sorgulamacı ve düşünsel bir dinamikte tek tip değil bireysel
özgürlüklerin yolunun açıldığı alanlara doğru geçiş yapmıştır.
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Ülkemizde ise 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türkiye yönünü
Batı’ya çevirerek bilim ve sanat alanında pek çok yenilikler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda da
Osmanlı döneminde kurulan Sanayi nefise mektebi adını Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
olarak değiştirerek Cumhuriyetin kazanımlarıyla daha güçlü bir konuma yükselmiş ve devlet
eliyle Türkiye’de sanat eğitimini ileriye taşıyacak hareketi de başlatmıştır. (Tansuğ, 2012:158)
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte kültür sanat alanında çeşitli resmi, özel pek çok kuruluş,
birlik ve gruplar da çalışmalara başlamışlardır. Bunlar arasında Serbest Resim
atölyesi…Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Birliği (1929)…ve Ankara’da açılan Gazi Eğitim
Enstitüsü(1930) ile bunlar dışında D Grubu adında sanatçı birlikleri oluşturulmuştur. (1933)
ve 1957 yılında kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokuludur. (Tansuğ, 2012
sırasıyla:160,166,170,179,240)
İlk ve Ortaöğretim alanında bu düzlemde bir ilerleyişe sahip olan Türk Eğitim Sistemi’nde
yükseköğretim alanında ise Osmanlı döneninde kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi (1453)
Cumhuriyetle birlikte eski adı olan İstanbul Darülfünunu 1 Ağustos 1933 tarihinden itibaren
İstanbul Üniversitesi adı altında çalışmalarına yeni bir yapılanma ile devam etmiştir. (Dölen ve
İhsanoğlu’ndan akt. Günay ve Günay: 2011:2 http://higheredu-sci.beun.edu.tr
/pdf/pdf_HIG_1517.pdf Erişim tarihi:16.01.2019)
İstanbul üniversitesinin bu şekilde yeniden yapılanmasının ardından yükseköğrenim alanında
yapılan diğer bir kurumsallaşma hareketi 1946’da çıkarılan Üniversiteler Kanunuyla
başlamıştır.1 “Bu kanuna göre üniversiteler ‘genel özerkliğe ve tüzel kişiliğe’, fakülteler ise
‘bilim ve yönetim özerkliğine ve tüzel kişiliğine sahip” olarak yapılandırılmıştır2…1961
Anayasasıyla birlikte de üniversite kavramı anayasal zeminde temsiliyet alanına kavuşmuş ve
günümüzdeki şekliyle temsiliyet alanındaki merkezi noktası da…1981 yılında çıkarılan
Yükseköğrenim kanunuyla birlikte anayasal zeminde üniversitelerin bağlı bulunduğu
Yükseköğretim kurulu olan (YÖK) bu düzlemde üniversiteler ile ilgili faaliyetlerde merkez
teşkil etmektedir.3 (Günay ve Günay,2011:2 http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/
pdf_HIG_1517.pdf Erişim tarihi:16.01.2019)
20. yüzyılla birlikte batı sanatı özellikle aydınlanma çağından sonra sorgulamacı bir ivmede
hareket ederek dinsel dogmalardan kurtulmaya başlamış sanatsal oluşumlarda da modernizm
temelli bir hareket alanı içinde gelişimini sürdürmeye başlamıştır. Bu süreçle birlikte kübizm,
fütürizm, sürrealizm, konstrüktivizm, dada, süprematizm ile akımsal sanat hareketleriyle biçim
1

(Günay ve Günay, 2011:2 http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1517.pdf Erişim tarihi:16.01.2019)
(Günay ve Günay, 2011:2 http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1517.pdf Erişim tarihi:16.01.2019)
3
Üç noktadan sonraki cümle (1981 yılında…) Ataünal’dan akt. Günay ve Günay 2011:2 şeklindedir.
http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1517.pdf Erişim tarihi:16.01.2019)
2
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alan sanat dünyası (batı merkezli) oluşumların etkisiyle birlikte 20. Yüzyılın ikinci yarısından
sonra da postmodern sanat hareketleriyle yeni bir hareket alanı içerisinde tanımlanmaya
başlanmış ve eylemsel oluşumlar içine sanatsal akımlardan oluşumlara doğru geçiş yapmıştır.
Türkiye’de ise Yükseköğretim alanında yaşanan gelişmelerle birlikte 20. Yüzyılın ikinci
yarısına kadar Sanayi Nefise’den bu yana bazı yabancı hocalar yanında 70’lerle birlikte
Avrupa’da eğitim görmek üzere gönderilen belirli oranda bir Türk sanatçı grubu
bulunmaktadır. Tansuğ’a göre “Türkiye’de 1950’li yıllara kadar sanat ve mimarlık alanında
göze çarpan gelişmeler, biçim değerlerinin uluslararası etkiler ortamında ulusal amaçlara
doğru yeni baştan ele alınan ilgi oranında, yabancı sanatçıların faaliyetlerine olanak
hazırlarken, Türk sanatçıların kendilerini kanıtlamayı amaçlayan girişimleri de göz ardı”
edilemeyecek şekilde tarif edilmiştir.(Tansuğ, 2012:198)
1981 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında kurumsallaşmasına daha
geniş yapısal reformlarla devam eden Türk yükseköğretim sistemi bu tarihten sonra
kurulmaya başlayan üniversiteler ve bunlara bağlı vakıf üniversiteleriyle birlikte günümüze
kadar gelmiştir. 1980’lerle birlikte gerek devlet, gerekse v}kıf üniversitelerindeki gelişmeler
bu alanda kurulan sanat fakülteleriyle gelişim göstererek sanat alanında yeni oluşumlara
yelken açarak dünyayla entegre olmaya çalışmaya başlamışlardır. Bu durum 2000 yılından
sonra özellikle 2006 yılında yükseköğretim mevzuatında yapılan yenileşme hareketleriyle
birlikte pek çok yeni üniversite kurulmuş, bu üniversiteler ülkemizin her ilinde açılarak gerek
bilimsel gerekse sanatsal alanlarda pek çok araştırma fırsatına olanak sunmuş ve her bölgenin
yerel dinamikleriyle güncellenerek milli eğitime katkı sunan kurumlar halini almaya
başlamıştır. Bu şehirlerimizde kurulan üniversiteler gerek klasik anlamda gerekse güncel
anlamda sanatsal bölümlere imk}n tanıyarak ülkemizi ulusal ve uluslararası zeminde pozitif
bir temsiliyet alanına kavuşturmuştur.
2. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İSTANBUL ETKİSİ
İstanbul Osmanlı İmparatorluğundan günümüze gerek kültürel mirasın gerekse devlet
sistemlerinin altyapısal bazdaki gelişmişliğinin güçlü ve başat simgesi konumunda olan bir
şehirdir. Bu maneviyata birlikte her daim sanatsal anlamda ön planda olan bu aziz şehir eğitim
öğretim alanında da dünyadaki, önemli merkezlerin başında gelmektedir. Yükseköğrenim
alanında da İstanbul çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapmanın yanı sıra sanat alanında
1987’den buyana süregelen İstanbul Bienaline ev sahipliği yapmaktadır.
Tüm bu gelişmeler İstanbul’u dünyanın en önemli eğitim ve sanat ve kültür çalışmalarının
merkezi durumuna getirmiştir. Sanatsal içerik bakımından İstanbul’daki üniversiteler,
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içeriğinde barındırdığı sanat fakültelerinin4 de etkisiyle hızla sanat dünyasının merkezi
konumuna geçmektedir. Bundan sonraki bölümde İstanbul’da kurulan Vakıf Üniversitelerin
h}lihazırdaki bölümsel bazda içerikleri gösterilmiştir.
Aşağıda İstanbul’da yer alan vakıf üniversitelerinin tam listesi verilmiştir:5
1. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
2. Altınbaş Üniversitesi
3. Bahçeşehir Üniversitesi
4. Beykent Üniversitesi
5. Beykoz Üniversitesi
6. Bezmi Âlem Vakıf Üniversitesi
7. Biruni Üniversitesi
8. Doğuş Üniversitesi
9.Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
10.Haliç Üniversitesi
11. Işık Üniversitesi
12. İbn Haldun Üniversitesi
13.İstanbul Arel Üniversitesi
14. İstanbul Atlas Üniversitesi
15. İstanbul Aydın Üniversitesi
16. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
17.İstanbul Bilgi Üniversitesi
18. İstanbul Bilim Üniversitesi
19. İstanbul Esenyurt Üniversitesi
20. İstanbul Gedik Üniversitesi
21. İstanbul Gelişim Üniversitesi
22. İstanbul Kültür Üniversitesi
23. İstanbul Medipol Üniversitesi
24. İstanbul Okan Üniversitesi
25. İstanbul Rumeli Üniversitesi
26. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
27. İstanbul Şehir Üniversitesi
28. İstanbul Ticaret Üniversitesi
29. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
30. İstanbul Üniversitesi
4

Buradaki sanat fakültesi ifadesi güzel sanatlar fakültesi, sanat tasarım fakültesi, sanat tasarım ve Mimarlık
fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve mimarlık Fakültesi başlıklarını kapsayan bir genelleme ifadesi olarak
düşünülmüştür.
5
Kaynak olarak https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz, Erişim tarihi:06.01.2019
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29 Mayıs Üniversitesi
31. İstinye Üniversitesi
32. Kadir Has Üniversitesi
33. Koç Üniversitesi
34. Maltepe Üniversitesi
35. MEF Üniversitesi
36. Nişantaşı Üniversitesi
37. Özyeğin Üniversitesi
38. Piri Reis Üniversitesi
39. Sabancı Üniversitesi
40. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
41.Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi
42.ÜsküdarÜniversitesi
43.YeditepeÜniversitesi(https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz,
Erişimtarihi:06.01.2019)
Yukarıda yer alan 41 vakıf üniversitesinden 23 üniversitede Sanat alanında faaliyet gösteren
fakülteler ve bunlara bağlı bölümler aşağıda sıralanmıştır. Aşağıda yer alan üniversiteler ve
bölümlere ait kaynakça bağlı oldukları üniversitelerinin resmi web sitelerinden derlenerek
aktarılmış olup bu web siteleri 4. Bölüm: “sonnotlar” bölümünde detaylı olarak verilmiştir.6
“Altınbaş Üniversitesi (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)7
Bölümler: Grafik Tasarım Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Plastik Sanatlar Bölümü,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Takı Tasarımı Bölümü, Sinema ve Televizyon Bölümü.”
“Bahçeşehir Üniversitesi (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)8
Bölümler: Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü.”
“Beykent Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)9
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü, İletişim ve Tasarım Bölümü,
Oyunculuk Bölümü, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü, Sinema ve Televizyon
Bölümü (İngilizce ve Türkçe), Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü”

6

Bu Fakültelere ait bölüm bilgileri bağlı oldukları üniversitelerin sayfalarından derlenilerek
aktarılmış olup doğrudan aktarım metodu kullanılmıştır. (Bkz. Sonnotlar: 1 – 23)
7
http://www.altinbas.edu.tr/tr/akademik-birimler/fakulteler/guzel-sanatlar-ve-tasarim-fakultesi
8
https://bau.edu.tr/akademik/fakulte-ve-bolumler/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi
9
https://www.beykent.edu.tr/beykent/103973/bolumler
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“Beykoz Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi)10
Bölümler: Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
bölümü, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya Bölümü, Radyo
Televizyon ve Sinema Bölümü.”
“Doğuş Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi)11
Bölümler: Grafik Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü, Moda Tasarımı Bölümü, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü, Oyunculuk Bölümü”
“Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)12
Bölümler: Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü”
“Haliç Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)13
Bölümler: Grafik Tasarımı Bölümü, Tekstil Tasarımı Bölümü”
“Işık Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)14
Bölümler: Görsel iletişim Tasarımı Bölümü, Görsel Sanatlar Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sinema ve
Televizyon Bölümü”
“İstanbul Arel Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)15
Bölümler: Grafik Tasarımı Bölümü, Moda ve tekstil Tasarımı Bölümü”
“İstanbul Aydın Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)16
Bölümler: Drama ve Oyunculuk Bölümü, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Sanat
Yönetimi Bölümü”

10

https://www.beykoz.edu.tr/icerik/647-bolumler
https://www.dogus.edu.tr/dogus/104433/sanat-ve-tasarim-fakultesi
12
http://gsf.fatihsultan.edu.tr/
13
http://guzelsanatlar.halic.edu.tr/tr/bolumler
14
http://www.isikun.edu.tr/akademik/guzel-sanatlar-fakultesi/guzel-sanatlar-fakultesi/bolumler-veprogramlar
15
https://www.arel.edu.tr/guzel-sanatlar-fakultesi
16
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/guzelsanatlar/Pages/index.aspx
11
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“İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Güzel Sanatlar ve Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)17
Bölümler: Grafik Tasarım Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü,
Radyo, Televizyon ve sinema Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü”
“İstanbul Okan Üniversitesi (Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)18
Bölümler: Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü, Moda Tasarımı Bölümü, Sanat ve Kültür Yönetimi
Bölümü, Sinema – Televizyon Bölümü”
“İstanbul Rumeli Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi)19
Bölümler: Radyo TV ve Sinema Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü”
“İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)20
Bölümler: Grafik Tasarım Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü”
“İstinye Üniversitesi (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)21
Bölümler: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü,
Mimarlık Bölümü (Türkçe- İngilizce)”
“İstanbul Kültür Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi)22
Bölümler: Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, İletişim Sanatları Bölümü, İletişim Tasarımı
Bölümü, Sanat Yönetimi Bölümü, Sinema ve Televizyon Bölümü, Yeni Medya ve İletişim
Bölümü”
“Kadir Has Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi)23
Bölümler: Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, Tiyatro Bölümü, Mimarlık Bölümü”

17

https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/bolumler/27798
https://www.okan.edu.tr/stmf/
19
https://stf.rumeli.edu.tr/tr
20
http://www.yeniyuzyil.edu.tr/GuzelSanatlarFakultesi/Anasayfa.aspx
21
https://gstm.istinye.edu.tr/tr/hakkimizda
22
https://stf.iku.edu.tr/
23
http://www.khas.edu.tr/570/sanat-ve-tasarim-fakultesi
18
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“Maltepe Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)24
Bölümler: Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Grafik
Tasarımı Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü”
“MEF Üniversitesi (Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)25
Bölümler: Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü”
“Nişantaşı Üniversitesi (Sanat ve Tasarım Fakültesi)26
Bölümler: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık
Bölümü (Türkçe – İngilizce), İletişim Tasarımı Bölümü, Müzik Bölümü, Radyo, Televizyon ve
Sinema Bölümü, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü, Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümü”
“Özyeğin Üniversitesi (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)27
Bölümler: Mimarlık Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İletişim Tasarımı Bölümü, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü”
“Sabancı Üniversitesi (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi28
Bölümler: Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Kültürel Çalışmalar (Diğer
Bölümler Sosyal Bilimler alanı ile ilintili olarak düşünülmüştür.)”
“Yeditepe Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)29
Bölümler: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, Moda ve Tekstil
Tasarımı Bölümü, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü, Sanat Yönetimi Bölümü, Tiyatro Bölümü”
3.SONUÇ
İstanbul’da bulunan vakıf üniversitelerine baktığımızda bu ilimizde yer alan üniversiteler
içerisinde 43 vakıf üniversitesinden 23 üniversitede sanat tasarım alanında faaliyet gösteren
fakülteler kendi içerisinde farklı adlarla temsiliyet alanı bulmaktadır. Bunlar Güzel Sanatlar
Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve benzeri adlarla çeşitlendirilerek 3 ya da 4
24

https://www.maltepe.edu.tr/gsf
http://fada.mef.edu.tr/
26
http://stf.nisantasi.edu.tr/index.html
27
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi
28
https://fass.sabanciuniv.edu/tr
29
http://gsf.yeditepe.edu.tr/
25
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bölümün bileşkesinden oluşacak şekilde de üniversite bünyesinde yer alan bir durumda olarak
da mevcudiyetini koruyan bir yapıdadır. Bu durum 21. Yüzyılın en büyük gelişmelerinden biri
olarak sayılan dijital çağın getirilerinin üniversitelerde versiyon 2.0 ve hatta sanayi 4.0
mantığıyla hareket alanı bulan yenileşme hareketlerinin de etkisiyle yeni bir ivmede hareket
alanı bulan ‘yeni’ bir ortak payda olarak düşünülebilir. Vakıf üniversitelerinde yer alan
bölümler yeni medya temelli dijital sanatların üst başlık olarak kendinde yer bulduğu özellikle
20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra oluşumlanan güncel sanat oluşumlarıyla biçimlenen sanat
ortamlarının dijital temelli bölümsel işleyişlerinde müfredat bazında alt ve üst bileşkelere
sahip bir mevcudiyeti barındıran bir yapıyı da içermektedir. Bu durum ulusal alandan
uluslararası alana doğru temsil alanı bulan ve ülke sanatını öncü konuma getirmede önemli bir
vazife gören bir işleyişe de sahip bir mekanizmayı barındırmaktadır. 2000’li yıllardan sonra
sayıları daha da artan vakıf üniversitelerinde çağdaş sanat oluşumlarıyla daha melez bir sanat
disiplini şeklinde hareket alanı bulan dünya sanat piyasası Türkiye’deki vakıf üniversitelerini
de etkilenmiş ve içerisinde multidisipliner ve interaktif bölümlerin olduğu çoklu bileşkelere ve
müfredatlara sahip bölümler ortaya çıkmıştır. Örnek olarak verirsek pek çok devlet
üniversitelerinde resim, heykel, seramik, cam vb. bölümler ayrı birer alan olarak
bölümleşirken bu durum vakıf üniversitelerinde plastik sanatlar adı altında dijital tasarım
yöntemleriyle de harmanlanan ve her türlü performatif ve enstelatif sanatsal faaliyetlerin
olduğu bir yapıda faaliyet gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu çalışma h}lihazırda eğitim ve
öğretim alanında çalışmalar yapan İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin güncel durumlarını
gösteren bir çalışma olarak düşünülmüştür.
4. SONNOTLAR
Aşağıdaki Tüm sonnotlar için erişim tarihi: 14.02.2019’dur.
5. KAYNAKÇA
Günay Durmuş ve Aslı. (2011) 1933’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel
Gelişmeler, Yükseköğretim Bilim Dergisi: Cilt:1, Sayı:1 Sayfa:1-22 Nisan
http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1517.pdf
(Erişim tarihi:16.01.2019)
Limon, Birsen, (2008) Çağdaş Türk Resminde Örgütlü Sanat Hareketlerinin Türk
Toplumunda Sanat Alt Kültürünün Oluşmasına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Konya
Tansuğ, Sezer. (2012) Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi,(9. Basım) İstanbul.
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6. İNTERNET KAYNAKÇA
Not: Üniversitelere ait bölüm içerikleri
4. Bölümde sonnotlar bölümünde yer alan internet linklerinde yer alan tüm sanat fakültelerine
ait bilgilerden derlenerek aktarılmıştır. Tüm Üniversitelerin web sitelerine ait erişim tarihleri:
14.02.2019’dur
İstanbul’daki vakıf üniversiteleri listesi için :
YükseköğretimKurulu,http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimizErişim
Tarihi:06.01.2019
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II. BAYEZİT DÖNEMİNE AİT ENDERUN HAZİNE DEFTERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Saliha ÖNEN SARIERİKLİ*
ÖZET
Osmanlı Devleti mali yapısı çerçevesinde Osmanlı hazinesi, kuruluşundan XVIII. Yüzyılın
ortalarına kadar Birun ve Enderun adlarını taşıyan iki hazineden oluşmaktaydı. Birun
hazinesi, devletin umumi gelirlerinin toplandığı ve gerekli harcamaların yapıldığı hazineydi.
Enderun hazinesi ise kıymetli para, mücevher ve eşyaların saklandığı bir depo veya sandık
vazifesi görmekteydi. Osmanlı belgelerinde kimi zaman “Hazine-i Hassa” adıyla da anılan bu
hazine, Hazine-i Amire’nin yedeği durumundaydı. Hazine-i Amire’nin ihtiyaçtan fazla olan
geliri sarayda Enderun hazinesinde muhafaza edilirdi. Enderun hazinesinin gelir kaynakları,
bazı haslar, cizye ve adet-i ağnam ve diğer bazı mukataa gelirleri, vakıf gelirleri, Mısır
Eyaleti’nden gelen vergiler, darphane gelirleri ve çeşitli hediyelerle müsaderelerden elde
edilen paralardan oluşuyordu. Enderun hazinesi; Bodrum, Çilh}ne, Has Ahur, Hil‘at ve Ceyb-i
Hüm}yun hazinelerinden oluşmaktaydı. Enderun hazinesinde altın, gümüş, kıymetli
mücevherat, değerli kumaşlar, halı vesaire eşyalar bulunurdu. Enderun hazinesinin büyük bir
bölümünü, elçi kabullerinde, sultanların evlilik merasimlerinde, doğumlarda ve şehzadelerin
sünnet düğünlerinde padişahlara takdim edilen hediyeler oluşturmaktaydı. Bu çalışma
hazırlanırken Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen D.00003.0002.00 numaralı
belgeden faydalanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde 1481-1512 yılları arasında hükümdarlık
yapmış olan II. Bayezit’e gönderilen Kuran cüzleri, enamlar, puşide ve tirkeşler, kürk ve
kaliçalar, Mekke örtüleri ve seccadeler, perde ve sayebanlar, gümüş evani, ud, def, kemençe,
zurna, ney, kalkan, kaşık, çeşitli gemler, saat, tespih, hançer, satranç gibi hediyelerin sayısı ve
özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: II. Bayezit, Enderun Hazinesi, Hediye

II. AN INVESTIGATION ON THE TREASURY INDEX OF THE BAYEZIT PERIOD
Abstract
Ottoman treasury within the framework of the financial structure of the Ottoman Empire,
XVIII. By the middle of the century, it was made up of two treasures bearing the names Birun
and Enderun. The treasure of one was the treasury where public revenues of the state were
collected and the necessary expenses were made. The treasure of Enderun served as a
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warehouse or a crate where precious money, jewelry and goods were kept. This treasure,
sometimes referred to as the e Treasury-i Hassa ı, was a substitute for the Treasury-i Amire.
Treasury-i Amire'nin more than the need for income in the palace was kept in the treasure of
Enderun. The income sources of the treasury of Enderun consisted of some wills, jizye, and
qaznam and some other Mukataa incomes, foundation revenues, taxes from Egypt State, mint
income and various gifts and money obtained from confiscations. Enderun treasure; Bodrum,
Çilh}ne, Has Ahur, Hil}at and Ceyb-i Hüm}yun were the treasures. In the treasure of Enderun
there were gold, silver, precious jewelry, precious fabrics, carpets and so on. Most of the
treasures of Enderun were the gifts that were presented to the sultans at envoy acceptances,
sultans' marriage ceremonies, births and circumcision ceremonies of princes. In this study,
D.00003.0002.00 obtained from the Prime Ministry Ottoman Archive was used. The Ottoman
Empire, which ruled between the years 1481-1512 II. The Quranic scripts, enams, pushers and
tirkeys, fur and calves, sent to Bayezit, Mecca covers and prayer rugs, curtains and counters,
silver evani, ud, def, kemençe, zurna, ney, shield, spoon, various ships, clock, rosary,
information about the number and characteristics of gifts such as dagger, chess.
Keywords: II. Bayezit, Treasure of Enderun, Gift.
1.GİRİŞ:
Hazine kelimesinin sözlük anlamı, para veya sair kıymetli eşyaların saklanmasına mahsus yer,
sandık veya depodur. Devlet idaresinde ise hazine kelimesinin daha geniş bir anlam ifade ettiği
görülmektedir. Nitekim bir devletin hazinesi ile kastedilen anlam, devletin varlığını sağlayacak
her türlü para ve kıymetli eşyanın toplandığı, yönetim sınırları içerisinden elde edilen bütün
gelirlerin muhafaza edildiği ve aynı zamanda devletin yapmakla mükellef olduğu her türlü
masrafların karşılandığı bir kurumdur. Bu anlamıyla da hazineye, sadece para veya kıymetli
eşyaların saklandığı bir sandık olmaktan ziyade devletin idarî mekanizmasının sürekliliğini
sağlayan, para giriş-çıkışlarının sürekli bir şekilde yaşandığı önemli bir finans kurumu olarak
bakmak daha yerinde olacaktır (Uzunçarşılı, 1984: 365).

Osmanlı malî yapısı çerçevesinde, kuruluşundan XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Birun (Dış) ve
Enderun (İç) adlarını taşıyan iki hazinenin varlığı, Osmanlı arşiv kaynaklarından tespit
edilmektedir. Bunlardan dış hazine yani Birun hazinesi, hazinenin geniş manasını
karşılamaktaydı. Yani “Taşra Hazinesi”, “Hazine-i Amire”, “Maliye Hazinesi” veya “Div}n-ı
Hüm}yûn Hazinesi” adlarıyla da anılan dış hazine, gelirlerin toplandığı ve muayyen kanunlarla
mahallerine sarf edildiği devletin esas hazinesi konumundaydı. (Tozduman Terzi, 2002: 893).
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Enderun Hazinesi yani iç hazine ise fonksiyon itibariyle kıymetli para, mücevher ve eşyaların
saklandığı bir depo veya sandık vazifesini görmekteydi. Osmanlı belgelerinde kimi zaman
“Hazine-i Hassa” adıyla da anılan bu hazine, Hazine-i Amire’nin yedeği durumundaydı. Nitekim
Hazine-i Amire’nin ihtiyaçtan fazla olan varid}tı sarayda Enderun Hazinesi’nde muhafaza edilir
ve burada altın ve gümüş nakdinden başka kıymetli mücevherat, çok değerli kumaş, halı vesair
eşyalar da bulunurdu. Enderun hazinesinin idarecisi hazinedarbaşıydı. İlgili işlemleri
yürütmek üzere görevli bir diğer vazifeli ise hazine kethüdasıdır (Uzunçarşılı, 1984: 365).

İç hazine bünyesinde saklanacak para, mücevher ve kıymetli eşyalar, cinslerine ve
kullanabilirlik derecelerine göre farklı birimlere ayrılmıştır. Her biri ayrı bir sandık vazifesini
üstlenen ve Topkapı Sarayının farklı mek}nlarına serpiştirilmiş olan, Hasoda, Bodrum, İfraz,
Çilh}ne, Raht, Hil’at adlarıyla anılan bu hazineler, iç hazinenin bir çeşit fonları durumundadır
(Uzunçarşılı, 1978: 75).

1. ENDERUN HAZİNESİ VE HAZİNEYE GELEN HEDİYELER
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1.1 Enderun Hazinesi
Sözlükte “bir şeyi saklamak, biriktirmek” anlamına gelen hazn kökünden mek}n ismi olan
hiz}ne kelimesi Türkçeye hazine şeklinde geçmiş ve XIII. yüzyıldan hazne biçiminde de
kullanılmıştır. Osmanlı devlet teşkilatında daha kuruluş yıllarında kıymetli nakit ve malların
korunduğu bir hazinenin var olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılın son
çeyreğine kadar Enderun ve Birun adlarında iki hazinenin varlığına rastlanmakta olup, ancak
bu ayırımın hangi dönemde kesin olarak şekillendiği bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet’in
(1451-1481) teşkilat kanunnamesinde, baş defterdarın bütün devlet mallarının nazırı
durumunda olduğundan söz edilmesi ve yine burada “Ceyb Harçlığı” tabirine rastlanması bu
ayırımın yavaş yavaş meydana geldiğini işaret etmektedir (Orhonlu, 1987: 131).
Enderun Hazinesi veya İç Hazine, has oda, bodrum, çilhane, raht (has ahur), hil’at ve ceyb-i
hümayundan hazinelerinden oluşmaktadır. Enderun Hazinesi, XVII. yüzyılın ortalarına kadar
yaklaşık olarak 110 görevli ile idare edilmiştir. Bu görevlilerin başında hazinedarbaşı ve
hazinedar yardımcısı bulunmaktadır. 1772 yılına gelindiğinde Enderun Hazinesinde çalışan
görevli sayısı 157’e yükselmiştir. XVIII. yüzyılın sonunda hazine, hazine kethüdası tarafından
yönetilmiş ve yardımcılığını da hazine başk}tibi yapmıştır (Orhonlu, 1987: 131). Hazine
kethüdasının elinde Enderun Hazinesi’nin dış kapısına basacağı bir mühür bulunmaktadır. Bu
mühür Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) Mısır Seferi’nden dönüşünde kullanmış olduğu
mühürdür. Kırmızı akikten olan bu mühür, Yavuz Sultan Selim, hazine kapısının daima

mühürlenmesini vasiyet ettiği için bu mühür hazine kethüdasında dururdu. Yavuz Sultan
Selim, “Benim altınla doldurduğum hazineyi bundan sonra gelenlerden her kim mangır ile
doldurursa hazine onun mührüyle mühürlensin ve illa benim mührümle mühürlenmekte devam
olunsun” demiş olduğundan son zamana kadar Yavuz Sultan Selim’in vasiyetine riayet
edilmiştir (Uzunçarşılı, 1988: 319-320). Bu mührün ortasına Sultan Selim Şah ibaresi ve
etrafında da II. Bayezit’in mühründe görüldüğü gibi Tevekküli Alâ Hâlikî / Yalnız Allaha
güvenirim yazısı bulunmaktadır (Ortaylı, 2008: 66). Enderun Hazinesi’nin açılması merasimle
yapılmıştır. Hazine kethüdası, Enderun Hazinesi’nin anahtarını bizzat getirerek hazine
kapısında bulunan Yavuz Sultan Selim’in mührü muayene olunduktan sonra hazinenin kilidi
açılmıştır. Bu esnada hazine ile seferli koğuşları hademeleri kapının iki tarafında dizilerek
hazineye yirmi, otuz kişi birden girilmiştir (Uzunçarşılı, 1984: 320).
Padişahlar ara sıra Enderun Hazinesi’ni ziyaret etmiştir. Burada bulunan eşya, silahlar,
mücevherler vs. dolaplar ve sandıklar içinde saklanmıştır. Sultan I. Ahmet (1603-1617), tıpkı
diğer padişahlar gibi hazineyi görmek istediğinde hazinede bulunan bütün eşyalar yerlerinden
çıkartılarak bir sergide olduğu gibi padişaha sunulmuştur (Uzunçarşılı, 1984: 320).
Dış hazinede (Birun) bunalım olduğu zamanlarda Enderun Hazinesi’nden ödünç para
verilmiştir. Bu tür zorluklar genellikle savaş zamanlarında ortaya çıkmıştır. III. Mehmet (15951603) döneminde hazırlanan bir mazbata, Enderun Hazinesi’nden dış hazineye destek verme
uygulamasının Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminden beri yapılmakta olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte III. Mehmet, tören kılıçları ve hırkaları gibi hediyeler içinde
Enderun Hazinesi’nden borç alındığını tespit etmiş ve defterdarını sert bir dille uyarmıştır.
İhtiyaç halinde Enderun Hazinesi’nden borç alınan paralar daha sonra iade edilmiştir. Diğer bir
ifadeyle Birun Hazinesi’nin fazla parası Enderun Hazinesi’nin kaynağını oluşturuyor ve ihtiyaç
halinde bu para Enderun Hazinesi’nden tekrar alınıyordu (Orhonlu, 1987: 131).
Tahtta olan padişahın vefat ettiği zamanlarda, Dar-üs sa}de ağası divan üyelerinin, ölen
padişahın yaşadığı zamanlarda Enderun Hazinesi’nde birikmiş olan paranın bir defterini
tanzim ederdi. Yine ölen padişahın hayatta olduğu zamanlarda satın almış olduğu
mücevheratın da defteri tanzim edilir ve orada kıymetli olan her ne varsa hepsi için zabıt
tutulmuştur. Altın, gümüş ve mücevherat ile birlikte bu zabıt defterlerinden biri demir bir
sandığın içine konularak hazine odasına nakledilmiştir. Bu sandık sadrazam, şeyhülislam,
divan üyeleri ve sarayın bütün erk}nı huzurunda iyice kapatılıp mühürlendikten sonra
kendisinden önce ölen padişahın sandığının yanına konularak sandığın dışına gümüş bir levha
asılmıştır. Bu levhanın üzerine ölen padişahın ismi ve bırakmış olduğu para ve mücevheratın
miktarı yazılmıştır. Bu işlemden sonra Enderun Hazinesi’nin kapısı kapatılarak, kapı beş
yerinden balmumu ile mühürlenmiştir. Enderun Hazine kapısı ancak yeni padişahın vefatında
geri açılmıştır. Kapısının üzerinde “Burası Padişahların Hazinesidir” mührü bulunmaktadır.
(Uzunçarşılı, 1984: 320).
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2.2. Enderun Hazinesi’ne Gelen Hediyeler
Arapça bir kelime olan hediye, “sevgi veya saygı ifadesi olarak karşılıksız verilen şey, armağan”
anlamına gelmektedir. Eşanlamlı kullanımı olan armağanın yanı sıra Tuhfe, in’am, c}ize, belek,
ihsan, lutf, kerem, cûd, ata, himmet, bah}, sure, bahşiş, vb. tanımlamalarla da ifade
edilmektedir (Önal, 2010: 104). Surnameler gibi edebi metinlerde hediyeye “pişkeş”, hediye
vermeye de “pişkeş çekmek” veya sadece “çekmek” tabiri de kullanılmıştır 1(Turan, 2002: 61).
Yöneticiler arasında hediyeleşme, gücün ve iktidarın bir göstergesi olarak belirgin bir şekilde
yer almaktadır. Osmanlı kültüründe padişah, şehzadeler, saray görevlileri, kadın efendiler ile
diğer harem mensuplarının hem kendi aralarında hem de yabancı ülkelerin yönetici, temsilci
ve saray çevreleriyle hediyeleşmeleri }det olmuştur. Osmanlı yönetiminde hediyenin, hediyeyi
sunan ile alan arasında iletişim sağlama, gücün, iktidarın ve ihtişamın gösterilmesi, farklı
ülkelerin hanedanları ile yakınlaşma aracı olma ve devlete politik yarar sağlama gibi pek çok
amaca hizmet ettiği bilinmektedir (Önal, 2010: 104).
Osmanlı Devleti’nde diplomatik maksatlarla diğer ülke hanedanları ve temsilcilerinden gelen
hediyeler Enderun Hazinesi’nde muhafaza edilmiştir. Enderun Hazinesi’ne gelen hediyeler
başlıca şu şekilde tasnif edilebilir; altın ve gümüş evaniler2, cevahir3, elmas eşya, elbiselik
kumaşlar, halı, eğer takımları, elmaslı altın düğmeli kaliçeler4, seccade, Mekke örtüleri, kılıç,
hançer, değerli takı ve taşlar, kokular ve kozmetik malzemeler, binek hayvanları, gulam5,
keniz6, kitap, meşrufat malzemeleri, saatler ve benzeri eşyalardır. Bu eşyalar uzun senelerden
beri birikmiştir. Her padişahın bir resmi ile birde elbisesi hazinede saklanmıştır (Uzunçarşılı,
1984:318).
2.3.Osmanlı Diplomasisinde Hediyeleşmenin Önemi ve Elçilik Hediyeleri
Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren diğer devletlerle olan siyasi ilişkilere daima önem
verilmiştir. Osmanlı diplomasisinde devlet adamları ile hediyeleşmenin kökeninin Osman
Gazi’ye (1299-1326) kadar dayandığı bilinmektedir. Osmanlı diplomasisinde hediye sunmanın
1

Pişkeş genel bir terim olarak küçükten büyüğe verilen hediyeyi ifade etmektedir. Pişkeşin bir hediye
kategorisi oluşu, hem genel anlamıyla hediyeyi hem de pişkeşi teknik olarak rüşvetten ayırmıştır. Kısaca asttan
üste verilen hediye anlamında bir terim olan pişkeş, kabaca aynı hiyerarşiye bağlı, fakat temel çağrışımı haksız
menfaat temini olan rüşvetten kurala ve kayda bağlı oluşu sebebiyle ayrılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ahmet
Nezih Turan, “Bir Pişkeş Defteri İçin”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi (OTAM), S.13, Ankara 2002, s. 61.
2
Evani: kapkacaklar, kaplar, Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi,
Ankara 2008, s. 239.
3
Cevahir: cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s. 137.
4
Kaliçe: küçük halı..485.
5
Gulam: köle, esir, kölemen. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s.293.
6
Keniz: cariye. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s.508.
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veya hediyeleşmenin nedenleri farklıdır ve bu etkinlik birçok amaca yönelik bulunmaktadır.
Hediyelerin miktarları, özellikleri, sunulan kişilerin durumuna göre değişmiştir. Giyim, ev süs,
savunma eşyalarından hayvanlara kadar birçok çeşitte, özellikte ve miktarda hediyeler
sunulmuştur. Bunların karşılığında Osmanlı sultanları tarafından hediye sunulan devlet
adamlarına fermanlar gönderilmiş, ihsanda bulunulmuştur. Bu hediyeleşmeler, Osmanlı
Sultanları ile yabancı devletlerin hanedan ve temsilcileri arasında ki bağlılığın ve güven
tazelemenin bir göstergesi olmuştur. aynı şekilde hediyeleşmenin olmadığı yada kesintiye
uğradığı dönemlerde devletler arasındaki ilişkilerin iyi gitmediğinin bir göstergesi olmuştur
(Güler,1997:1437).
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılın başlarından itibaren elçilik ilişkileri gelişmiştir. Osmanlı
Devleti’ne gelen elçiler beraberinde kıymetli hediyeler getirmeyi }det haline getirmiştir. Elçiler
tarafından getirilmiş olan hediyeler, önemli bir gelir kaynağı olduğu gibi devletlerarası
dengenin de bir göstergesidir. Ortak düşmana karşı ittifak kurmak, muhtemel bir tehlikeyi
bertaraf etmek, dostluk tazelemek gibi sebepler hediyelerin çeşidini ve kıymetini doğrudan
etkilemiştir. Bazıları şaşırtıcı şekilde hayranlık uyandıracak hediyeler göndermiştir. Böylece
ilgi ve alaka hediyeyi gönderenin üzerine yoğunlaşmış ve işleri daha çabuk halledilmiştir.
İngiltere kraliçesi I.Elizabeth’in (1533-1603), İspanya’ya karşı mücadelesinde Osmanlı
Devleti’nin taraftarlığını kazanmak adına 1599 yılında III. Mehmet’e gönderdiği hediyeler bu
çeşit hediyelerin en meşhurlarından olmuştur (Turan, 2002: 64).
Osmanlı Devleti de misafir olarak görülen yabancı elçilere değerli hediyeler takdim etmiştir.
Persler, Araplar, Moğollar ve Selçuklularda }det olduğu gibi Osmanlı Sultanları da yabancı
elçilere genellikle onur kaftanları ve para hediye etmiştir. Ayrıca baharat, zarif kumaşlar ve
elbiseler, yay gibi hediyeler de tercih edilmiştir. Bir elçiye huzura kabul edilmese dahi, }det
gereği onur kaftanı hediye edilmiştir. Yavuz Sultan Selim’den ( 1512-1520) itibaren sadece
elçilere değil, elçinin mahiyetinden sultanın elini öpmesine izin verilenlere de bu kaftanlardan
hediye edildiği ve elçilerin bu kaftanları giyerek sultanın huzuruna çıktığı bilinmektedir (
Yıldız, 2018:434).
Osmanlı Devleti’ne gelen elçilerin masraflarının karşılanması Osmanlı diplomasisi için bir
görev haline gelmiştir. Ancak sultan başta olmak üzere Osmanlı devlet ileri gelenlerinin
yabancı elçilerden hediyeler talep etmesi de vazgeçilmez bir }dettir. Hatta bir elçinin resmi
devlet hediyelerine özel hediyelerini de eklemesi memnuniyetle karşılanmıştır. Bir elçi, hediye
getirmeyi ihmal ettiğinde ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilmiştir. Örneğin Fransız elçi
François de Noailles, 1572 yılında hediyesiz geldiği için huzura kabul edilmek için büyük
gayret göstermek zorunda kalmıştır. Küçük ve değersiz hediyeler de elçilerin masrafları için
tahsis edilen ödeneklerin düşürülmesine bile neden olmuştur. Hediye getirilmemesi, Osmanlı
yönetimi tarafından nezaket görevinin ihlali olarak algılanmış ve böyle bir durumda elçiye
yeterince ilgi gösterilmemiştir. Hediye getirmemek sadece sultanın gücünü tanımamak değil
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aynı zamanda onun mutlak h}kimiyetini de tartışılabilir kılmak olarak algılanmıştır. Bu
nedenle elçiler hediyesiz gelmemeye dikkat etmişler, hatta }det gereği sultana takdim edilen
resmi hediyelere ek olarak, sadrazam, vezirler, yeniçeri ağası, Rumeli beylerbeyi gibi yüksek
rütbeli devlet adamlarına da hediyeler sunmuşlardır ( Yıldız, 2018:435-436).
Bağımlılık ilişkisi ne kadar belirginse hediyelerin de bir o kadar zengin olması beklenmiştir.
Örneğin İran elçisi, II. Bayezit’e çeşitli hediyelerle birlikte dört adet fil getirmiştir. Venedik
elçisi, Fatih Sultan Mehmet’e 1468 yılında Venedik Signoriası adına altın işlemeli ipek
kumaşlar hediye etmiştir. Sevilen ve tercih edilen hediyelerden biri olduğu için Osmanlı ileri
gelenlerine katırlarda hediye edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren
sultanlar sık sık saatlerle onurlandırılmıştır. Esasen her devlet kendi doğasının ve sanatının
ürünlerini hediye ettiği için, zamanla belli hediyelerin takdimi adet haline gelmiştir. Batılı
elçiler genellikle altın kadehler, saatler, kumaşlar, kıymetli taşlarla süslü elbiseler, şamdanlar
gibi sanatsal değeri olan hediyeler getirmeyi tercih etmiştir. Eşya türünden ise banyo tekneleri,
çaydanlık, komodin, kaplama şişe, leğen, sürahi, pusula, su sebili, el yıkama lavabosu, sofra
takımları vb. hediyeler getirilmiştir (Yıldız, 2018:436-437).

2. II. BAYEZİT DÖNEMİ VE ENDERUN HAZİNESİ’NE GELEN HEDİYELER
3.1. II. Beyazıt Dönemine Genel Bir Bakış (1481-1512)
Padişah II. Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet’in büyük oğlu olup annesi Gülbahar Hatun'dur. 1452
yılında Dimetoka’da doğmuştur. Henüz yedi yaşındayken Amasya sancak beyliğine
gönderilmiştir. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan II. Beyazit, Amasya sancak beyliği döneminde
ünlü }limlerden dersler almıştır. Felsefe, matematik, hat derslerinin yanında, Farsça, Arapça,
Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini öğrenmiştir. 1473 yılında Otlukbeli savaşında kumandan
olarak görev yapmış ve önemli başarılar elde etmiştir (Turan, 1988:238).
Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine tahta
geçen II. Bayezit, kardeşi Cem Sultan ile taht kavgasına girmiştir. Cem Sultan, Rodos şövalyeleri
ile birlik olup ayaklanma başlatmak istemiş, şövalyelerin eline esir düşüp papaya teslim
edilmiştir. Kardeşinin Papanın elinde tutsak olması nedeniyle II. Beyazit'in eli kolu bağlanmış
ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki faaliyetleri 1495 yılında Cem Sultan’ın ölümüne kadar
duraklamıştır (Uzunçarşılı,2011:161). Cem Sultan'ın ölümünden sonra Venedikliler ile
savaşılmış ve 1499 yılında İnebahtı fethedilmiştir. Bu savaşların ardından Venedik Krallığı,
Balkanlardaki tüm sömürgelerini Osmanlı Devleti'ne bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı
Devleti, bu dönemde Batıda Bosna ve Mora Yarımadası’na akıncılar vasıtasıyla seferler
düzenlemiştir. Bu sırada Anadolu’da, Şah İsmail' in kışkırtması ile Şahkulu isyanı çıkmış ve bu
isyan güçlükle bastırılmıştır. (Uzunçarşılı,2011:218).
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II. Beyazit, sakin ve dindar bir insan olarak bilinmektedir. Sakinliği ile tanınan bir padişah
olduğu için oğulları babalarından daha atak davranmaya çalışmıştır. Bu durumu fırsat bilerek
taht mücadelesine girişmişlerdir. Safevi tahtında bulunan Şah İsmail’i tehlikeli gören Trabzon
Valisi Şehzade Selim, babası II. Bayezit’e başkaldırmıştır. Babasının Safevi Devleti ile olan
münasebetlerinde yetersiz kaldığını düşünmüştür. Askerlerin de desteğini alan Trabzon
Valisi Selim askerlerin gözünde adeta kahraman olmuş ve II. Beyazit tahtı bırakmaya mecbur
bırakılmıştır (Turan, 1988:237).
II. Bayezit, Dimetoka’da bulunan sarayda huzur içinde ömrünün kalanını geçirmek isterken,
yolda Çorlu yakınlarında aniden vefat etmiştir. II. Beyazit, dindarlığından ötürü Sofi veya Veli
lakaplarıyla anılan bir kişilikti. Âlim ve Şair olduğu kadar ilim adamları ve sanatçıları koruyup
desteklemesi ile tanınmıştır. Divan edebiyatında Adli mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır.
Dini konularda aşırı titiz bir padişahtır. Tahtan indirilmesinde özellikle Safevilere karşı pasif
bir siyaset izlemesi etkili olmuştur (Uzunçarşılı,2011:247-248).
3.2. II. Bayezit Dönemi’nde Enderun Hazinesi’ne Gelen Hediyeler
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilmiş olan D.00003.0002.00 numaraları belge, 22
Eylül 1520 tarihine aittir. Enderun Hazinesi memurlarınca padişah II. Beyazıt’a gönderilen
hediyelerin zabtı tutulmuştur. Bu zabıt defteri ”Defter Mevcudatı Amire-i Enderun Fersude-i
Der İstanbul” ibaresi ile başlamıştır. Daha sonra II. Bayezit döneminde Enderun Hazinesi’ne
gönderilen hediyelerin miktarı ve çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgiler ışığında,
aşağıda II. Beyazit döneminde Enderun Hazinesi’ne gönderilmiş hediyeler sınıflandırılarak
tasvir edilecektir. Ancak çalışmanın tamamında D.00003.0003.00 numaralı Osmanlı arşiv
belgesinden yararlanıldığı için, dipnotta ayrıca verilmeyecektir.

A. Kitaplar
D.00003.0003.00 numaralı belgede, “İcra-i Kelam Mecid“ şeklinde bir başlık bulunmaktadır. Bu
başlığın altında hazineye hediye olarak gönderilmiş olan kitaplar hakkında bilgi verilmiştir.
Hazineye hediye olarak gönderilmesi tercih edilen kitaplar İslami nitelikteki kitaplar olmuştur.
Bu kitaplar; Enam-ı Şerifler, mağrib7 hattı ile yazılmış Kuran-ı Kerim’ler, nesih hattı ile yazılmış
Kuran-ı Kerim’ler ve eski yazı hattına sahip Kuranı- Kerim’lerdir.
B. Kıyafetler
II. Bayezit Dönemi’nde Enderun Hazinesi’ne gönderilen hediyeler arasında kıyafet cinsinden
olanlar da mevcuttur. Hazineye gönderilen kıyafetlerin kumaşları, renkleri ve kalitesine,
hediyeyi gönderenler tarafından büyük önem verildiği görülmektedir. Kıyafetlerin
7

Mağrib; Arapça’da “ Batı ” demektir.
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kumaşlarında tercih edilen renkler genellikle mavi, kırmızı, altın sarısı ve yeşil renkleridir.
Kumaşların üzerindeki nakışlar, işlemeler ve yaldızlar o dönem için zenginliğin ve zarafetin
göstergesi olduğundan olsa gerek hazine kethüdası, hazine defterinde bu kıyafetlerin
özellikleri hakkında uzun uzadıya bilgiler vermiştir. II. Beyazit’in sandığından çıkan kıyafetler
ise şunlardır; Vücudun üst kısmına giyilen ince ve yakalı bir tür giysi olan akmise, (Dağlı, 2007:
122) askerlerin soğuğa karşı korunmasını sağlayan ve bir tür dışarı kıyafeti olan parka (Dağlı,
2007: 217), kadın ve erkeklerin iç ve dış elbisesi olarak kullandıkları eyin (Dağlı, 2007: 103),
atkı olarak kullanılan çar (Dağlı, 2007: 66), ve puş adı verilen bir tür elbisedir.
C. Kumaşlar
II. Bayezit Dönemi’nde Enderun Hazinesi’ne en yoğun olarak gönderilen hediyelerin başında
kumaşlar gelmektedir. Hazineye gönderilen kumaşlarda genellikle siyah, mavi, kırmızı, altın
sarısı, gül rengi, zeytin rengi ve yeşil renkleri tercih edilmiştir. Kumaşların nakışlı ve sırmalı
olmasına özen gösterilmiştir. Hazineye gönderilen kumaşlarda tüysüz, kadife ve ipek cinsinden
olanlar oldukça fazladır. Hazineye gönderilen kumaşların isimleri ise şu şekildir; Kemha-i
Yezid,8 Ba Nakış Helali9, Atlas10, çatma11, Benek12, saraser13, Kutni Yezidi, Kutni Hindu, Kadife,
Kirbas,14 Aba,15 Harir,16 Kele ve Hakir17, postin18 dir.
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Kadifeye yakın havsız ipekli bir kumaştır. Bkz: Barış Dağlı, a.g.t, s. 164.
Nakışlı bir örtü veya bez türüdür.
10
Genellikle kadın giyiminde kullanılan, yüzü ipek, tersi pamukla dokunmuş pamuk bir kumaştır. Çoğunlukla
düz renkli olup bazı nakışlı türleri de vardır. En güzelleri İstanbul’da işlenmiştir. Barış Dağlı, a.g.t, s. 35.
11
Genellikle havsız alanları metal telli iplikle dokunmuş, kabartma çiçekli eski bir Türk kadifesidir. Zemine
oranla süsleme havının yüksek oluşu ile kadifeden ayrılmıştır. Hükümdar elbiselerinin yapıldığı en lüks
kumaşlardan biridir. Bilecik, Bursa, Üsküdar çatmaları çok ünlüdür. Diğer bir anlamı da başörtüsüdür. Barış
Dağlı, a.g.t, s. 68.
12
Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir tür kumaştır. Barış Dağlı, a.g.t, s.44.
13
İpek ve baştanbaşa her tarafı gümüş tellerle işlenmiş eski ve çok kıymetli bir kumaşın adıdır. Kaftan
yapımında ve saray döşemelerinde kullanılmıştır. Barış Dağlı, a.g.t, s. 237.
14
Astarlık bezin eski adıdır. Keten ya da pamuk ipliğinden dokunmuştur. Diğer bir anlamı da tülbenttir. Barış
Dağlı, a.g.t, s. 171.
15
Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kışlık bir kumaştır. Eskiden yaygın olarak üretilen bu kumaştan
cübbe, cepken, yelek ve terlik yapılmıştır. Diğer bir anlamı yakasız uzun bir üstlüktür. Ayrıntılı bilgi için bkz;
Barış Dağlı, a.g.t, s.23.
16
İpek ya da ipekli kumaşlara verilen isimdir. Aynı zamanda ipek elbise anlamına da gelmektedir. Ferit
Devellioğlu, a.g.e, s. 332.
17
Kumaşın parlak ipekli olanlarına verilen isimdir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s. 314.
18
Postin kıymetli tek kumaştan yapılmış üstlüğün adıdır. Kürk ile karıştırılmamalıdır. Kibar, zengin, vezir ve
padişahın giydiği kışlık montun adıdır. İçi de kürklüdür. Barış Dağlı, a.g.t, s. 226.
9

D. Eşyalar
II. Beyazit Dönemi’nde Enderun Hazinesi’ne eşya cinsinden hediyeler de gönderilmiştir. Bu
dönemde hazineye gönderilen eşyalar; busat19, kaliçe20, seccade, pişkir21, nihali22, perde,
makat23, Mekke örtüsü, balin24, minder, lihaf25, çaderşeb26, licam27, sandık, şatranç28, seturi29,
makrama30 ve esbab-ı şerittir.31 Hazineye gönderilmiş olan bu eşyaların halı ve kilim cinsinden
olanlarında genellikle hayvan kürkünden yapılan dokumalar tercih edilmiştir. Özellikle koyun,
keçi, kurt ve kedi gibi hayvanların paçası kullanılarak elde edilen dokumalardan söz
edilmektedir. Havlu ve perde cinsinden olan eşyaların ise kenar süslü, nakışlı ve işlemeli
olması dikkat çekicidir. Bu eşyalarda tercih edilen renkler; kırmızı, mavi, beyaz gibi renklerde
yoğunlaşmıştır.

E. Kılıç Kılıfları
Bu dönemde Enderun Hazinesi’ne gönderilmesi tercih edilen bir diğer hediye ise kılıç kapları
ve kılıfları olmuştur. Bu kılıç kılıflarının dikkat çeken özellikleri ise, kılıfların altın kakmalı,
kılaptanlı, işlemeli, parlak ve o dönemde çok kıymet verilen sedef işçiliği ve çelik işi ile
yapılmış olmasıdır. Hazineye gönderilmiş olan kılıç kap ve kılıflarında genellikle siyah rengi
tercih edilmiştir. Bu kılıflarda dikkat çeken bir özellikte kılıfların üzerine ayna

19

Kilim, döşek ve minder anlamlarına gelmektedir. Bkz: Ferit Devellioğlu, a.g.e, s.114.
Küçük halı anlamına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s. 485.
21
Havlu anlamına gelmektedir. Barış Dağlı, a.g.t, s.225.
22
Daha çok bitkisel motiflerle bezenmiş, kalın kumaştan, işlemeli büyük sofra altlığına verilen isimdir. Barış
Dağlı, a.g.t, s.205.
23
Minder üzerine örtülen örtüdür. Barış Dağlı, a.g.t, s.188.
24
Yastık ve koltuk anlamlarındadır. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s. 70.
25
Lihaf örtünecek şey, yorgan sargı anlamlarına gelen bir kelimedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s. 551.
26
Yatak bağlanan yaygı ve arap kadınların giydiği çarşaf anlamına gelir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s. 551.
27
Hayvanların ağzına vurulan gem anlamına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s. 551.
28
Siyah beyaz renkli ve altmış dört kareli bir tahta üzerinde, yine siyah ve beyaz renkli, değerleri ve adları
değişik olan on altışar taşla iki kişi arasında oynanan bir düşünce oyunudur. Ayrıca fildişi ayna ve kakmalarda
oyulan satıhla, kakılan parçanın zikzaklı olarak kareler teşkil etmesi suretiyle meydana gelen motiftir. Bkz:
Ferit Devellioğlu, a.g.e, s.980.
29
Kumaş anlamına gelen bir kelimedir. Barış Dağlı, a.g.t, s. 238
30
Kenarı işlemeli peşkir, destimal ve havlu anlamlarına gelen bir kelimedir. Bazı köylü kadınların başlarına
sardıkları nakışlı örtüye de bu isim verilmiştir. Arap kadınların başlarına örttükleri üç örtüden ilkidir. Kırmızı
bir tül olup, üzeri altın nakışlıdır. Entarilerin kenarlarına harç olarak konan uzun püsküllerle teşbih ucuna
takılan üzün püsküllere de makrama denir. Örtü, şal, abajur kenarlarına uygulandığı gibi pano, çanta ve kemer
gibi eşyalara da uygulanmıştır.
31
Şerit, dar ve uzun dokuma parçası anlamına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s.992.
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yerleştirilmesidir. Hazineye gönderilen bu cinsten eşyaların isimleri ise şu şekildedir; Tirkeş32,
Hançer Kabı ve Kabza-i Şimşirdir. 33
F. Mutfak ve Sofra Eşyaları
Osmanlı Devleti’nde, günümüze kadar ulaşmış büyük bir mutfak kültürü mevcuttur. Türk
mutfak kültürünün temelini oluşturan Osmanlı yemek kültüründe de sofra düzeni oldukça
önemlidir. Bu dönemlerde yemek yapımı ve yenilmesi sırasında kullanılan araç ve gereçlerin
hem çeşit hem de estetik yönünden zenginlik gösterdiği bilinmektedir. Bu sebepten dolayı II.
Bayezit Dönemi’nde, Enderun Hazinesi’ne gönderilen hediyelerde mutfak eşyaları da dikkat
çekmektedir. Saraya gönderilen mutfak eşyalarında özellikle dikkat edilen husus, gönderilen
eşyaların kenarlarında, üzerinde ya da ortalarında işlemelerin bulunmasıdır. Bu işlemelerde
genellikle sırma işleme modeli kullanılmıştır. Bazı mutfak eşyalarında ise altın ve gümüş
kakmalar bulunmaktadır. Enderun Hazine’sine gönderilen mutfak eşyaları şunlardır; sofra
şamdanları, tepsiler, sahan, yemek yerken etrafın aydınlatılması amacıyla kullanılan kandiller,
evaniler, kap kacaklar, havan, kadehler, şerbet tasları, bardaklar ve kupalar, maşrapa, sini, testi
ve sürahilerdir.
G. Takı ve Taşlar
Osmanlı saray yaşantısında takı ve taşlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti’nde
takı ve değerli taşların kullanımı son derece geniş bir alana yayılmıştır. Elbette en görkemli
takılar ve değerli taşlar padişahlar için hazırlanmıştır. II. Bayezit Dönemi’nde Enderun
Hazinesi’ne gönderilen değerli taşlar, kehribar, mıknatıs, yağmur taşı adı verilen yeşil taşlar,
mihenk taşı, akit ve mercanlardır. Bu taşların üzerlerinde sim ile yapılmış süslemeler
mevcuttur. Taşların küçük, yaldızlı ve parlak olmasına özen gösterilmiştir. II. Bayezit’in
sandığından çıkan taşlar da en çok tercih edilen renkler ise lacivert, yeşil ve beyazdır. Ayrıca
kıymetli taşlardan yapılmış bir de bilezik mevcuttur.
II. Bayezit’in sandığından çıkan ve takı grubuna d}hil ettiğimiz eşya saattir. II. Bayezit’e
gönderilen saatler de altın ve gümüş işlemeler bulunmaktadır. Saatlerin akrep ve yelkovanı
gösterdiği kısımlarda değerli camlar kullanılmıştır. Kol saatlerinin kemerleri kamıştan
yapılmıştır. Saatlerde özellikle tercih edilen bir başka unsur ise fildişidir. Saatlerin üzerinde
fildişi süsler ve mühür desenleri kullanılmıştır. Saatlerin içine konularak gönderildiği
keselerde ise sırma ve nakış işlemeler mevcuttur.
H. Sanat Eşyaları

32
33

Ok kabı anlamına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s.1110.
Kabza, tutacak, tutamak yeri, sap anlamlarına gelmektedir. Ferit Devellioğlu, a.g.e, s.477.
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II. Bayezit Dönemi’nde Enderun Hazinesi’ne gönderilen hediyeler arasında sanat eşyaları da
mevcuttur. Belge de bu eşya isimlerinin verildiği kısımda “Esbab-ı Sanat” şeklinde bir başlık
bulunmaktadır. II. Bayezit’in sandığından çıkan bu sanat eşyaları müzik aletleridir. Bu müzik
aletleri; saz, def, zurna, tambur ve kemençedir.
3.3. II. Bayezit’in Oğlu Sultan Ahmed’e Gönderilen Hediyeler
Sultan II. Bayezit’in ölümünden sonra, ondan önce vefat eden oğlu Sultan Ahmed’e ait olan
sandıkta Enderun Hazinesi memurları tarafından açılmıştır. Belgede II. Beyazit’in oğlu
Ahmed’e gönderilen hediyeler hakkında da bilgi verilmiştir. Belgede “Esbab-ı Sultan Ahmed’in
Sanduğu” şeklinde başlığa rastlanmaktadır. Ancak Sultan Ahmet’in sandığından çıkan eşyalar
sınırlı olduğu için yukarıdaki gibi bir kategorilendirme yapılamamıştır.
Merhum Sultan Ahmed’e gönderilen hediyeler; nakışlı bir bohça, bir miktar ok demiri, zincir,
sırma işlemeli yeniçeri börkü, donluk, peşkir, kulplu kadehler, macun, değerli kumaşlar, altın,
gümüş ve nakış işlemeli tüfekler, ayakkabı, matara, değerli bir kumaş türü olan tamasa ve
keselerdir. Ancak merhum Sultan Ahmed’in sandığından çıkan hediyeler tasnif edilirken
hazine memurları tarafından “Esbab” şeklinde bir başlık atılmıştır. Bu başlık altında da Sultan
Ahmed’in sandığından çıkan bir takım eşya isimlerinden bahsedilmiştir. Esbab başlığı altında
verilen eşyalar ise şunlardır; kemha-i yezidi, atlas ve kadife kumaşlar, atlas kumaştan donluklar,
samur kâğıtlar, ciltli kitaplar, ibrik, sopa, fanus, Şam işi fildişi, tepsi, tas, akmise, havan, boncuklu
kese ve kılıçlardır.

SONUÇ
Osmanlı yönetiminde hediyenin, hediyeyi sunan ile alan arasında iletişim sağlama, gücün,
iktidarın ve ihtişamın gösterilmesi, farklı ülkelerin hanedanları ile yakınlaşma aracı olma ve
devlete politik yarar sağlama gibi pek çok amaca hizmet ettiği bilinmektedir.
Osmanlı Devleti’nde diplomatik maksatlarla diğer ülke hanedanları ve temsilcilerinden gelen
hediyeler Enderun Hazinesi’nde muhafaza edilmiştir. Enderun Hazinesi’ne gelen hediyeler
başlıca şu şekilde tasnif edilebilir; altın ve gümüş evaniler, cevahir, elmas eşya, elbiselik
kumaşlar, halı, eğer takımları, elmaslı altın düğmeli kaliçeler, seccade, Mekke örtüleri, kılıç,
hançer, değerli takı ve taşlar, kokular ve kozmetik malzemeler, binek hayvanları, gulam, keniz
kitap, meşrufat malzemeleri, saatler ve benzeri eşyalardır. Bu eşyalar uzun senelerden beri
birikmiştir. Her padişahın bir resmi ile birde elbisesi hazinede saklanmıştır.
Sultan II. Bayezit’e gönderilen hediyeler ise yukarıda aktarıldığı gibi Kuran cüzleri, puşide ve
tirkeşler, kürk ve kaliçalar, Mekke örtüleri ve seccadeler, perde ve gümüş evani, ud, def,
kemençe, zurna, ney, kalkan, çeşitli gemler, saat, hançer, satranç gibi hediyelerdir.
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Bu hediyelerin özellikleri, miktarları ve cinsleri, Hazine Kethüdası tarafından en küçük
ayrıntısına kadar aktarılmıştır. Ayrıca II. Bayezit’in oğlu Sultan Ahmed’in sandığından çıkan
hediyelerinde muhasebesi yapılmıştır. II. Beyazit’e gönderilen hediyeler Hazine Kethüdası
tarafından atılan başlıklarla tasnif edilmiş ve daha sonra özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.
Sultan Ahmed’e gönderilen hediyeler ise genellikle “Esbab” başlığı altında aktarılmıştır.
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KEKOVA SUALTI ARAŞTIRMALARINDA TESPİT EDİLEN DOĞU AKDENİZ VE KİLİKYA
KÖKENLİ AMPHORALAR
Uğurcan ORHAN*
Özet
Kekova Adası, günümüz Antalya ili Demre ilçesi Üçağız mevkiinde, Simena antik kentinin 1 km
güneyinde Andriake Limanı’nın ise 4 km. batısında yer almaktadır. Ada, yaklaşık 7,5 km
uzunluğunda ve en geniş yeri 1,8 km ölçülerindedir. Ada kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur
ve çoğunlukla dik yamaçlı ve yüksek yeri yaklaşık 180 m olan dağlık yapıdadır. 2012-2018
yıllarında yapılan sualtı araştırmaları, Kekova Adası’nın çevresinde yer alan, Kuzey Yerleşim
Alanı, Karaöz Mevkii ve Tersane Koyu Arkaik Batık Alanı olmak üzere toplamda 3 farklı alanda
sürdürülmüştür. Karada yapılan çalışmalara paralel olarak yürütülen sualtı araştırmaları,
yukarıda belirlenen bölgelerde aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Side Scan Sonar (Yan
Taramalı Sonar) ve ROV (Uzaktan Kumandalı Denizaltı Robotu) ile belirlenen alanlarda tespit,
gözlem ve fotoğraflama çalışmaları için dalışlar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kekova Adası ve
çevresi sualtı araştırmalarında, çok sayıda pişmiş toprak kap, taş ve metal çapalar ile binlerle
ifade edilebilecek yoğunlukta ticari amphoralar tespit edilmiştir. Tespit edilen ticari
amphoralar ise çalışmamızın ana materyalini oluşturmaktadır. Çalışmada Doğu Akdeniz ve
Kilikya kökenli ticari amphoralar ele alınmıştır. Doğu Akdeniz özelinde Mısır, Beyrut, Tunus,
Kıbrıs, Gaza ve Tripolitania bölgelerinden on iki farklı amphora formu incelenmiş, Kilikya
bölgesinden ise dört farklı amphora formu ele alınmıştır. Toplamda yedi farklı bölgeden on altı
farklı form amphora incelenmiştir. Bu kapsamda en erkeni MÖ VII. yüzyıl ortalarına tarihlenen
Doğu Akdeniz özelinde Kıbrıs kökenli Sepet Kulplu amphora, en geçi ise yine Doğu Akdeniz
kökenli MS VII. – VIII yüzyıl aralığına tarihlenen LR 4 B3 tipi amphora belirlenmiştir. Ayrıca
Sepet kulplu amphora ve LR 4 B3 tipi amphora dışında Kilikya kökenli Pompei V, Zemer 41 ve
LR 1 amphoraları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda tespit edilen söz konusu ticari
amphoralar sayesinde, bin altı yüz yıllık süreçte Kekova Adası’nın deniz ticaretindeki rolü
ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ticari Amphoralar, Kekova Adası, Denizcilik faaliyetleri, Ticari
İlişkiler, Doğu Akdeniz ve Kilikya.
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EASTERN MEDITERRANEAN AND CILICIA ORIGIN AMPHORAS DETECTED IN KEKOVA
UNDERWATER RESEARCH
Abstract
Kekova Island is located in Üçağız district of Demre city of Antalya province, 1 km south of
Simena antique city and 4 km of Andriake port, west of the city. The island is approximately 7.5
km long and the largest is 1.8 km long. The island is northeast-southwest oriented and is
mostly mountainous with a steep slope and a high altitude of about 180 m. Although the
mountainous structure of the island is not suitable for agriculture, urban settlement is also
very limited. For this reason, there are settlements in only two parts of the island. The
underwater surveys conducted in 2012-2018 continued in three different areas around the
Kekova Island, Kuzey Yerleşim Area, Karaöz Mevkii and Tersane Koyu Arkaik Batık Area.
Underwater surveys carried out in parallel with the studies on land were carried out gradually
in the regions identified above. Side Scan Sonar and Remote Controlled Submarine Robot has
been realized by dives for detection, observation and photographing in the areas determined.
Kekova Island and its surroundings underwater research, a large number of terracotta vessels,
stone and metal anchors and thousands of commercial amphoras have been identified. The
commercial amphoras found were the main material of our study. In this study, commercial
amphorae originating from Eastern Mediterranean and Cilicia are discussed. Twelve different
amphorae formations were investigated in the Eastern Mediterranean region from Egypt,
Beirut, Tunisia, Cyprus, Gaza and Tripolitania, From the Cilicia region, four different amphora
forms were discussed. In total, sixteen different forms of amphorae were examined from seven
different regions. In this context, the Eastern Mediterranean, which is the earliest in the early
VII th century BC, has been studied with the basket handled amphora of Cyprus origin, at the
latest, the LR 4 B3 type amphora dated to the VIIth - VIIIth century AD of the Eastern
Mediterranean was determined. In addition to the amphora and LR 4 B3 amphorae with
basket handles, the Pompei V, Zemer 41 and LR 1 amphoras of Cilicia have been studied. With
the commercial amphorae found in our study, the role of Kekova Island in maritime trade has
been tried to be demonstrated in a thousand six hundred years.
Keywords: Commercial Amphoras, Kekova Island, Marine Activities, Commercial Relations,
Eastern Mediterranean and Cilicia.
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1.GİRİŞ
Kekova Adası, günümüz Antalya ili Demre ilçesi Üçağız mevkiinde, Simena antik kentinin 1 km
güneyinde Andriake Limanı’nın ise 4 km. batısında yer almaktadır. Konumu itibari ile Likya
Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kekova’nın bölge içerisindeki rolünü ortaya koymak
açısında Likya’nın bazı özelliklerine de değinilmiştir. Bölge’de daha önce çalışmış
araştırmacıların yayınları, bölgenin coğrafyası, ilk yerleşimden günümüze kadar olan tarihi
süreci, halkın geçim kaynakları, ekonomiye katkı sağlayan ürünleri, bu ürünler sayesinde
yapılan ticaret, bu ticaretin kara ve daha çok deniz yolları ile deniz aşırı bölgelerle etkileşimi
üzerinde durulmuştur. Tüm bu veriler ışığında da, Kekova’nın Akdeniz’in en büyük adası
olarak Likya’daki ticari ve ekonomik rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın asıl
materyali ise amphoralar oluşturmaktadır.
Bu çalışmada yer verilen amphoralar Kekova Adası’nın üç ayrı bölgesinde yapılan sualtı
araştırmalarında bulunmuştur. Birinci bölge, adanın kuzeybatı ucunda yer alan Tersane Koyu
yakınlarında 15-25 metre derinlikteki Kıbrıs ve Mısır batığının bulunduğu alanıdır ve Tersane
Koyu Arkaik Batık Alanı olarak adlandırılmıştır. İkinci bölge, adanın kuzeye bakan yamacında
yer alan ve Kuzey Yerleşim olarak adlandırdığımız kıyı şeridinin önündeki 12-30 metre
derinlikteki araştırma alanı ve üçüncü bölge ise adanın güneydoğu ucunda yer alan Karaöz
Mevkii’nde bulunan, 11-30 metre derinlikteki araştırma alanıdır (Fig. 1).
Çalışmamızda yer verilen 16 farklı tip amphora üretim yerlerine ve tarihlerine göre
sınıflandırıldığında Kilikya Amphoraları (4 form), Kıbrıs Amphoraları (1 form), Suriye Filistin
Bölgesi (1 form), Gaza Amphoraları (4 form)’dır. Kuzey Afrika Amphoraları ise üç başlık
altında incelenmiş Mısır Amphoraları (3 form), Tunus Amphoraları (2 form) ve Tripolitania
Amphorası (1 form) olmak üzere incelenmiştir.
Bu çalışma farklı aşamalar ve bu aşamaları oluşturan teknikler vasıtasıyla meydana gelmiştir.
İlk aşamada, Kekova Adası çevresinde belirlenen alanlara yapılan dalışlarda tespit edilen
amphoralar fotoğraflanmış, bölge sınıflandırılmasına tabi tutularak belgelendirilmiştir. İkinci
aşamada ise fotoğraflanarak belgelenen amphoraların, dijital ortamda çizimleri yapılarak
literatür ve kütüphane taraması ile form, köken, dönemine göre sınıflandırılmıştır. Ancak
birinci aşamada, çalışmanın sualtında yapılması, sualtında çalışma süresinin kısıtlı olması ve
alınan izinler gereği fiziksel müdahale yapılamaması gibi nedenlerle sualtında bulunan
binlerce parçadan sadece form özelliklerini en iyi yansıtan birer örnek seçilerek, toplam 16
farklı tip amphoranın tipolojisi çıkartılmıştır. Bilindiği üzere amphora tipolojisi çalışmalarında
petrografik analizler ve renk kodları da amphoraların kökeni ve üretim yerlerini tespit etmede
kullanılan önemli verilerdir. Fakat sualtında amphoralara fiziksel müdahale yapılamadığından
dolayı ve sualtında belli derinliklerde meydana gelen renk kayıplarından dolayı bu veriler elde
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edilememiştir. Bu nedenle çalışmada yer alan amphoraların sadece form özellikleri ile
değerlendirilmiş ve benzerleri ile karşılaştırarak tarihlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu kapsamda Kekova Adası ve kıyılarında, sualtında tespit edilen amphoraların tipolojisini
saptayarak gruplandırmak, bu amphoralara tarihleme önerisinde bulunmak ve bu amphora
formları ışığında kökenleri saptanarak, Kekova Adası’nın deniz yolu ile yapılan ticari
ilişkilerini, dönemini ve kapsamını değerlendirmek amaçlanmıştır.
2. KİLİKYA KÖKENLİ AMPHORALAR
2.1 Pompei V Amphorası
İlk buluntu yerlerine göre sınıflandırılan ve ismini konumundan alan bu tip amphoralar (Şenol
2009, 144), Kilikya’da gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında ve İskenderun Körfezi’nde yer
alan Aigeai kenti yakınlarında üretiminin yapıldığı belirtilmiştir(Empereur-Picon, 1989: 237240. fig. 20-21). Anadolu’nun güney sahillerinde yer alan merkezlerde üretildiği düşünülen bu
amphoraların içinde ise şarap taşındığı tespit edilmiştir(Empereur, 1998: 395-397, fig. 10).
Tarsus’da, Perge Müzesi’nde, İskenderiye Greko-Roman Müzesi’nde, Atina’da, Argos’ta, ele
geçen Pompei V amphoraları, Ege’deki ve Doğu Akdeniz’deki merkezlere ihraç edildiği
belirtilmektedir (Empereur-Picon, 1989: 237, dp.31).
Bu tip amphoralara form olarak bakıldığında; dışa doğru çekilmiş, ucu sivriltilmiş dar üçgen
kesitli ağız kenarına, ağız hizasının altında sivriltilmiş bir çıkıntıya, ağız kenarını aşar vaziyette
yükselen yuvarlak profile sahip kulplara, konik, kalın boyuna, ovoidal bir gövdeye ve halka bir
dip yapısına sahiptir. Çalışmamızda tespit edilen Pompei V amphorasının ise üzeri yoğun
kekomoza tabakası ile kaplı olmakla birlikte, boyun, kulplar ve gövdenin bir kısmı günümüze
kadar ulaşabilmiştir. Ağız kısmı ve kulpların gövdeye oturduğu omuz kısmından itibaren gövde
ve dip kısmı ise korunamamıştır.
Eyce Taşucu Amphora Müzesi’nde bulunan yakın benzeri MS I. yüzyıla tarihlendirilmiştir
(Şenol, 2009: 226, Env. No. T140). Yakın benzerinden yola çıkılarak çalışmamızda tespit
ettiğimiz Pompei V amphorası için ise MS I. yüzyıl sonu II. yüzyıl başı uygun görülmektedir.
(Fig. 2).
2.2 Zemer 41 Amphorası
Dağlık Kilikya Bölgesi’nde bir antik kent olan Anamur’da yapılan kazılarda (Williams, 1989:
94) ve aynı bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında Zemer 41 amphorasının bu bölge
ve çevresinde üretildiğine dair çok sayıda atölye tespit edilmiştir (Rauh, 1998: 341). Ayrıca bu
tip amphoraların içinde özel ve pahalı bir ürün olan reçineli şarabın taşındığı düşünülmektedir
(Alpözen v.d, 1995: 75).
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Şişkin gövdeleri, kısa kulpları ile belirgin bir form özelliği gösteren Zemer 41 amphoraları; dar
ağızlı, dışa çekilmiş halka dudaklı, kısa dar boyunlu, ağzın altından, boyunun ise ortasından
başlayarak omuzda birleşen kısa kulpları, gövdeye doğru eğimli düze yakın omuzlu, silindirik
gövdeli, uzun sivri dipli ve omuzun altından başlayarak kaideye kadar sık yivlere sahiptir. Bu
form özellikleri ile benzerlik gösteren çalışmamızdaki Zemer 41 amphorasının ise ağzı, boynu,
kulpları, gövdesi korunmuş, dip kısmı kırık ve üzeri kekomaza kaplı şekilde günümüze kadar
ulaşabilmiştir.
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde MS II. – IV. yüzyıla (Alpözen v.d, 1995: 75. Env. No. 9.1.95),
Anamur Müzesi’nde MS 50-350’ye (Zoroğlu v.d, 2009: 39. Env. No. 4.3.90. res. 5.40)
tarihlendirilmiştir. Çalışmamızda tespit edilen Zemer 41 amphorası için ise; Bodrum Sualtı
Arkeoloji Müzesi’nde bulunan örneğe benzerliğinden dolayı MS II.-IV. yüzyıl arasında kalan
yıllar uygun görülmektedir (Benzerleri için ayrıca bk; Robinson, 1959: 43. Pl. 8) (Fig. 3).
2.3 LR 1 Amphoraları
LR 1 amphorası, Ballana 6, Kuzmanov XIII, Scorpan 8B, Kartaca LR 1, Benghazi LR 1, Keay LIII
ve Augst 58, Thomas Bii, Egloff 164-167, Keay 18, Peacock Form 2, Peacock Williams 44,
Sabratha Tip 27 gibi isimler ile de anılmaktadır (Şenol, 2000: 196). Bu amphoraların üretim
atölyelerine, Kilikya Bölgesi’nde yapılan bazı araştırmalar sonucunda rastlanılmıştır
(Empereur-Picon, 1989: 236-239, fig. 18-19). Kilikya Bölgesi’nde Elaiussa Sebaste ile Seleukeia
Pieria sınırları arasında kalan alanda ve Yumurtalık Körfezi etrafında LR 1 amphoralarının
üretilmiş olduğunu kesinleştiren atık seramik tabakaları belirlenmiştir (Şenol, 2009: 145). LR
1 amphoraları ile taşınan malzemeler hakkında ise birden fazla görüş ortaya atılmaktadır. Bu
görüşlerden biri zeytinyağı ticareti yapıldığı görüşüdür (Liebeschuetz, 1972: 79-83). Öte
yandan Yassıada Batığı’nda bulunan LR 1 amphoraların içinden üzüm çekirdeklerinin çıkması
MS VII. yüzyılda LR 1 amphoralarının şarap ticareti için de kullanıldıklarını kanıtlamıştır
(Şenol, 2000: 200, dn. 544). Üretildiği dönemler boyunca geniş bir yayılım ağına sahip olan bu
tipe ait amphoraların içinde, sadece anlatılan ticari ürünler değil ayrıca baharatlar ve tekstil
ürünlerinin de taşındığı belirtilmiştir (Durukan, 2015: 241 vdd). Kekova Adası’nda yapılan
sualtı araştırmalarında, söz konusu amphoraların alt grupları olan A ve B formları tespit
edilmiştir (Fig. 4-5).
2.3.1 LR 1-A Tipi Amphora
LR 1-A örneği form olarak; dışa taşkın yuvarlatılmış ağız kenarına, dudağın hemen altından
başlayarak omuz üzerinde birleşen oval kesitli kulplara, ovoidal gövdeye ve küçük bir çıkıntı
yapan dip yapısına sahiptir. Üzerinde ise sık yivler yer almaktadır. LR 1-A amphoraları MS IV.
yüzyılın ikinci yarısından MS VII. yüzyıla kadar üretildiği düşünülmektedir (Şenol, 2009: 230).
Arslan Eyce Taşucu Amphora Müzesi’nde benzer örnekleri MS V. Yüzyıla (Şenol, 2009: 229),
Kelenderis kazısında ise MS geç IV. yüzyıl erken V. yüzyıl (Tekocak – Zoroğlu, 2013: 11-13)
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uygun görülmüştür. Çalışmamızda yer alan LR 1 amphorasının alt grubu olan A formu için ise
benzer örneklerinden yola çıkılarak, MS V. yüzyıl tarihi önerilmektedir (Fig. 4).
2.3.2 LR 1-B Tipi Amphora
Kekova Adası sualtı araştırmalarında tespit edilen LR 1-B tipi amphora, ağız, boyun, kulplar ve
gövdenin bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Form olarak; dışa taşkın yuvarlatılmış ağız
kenarına sahiptir. Benzer örneklere bakıldığında, dudağın hemen altından başlayan ve omuzda
gövdeyle birleşen oval kesitli yivli kulplara sahip olup, gövdenin en geniş yeri omuzdadır ve
ovoid gövde yapısına sahiptir, küçük bir çıkıntıya sahip dip yapısı sivrilerek sona ermekte ve
kulpların altından kaideye kadar dış yüzeyde sık yivler bulunmaktadır.
LR 1-B amphorası için benzer örneklerden yola çıkarak, Marmaris Müzesi’nde MS V. yüzyılın
ilk yarısı (Şenol, 2003: 88, kat. 30), Silifke Müzesi’nde MS VI. ve VII. yüzyıl aralığı olarak
belirlenmiştir (Alkaç, 2013: 114-115, kat. 7, fig.9). Side Müzesi’nde ki bir başka örneği V.-VII.
yüzyıl (Dündar, 2012: 46, fig.5), Phaselis Güney Limanı’nda tespit edilen LR 1-B amphorası ise
MS VI.-VII. yüzyıl olarak tarihlendirilmiştir (Orhan, 2017: 146, fig.7). Çalışmamızda yer alan LR
1-B amphorası için ise MS VI. ve VII. yüzyıl aralığı önerilmektedir (Fig. 5).
3. DOĞU AKDENİZ KÖKENLİ AMPHORALAR
3.1 Sepet Kulplu Kıbrıs Amphorası
Karakteristik bir forma sahip bu tip amphoraların kökeni hakkında birden çok görüş olmasına
karşın son yapılan araştırmalarda üretim yerinin Kıbrıs olduğu düşünülmektedir (Alkaç, 2013:
109). En erken örnekleri, Salamis Nekropol’ünde yapılan kazılarda MÖ VIII. yüzyıl sonlarına
tarihlenen tabakalarda ele geçmiştir (Karageorghis, 1974: 115-117). Kıbrıs’ın ekonomisinde
zeytinyağı ve şarabın ilk sıralarda yer aldığı düşünülmektedir (Şenol, 2009: 104). Dönemlere
bağlı yıllarda ise bu tip amphoralarda taşınan ürünler farklılık gösterebilmektedir (Jacobsen,
2002: 172-181).
Kekova Adası sualtı araştırmalarındaki Sepet Kulplu amphoralar kırık olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu amphoranın sadece ağız, kulplar ve gövdenin bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.
Form olarak karakteristik özellik taşıyan bu tip amphoralar, dışa çekilmiş mantar formlu
yüksek ağız kenarı, boyunda sipiral şeklinde daireye, yuvarlak, dikey ve oldukça kalın, ağız
kenarı seviyesine kadar yükselen sepet kulplara ve ovoidal bir gövdeye sahiptir. Kaide alçak
şekilde gövdeye uyumlu geçiş yapacak şekilde üretilmiştir. Kulpların gövdeye birleştiği yer
Kıbrıs Sepet Kulplu amphoralarda olduğu üzere karakteristik şekilde keskin bir açıya sahiptir
(Benzer formlu Sepet Kulplu amphoralar için bk.; Wolff, 2011: 15-18 fig. 1-7).
Benzerleri; Kelenderis kazısındaki benzeri MÖ VII. yüzyıla (Zoroğlu, 1996: 276), Anamur
(Zoroğlu v.d., 2009: 38, Res. 2. 1), Silifke (Alkaç, 2013: 110) ve Marmaris (Şenol, 2003: 3)
müzelerindeki örnekler de MÖ VII. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Çalışmamızda yer alan Sepet
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Kulplu amphora için ise benzerlerinden yola çıkarak, MÖ VIII-VII. yüzyıl arasında kalan tarihler
önerilmektedir (Fig. 6).
3.2 Suriye Filistin Kökenli Berythus (Beyrut) Amphorası
İsmini üretildiği yer olan Berythus’dan olan bu tip amphoralar ayrıca Agora M 334 olarak da
bilinmektedir (Robinson, 1959: 115). Atina Agorası’nda ele geçen ve M 334 olarak adlandırılan
bu form, Beyrut’ta yapılan kazılarda erken örneklerine rastlanması ile aynı tabakalarda yoğun
olarak ele geçmesi bu amphoranın Beyrut kökenli olabileceği görüşünü kuvvetlendirmiştir
(Reynolds, 2010: 88-89). Beyrut’ta üretilen şarapları taşımakta kullanılan bu tip amphoralar
MÖ I. yüzyıldan MS VII. yüzyıla kadar üretildiği düşünülmektedir (Şenol, 2009: 161).
Çalışmamızda yer alan bu tipe ait amphoranın, ağız, kulp ve boynu günümüze kadar
ulaşamamıştır. Ancak omuz geçişi ve gövdenin dibe kadar olan bölümü korunabilmiştir. Omuz
hizasından başlayan ve dibe kadar kalın ve ince yivler bu formun en belirgin özelliğidir. Bu
amphora form olarak incelendiği zaman; dışa çekilmiş ağız kenarına, ağız kenarı hizasından
başlayarak omuzda birleşen oval kesitli kulplara, kaideye doğru daralan ovoidal gövdeye
sahiptir.
Side Müzesi’ndeki benzeri MS V. – VI. yüzyıla (Dündar, 2012: 44, fig.3, kat. 3), Beirut
Müzesi’nde MS V. yüzyıl ortasına (Reynolds, 2010: fig. 114), Beyrut’da yapılan kazılarda ise MS
551 yılına tarihlenen tabakalarda ele geçmiştir (Reynolds, 2010: 98, tab. 6, fig. 7).
Çalışmamızda tespit edilen Beyrut amphorası için ise MS V. – VI. yüzyıl arasında kalan tarihler
önerilmektedir (Fig. 7).
3.3 Gaza Bölgesi Kökenli LR 4 Amphoraları
MS IV. yüzyıl ve sonrasında Akdeniz ticaretinde en çok kullanılan amphora tipleri içerisinde
yer alan bu grup, MS I. yüzyıldan MS VII. yüzyılın ortalarına kadar üretimi söz konusudur
(Ballet, 2005: 48). Gaza Bölgesi üretimi olarak anılan bu grup, İsrail kıyılarında Caesarea
Hipodromu’nda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan LR 4 tipi amphoraların kil analizleri
sonucunda bu bölgeye ait olduğu görüşü ortaya atılmıştır (Riley, 1975: 30). MS V. yüzyıla
gelindiğinde, LR 4 grubu amphoralarda Gazition isimli ünlü şarap yani Gaza Şarabı taşındığı
görüşü savunulmaktadır (Mayerson, 1985: 76-78). Elde edilen veriler her ne kadar şarap
taşındığı görüşünü destekler nitelikte de olsa, şarabın yanında susam yağının da taşındığı
ortaya çıkartılmıştır (Rothschild-Boros, 1981: 86).
Çalışmamızda yer alan LR 4 grupları ise incelenirken Pieri’nin oluşturduğu tipoloji izlenmiştir
(Pieri, 2007: 611-625, fig. 8). Bu tabloya bakıldığı zaman ise iki ana gruba ayrıldığı görülmekle
beraber, Erken örnekler kısa boy, şişkin gövdeye sahip iken daha geç örnekler uzun boy ve
boya bağlı olarak torpido bir gövdeye sahiptir. Erken örnekler Tip A Geç örnekler İse Tip B
olarak sınıflandırılmış, Tip A’da kenti içinde A1 ve A2 olarak Tip B ise B1, B2 ve B3 olarak
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sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Çalışmada yer alan LR 4 grubu amphoralar ise, günümüze
kırık olarak koruna gelmiş ve söz konusu grubun A1, A2, B1 ve B3 alt tipleri tespit
edilebilmiştir (Fig. 8-11).
3.3.1 LR 4 A1 Tipi Amphora
Zemer 53, Class 48 olarak da anılan bu tip amphoralar, yaygın olarak Palestine (Filistin) yani
Gaza Bölgesi’nde üretim görmüşlerdir ve muhtemelen şarap taşımaktaydılar (PeacockWilliams, 1986: 196). Çalışmamızda tespit edilen bu tip amphoranın, ağzı, kulpları ve gövdenin
bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Benzer formlu örnekleri, silindirik bir gövde, omuz
üzerinde yassı oval kesitli kulplara ve omuzda da yivler mevcut olup kaidenin üzerinde de
kalın yivler olduğu görülmekte, bu form geniş gövdesi ve üzeri yivli kalın kulplarıyla LR 4
amphoralarının ilk üretilen grubu içinde yer almaktadır (Şenol, 2009: 257, Env No. T017).
Bu forma yakın benzerlik gösteren amphoralar, İskenderiye’de yapılan kazılarda ele geçmiş ve
kontekstleri yardımı ile MS I. – III. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Majcherek, 1995: 166-172).
Arslan Eyce Taşucu Amphora Müzesi’nde bulunan bir diğer örnek ise MS I. yüzyıl olarak
belirlenmiştir (Şenol, 2009: 258. Env. No. T058). Kuzey Sinai’de ele geçen örnekler MS I.
yüzyıldan başlayarak MS IV. yüzyıla kadar ki süreci kapsayan yıllar belirlenmiştir (Regev,
2004: 349). Çalışmamızda LR 4 A1 tipi olarak belirlediğimiz bu form için ise, belli bir kontekst
oluşturmadığında benzerlerinde yola çıkılarak bir tarihleme yapılacak olup, ölçüleri ve
profilleri Arslan Eyce Taşucu Amphora Müzesi’nde yer alan örnekle yakın benzerliğinden
dolayı MS I.-II. yüzyıl arasındaki tarihler uygun görülmektedir (Fig. 8).
3.3.2 LR 4 A2 Tipi Amphora
Tüm LR 4 amphoralarında olduğu gibi köken olarak aynı bölgeler yani Gaza Bölgesi olduğu
düşünülmektedir. Bu tipe ait amphoralarda da olasılıkla şarap taşınmaktaydı. Çalışmamızda
tespit edilen bu tipe ait amphoranın ağız, kulplar ve gövdeye ait parçalar günümüze kadar
ulaşabilmiş, tam form örneklere bakıldığında ise formu; ucu yuvarlak yükseltilmiş ve dar ağız
kenarına, üzeri yivli olan omuzun üzerinde kısa oval kesitli kulplar bulunmakta, üzeri yivli alt
bölüme doğru daralan silindirik bir gövde ile altı yuvarlatılmış dibe sahip olduğu
görülmektedir.
Benzer formlu örneklere bakıldığı zaman; Qasarweth, Ostracina ve İskenderiye’nin kuzeyinde
konumlanan Sinai’de ele geçen örnekler MS IV. –V. Yüzyıla (Regev, 2004: 349), Kom elDikka'da MS III.- IV. yüzyıla (Majcherek, 1995: 167), Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde MS
III. – IV. yüzyıllara (Alpözen v.d., 1995: 64), Knidos Gıyrap Koyu’nda ele geçen benzeri ise MS
III. – V. yüzyıl arasına tarihlendirilmiştir (Aslan, 2015b: 106-108, fig. 8). Çalışmamızda yer alan
bu tipe ait amphora, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde yer alan benzeri yardımıyla MS III.-IV.
yüzyıl aralığına tarihlendirilmiştir (Fig. 9).
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3.3.3 LR 4 B1 Tipi Amphora
Almagro 54, Kuzmanov XIV ve Cartaga LR 4 amphorası olaraktan pek çok kaynakta karşımıza
çıkan bu tip amphoralar, Doğu Akdeniz başta olmak üzere; özellikle Suriye-Filistin kıyılarında
MS V. yüzyılın ortalarına tarihlenen tabakalarda yoğun olarak ele geçen bu tip amphoralar,
Thasos'ta yapılan kazılarda da ele geçmesi LR 4 B1 tipi amphoraların Kuzey Ege'ye de ihraç
edildiğini göstermektedir (Şenol, 2009: 259).
Çalışmamızda tespit edilen LR-4 amphorası, ağız ve kulplar sağlam kalmış olup, gövde ise iki
kulp hizasında kırılmış şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu amphora form olarak ise, ucu
yuvarlatılmış dışa doğru çekilmiş ağız kenarı, çok kısa boyuna, omuz üzerinden başlayan ve
gövdeyle birleşen ince oval kesitli oval formda kısa kulplara sahiptir. Benzer örneklere
bakılarak ise uzun silindirik bir gövdeye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kulpların
altından başlayarak kaideye doğru inen yivler bulunmaktadır.
Bu formun benzerleri, Marsilya'daki MS VI. yüzyılın sonuna (Bonifay-Pieri, 1995: 112, fig. 9.
63-65), Silifke Müzesi’nde MS VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Alkaç, 2013: 116, fig. 11). Phaselis
Güney Limanda Mendireği güneyinde tespit edilen benzer bir form MS VI. yüzyıla (Orhan,
2017: 145. fig.6) tarihlendirilmiştir. Çalışmamızda yer alan bu tip amphora ise benzerlerinden
yola çıkılarak, MS VI. ve VII. yüzyıl aralığı önerilmiştir (Aslan, 2015a: 357, kat. 26) (Fig. 10).
3.3.4 LR 4 B3 Tipi Amphora
Almagro 54; Augst 60; British (Tintagel) Bvi.; Egloff 182; Gaza amphoraları; Kartaca LR4; Keay
LIV; Kuzmanov XIV; Peacock-Wılliams 49; Riley LR 4 olarak da anılan amphoralarının en geç
örneklerini oluşturan bu form, Pieri tarafından LR 4 B3 olarak sınıflandırılmıştır (Pieri, 1998:
101, fig. 5). Yukarıda anlatıldığı gibi şarap taşıdığı düşünülen bu amphoralar, üretildiği
dönemlerden itibaren Akdeniz’in güney ve doğu sahillerinde bulunan merkezlerde ve Gazze’de
yoğun olarak ele geçmiş, Avrupa’nın batısı ve Karadeniz’de de sınırlı sayıda tespit edilmiştir.
Çalışmamızda tekil olarak tespit edilen bu tipe ait amphoranın, ağız, kulplar ve gövdenin belli
bir bölümü günümüze kadar ulaşmış ve üzeri kekomoza tabakası ile kaplıdır. Form olarak;
uzatılmış dar ağız, ovalleşmiş omuz üzerine oturan iki halka şeklinde kulplara dibe doğru
daralan torpido gövde ve dibe sivrilen bir forma sahiptir. Kulpların hemen altından başlamak
üzere, yer yer kalın yer yer ince yivlere sahiptir.
İskenderiye, Pella, Corinth ve İstanbul’da ele geçen benzerleri MS VI. yüzyıl sonu VII. yüzyıl
başlarına tarihlendirilmiştir (Regev, 2004: 349). Çalışmamızdaki söz konusu LR 4 B3 tipi için
ise Pieri’nin tipolojisindeki örneklere benzerliğinden dolayı MS VII. – VIII. yüzyıl arasında
kalan tarihler uygun görülmektedir (Pieri, 2007: 611-625, fig. 8) (Fig. 11).

376

3.4 Mısır Kökenli Amphoralar
3.4.1 AE 3 Amphorası
İskenderiye’nin güneyinde, Mareotis Gölü kıyısındaki atölyelerde yoğun olarak üretilmiştir
(Empereur, 1998: 85). Yukarı Mısır’da Koptos ile Thebes arasında kalan bölgede yapılan
kazılarda ele geçen AE 3 amphoralarının, Apollonopolis Magna’da bulunan seramik
atölyelerinde üretilmiş olduğu düşünülmektedir (Ballet, 1996: 817). Bu kapsamda bakıldığı
zaman AE 3 tipi amphoraların köken olarak Mısır’da Nil Nehri’nin çevresi olduğu
söylenebilmektedir (Empereur, 1998: 85). Ayrıca İstanbul ve çevresindeki kazılarda az
miktarda da olsa AE 3 amphoralarına rastlanılmış olup bu formun MS VIII. yüzyıla kadar
kullanıldığı (Riley, 1975: 31) ayrıca bu tip amphoralar içinde şarap taşındığı düşünülmektedir
(Peacock-Williams, 1986: 207).
Çalışmamızda yer alan AE 3 tipi amphora, ağız, kulp ve gövdenin bir bölümü günümüze kadar
ulaşabilmiş olup form olarak; ucu yuvarlatılmış dışa çekik üçgen formlu ağız kenarı, içinde ve
dışında kalın yivler bulunan ince uzun silindir şeklinde boyna ve ağız kenarı seviyesinde
boyunla birleşen oval kesitli kulplara sahiptir.
AE 3 amphorasının bir benzerleri, Arslan Eyce Taşucu Amphora Müzesi’nde (Şenol, 2009: 269)
bulunmakta ve çalışmamızda tespit edilmiş olan AE 3 amphorası ile yakın benzerlik
göstermektedir. Çalışmadaki söz konusu amphora için ise tarih olarak MS I. yüzyıl sonları ile
MS II. yüzyılın sonları önerilmektedir (Şenol, 2000: 486-487) (Fig. 12).
3.4.2 AE 5-6 Amphorası
İskenderiye’nin güneyinde, Mareotis Gölü kıyısındaki atölyelerde, bu tipin benzerleri üretilmiş
olup, aynı zamanda Mareotis dışında Abou Mena’da da yoğun olarak üretilmiştir (Şenol, 2009:
273). Ayrıca Kellia'da gerçekleştirilen kazılarda benzer formlu amphoraların üretildikleri
ortaya çıkarılmıştır (Ballet, 1995: 59, fig. 16). Mısır’da bulunan pek çok AE 5-6 amphorasının,
kentin son derece önemli ihraç ürünü olan şarabın taşınmasında kullanıldığı düşünülmektedir.
Mısır’da, Kellia’da yoğun olarak ele geçen Abou Mena üretimi AE 5-6 amphoralarının, kazıyı
gerçekleştiren kişinin adıyla Egloff 186 olarak da anılmakladır (Egloff, 1977: 117-119).
Çalışmamızda, tekil durumda AE 5-6 tipi amphora, üzeri kekomoza ile kaplı şekilde, ağız, kulp
ve gövdenin bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Form olarak; dışa çekik ucu
yuvarlatılmış yüksek ağız kenarı, gövdeye doğru genişleyen konik formlu omuzları, omuzun
üzerinde yivli yuvarlak kesitli dikey kulplar ve üzerinde ince yivler bulunan torba formlu,
gövdesi ve dibi yuvarlak bir forma sahiptir.
Bu formun benzerleri, Atina Agorasında gerçekleştirilen kazılarda, MS VI. yüzyılın başlarına
tarihlendirilen kontekstlerde, İskenderiye Müzesi'nde bulunan AE 5-6 amphorası MS V. - VI.
yüzyıllar arasına tarihlenmekte (Empereur – Picon, 1989: 78, fig. 6), Phaselis Güney Limanı
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mendireğinin güney ucunda tespit edilen AE 5-6 amphorası MS VI. ve VII. yüzyıla tarihlenmiş
olup (Orhan, 2017: 144, fig. 3-4) çalışmamızda yer alan AE 5-6 amphorası ile benzerliğinden
dolayı MS VI. – VII. yüzyıl aralığı önerilmektedir (Fig. 13).
3.4.3 AE 7 Amphorası
Egloff 173- 177, Peacock-Williams Class 52 ve LR 7 olarak da bilinen bu amphoraların
kökeninin Mısır olduğu düşünülmektedir (Sciallano-Sibella, 1991: 105). Taşınan malzeme
olarak bakıldığında ise bu amphoralarda Mısır’da üretilen şarabın, deniz aşırı bölgelere
taşındığı düşünülmektedir (Peacock-Williams, 1986: 204). AE 7 amphoralarına form olarak
bakıldığında ; ucu yuvarlatılmış ağız kenarı, silindirik oval, üzeri yivli uzun ve yivli boyun,
ağızın altın başlamak üzere omuzlar üzerinde birleşen oval kesitli kulplar, geniş ovaidal, üzeri
yivli gövde ve dibe doğru daralarak sivrileşen kaideye sahiptir. Bu tipin üretildiği yıllar
boyunca sürekli değişimlere uğraması ise belli bir kronoloji ve tipoloji oluşturulmasını
zorlaştırmıştır. Bu formlara genel olarak bakıldığı zaman, bazı dönemlerde gövdenin daraldığı
bazı dönemlerde ise genişlediği görülebilmektedir. Söz konusu bu değişimler ise hem döneme
hem de üretildiği yere göre farklılık gösterdiği söylenebilmektedir. Çalışmamızda yer alan AE 7
amphorası ise ovaidal şişkin bir gövde ve üzeri sık yivler ile dikkati çekmektedir. Ağız, kulplar
ve dibi kırık olarak tespit edilmiştir. Üzeri nispeten kekomoza tabakası ile kaplıdır.
MS IV. yüzyıldan MS IX. yüzyıla kadar üretildiği belirtilen (Şenol, 2009: 171-172) bu
amphoraların benzerleri; Mısır Kellia’da MS IV. yüzyıl ile VI. ve VII. yüzyıl arasına tarihlenen
tabakalarda ele geçmiştir (Peacock – Williams, 1986: 204, fig. 122.B). Çalışmamızda yer alan
AE 7 amphorası için ise İskenderiye Müzesi’ndeki (Şenol, 2009: 172, Env. no. 182) yakın
benzerinden yola çıkılarak MS VI.- VII. yüzyıl aralığı önerilmektedir (Fig. 14).
3.5 Tunus Kökenli Amphoralar
3.5.1 Afrika II D - Keay XII
Keay IV-VIII, Bonifay 26, Beltran 56, Ostia III, olarak da bilinen bu tip amphoralar, litaratürde
Afrika II olarak anılmaktadır (Bezeczky, 2013: 154). Bu tip amphoralar üzerine yapılan
analizler sonucunda, köken olarak Afrika (Tunus) Byzacena, Sehel bölgesinde Hadrumentum,
Leptis Minor, Sellectum, Thaenae veya Qued El-Akarit’de üretildiği düşünülmektedir (Keay,
1984: 123-126).
Form olarak bu amphoralar; dışa doğru genişletilmiş dikey kenarlı ağız kenarına, ağzın hemen
altından başlayarak omuzda birleşen oval kesitli kulplara, kısa, geniş bir boyuna, uzun ovoidal
gövdeye ve sivriltilerek uzatılmış dibe sahiptir. Çalışmamızda yer alan Afrika II-D
amphorasının ağzı, boynu ve kulpları günümüze kadar koruna gelmiş olup gövde ve dip kısmı
kırık şekilde tespit edilmiştir. Bu tipin benzerleri; Alanya Müzesi’nde MS III. – IV. yüzyıla
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tarihlendirilmiştir(Sibella 2002, 13 fig.17, Env.No. 171.1.95). Çalışmamızda yer alan Afrika II-D
amphorası için, benzerlerinden yola çıkılarak, MS III. yüzyılın sonu IV. yüzyılların başı arasında
kalan tarihler önerilmektedir (Bu tipin benzerleri için ayrıca bk.; Zevi – Tchernia, 1969: 175210, fig. 17.b, fig. 18.a-b, fig. 21.a) (Fig. 15).
3.5.2 Afrika III A - Keay XXV Amphorası
Kuzey Afrika’da üretilmiş olan amphora grubu içinde bulunan bu form (Keay, 1984: 184),
birçok araştırmacı tarafından farklı isimler ile anılmıştır (Bilinen diğer isimleri; Beltran 6465A, Vegas 53, Ostia IV). Bu tip amphoraların üretim atölyelerine bakıldığında, Kuzey Afrika’da
özelliklede Tunus’ta birçok merkezde yoğun olarak ele geçmiştir (Kuzey Afrika amphoralarının
kökeni hakkında ayrıntılar için bk.; Panella, 1973: 566-567). Farklı tiplerde üretimleri söz
konusu olan Kuzey Afrika kökenli bu amphoralarda taşınan ürünlere bakıldığı zaman farklılık
gösterdiği söylenebilmektedir. Nitekim yoğun olarak ihraç edilen şarabın yanı sıra, zeytinyağı,
balık sosu ve etin taşındığı bilinmektedir (Bu tipe ait amphoralar üzerine yapılan analizler için
bk.; Bonifay, 2004: 471-472).
Form olarak; dışa çekik yüksek ağız kenarına, ağızın hemen altından başlayarak omuza
birleşen oval kesitli kulplara ve silindirik torpido formlu bir gövdeye sahiptir. Çalışmamızda
Keay XXV-Afrika III amphorasının ağzı, boynu ve kulpları günümüze kadar koruna gelmiş olup
kulpların omuzla birleştiği yerden dibe kadar ki bölümü kırık şekilde tespit edilmiştir.
Bu tipin benzerleri; Kartaca’da bir geç Roma batığında ele geçen örnekler MS IV. yüzyılın
ortaları ile MS V. yüzyılın ilk çeyreğine (Mccann v.d., 1994: 33, fig. 6), Pampelonne Batığı’nda
MS IV. yüzyıl sonu MS V. yüzyıl başlarına (Bonifay, 2002: 197, fig. 3) tarihlendirilmiştir.
Çalışmamızda yer alan Keay XXVB – Afrika IIIA amphorası için ise MS IV. yüzyılın ortası ile MS
V. yüzyılın ilk çeyreği arasında kalan yıllar önerilmektedir (Keay XXV-Afrika Tip IIIA
amphorasının form gelişimi, benzerleri ve tarihlendirmesi için ayrıca bk. Williams – Carreras,
1995: 231-252, fig.3) (Fig. 16).
3.6 Tripolitania Bölgesi Tripolitania I Amphorası
Ostia LXIV ve Peacock-Williams Class 36 olarak da anılan bu tip amphoralar (Peacock –
Williams, 1986: 166), Kuzey Afrika’da Tripolitania ve çevresinde yapılan kazı ve
araştırmalarda üretim atölyeleri tespit edilmiştir (Riley, 1979: 164). Ayrıca İsmini üretildiği
yerden alan söz konusu amphoralarda zeytinyağı taşındığı da yapılan analizler ile ortaya
çıkartılmıştır (Bonifay, 2004: 106-107).
Form olarak; dışa çekik, kalın ağız kenarına, geniş silindirik kısa boyuna, ağızın hemen altından
başlayarak omuzda birleşen oval kesitli kulplara, silindirik, geniş gövdeye ve konik biçimde bir
kaideye sahiptir. Çalışmamızda tespit edilen benzer formlu Tripolitania I amphorasının; ağız,
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boyun ve kulpları günümüze kadar koruna gelmiş olup gövde ve dip kısmı ise korunamamıştır.
Ayrıca söz konusu amphoranın üzeri kekomoza ve kalker ile kaplıdır.
Tripolitania I amphorasının benzerleri; Berenike’de yapılan kazılarda MS I. yüzyıla (Riley,
1979: 166, fig. 77-78), Leptis Magna’da bulunan bir diğer benzer Tripolitania I amphorası MS
I.-II. yüzyıl dolaylarına tarihlendirilmiştir (Panella, 1973: 568-571). Çalışmamızda yer alan
Tripolitania I amphorasının, Leptis Magna’da bulunan örneğe yakın benzerliğinden dolayı, aynı
tarihler olan MS I.-II. yüzyıl arasındaki tarihler önerilmektedir (Ayrıca bk. Tchernia, 1969: 197214, fig. 17-23) (Fig. 17).
4. SONUÇ
Kekova Adası 2016-2017 yılı sualtı araştırmalarında bulunan amphoralar tipolojik olarak
sınıflandırılmış ve alt grupları ile beraber on altı farklı form grubu tespit edilmiştir. Doğu
Akdeniz ve Kilikya kökenli söz konusu amphora formları in-situ ve kontekst buluntu olmaları
sebebiyle, bölgenin deniz yolu ile kurulan ticari ilişkilere ışık tutması bakımından önem arz
etmektedir.
Kekova Adası’nın konumlandığı bölgenin, MÖ 14. yüzyıldan itibaren deniz ticaret rotası
üzerinde olduğu bilinmektedir (Bass, 1986: 85-110). Fakat çalışmamızda en erken tarihli
amphora M.Ö. VIII.- VII. yüzyıl aralığına tarihlene Sepet Kulplu Kıbrıs amphoradır ve Arkaik
Dönemde bölgenin Doğu Akdeniz ile kurulan ilişkiyi gösterir niteliktedir. M.S. I.-III. yüzyıl
ortasına tarihlenen, Pompei V, AE III, Tripolitania ve LR 4 A1 amphoraları Pax Romana’nın
hayata geçirilmesini takip eden süreçteki istikrar ile bölgede ticaret faaliyetlerinin arttığını, bu
yüzyıllarda Doğu Akdeniz ve Kilikia ile de ticari ilişkilerin yoğunlaşmaya başladığı
görülmektedir. M.S. III.- V. yüzyıllar arasına tarihlenen Afrika II-D / Keay XII, Zemer 41, LR 4
A2, Afrika IIIA / Keay XXV amphoraları bu dönemde tekrar canlanan Suriye-Filistin bölgesi,
Kuzey Afrika, Kilikya ve Mısır ürünlerinin Akdeniz pazarında yoğunlaşması Kekova Bölgesi’ne
de yansımaktadır. MS V.- VII. yüzyıllar arasına tarihlenen LR 1A, LR 1B, LR 3, LR 4 B1, AE 5-6,
Beyrut ve AE 7 amphoraları ise gerek sayılarının gerekse formlarının çokluğu ile bu dönemde
Akdeniz pazarına h}kim olduğu bilinen Doğu Akdeniz, Kilikia ve Kuzey Afrika ürünlerinin
bölge pazarı ile yoğun ilişki içinde olduğunu göstermektedir.

Bu kapsamda bakıldığı zaman, yedi farklı bölgeden toplamda on altı farklı tip amphora tespit
edilmiştir. Tespiti yapılan amphoraların en erkeni MÖ VIII. yüzyıldan başlayarak MS VIII.
yüzyıla kadar bölgede kesintisiz olarak deniz ticaretin yapıldığına işaret etmektedir. Fakat
yoğunluğun daha çok MS II.-VII. yüzyıllar arasında Kilikia, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika
kökenli olarak arttığını göstermektedir.
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Yukarıda da anlatıldığı üzere alanda binlerle ifade edilebilecek sayıda amphora parçası ve
onlarca farklı tip bulunmaktadır. Bu amphora yoğunlu, yaklaşık bin yıl gibi uzun bir süreçte
her dönemden amphoranın var olması, Kekova Adası’nın diğer önemli bir özelliğini ortaya
koymaktadır. Ayrıca Ada, Anadolu’nun güney kıyılarındaki doğu-batı yönlü deniz ticaret
güzerg}hları üzerinde bulunması, tüm bu bin yıllık süreçte Akdeniz ticari faaliyetinin kesintisiz
olarak devam ettiği önemli merkezlerden biri olduğunu göstermektedir.
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Figür 1: Kekova Adası ve Çalışma Alanları

Figür 2: Pompei V

Figür 3: Zemer 41
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Figür 4: LR 1-A

Figür 5: LR 1-B

Figür 6: Sepet Kulplu Amphora

Figür 7: Berythus (Beyrut) Amphorası
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Figür 8: LR 4 A1

Figür 9: LR 4 A2

Figür 10: LR 4 B1

Figür 11: LR 4 B3

Figür 12: AE 3 Amphorası

Figür 13: AE 5-6 Amphorası
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Figür 14: AE 7 Amphorası

Figür 15: Afrika II D - Keay XII

Figür 16: Afrika III A - Keay XXV

Figür 17: Tripolitania I Amphorası
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KENTSEL MUTABAKAT: DÜĞÜM ÇÖZMEYE TEORİDEN BAŞLAMAK
Elmashan GÖKESAOĞLU*
Buşra KORKMAZ**
ÖZET
Kentle ilgili tanımlar ve bu terminolojiye ait gelişmeler kendini farklı toplumlar için özgün ve
çeşitli boyutlarda göz önüne sermektedir. Batı ülkelerinde eş zamanlı olarak gerçekleşen
sanayileşme ve şehirleşme hareketleri, araştırmacıların Sanayi Devrimi’ni kenti tanımlamada
başlangıç noktası olarak kabul etmesine neden olsa da post modernizm ile birlikte yükselişe
geçen ‘yerellik’ kavramı hali hazırdaki genel-geçer kent-bilim modellemelerini yetersiz
kılmakta, konuyla ilgili paydaş ve aktörleri çok yönlü bir bakış açısı geliştirmeye
zorlamaktadır. Makale, düğümlenmiş bir yumağa benzetilen kentte yüzleşmek zorunda
kaldığımız ikilemleri günümüz parametreleri çerçevesinde ele alırken, kentliyi açıklama
biçimlerindeki evrim; yani bahsi geçen terminolojideki değişime odaklanacaktır. Bu bağlamda,
kentle ilgili çelişkili açmazları incelerken, kentin fırsatlarından faydalanma arzusunun
karşısına yine aynı kentin kaosundan kaçma fikrini yerleştiren bu makale; yerleşik yaşam
idealinin karşısında ise ‘mobil’ ve hareketli olma dürtüsünü güncel terminoloji ve literatür
etrafında analiz etmeyi hedeflemektedir. Mek}nsal, sosyal ve ekonomik boyutları ile üç ana
tema altında incelenen yeni kavramsal çerçeve; öncelikle kent ve kır arasındaki sınırların
bulanıklaşmasından, sonrasında ise kentsel yığılma ve saçaklanmadan bahsetmektedir. Kır ile
kent arasındaki sınırların karmaşıklaşmasıyla oluşan yeni sınırların sebep olduğu mek}nsal
ayrışma bağlamında incelenen terminolojik evrim, üretim ve tüketim dinamiklerindeki
değişim analizi ve spekülatif basınç kavramları ile sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şehir teorisi, kentsel saçaklanma, ayrışma, kentsel politika

AN URBAN CONSENSUS: DISENTANGLING THE KNOTS THROUGH THEORIES
Abstract
Definitions regarding the city and the progresses coming along with its terminology are
displayed at different societies in unique and diverse magnitudes. The simultaneous
developments in industrialization and urbanization movements have caused western
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researchers to take the industrial revolution as the origin in defining the urban; however, the
rise of locality along with post modernism leads to a feeling of insufficiency with the de facto
conceptualization in urbanology. Thereby, this situation enforces the concerned shareholders
and actors to build up a multi-dimensional perspective in solving problems related to the city.
This article resembles the city in many aspects to a knotted pile of strings and while doing so;
covers the dilemmas at the urban as the knots within the context of contemporary parameters.
Thus; on one hand, it puts the contradicting ideas of reaping the benefits of city life and
running away from the chaos of it; yet on the other hand, the two conflicting impulses: the urge
to live settled and the eager to be mobile and dynamic. Accordingly, the focus of the analysis
will be on the transforming terminology. Spatial, social and economic dimensions of the
subject will initially be investigated by getting deeper into the disappearing borders between
the urban and the rural; followed by the explanations lying behind the concepts of ‘urban
sprawl’ and disintegration. Final analysis regarding the mentioned conceptual evolution of the
urban terminology will be made around the altered production and consumption drivers of
neoliberal societies and also the notion of a ‘speculative pressure’.
Keywords: urban terminology, urban sprawl, disintegration, urban policy
1.Giriş: Düğümlenmiş Kent
Sanayi devriminden bu yana kent kavramıyla birlikte sunulan tüketim unsurları, yeni üretim
dinamiklerine ayak uydurmaya çabalayan toplumlar doğurmuş; kenti yaşanması nispeten
cazip yerler olmaktan uzaklaştırmıştır. Uzun süredir popüler kültürün de ilgi odağı olan
‘kentten kaçış’ fikri çerçevesinde sunulan: gezi ve doğa programları, memleket özlemi
söylemlerinin sıklaşması, tarım ve hayvancılık sektörüne yapılan teşvikler, kent merkezlerinde
inşa edilen ‘şehirden kaçış fırsatı’ temalı kapalı konut siteleri vb. uygulamalar çözülmesi
gereken bir dizi soruna işaret etmektedir.
Kamunun, hem kentin sağladığı olanakları kullanma isteği hem de kentten uzaklaşma
içgüdüsü, kentsel politika üreten aktörleri çok yönlü bir bakış açısı geliştirmeye zorlamaktadır.
Bu bakış açısı geliştirilirken gözetilen ‘insan’ faktörü şehri yalnızca mimarların ve
müteahhitlerin konusu olmaktan çıkarmaktadır. Yani, şehirlerdeki arz-talep ilişkisinin
yarattığı dengesiz yapılaşmanın ya da bu yapılaşmanın gözün vicdanını rahatsız etmesinin
altında yatan sebep-sonuç ilişkileri; yalnızca fiziksel / geometrik mek}nda değil, aynı zamanda
toplumun ürettiği sosyal mek}nda da aranmalıdır. Bu durum çok katmanlı kentsel sorunların
multi-disipliner bir pencereden incelenmesi gerektiği gerçeğinin altını çizmektedir.
Son dönemlerde, içinde insan ve toplumu barındıran birçok tartışma, çözüm üretme sürecinde
başrolü kent kökenli unsurlara vermektedir. Öne sürülen yaklaşımların hemen hemen
hepsinde ‘kriz’ kavramıyla birlikte anılan kent, çalışmamız boyunca düğümlenmiş bir yumak
benzetmesi üzerinden incelenecektir. Bu benzetme doğrultusunda sunulan ‘düğüm çözme’

390

yöntemleri, teorinin pratikteki karşılıkları hangi yollarla geliştirilebilir sorusunu yanıtlamayı
hedeflemektedir. Makale, düğümlenmiş bir yumağa benzetilen şehrin çözümlemesini
yaparken; ipin bir ucunu teori, diğer ucunu da pratik olarak kabul etmektedir. Bahsi geçen
yaklaşım çerçevesinde bu çalışmanın amacı, düğüm çözmeye ipin hangi ucundan başlanmalı
sorusunun cevabını bulmaktır.
Kentsel gelişme ve politika üretme anlamında inşa edilen her biçim ya da uygulamanın insan
hayatına doğrudan etkisi vardır; bu yansıma fiziksel anlamda ön koşulan bir dizi ölçütle
beraber sosyal bir ahengi de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, çift aşamalı sürdürülen bu
makale, bahsi geçen tutumun sosyal bilimciler üzerindeki sorumluluğunu artırma gerekliliğine
değinirken; önce teori ve tanımlamalar, ardından pratikteki soyut-somut şehircilik
uygulamalarına alternatif yaklaşımlar üzerinde durmaktadır.
1.1.İkilemler
Kentle ilgili tanımlar, kategori ve sınıflandırmalar, kentteki yumağı çözmek ve anlamak için bir
zihin haritasıçizerek bizi yönlendirirken aslında bir yandan da soru sormaktan
uzaklaştırmaktadır. Genellikle bir tanımı okurken; neyi görmüyorum ya da ne eksik diye
sorgulamıyoruz. Fakat bu sosyal bilimler gibi tanımların sabit kalamayacağı, sürekli değişime
ve dönüşüme uğradığı bilim dallarında bizim de başımıza geldiği gibi türlü pürüzlerle
karşılaşmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bu pürüzlere yani ikilemlere odaklanmadan düğümü
çözemeyeceğimize karar verdik. Makalenin bu bölümünde ikilemlerden bahsedeceğiz. Yani
yumağın ‘pratik’ le ilişkilendirilen ucundan başlayıp; düğüm çözme yolunda neler kafamızı
kurcalıyor bunlara değineceğiz.
1.1.1.Kentin Fırsatları Karşısında Kentten Kaçış Düşüncesi
Kentlerde yaşamanın zor, yorucu olduğuna dair genel bir algı vardır. Bu algının oluşumunda;
kentsel alanın kontrolsüz büyümesi ve buna bağlı olarak dolaşımda aksamaların olması,
kamusal alana ulaşılabilirliğinin düzensiz hal alması, kentsel mek}nda yarılmaların oluşması
ve buna bağlı olarak kentli gruplarının kümeleştiği bir kentsel mek}nda barınma ihtiyacı için
seçeneklerinin azalmasıdır. Diğer bir etken ise, kentin sunduğu fırsatlarının kullanımındaki
adaletsizlik ve bu fırsatların da gün geçtikçe eskimesi kenti yaşanması zor bir mek}n olarak
algılamamızı sağlar. Tüm bunlara rağmen kentte yaşamanın getirdiği ekonomik ve sosyal
fırsatlar o kadar büyüktür ki karşılaşılan sorunlar tolere edilebilmektedir (Lynch, 96: 99).
Kentlerin en büyük ekonomik motor olmasının yanı sıra kültürel, sağlık, eğitim gibi birçok
sermayeye sahip olması bireyleri mıknatıs gibi kendisine çekmekte ve aynı zamanda bu
sermayeye sahip olamayanları da itmektedir. Kentli böyle bir durumda kıra veya en yaygın bir
biçimde başka bir kente göçmektedir. Bu göçebe halinin nedenini İbni Haldun kısaca“hadari
(şehirli), badiyenin (göçebeliği) ahvalini arzulamaz. Meğerki onu buna sevk eden bir zaruret
bulunsun veya içinde yaşadığı şehrin halkının ahvalinde kusur ve aksaklık görülsün” olarak
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açıklamaktadır (Haldun, 2018: 326).
Kentsel alanların içindeki yapay kırsal alanlara göçü, kapalı/korunaklı konut yerleşmeleri
sağlarken hala varlığını koruyan kırsal alanlara göçü teşvik eden birçok politika karşımıza
çıkmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikleri bunların başında yer almaktadır.
Örneğin; Aksaray’da “Köyümüze Geri Dönelim” (www.milliyet.com.tr, 2016) projesi, ismiyle
de dikkat çekerken artık köylerin ‘köy’ olarak tanımladığımız birçok özelliğinin değiştiğini
görmekteyiz. Üretim ve tüketim biçimlerinden sosyo kültürel değerlerine, mek}nsal yerleşim
modellerine kadar değişim geçirmektedir. Bu değişimle birlikte kırsal kalkınmada teknolojinin
araç olarak kullanılması düşüncesi ‘akıllı köy’ (Şahin, 2019) gibi yeni kavramlarla karşı karşıya
gelmemize neden olmaktadır.
1.1.2.Yerleşik Karşısında Mobil Yaşam
Yerleşik – göçebe ayrımı yerine yerleşik – mobil kavramlarını kullanarak sınıflandırma
yapmaya karar verdik. Çünkü ‘göç’ ve kriz kelimelerinin günümüzde birlikte kullanılmasını
doğru bulmuyoruz. Bunun bir mobilite krizi; yani hareketlilikle ilgili üretilen politikaların ya
da yerel yönetim uygulamalarının öne çıkarılması gerektiği bir durum olduğunu düşüyoruz.
Kısacası bizim bu ikilemde odaklanmak istediğimiz; mobil yaşamdan kastettiğimiz olgu
insanların yaşadıkları evde torunlarının (gelecek nesillerin) yaşayacağını ön görememesiyle
ilgili ya da ‘kiracı’ olma kültürü, konut planlamalarının (mimarinin) stüdyo / rezidans (1+1)
evlerin yatırım amaçlı çoğalması durumudur.
Yerleşik olma kültürünün şehirlerde oturamamasına ilişkin; yerellik, halk mimarisi, yatay
mimari gibi kavramların şaman zikri gibi sürekli tekrarlanıp vurgulanmasına rağmen - ki
bugünün şehirlerinde kent toprağı üzerindeki spekülatif basınç bu kadar yüksek iken imkansız
gibi durmaktadır.- uygulanabileceği mekanlarda da bu kavramların izini göremiyoruz.Kırsal
arazilerin hızla kentsel araziye katılarak apartmanlaştırılmasının sonucunda asıl sahiplerinin
başka bir kentsel bölgeye veya şehre taşınması veya kırdaki evin son kullanıcısının ailenin en
yaşlısı olması bize kırda çok uzun zamandır olduğu gibi kentte de yerleşik olma kültürünün
yerini hareketliliğin aldığına işaret etmektedir.
Bu durumda günümüzdekentleri ve kentli toplumu incelediğimiz de “bireyler sürekli bir
yerleşikliğe sahip olsalardı bile esnek bir sosyal strüktüre karşılık gelecek o sosyal dinamiği
sağlamaktadırlar. Ancak öyle görünüyor ki sürekli artış gösteren mek}nsal hareketlilik bir
yaşama alanı rezervi bulduğunda daha hızlı bir artış göstermektedir.” (Helle, 2014: 73).
Kentlinin hareket halinde olması, kentin içinde gerçekleştiği gibi kentten başka bir kente veya
ülkeye de gerçekleşebilmektedir. Bu hareketliliğin mek}nsal karşılığı kentin büyümesi ve
dönüşmesidir. Dolayısıyla kentteki bu dinamik mobil yaşam dikkate alarak politika
üretilmelidir. Bu politikayı, kentle ilgili tüm paydaşlar (birey, kamu, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları) aynı masaya oturarak üretmelidirler.
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Politika üretirken kentin ve kentlinin geçirdiği tüm bu hızlı, takibi zor değişimler göz önüne
alındığında ortaya düğümlenmiş bir kent ve onu açıklamakta zorluk çeken bir terminoloji ile
karşı karşıya kalınmaktadır. Tekeli’nin “Kentin baskın geldiği bir realite gelişiyor. Realite
böyle gelişirse bunun üstünde teori geliştirebilmemiz için; bu realitenin zihnimizde temsil
etmekte kullandığımız kavramları yenilememiz gerekiyor acaba biz 20.yy başında aldığımız bu
kavramlarla bugün geçerliliğini yansıtıp doğru politikalar geliştirebilir miyiz?”(Tekeli,2016)
sorusu tam da bu noktada önem kazanmaktadır.
2. KENTİ VE KENTLİYİ AÇIKLAMA BİÇİMLERİNDEKİ EVRİM: YENİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Şehir hayatının bugünkü durumuna hatırı sayılır derecede hissedilen bir tedirginlik duygusu
h}kimken, hiç ara vermeksizin yaşanmaya devam eden kentseldeğişim ve dönüşümler, sosyal
bilimcilerin söz konusu kent krizi bilincini irdelemekteki isteğini her geçen gün biraz daha
tetiklemektedir (Helle, 2014, 73). Çünkü, kendilerini şehir hayatı ile özdeşleştirerek ‘kentli’
olarak adlandıran her birey, aynı zamanda kentin krizleriyle de bütünleşmektedir. Bu durum
da kenti ve kentliyi açıklama biçimlerindeki evrimsel süreçte çeşitli boşlukların belirmesine
sebep olmaktadır. Makalenin bu bölümü; mek}nsal, sosyal ve ekonomik çerçeveden
bakıldığında gözlemlenen çeşitli sorunlara, mevcut literatürden yaklaşımlar derlemeyi
hedeflemektedir.
19. yüzyılın son dönemlerinde sosyologların Batı toplumundaki gelişim ve farklılığı göz önüne
sermek amacı ile analiz ettiği kent kavramı, takip eden yıllarda E. Jones, A. Toynbee gibi isimler
tarafından şehir ve toplum arasındaki ilişkiler ön plana çıkarılarak incelenmeye devam
etmiştir(Tuna, 2013: 155). Toplumla ilgili genellemeler yaparken başvurulan kent ve kentli
tanımları, günümüzde ise başı ve sonu belli olmayan döngüsel bir dinamizm etrafında
yapılmaktadır. Bu noktada ‘döngüsel’ ile anlatılmak istenen;göç, nüfus artışı, birikimi ve hızlı
değişimler ile birlikte içinde yaşayanların da değiştiği ve dolayısıyla kentlinin değişmesiyle
kentlerin de devinimsel bir seyir izlediği dinamizmin ta kendisidir. Yani, “kentleşme durağan
değil, devingen bir toplumsal olgudur”(Keleş, 2012: 211).
Yukarıda bahsi geçen sürece ilaveten, ‘küreselleşme’ kavramının literatürde yaygınlaşmasıyla
eş zamanlı olarak artan ‘yerelleşme’ tartışmaları, şehir teorileri ve sorunları ele alış
biçimimizle ilgili şöyle bir değişime işaret ediyor: kentle ilgili bilimsel yaklaşımlar, çağımız
krizleri göz önünde bulundurulduğunda, artık yalnızca bir şeyleri açıklamak için kullanılan
eylemsiz bir araç değil; yeni dünyaya verilmek istenen düzende başrollerden birini oynayan
aktif bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda,
çalışmanın ilerleyen bölümleri, teorinin pratikteki karşılıkları hangi yollarla geliştirilebilir
sorusunun olası yanıtlarına zemin oluşturmayı hedeflemektedir.
2.1.Kır-Kent Sınırlarının Bulanıklaşması
Bölgesel bir istisna olmaksızın tüm dünyada gerçekleşen sosyal, iktisadi, mek}nsal, coğrafi,
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kültürel ve siyasi kentsel mutasyon süreçleri; bugüne kadar Henri Pirenne, George Simmel ya
da Max Weber gibi farklı şehir kuramcıları tarafından yapılan çalışmaların içeriklerinin
yeniden değerlendirilerek formüle edilmesi gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Kent ve kır
arasındaki sınırların bulanıklaştığı gerçeği de bu doğrultuda ele alınması gereken en önemli
dönüşümlerden biridir.
Kentin çeperlerinin kıra doğru baskıcı bir biçimde genişlediği ve kırsal olanın da kentsele
dönüştüğü bu kritik süreçte, kır ile kent arasındaki ikili ilişki; “geç modernizmin
desentralizasyon eğilimlerinin kentsel yayılmayı artırması, kenar kentsel ve yörekentsel
süreçlerin kıra olan yayılmacı baskısı ve tersine kentleşme (counter urbanization) olgusu bir
arada düşünüldüğünde” daha iyi anlaşılmaktadır (Polat, 2012: 272).
Şekil 1. LeonKrier ve James Wassell- Kırdan Kente Geçiş- Avrupa ve Amerika Örneği

394

Kentin düğümlerini çözmeye yeltendiğimizde karşımıza çıkan ‘kır-kent’ ayrımındaki
bulanıklaşmanın günümüzde artık hem fiziksel hem sosyal anlamda yansımaları olduğunu
görüyoruz.Şehir ve kırsal bölge arasındaki geleneksel bölünmenin artık anlamını yitirdiğini,
çünkü; kentin ayak izlerinin her yerde ve her şeyde olduğunu savunan (Amin, Thrift, 2002: 1)
Ash Amin ve NigelThrift gibi isimlerin düşüncelerinin Türkiye gibi kır ve kent arasındaki
ilişkinin nispeten daha karmaşık olduğu yerlerde nasıl bir karşılığı var? Tekeli, “Kent

kavramının köy ve kent karşıtlığına dayalı olarak tanımlanmasının artık büyük ölçüde görgül
dayanaklarını yitirmiş olduğu” gerçeğinin altını çizmektedir (Tekeli, 2016: 25). Bu bağlamda,
eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in konuyla ilgili yaptığı açıklama bu yansımaları özetler
nitelikte: “Kır-kent ayrımı artık anlamını yitirdi. Daha önce kır olan her yer şimdi kent oldu.
Büyükşehirlerdeki kır oranı %3’e düştü. Çoğu büyükşehirde hiç kır kalmadı. H}lbuki daha
düne kadar hepsi kırdı aslında; hala da kır.” (DHA, 2014).
2.2.Kentsel Yığılma ve Saçaklanma
Kent ve kır arasındaki sınırların bulanıklaştığını ve her geçen gün biraz daha düğümlenerek
karmaşıklaştığını kabul edersek, yeni kentsel mek}nı tanımlarken yığılma ve saçaklanma
kavramlarını odak noktası olarak alabiliriz. Dönüşerek büyümekte olan kentleri açıklamada
önemli bir rol oynayan kentsel yığılma ve saçaklanma kavramları; özetle, kent çeperi ve kırsal
alanlara doğru gerçekleşen olağan-dışı büyüme olarak tanımlanabilir. Kentlilerin kentin
merkezinden kopmasına yol açan birçok neden –ulaşım, iletişim ağlarının gelişmesi, çalışma
ortamlarına yakın yerleşim zorunluluğunun kalkması- kentin çeperlerine ve kırsal alanlara
doğru hızlı bir yığılmaya yol açmaktadır. Bu durum da tek odaklı / merkezli kentten, çok odaklı
ve saçaklanan yerleşim ve yaşam alanlarına işaret etmektedir (Tamer, 2012: 250).Kentler tek
merkezli olmaktan çıkıp çok odaklı yığılan ve yoğunlaşan mekanlara dönüşürken; bizleri
içinden çıkması nispeten zor düğümlerle karşı karşıya getiriyor.
Kentsel saçaklanma ve yığılma olguları kent bilimciler tarafından farklı boyutlardan
değerlendirilmektedir. Fakat yazında karşılaşılan tanımların genelinin ortak özelliği; kentin
itici özelliklerine odaklanmalarıdır. Örneğin Keleş Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde kentsel
saçaklanma (urban sprawl) olgusunu kentin “aşırı ölçüde kalabalıklaşması, toprak değerlerinin
yükselmesi ve işlevlerini gereği gibi yerine getirememesi sonucunda kentteki insanların ve
işleyişim (sanayi) kuruluşlarının, özel taşıtların ve toplu taşıma araçlarının varlığından da
yararlanarak, banliyölere göçmeleri” süreci olarak tanımlamaktadır (Keleş,1998, aktaran,
Tamer, 2012: 250).
2.3.Yeni Sınırlar: Mekânsal Ayrışma
Kent ve kırın arasındaki sınırların bulanıklaşması ve kentsel saçaklanma gibi kavramların
gündeme daha sık gelmeye başlamasıyla, sınır kavramındaki değişim ve evrim de tartışılır hale
gelmektedir. Peki bu dönüşüm kentsel mekandaki sınırları etkilemekte midir?
Kentsel mek}nda yığılan insan ve nesneler homojenleşerek ayrışmaktadır. Homojenleşen,
kümelenen insan grupları arasında hem fiziksel hem de soyut/bireyselleşen sınırlar
oluşmaktadır. Fiziksel sınırları (duvar, cam, kapı vb.) açıklarken kapalı korunaklı konut
yerleşkeleri ve alışveriş merkezleri gibi mekanları örnek verebiliriz. Bu sınırlara tabi olarak
karşımıza çıkan güvenlik mimarisi ise (güvenlik kameraları, kentsel mobilyaların öteki olanı
uzaklaştırma eğiliminde oluşu); kent sakinleri için her geçen gün biraz daha ilginç bir hal
almaktadır. Örneğin, Londra’da bazı marketlerin, kafelerin önlerine(The Guardian, 2016) veya
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Çin’de köprü altlarına konulan (The Guardian, 2015) demir çiviler, evsiz ve göçmenlerin
kamusal mek}ndan tamamen dışlamak için geliştirilen mek}nsal bölünmelerdir.
Şekil 2. Londra, İngiltere
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Şekil 3. Guangzhou, Çin

Diğer yandan, kentle ilgili karşımıza çıkan ayrışma ve yarılmalar, büyük konut projelerinin
yanı sıra, küçük bir marketin camının önünde de gerçekleşebilmektedir. Soyutkategoride
değerlendirilen sınırlar, aynı zamanda kentin en küçük meskeninde; yani iki kentli arasında da
boy göstermektedir. Klasik sınır kavramı(ülkeler, şehirler, kır ve kent arasında ya da kentin
mek}nları arasındaki sınır) tanımının kaybolarak dönüştüğünü kabul ettiğimiz günümüz

kentlerinde, bireyler arasındaki sınırlara da odaklanmamız gerekmektedir.
Bireyselleşen sınırlar, bireyin tercihleri, kararları doğrultusunda oluşan, çok hızlı ama kalıcı
olan sınırlardır. Örneğin; bireyin, güvenlikli sitede yaşamayı tercih etmesi, kamusal alanda
diğer insanlarla arasında ki dokun-buharlaş davranış şekilleri hem kamufle olma hem de
görünür olma arasındaki kendine çizdiği sınır gibi kentliye özgü davranışlarla sınırlarını
belirlemektedir. Artık insan çit metaforundaki gibi ilk önce evlerinin etrafına çit ile
çeviremiyorlar -evin anlamı buharlaştı- kendisinin etrafını çit ile çevirebiliyor. Bu durumda da
birey izin verdiği ölçüde kente, kentliye temas ediyor veya kendisine temas edilmesine izin
veriyor.
2.4.Üretim ve Tüketim Dinamiklerindeki Değişim
Üretim ve tüketim dinamiklerindeki değişim Fordist üretim şeklinin yerini esnek üretim
şekline bırakmıştır. Bu değişim ile birlikte enformel sektörlerde çalışanların sayısı artmış
bunun yanı sıra hizmet sektörü de büyümüştür (Tekeli, 2016: 361). Tüm bu ekonomik
değişimler ve dönüşümler sonucunda oluşan yeni sınıfların mek}nsal ihtiyacını soylulaştırma
politikaları ile karşılanmıştır. Soylulaştırma, kentte barınamaz hale gelen dezavantajlı gruplar
ile orta, orta üst sınıf arasında mek}nsal yarılmalara neden olmuştur. Ancak yeni kentsel kriz ile
soylulaştırılan mek}nlarda artık avantajlı bilgi işçileri de barınılamaz hale gelirken bu
mek}nlar
küresel
zenginlerin
konutlara
yatırım
yaptıkları ölü
hatıra
bölgelerinedönüşmüştür(Florida, 2017: 31). Kentin güzelleştirmesini, kentin tarihini,
kültürünü korumayı amaçlayan soylulaştırma politikaları maalesef pratikte yerini lüks veya
ölü mek}nlara bırakmıştır.
Üretim ve tüketim dinamiklerin sürekli değiştiği neoliberal kentin temel mantığı
toplumunihtiyaçlarından ziyade piyasanın mantığı doğrultusunda ilerlemektedir. Ancak
Türkiye, kent teorilerinde bu tarz tanımlamalar yapılırken konumlandırması daima zor bir
ülkedir. Örneğin, Batı kökenli araştırmacılar, kent sosyologları ülkemize geldiklerinde, mesai
saatleri (sabah9 akşam 5) içerisinde boş olması gereken sokaklarda hareketlilik gözlemliyor.
Durağan olması gereken vakitlerde trafiğin yoğunluğu ve sokaklardaki kalabalık dikkatlerini
çekiyor. Bu durum‘açık hava ekonomisi’ kavramı ile açıklanıyor. Açık hava ekonomisi kavramı;
işportacılar, sokak-arası esnafları, dolmuş ve taksi şoförlerikentin (kamusal alanın) bizim gibi
toplumlarda halkın yeg}ne sermayesi olabileceğidir(Bayat, 2014: 34- 37).
Bu noktada, üretim ve tüketim dinamiklerin değişiminin yeni mek}nsal etkilerini takip
edilmesi zorlaşmaktadır. Teorinin pratikteki karşılığını bulmak ve yeniden teori, politika
üretmek zorlaşmaktadır.
3. Sonuç: Düğümü Çözmek
Düğümlenen kenti anlamak ve çözmek için öncelikle başvurduğumuz kent teorileri, kenti ve
kentli arasındaki krizleri anlamak ve çözmekte belli bir noktaya kadar getirmektedir. Bunun
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sebebi ise; şehirlerin– sanayi toplumunun ürettiği- bu mek}nların problemlerine çözüm
üretmek için genel geçer bir model kullanmanın kent ile ilgili krizleri çözmekte yetersiz
kalmasıdır. Bu nedenle öncelikle 21.yüzyılın ilk 18 yılında yaşadığımız ve gözlemlediğimiz
kentlerde karşımıza çıkan ikilemlere odaklanarak teorinin pratikteki karşılığını ve daha sonra
da evrimini inceledik.
Hem pratikteki örnekler hem de teorideki örnekler bize kentin dinamiklerini
anlamlandırmanın zorluğunu, anlamlandırılsa bile hızlı bir şekilde değiştiğini göstermektedir.
Dolayısıyla, bu noktada kente ilişkin muhataplara sorular sormak ve tartışmak çok daha
anlamlı hale gelmektedir. Çünkü kriz çözüm masalarının yaklaşımlarındaki durağan süreklilik
kentle ilgili paydaşların bakış açılarını değiştirmeye zorlayabilir.
Düğümü çözüme de gelinen nokta;kentle ilgili tüm paydaşların aynı masaya oturarak pratiği
inceledikleri ve teoride düzenli güncellemelerin yapıldığı bir mutabakat modeli
uygulanabilir.Toplumdaki bireylerin, kamu kurumlarının, devletin, özel sektörün ve sivil
toplum kuruluşlarının birlikte karar vererek kentin düğümlerini çözmek isteyecekleri bir
döneme adım attığımızı düşünüyoruz.
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DELEUZE VE GUATTARİ’DE ÖZNENİN ŞİZOANALİZİ

Hakan HATAY*
ÖZET
Bu çalışmamızın amacı; Deleuze ve Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni başlıklı iki ciltlik
kitaplarının ilki olan, Anti-Ödipus adlı eserinde, psikanalize ve onun nevrotik öznesine karşın
geliştirdikleri şizoanaliz ve şizo-özne üzerine bir incelemedir. Psikanalizin nevrotik öznesi, bir
dil ve kültür içerisinde kurulan sabit ve özgül bir kimlik eğilimi ile mevcut olur. Deleuze ve
Guattari’ye göre psikanalizin bu nevrotik öznesi; kültürel konfigürasyondaki bir eğitme ve
tercih yapma etkinliğini ifade ettiği gibi, dili ise; bir sentaks belirleyicisinden çok, iktidar
işaretleyicisidir. Kültür ve dil bu anlamda, itaat eden, yasalara uyan öznenin kurgulanması
olarak işlev görür. Bunun olmadığı birey öncesi bir düzlem, tüm virtüellikleri içinde barındırır.
Psikanalizin işlevi, bu virtüelliklerin edimsel hale gelmesinin tertibatları olarak, ‘normal’ diye
kurgulanan öznenin temsilliyetini güvenceye almaktır. Özne bu kültürel formasyonda, doktor,
mühendis, öğretmen vs gibi öznelliklerin içerisinde konum almak zorunda bırakılır. Dolayısıyla
özne, toplumsal bir molar sabite olarak işaretlenir. Öznenin inşası, onun kabulünün ön koşulu
olarak, egemen dilin gramerine ve kültürüne uygun olmasıdır. Bu nedenle dilin bir disipline
etme aracı olarak, kültürün homojenize edildiği politik varyasyonlar ile çalışmasını sağlamak,
psikanalizin öncelikli görevidir. Psikanaliz normal olarak yasaya uygun öznenin kamusallığını
ifade edilebileceği, gramatik ve kültürel zeminin kodlanmasını sağlar. Bu da, ancak merkezi ve
standartlaştırılmış bir öznenin iktidarı ile mümkün hale gelir. Öznenin bu şekilde, molar,
özdeş, aşkın ve kurucu bir şekilde yerliyurtlulaştırılması, onu bütün ve verili kümeler şeklinde
kabul etmemiz ve algılamamızdan ileri gelir. Oysaki bütün verili olmadığı gibi açıktır.
Şizoanaliz ise; şizo-öznenin, bu açık olma halini bir içkinlik düzlemi boyunca yaymasını
sağladığı gibi, aşkın, tümel vb. kavramları apodiktik ve soyut olmaktan çıkarmasına, her zaman
kendimizi durumlar, oluşlar içerisinde bulmamıza ve öznenin problematik bir düzlemde
yersizyurtsuzlaştırılması ile organsız-beden üzerinde yeniden doğmasına yol açar.
Anahtar Kelimeler : Deleuze, Guattari, psikanaliz, şizoanaliz, özne
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SCHIZOANALYSIS OF SUBJECT IN DELEUZE AND GUATTARI
Abstract
The purpose of this study is to investigate Deleuze and Guattari’s schizoanalysis and schizosubject, which they have delevoped against psychoanalysis and its neurotic-subject in their
work named Anti-Ödipus, which is the first of their two volume books titled Capitalism and
Schizophrenia. The neurotic subject of psychoanalysis is present with a fixed and specific
identity trend established in a language and culture. According to Deleuze and Guattari, as this
neurotic subject of psychoanalysis is expressing the activity of education and choice in a
cultural configuration, its language is a determinant of power rather than a syntax identifier. In
this sense, culture and language function as the constructing of the subject that is obedient,
obeys the law. A pre-individual plane lacking this contains all virtualities within. The function
of psychoanalysis is to ensure the representation of the subject that is constructed as ‘normal’,
as the assembly of the realization of these virtualities. Subject is forced to take definitions of
subjectivities such as doctor, engineer, teacher in this cultural formation. Therefore the subject
is marked as a public molar constant. The construction of the subject is the conformity to the
grammar and culture of the dominant language, as a precondition for its acceptance. For that
reason it is psychoanalysis’ prior duty to make the language work as a disciplinary along with
the political variations in which the culture is homogenized. Normally, psychoanalysis allows
the coding of a grammatic and cultural ground where the subject that is obedient to the law
can manifest its publicity. And this is only possible with the power of a central and
standardized subject. The territorialization of the subject in such a way that is molar, identical,
transcendent and constitutive way derives from our acceptance and perception of it as whole
and given sets. But it is open as it is not whole given. Schizoanalysis, allows schizo-subject to
spread this state of openness through a plane of immanence as it causes terms such as
transcendent, universal etc. to be non-apodic and non-abstract, finding ourselves in situations
and occurances and to the deterritorialization of the subject in a problematic plane while
causing it to reborn on a body without organs.
Keywords: Deleuze, Guattari, psychoanalysis, schizoanalysis, subject
1. GİRİŞ
Modern felsefede öznenin gelişimi evresine yönelik kısa bir özetini sunacak olursak; özneye
dair ilk büyük kuruluş, Descartes’in cogitosu, yani” düşünüyorum öylese varım” sözcesi ile
başlayacaktır. Descartes’in bu formülü ile başlayan düşünen özne mefhumu, Kant’ın temelde
felsefi önem arz eden üç eleştirisine karşılık gelen, üç önemli soruya cevap verme girişimi
olarak; "Neyi bilebilirim?", "Ne yapmalıyım?" ve "Ne umabilirim?" yetileri etrafında şekillenen
‘transandantal özne’ye dönüşecektir. Descartes ile başlayan ve Kant ile doruk noktasına ulaşan
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bu öznellik izleğine ilk karşı çıkan Nietzsche olmuştur; “Özneye karşı da, yükleme ve nesneye
karşı olduğu gibi adeta biraz ironik davranılamaz mı? Filozof gramere duyulan inancın üzerine
çıkamaz mı?” (Nietzsche, 2009; 44). Nietzsche geleneğini sürdüren Foucault, modern insanın
bu anlamda bir kurgu olduğunu belirtecektir. Aklın kendi hakimiyetini kurabilmesi için
akıldışının oluşturmasını ve bu akıl/akıldışı karşıtlığından geçerek, öznenin inşasını
kuracaktır.
Foucault özne analizini bu anlamda, bir iktidar ve onun söylemi üzerinden ele alacaktır.
Nietzsche ve Foucault ile geliştirilen bu karşı öznellik, Deleuze ve Guattari’de bulunduğu gibi,
onlar rizomatik bir şekilde, tüm bu öznelleştirmeleri bertaraf edecektir. Descartes ile başlayan
bu hiyerarşi, yani bir kökten başlayan, gövdeler, dallar şeklindeki ağacımsı modele karşın;
hiçbir kök içermeyen, sürekli bir varyasyon, yayılma, göçebe dağılım şeklinde çalışan rizom
gelir. Özneye dair soykütüksel bir incelemede, kolaylık sağlaması açısından belli başlıklı
alanlarda toplamak yaralı olacaktır: dilbilimde ortaya çıktığı haliyle, bir ‘ben’i imlemesiyle;
gramatik özne. Toplumsal ilişkilerimizin doğal gelişimi sonucu ortaya çıkmasıyla;, politik özne.
Bilgi ve hakikat ile olan ilişkimizi anlamamız açısından; felsefi özne. Ve son olaraktan, varlık
olarak ele alabileceğimiz, özne (Mansfield, 2005:14-15).
Burada belirtilmeye çalışılan listeye, konumuzu ilgilendirmesinden dolayı, psikanalizin öznesi
ve şizoanalizin öznesini ilave edebiliriz. Genel itibariyle, 19. Yüzyıla kadar psikolojinin felsefe
içerisinde ele alındığını görürüz. Ancak, 19. Yüzyılda, Freud’un ortaya çıkışı ile başka bir
düzleme geçilir. Freud’un ünlü ‘anatomi kaderdir’ sözü ile bu alana bir müdahale gerçekleşir ve
psikoloji -daha çok psikanaliz- ayrı bir disiplin olarak belirir. Freud ile beraber, artık felsefi
okumalarımız psikanaliz içerisinden geçeceği gibi, Lacan ile devam eden bu süreçte, psikanaliz
okumalarımızda felsefe içinden geçecektir. Lacan bu anlamda, Freud’un pek başvurmadığı
felsefeden daha çok yararlanır. Kabaca belirtirsek, Anti-Ödipus kitabının ilk bölümü olan
Arzulama Makineleri, Freud ve onun bilinçdışı kavramına karşılık gelirken, ikinci bölüm olan
Psikanaliz ve Kutsal Ailecelik ise, Lacan ve onun imgesel ve simgeseline karşılık gelir.
2.
3. ÖZNE VE BİLİNÇDIŞI
“Her yerde iş başındadır, bazen kesintisiz, bazen kem kesik. Nefes alır, ısıtır, yer. Dışkılar,
düzer. İd denmiş olması ne büyük hata” (Deleuze ve Guattari, 2014:13). Anti-Ödipus kitabının
daha ilk cümlesi, ironik bir şekilde, bizi Freud ile hesaplaşmaya çağırır. Freud’un meşhur ikinci
topik ayrımı olan; ben ve id. Daha sonra, Freud tarafından buna üst ben eklenecektir. Buraya
gelmeden önce, Freud’un ilk analizine dönmekte yarar var. Freud’un ilk topolojik söylemi;

402

bilinçöncesi (önbilinç), bilinç ve bilinçdışı1 şeklinde kurulmuştur. Bu bir topografyadan daha
çok, topolojik bir ayrımdır. Bunlar arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklayabiliriz: bilinç öncesi,
bilinç ile bilinçdışı arasında bir kapı şeklinde işlev görür ve kapıdan içeriye neyin girip
giremeyeceğini denetler. Freud daha sonra bu buluşunu ben ve id makalesi ile farklı bir evreye
taşıyacak olup, bu kez topografik bir model ile bilinçdışını bir bastırma mekanizması ile
beraber, id olarak adlandıracaktır (Freud, 2011:76-77).
Deleuze, 1988-1989 yılları arasında, Claire Parnet arasındaki sekiz saatlik röportaj dizisi
olacak şekilde, L'Abécédaire de Gilles Deleuze (Gilles Deleuze’ün Alfabesi) adlı video ropörtajı
düzenler. Deleuze bu ropörtajın “D”, “Desire” (Arzu) harfinde, arzu kavramının ne olduğu
sorusuna açıklık getirir. Deleuze’e göre arzu sürekli bir şeyin arzulanması olarak ele alınmıştır.
Bu röportajında Deleuze, psikanalize karşı üç nokta da karşı olduklarını söyler. Birincisi,
bilinçdışının, Hamlet ve Ödipus'un sahnelendiği bir yer değildir. Bilinçdışı bir tiyatro düzlemi
olmadığı gibi, o sürekli üreten fabrikadır. Psikanalizin bu büyük buluşu olan bilinçdışının, id
olarak tanımlanmasını da hatalı bulurlar. Böylelikle bilinçdışının arzulayan makinasına giriş
yapmış oluruz. Kitabın ilk bölümünün adının arzulayan makinalar olması bu nedenledir.
Makine kavramı hiçte mecazi anlamda değildir, onlar için; “Her yerde o, makinelerdir; hiç de
mecazen değil: tam anlamıyla makineler, kavramalarıyla, bağlantılarıyla. Bir organ-makine
(machineorgan) bir kaynak-makineye (machine-source) tutunur: biri, diğerinin kestiği bir
akım yayar. Meme süt üreten bir makinedir ve ağız ona eklenen bir makinedir. Anoreksik
olanın ağzı bir yeme-makinesinin, bir anal makinenin, bir konuşma-makinesinin ve bir
solunum makinesinin (astım krizi) arasında kararsızdır.” (Deleuze ve Guattari, 2014:13). Ve
bir anda, arzulama makineleri, organsız beden gibi kavramlar ile karşı karşıya kalırız. Bunların
ne olduğu açıklanmaz, zaten bu onlar için öncelikli değildir. Mesele bunların çalışıp
çalışmadığıdır. Deleuze ve Guattari, Freud’un bilinçdışı kavramı buluşunu överler. Ancak onu
ödipal şemaya, bir tiyatroya indirgemesine karşı çıkarlar. Çünkü onlara göre bilinçdışı, bir
fabrika, bir arzulayan makinedir.
İkincisi psikanalizin sabuklamaya dair bir şey söylemediği gibi, onu yine ödipal bir tiyatro
düzleminde alır. Psikanalizin anlamakta zorlandığı şeylerden biri, hezeyanı ailevi ortamda
içerisinde yerleştirmesinden kaynaklanmaktaydı. Oysaki hezeyan ailevi bir romanstan çok
daha ötesini imlemektedir. “Hezeyanın tümü, dünya-tarihsel, politik ve ırksal bir içeriğe
sahiptir; ırklara, kültürlere, kıtalara ve krallıklara karışıp onlarla sürüklenir” (Deleuze ve
Guattari, 2014:135). Aile, bu anlamda kültürün ödipal üretiminin yeri olacaktır. Oysa
sabuklama temelde arzu ile çok yakından ilişkilidir. Yani arzulamak, bir ölçüde sabuklamak
anlamına gelir. Psikanaliz ise, sabuklamayı ailevi ortama, anne-babaya yönelik alır. Şizonun
sabuklamasındaki büyük sır böylelikle açığa çıkar. Tüm dünya, tarih, coğrafya, kabileler, çöller
1

Bilinçdışı, Türkçe çevirilerde ilkin bilinçaltı olarak tercüme edilmeye başlanmıştır. Ancak, bu durum çeviri ile
ilgili bir mesele olduğu kadar, Freud da bilinç öncesinin bir tür depolama yeri olduğundan da ileri
kaynaklanmaktadır. Oysa Freud’a göre bilinç öncesi ve bilinç de bilinçdışı şeklindedir.
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insanlar hakkında sabuklarız ve öyle ki, şizo tüm bunları bir anda tüketir. Lenz’in, Artaud’un,
Ninjski’nin sabuklamalarına baktığımızda da göreceğimiz üzere, şizonun sabuklaması coğrafipolitiktir.
Üçüncüsü ise, arzu ile ilgilidir. Anti-Ödipus’ta yaptıklarının esasen çok basit ve somut olduğunu
söyler. Bugüne kadar arzunun içinden nesnesi olan bir şeyin kesip çıkarıldığı ve arzunun o
kayıp, eksik nesnenin peşinde olduğu, dolayısıyla ya şunu ya da bunu arzuluyorum şeklinde bir
arzu kavramı yaratılmıştır. Oysa Deleuze göre, arzu; bir kontrükvizm şeklinde olup; kendisini
kuran, asamblajlar inşa eden ve bu oyuna çeşitli öğeleri dahil eder. Oysa psikanaliz, baba, anne,
fallus benzeri, hep tek bir koşula bizi indirger. Dolayısıyla çokluğu ve asamblajları, görmezden
gelir. Freud’un öznesi; ben ve id olarak bölünecek ve özne, id’in temizlenmesi ile ancak
iyileşebilecektir. Böylelikle Freud’da bilinçdışı, hep geçmişe yönelik çalışır. Bu ise kendini
rüyalarda, dil sürçmelerinde açığa vurur
“Hangisi önce gelir, tavuk mu yumurta mı, ama diğer yandan baba ve anne mi, yoksa çocuk
mu?” (Deleuze ve Guattari, 2014;394). Deeuze ve Guattari, Anti-Ödipus da alaycı olmak ile
eleştirilirler. Oysa asıl alaycı tavır bize, psikanalizden geliyor. Psikanalizin baba, anne ve çocuk
olayı da, esasen tavuk ve yumurta meselesi gibi bir hal alıyor. Freud’un olgu öykülerine
bakıldığında rahatlıkla görüleceği üzere, hep geçmişe yönelik bir bilinçdışı anlayışı bulunur ve
bu da bir ödipal şema içerisinde ele alınır. Hans vakası; sokakta bir atın dövülerek yere
düştüğünü gören çocuk, karşı sokakta aşık olduğu kızın yanına gidemeyecektir. Freud’un
analizine göre at’ın imgeselliği Hans’ın babasıdır. Oysa bu sokakta meydana gelen bir olay,
daha sonra baba imgesi hakkında konuşan psikanalizi görürüz. Diğer olgu öyküsü kurt adam
vakasında da keza aynı şey olur; imgesel babanın türünden tek bir hayvan yoktur, hayvanlar
genel olarak sürü halindedir. Rüyasında bir ağaçta alt yedi kurdu görmesine rağmen, Freud tek
bir kurtta ısrar eder ve bilin bakalım o kurt kim; yine babadır. Freud için tüm bu anlatılanlar,
ödipal şemaya dahil edilerek; anne-baba-çocuk üçgeni şeklinde kapatılır. “İşaretlemenin veya
kayıt tutmanın seçici süreci olarak "kültür," büyük rakamları icat eder ki, bu seçim onlar lehine
çalışmıştır” (Deleuze ve Guattari, 2014:492). Bu nedenle kültürel mozaik’ şeklindeki sözceler
esasen çokluğu vurgular gibi görünse de, bunun olabilmesinin koşulunu bir yapı içine çekerek,
sınır ve koşul dayatır. Çünkü tekillik; n+1 şeklinde çokluğa eklenen değil, aksine n-1 olup,
çokluktan çıkandır.
Oysa kültür, özneleri procrustes’un2 yatağından geçmek zorunda bırakır. “Ödipus’un bu
anlamda anne-babaya gönderme yaptığını düşünmek yanılgı olacaktır. Ödipus'un annebabayla hiçbir ilgisi yoktur, o gösterendir, isimdir, kültürdür, tamamlanmaktır, yaşamın
2

Yunan mitolojisinde Procrustes, kendisine konuk olan yolcuların boylarını yatağa uydurmak için kol ve
bacaklarını çekip uzatan, ya da kırıp kısaltan sadist ruhlu dev. Belirli kalıplar dışına taşan her şeyin standart
bir yapıya sahip olması gerektiğini savunan görüşü de ifade etmektedir. Bir gün Theseus, ona aynı işkenceyi
uygulamıştır.( https://tr.wikipedia.org/wiki/Procrustes)
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kendisi olan varolma eksikliğidir, hadım-edilmedir, kişileşmiş şiddettir” (Deleuze ve Guattari,
2014:559). Bu psikanalizin arzu kavramında ortaya çıkan ve hem Freud’un hem de Lacan’ın
onu eksiklik üzerinden tanımlamalarına karşıdır. Freud’un bu nedenle şizofrenlerden haz
etmediğini görebiliriz. Çünkü şizolar ödipal şemaya kapatılamazlar. Sürekli olarak, mevcut
kodları yersizyurtsuzlaştırır. Schreber vakasında olduğu gibi. Freud’un nevroz ve psikoza dair
ayrımı da burada belirir. Ben’in gerçekliğe uygun olarak ide dair güdüleri3 bastırdığı ve yüzeye
çıkarmadığı durumlar nevrotik belirtiler iken, ben’in id’i bastıramadığı durumlarda ise, kendini
psikoz olarak açığa vuracaktır. Nevroz ve psikoza dair bu ayrımda, Deleuze ve Gauttari’nin
itirazı onlar arasında bir doğa farkı görmesine yöneliktir. Oysa onlar arasında bir doğa farkı
değil sadece bir derece farkı vardır.
4. ÖZNE, DİL VE KÜLTÜR
Kültür ve dil iktidarının temel aktarım birimi olarak karşımıza aile çıkmaktadır. Daha başından
itibaren çocuklar, nasıl davranılması, oturulması, konuşulması, giyinip kuşanılmasını, yani
toplumun örf ve adetlerine uygun davranış kodlamaları ile yerliyurtlulaştırılacaktır. Bu
belirlenmiş sınırların dışına çıkacak ve verili kodları yersizyurtsuzlaştıracak her şey başından
itibaren yasaktır. Her şeyin bir yeryurdu olmalıdır. Kültür ve dil, sistemin kendini güvenceye
almasının yeg}ne yoludur. Görece modern aile de, bunun sınırları esnetilmiş gözükse de annenin kızı ile arkadaş olma isteği ya da babanın oğlu ile bir arkadaş edası ile konuşmaları
gibi- bu şekildeki bir parolijzm, psikanalizde çifte çıkmaz olarak isimlendirilir. Çifte açmaza
dair iletilen mesajların en ünlü hik}yesi Buridan eşeği4 olup, hem aç hem susuz olan bir eşek,
kendisinden eşit uzaklıkta bir yere konulmuş olan su ve saman balyası arasında bir türlü karar
veremeyip hem açlıktan hem susuzluktan ölür. Gregory Bateson tarafından geliştirilen bu
kavram; biri diğeriyle çelişen iki tür mesajın eşzamanlı iletimi çifte çıkmaz olarak tanımlar.
Örneğin, ikiyüzlü bir Tanrı olan Janus5 gibi, ailevi söylemde sürekli babanın şefkatli yüzünü
gösterdiği gibi, babanın sert yüzünü gösterir demesi gibi ya da babanın oğluna; hadi bakayım
oğlum, sen özgür bir bireysin ve beni eleştirebilirsin şeklindeki söylemine rağmen, hiçbir
eleştirinin makul karşılanmayacağı mesajı da zımnen iletilir, bu söylemde. Deleuze ve
Guattari’nin dediği gibi, çifte çıkmaz bu anlamıyla mükemmel bir odipalleştirme aygıtı olarak iş
görür. “Aile ile devlet -aile otoritesinin Ödipus'u ile toplumsal otoritenin Ödipus'uarasındadır” (Deleuze ve Guattari, 2014:124).

3

Tabi burada, güdü kavramını Freud’un kullanmış olduğu ayrıma dikkat gözeterek okumalıyız. Freud’un güdü
(trieb) kavramı genelde içgüdü olarak karşılanır ki, bu doğru değildir. Güdü; zihinsel bir etkinlik iken, içgüdü;
biyolojik bir etkinliği ifade eder.
4
Buridan'ın eşeği felsefede özgür irade teması ile ilgili olarak kurulmuş bir paradokstur.Fabl ismini Fransız
nominalist filozof Jean Buridan’dan (1295-1356) almaktadır https://tr.wikipedia.org/wiki/Buridan
5
Janus, bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan iki yüzlü Roma tanrısıdır. Bu tanrının resmine Roma paralarında
rastlanır. Janus'a ait olan bu resimde yüzlerden biri kentten içeri girenlere, öteki ise kentten çıkanlara bakar.
Böylece kent güvenlik içinde yaşamasını sürdürür (https://tr.wikipedia.org/wiki/Janus).
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Lacancı psikanalizin ünlü formülünden biri “bilinçdışının bir dil gibi yapılandırıldığı” (Lacan,
2013:157) sözcesidir. Dilin temel birimi iletişime yönelik araç değildir. Öncelikli olarak
değildir, en azından. Ama bir emir-itaat ettirmeye yönelik tertibattır. Gramer ya da dil; dokuz
altı dünyasının normal, uygar, beyaz, eğitimli, hiyerarşik öznesinin, tikel iktidar tertibatlarının
oluşumu bazında inşa edildiği sabitelerden olacaktır. Kurumlar hiyerarşisinin evreninde, her
öznenin bu egemen kültürü ve dili öğrenmesi istenir. Deleuze ve Guattari, gramerdeki bu
majör-politikayı ortaya çıkarırlar. Bu yüzden, Deleuze ve Guattari’ye göre; dil temelde
politiktir. Bu anlamda iktidarların işlevi, gramer kurallarının, sentaktik bir düzlemde
çalışmasını sağlamak değildir, o daha ziyade bir iktidar işaretleyicisi olarak işlev görmesine
çabalar. Emir ile olan ilişkimize çocukluktan itibaren alıştırılmışızdır ve eğitimimizin önemli
bir kısmı bunun üzerine kurulu olup, iş hayatı olsun ya da savaş ve din alanlarında olsun
yetişkin yaşantımızın tümüne sirayet etmiştir. Öğrenciye, okulda eril-dişil, tekil-çoğul, isim-fiil
gibi, semiyolojinin ikili ifadelerini düzenleyen gramer zorunlu kılınır; Bu anlamda düzenlenişi
sağlanan eğitim makinasının zorlayıcıları içerisindeki öğretmen; grameri öğrettiğinde bilgi
verici olan konumundan çok, öğreten, emir veren, buyuran kişidir. Dilin temel birimi -ifadesiemir-sözcüktür (Deleuze ve Guattari, 1987:76).
Lacan, Freud’un ikinci topik ayrımını yani id-ben-üstben söylemini, kendi L şemasına
uyarlayacaktır; aslında buradaki topik ayrım Lacancı psikanalizde, kabaca söylersek, imgesel,
simgesel ve gerçek’e karşılık gelir. Lacan’ın imgeseli, çocuğun kendi benliğinin farkına vardığı
dönem olan ayna evresi ile ilgilidir. Ayna evresinde çocuk kendi yansımasını görerek bedenin
farkına varır. Yani dilde henüz olmadığın zaman sahip olduğun bir şeydir. Tam bu sırada
Lacan, dilin/temsilin dünyasına geçecek ve tüm hayatın kendi anadilin yerine büyük Öteki (A)’
yı koymakla geçer. Babanın adı (Devlet baba), yasasıdır o. “Özne küçük öteki ile imgesel
düzende karşılaşıp bir ben inşa etmeye başladıktan sonra, kelimenin psişik ve gramatik
anlamında bir "özne" olabilmesi için, simgesel düzende de büyük Öteki ile karşılaşmak
zorundadır. Büyük Öteki, oradan kendimize bakarak, kendimizi olmak istediğimiz gibi
gördüğümüz konumdur. Büyük Öteki, bir eksik'i olmadığı varsayılarak (eksik'i gizli tutularak),
tüm arzunun mek}nı olarak kurulur; bu mek}nı Babanın-Adı, devlet, tanrı, yasa, kısacası özne
için simgesel düzenin bütünlüğünü temsil eden herhangi bir şey doldurabilir” (Zizek,
2011:250). Üstben olarak, simgeselin yani dilin içine giren çocuk için, devletin dili/resmi
söylemi ile çocuğun anadiliyle olan bağın kopmasını sağlayacaktır. Büyük Öteki, simgeselin
düzenidir; eğer kendi varlığını gerçekleştirmek istiyorsan benim dilimi öğreneceksin dediği
yerdir. Çünkü çocuk kendi ailesine ait değildi, Büyük Öteki olarak simgeselin alanı olan kültür
dünyasına aitti.
4. SONUÇ
Ele almaya çalıştığımız çerçeve içerisinde, şizoanaliz psikanalizi iki nokta sınırlarına götürür.
Bu durumda, Anti-Ödipus’un hatalı ya da kasıtlı olarak yanlış okunmasına neden olan birkaç
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durumu özetlemek gerekir: birincisi, Deleuze ve Guattari, şizofreni klinik anlamda
kullanmazlar. Böyle anlaşıldığında şizofrenik süreç anlaşılmaz olacaktır. “Şizofrenin gezintisi:
divana uzanmış nevrotikten daha iyi bir model. Birazcık taze hava, dışarısıyla kurulan bir
ilişki” (Deleuze ve Guattari, 2014:14). Şizofreni bu devrimci süreç yönüyle incelemelerinde öne
çıkarırlar. Oysa psikanalizde ise, şizofrenin süreci kesintiye uğratılır, onu bir paçavraya, et
yığınına dönüştür. İkinci olarak, Deleuze ve Guattari, şizonun devrimci olduğunu söylemezler,
söyledikleri şizofrenik sürecin devrimci olduğudur. Şizoanalizin öznesi sürecin devrimciliğini
deneyimlerken, psikanalizin nevrotik öznesi süreci kesintiye uğratandır.
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ADLARIN KULLANIMI VE AKLI SELİM İNSANIN APRİORİSİ BAĞLAMINDA KRİPKE,
ADLANDIRMA VE ZORUNLULUK KİTABININ İNCELENMESİ

Kübra ATALAY*
ÖZET
21. yüzyıl filozoflarından hala yaşayan dil felsefecisi Kripke’nin bir konuşmasından alıntı
yapılarak direkt kitaba dönüştürüldüğü Adlandırma ve Zorunluluk eseri, Türkçe’ye çevrilmiş
tek kitabıdır. Kripke hakkında çok fazla eser bulunmamaktadır. Bu çalışma dil felsefesi
alanında Kripke ile ilgili sayılı çalışmalar içerisinde yer almaktadır. konu hakKında yazılmış
olan makaleler ve Kripke'nin kendi kitabı incelenecektir. İncelenecek olan Adlandırma ve
Zorunluluk kitabında şunlardan bahsetmektedir: Yaşadığımız dünyanın her nesnenin, şehrin,
insanların, kendimizin adları vardır. Kripke adları özel adlar olarak ele alır ve Frege ile
Russel’ın özel adları kısa betimlemeler olarak anlam ve gönderimde bulunmasının, yanlış
anlaşılmalara sebep olacağını anlatmaktadır. İkinci olarak ise epistemoloji de bir terim olan
apriori bilgilerini ele alır ve apriori bilgilerin zorunluluğunu tartışır. Apriori bilgiler kime
göre zorunludur? Kripke’ye göre aklı sınırlı olan biz insanların bilgileri apriori olamaz,
apriori bir bilgi mevcut ise sadece aklı-selim olan insanlarda mümkündür. Bu kitabın
adlandırma ile söyledikleri gündelik dildeki örneklerle karşılaştırılıp, adlandırma ile ilgili
sonuca varılacaktır. zorunluluk kısmıyla ilgili ise bazı örnekler ele alınarak mümkün apriori
ve ya mümkün olmayan apriori bilgi tartışılacaktır. Bu sözlü bildiride bunlardan
bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Özel Adlar, Kripke, Apriori.

THE USE OF NAMES AND THE INVESTIGATION OF THE CHRISTMAS, ADVERTISING
AND REQUIREMENTS IN THE CONTEXT OF THE APRİORİS

Abstract
The 21st century philosophers who still live in the language of the philosopher Kripke'in
quoting a book by direct quotation and obligatory work, translated into Turkish is the only
book. There is not much work about Kripke. This study is included in the number one study
on Kripke in the field of language philosophy. articles written in the subject and Kripke's own
book will be examined. In the Naming and Necessity book that will be examined, he mentions
* Yüksek lisans öğrencisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, kkubraatalayy@gmail.com
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the following: Every object, city, people, we have the names of the world in which we live.
Kripke takes the names as private names, and explains that the private names of Frege and
Russel, which make sense and reference as short descriptions, would lead to
misunderstandings. Secondly, epistemology discusses apriori information, a term, and
discusses the necessity of apriori information. What is Apriori information required?
According to Kripke, the information of people whose mind is limited cannot be apriori, but it
is possible only in people who have reason. The naming of this book will be compared with
the examples in the everyday language and the naming will be concluded. If it is related to the
necessity section, some examples will be discussed. This will be discussed in this oral
statement.
Keywords: Specialty Names, Kripke, Apriori.

GİRİŞ
Saul Aoron Kripke 1940 yılında Amerika, Nebraska doğumludur. Mantık ve dil felsefesi
ağırlıklı çalışmıştır. İlk önce New York City’deki Rockefeller Üniversitesi’nde hocalık
yapmıştır. Daha sonra Princeton Üniversitesi’nde profesör olmuştur. Felsefeye yaptığı dört
önemli katkıdan dolayı ünlü olmuştur. Yirmi yaşına basmadan birçok yayınlanan makalede
“kipsel mantık için anabilim” yazısı yayınlanmıştır. Adlandırma ve Zorunluluk adlı kitabı ise
1972 yılında Princeton da yapmış olduğu konuşmadan derlenmiş bir kitaptır. Halen hayatta
olan Kripke mantık ve felsefe alanında 2001 Rolf Shock ödülüne sahiptir.

I.ADLANDIRMA
Kripke günlük dilde kullandığımız adların 3 tezde ayrılması gerektiğini söyler: I. Özdeş
nesneler, zorunlu olarak özdeştirler. II. Katı belirleyiciler arasındaki doğru özdeşlik ifadesi
zorunludur. III. Gerçek dilde bizim ‘adlar’ dediğimiz şeyler arasındaki özdeşlik cümleleri
zorunludur (Kripke, 2005:10) Adlar hakkında kesin şey şudur: onlar hem kesin hem doğru
olmasa da aralarındaki özdeşlik zorunludur. Nesneler olası bir şekilde özdeş olamaz.
Kripke’nin adlar üzerine çalışmaya başlamasının sebebi, adlar arasındaki özdeşliğin
zorunluluğuna karşı kabul edilmiş varsayımların yanlış olduğunu anladığı ve dilin adlarının,
katı belirleyiciler olduklarını savunan doğal sezginin onaylanabileceğini fark etmesiyle
başlamıştır. Klasik betimlemeci olan Russel’a karşı olarak bir önermeyi öne sürer: birinci
önerme olarak Aristoteles köpeklere bayılırdı. Aristoteles’in antikçağ filozoflarının son
büyük filozofu olduğunu herkes kabul eder. Ve Aristo bir kişidir. O zaman ilk önerme
betimlenmiş haliyle tam olarak bir kişi, antik çağın son büyük filozofuydu ve böyle bir adam
köpeklere bayılıyordu. Russel birinci önermeyi bu şekilde okur muydu? Bunun gibi bir
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betimleme benzeyenlerin aynılığı şüphesini ortaya atıyor. Özel adları tek bir nesneye
(insana) denk geldiğini düşünerek göndermede bulunuyorum, bu da beni tikel bir varsayıma
zorluyor. Buna göre birinci önerme gibi önermeler için çözüm şudur: bunun gibi bir cümlenin
‘gerçeklik koşulları’ hakkında konuşmak için onun, tekil bir önerme dile getirmek üzere ele
alınması gerekir; aksi taktir de onun gerçeklik koşulları, gerçek dünyada bile belirsizdir.(
Kripke, 2005:17)
İlk mesele adlandırmadır. Kripke’nin ad olarak bahsettiği şehir, ülke, insan gibi özel adlardan
bahseder. Modern mantıkçılar özel isimleri betimleyerek “Hadleyburg’ü mahveden adam”
gibi “fx koşulunu sağlayan x” biçimindeki söz öbekleriyle ilgilenirler. Yani Waverly’in yazarı
Scott’tır betimlemesi gibi Scott olan özel adı koşul olan Waverly’in yazarı olarak betimlerler.
Bu adlar ve betimlemeleri kapsayan terim ise ‘belirleyici’ kelimesidir.
İmdi ‘oradaki kadehinde şampanya bulunan adam mutludur’ dediğimizde ve göndergede
bulunduğumuz adamın kadehinde şampanya olmadığı ve su olduğu halde aynı odada
kadehinde şampanya bulunan bir adam olabileceğini düşünmeden, bunu söyleyen birisi yine
de kadehinde şampanya bulunduğunu düşündüğü adama göndermede bulunur. Fx koşulunu
sağlayan x biçimdeki betimleme ve tam olarak x koşulunu sağlayan tek bir x varsa bu betimin
göndergesidir.
Peki adlar ve betimler arasındaki ilişki nedir? Miil’e göre adlar sadece işaretlerden ibarettir.
Adlar bir çağrışımda bulunmasa da olabilir. Mill’in buna vermiş olduğu örnekte: İngiltere’deki
bir yerleşim yerinin adı ‘Dartmouth’ (Dart’ın ağzı)” anlamına gelmektedir. ‘Dart’ nehrin
adıdır. Bir olay yaşansa ve nehir yön değiştirse Dart’ın ağzı anlamına gelen Dartmouth’a Mill
için hala aynı isim kullanıla bilir, çünkü isim sadece işarettir anlamı olmasa da olabilir.
Ülkemizde ki örneğe bakacak olursak Denizli şehri denizi olan anlamında ve şehir olduğu için
denizi olan şehirdir. Ama Denizli de deniz bulunmamaktadır. Bunun Mill için bir önemi
yoktur o şehre Denizli denilebilir, fakat Russel’a göre ad çağrışımda bulunmayıp gönderimi
anlamına uymadığı için doğru değildir.
Fx koşulunu sağlayan x tarzındaki betimlemeler sadece betim değil isim de olabilirler.
Birleşmiş Milletler ya da Kutsal Roma dediğimizde fx koşulunu sağlayan x biçiminde
betimleme gibi görünse de sadece isimden ibarettirler.
Modern mantık Frege ile birlikte Mill’e oldukça karşıt bir noktaya gelmiştir. Frege’ye göre
özel adlar, özel olarak kullanıldığında kısaltılmış gizli betim olarak karşımıza çıkar. Frege için
böyle bir betim adın anlamını vermektedir. Mill için diğer problem ise adın gönderiminin
nasıl belirleneceği problemidir. Betimlemeciler ise bu probleme şu yanıtı verirler eğer
betimleme ada tam gönderimde bulunabiliyorsa göndergesi odur. Yani ‘Waverly’in yazarı
Scott’tır’ betimlemesini kullandığımız da gerçekte de Waverly’in yazarı Scott ise gönderimi
bu olarak kabul edilir.
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İki adın tek bir şeye göndermede bulunması özdeşliktir. Akşamleyin bir yıldız görünüyor ve
ona ‘Hesperus’ deniliyor. Sabahleyin bir yıldız görünüyor ve ona ‘Phosphorus’ deniliyor.
(Kripke, 2005:40) Daha sonra öğreniliyor ve ikisinde gönderimde bulunduğu şey Venüs
aslında. Akşam güneşi ve sabah güneşi tek bir şeye gönderimde bulunduğu için özdeş iki
kelimedir. Burada anlatılmak istenilenin şu şekilde anlatalım: Paris de bulunan Eiffel
kulesinin aynısından New York şehrinde olduğunu varsayalım. Bu iki kule biçim olarak
kullanılan malzeme olarak aynı yapıya sahip olsun ve görünüşleri bire bir olsun. Şimdi tek bir
Eiffel kulesi olduğunu mu söylememiz gerekir yoksa iki ayrı Eiffel kulesi olduğunu
söylememiz gerekir? Bu soru betimleyicileridir. Çünkü adların kısa betimler şeklinde
yazılması özdeş ve ya eş anlamlı kelimler için problem yaratıyor. Kripke’nin kanıtlamak
istediği de tam anlamıyla budur.
Aristoteles şunları şunları yapan adamdır betiminde, Aristoteles yoktur o halde şunlar
şunları yapan adamda yoktur demektir. Burada ad betimleme ile belirlenmiş olsa da ad ile
betim yer değiştirse bile çözülemez. Kripke’ye göre bunun çözümü: genel bir adların anlamı
kuramından bağımsız kimi özel deliller tarafından tesis edilmiş olmadıkça terk edilmiş
olacaktır ve aynısı özdeş ifadeler içinde doğrudur. (Kripke, 2005:46)
Adlar ile ilgili olan popüler gönderim ve gönderge Kripke’ye göre uygulanamamaktadır. Bir
adın gönderimi, gönderge tarafından karşılanıyorsa ve konuşan kişi göndergenin doğru
olduğuna inanıyorsa bu ada işaret etmektedir. Böyle olması için konuşan kişi doğru olduğuna
inandığı eşsiz olarak betimlemesi gerekmez. Ya da konuşucu doğru olduğuna inansa bile
betimlemeleri göndermede bulunduğu ada uymaya bilir, yanlış olabilir. İlk ad koyma
durumunda bile bir göndergeye betimleme şeklinde konulsa bile, bu o ada bir eş anlamlılık
vermek olmaz sadece göndergeyi sabitlemek olur.

II.ZORUNLULUK
Kripkenin bu bölümde uğraştığı şey kipsel mantıktır. Bu da önermede verilen durumun
gerçek ve mümkün dünya da zorunlu olup olmaması halidir. Örneğin: gerçek dünya da çiçek
bitkidir. Çiçeklerin bitki olması zorunludur. Çiçeklerin bitki olmadığı bir mümkün dünya
hayal edin. O zaman her koşul da çiçekler bitki olması zorunlu değildir.
Kiplik mantığı, önermelerin doğruluk değerlerinin olanaklılık yahut
zorunluluk kiplerine göre değişkenlik gösterdiği anlayışını temel alır.
1960’ların başında Saul Kripke kiplik mantığına semantik bir model
geliştirmek amacıyla, aslen kökeni Leibniz’e dayanan olanaklı dünyalar
düşüncesinden yararlandı. Bu düşünceye göre şeylerin gerçekleşmesinin
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pek çok farklı olanağı vardır ve her bir olanak bir olanaklı dünyaya karşılık
gelir . Bir metaforla ifade etmek gerekirse, eğer Tanrı isteseydi dünyayı o
şekilde yaratabilirdi diyebiliriz. Bundan temel alarak, bir önermenin
olanaklı olması, o önermenin doğru olduğu en az bir dünya olduğu
anlamına gelmektedir. Benzer olarak, zorunlu bir önerme tüm dünyalarda
doğru; imkansız bir önerme ise hiçbirinde doğru değildir. (Erişen, 2014:4)
Filozoflar apriori, analitik, zorunlu terimleri kesinlik belirten kategori olarak aynı
varsaymışlardır. Kripke de zorunlu ve apriori aynı şey değildir. Apriori gerçeklikler
deneyimden bağımsız olarak elde edildiği söylenilir. Apriorinin deneyimden bağımsız
bilinebilen bir şey olarak zannedilir. Peki bu kimin için mümkündür? Tanrı için mi? Uzaylılar
için mi? Yoksa biz aklı sınırlı olan insanlar için mi?
Apriori bilgiler deneye bağımlı olarak da bilinebilir. Deneyimden bağımsız bilgileri apriori
olarak sadece aklı-selim insanlar bilebilir. Kripke’nin örneğiyle:
bir hesap makinesiyle çalışan herhangi biri, makinenin şöyle şöyle bir sayının
asal sayı olup olmadığına bir yanıt verebileceğini bilir. Hiç kimse sayının asal
olduğunu hesaplamış ya da kanıtlamış değildir; fakat makine yanıtı vermiştir:
Sayı asaldır. Öyle ise, eğer sayının asal olduğuna inanıyorsak fizik kurallarını,
makinenin yapısı v.b. ile ilgili bilgimiz gereği ona inanırız. Bu yüzden, ona
apriori kanıt temelinde inanmayız. Ona aposteriori kanıt temelinde inanırız.
Yine de belki bu, gerekli hesaplamaları yapmış biri tarafından apriori olarak
bilinebilir. ‘Dolayısıyla apriori 1olarak bilinebilir’, ‘apriori olarak bilinmelidir’
anlamına gelemez. (Kripke, 2005:48)
Diğer filozofların apriori olanı zorunlu olanla eş anlamda kabul etmelerinin sebebi: Eğer bir
şey gerçek dünyada değil de mümkün dünyada doğruysa, mümkün dünyamızı gözden
geçirmek yoluyla bir şey zorunluysa apriori olduğunu düşünürüz. Fakat bu o kadar açık ve
seçik mümkün olan bir şey değildir.
Kripke’nin mümkün dünyalar derken bahsettiği şey şudur: bir kelimenin hem gerçek dünyada
hem de mantıken en sağlam şekilde ortaya çıkmasıdır. Mümkün dünyalar yaşadığımız
dünyanın kusurlu, karşıtı bir şekilde karşımıza çıkar. Mümkün dünyada bulunan tekiller
bulundukları dünyaya bağlıdır.
Diğer bir neden ise bir şeyin apriori olarak bilindiğini biliyorsak dünyaya bakmaksızın
bilindiğinden zorunludur diye düşünülür. Oysa bu iki kavram farklıdır. Bir şey yalnızca
aposteriori olarak belki bilinebilir olması, onun zorunlu bir gerçek olmadığını göstermektedir.
9 sayısını düşünürsek, 1,3,5,7,9 sayıları tek sayılardır. Peki bunların tüm mümkün dünyalarda
tek olması zorunlu mudur? Gezegen sayısını ele alalım gezegenlerin sayısı 9’dur. 9’un tek
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olması zorunludur. Gezegenlerin sayısı da 9 olduğu için gezegenlerin sayısının da tek olması
zorunludur. Peki mümkün dünyalar da bir gezegen daha olduğunu keşfedelim. O zaman
gezegenlerin sayısı 10’a çıkmış olur. Ama zorunlu olarak gezegenlerin sayısı tek olması
gerekiyordu, fakat 10 tek sayı değildir. Kripke burada şimşek etkisi yaratarak en bilindik bir
özelliği zorunlu bilgi olarak örnek verme imkanını bile bırakmaz. Günümüzde Plüton 24
Ağustos 2006 yılında gezegenlerin özelliklerinin açıklanmasıyla gezegen olmadığı fark
edilmiştir. (www.tr.wikipedia.org/wiki/Plüton ) Ve gezegen sayısı 8 olan çift rakama
düşmüştür. Böylece Kripke haklı çıkmıştır.
Bir nesnenin mümkün dünyalarda aynı özelliğe sahip olması onun betimlemelerine bağlıdır.
Bir tekil bir kişiyi adı ile gözlemleyemeyiz, gözlemlediğimiz şey sadece onun saç rengi, göz
rengi, boyu gibi dışsal özellikleridir. Kişilerle ilgili betimlemeler, hatta onların tüm bu dışsal
özellikleri bile zorunlu değildir. Nixon insandır önermesi bile zorunlu değildir, Nixon’un anne
babası evlenmeseydi Nixon var olmazdı.
Kripke için adlar katı belirleyicilerdir. Bir belirleyici nesnenin nerede olduğu fark etmeksizin
onu belirtiyorsa, nesneyi belirtmiş olur. Nesne zorunlu bir varlıksa onun belirleyicisi kuvvetli
katı belirleyici olur. Kripke’nin katı belirleyiciler dediği şudur:
Hitler adını duyduğum zaman, bu adamın kötü olduğunun bir şekilde
analitik olduğu konusunda sanrısal bir insiyaki düşünceye sahip olurum.
Fakat gerçekte, muhtemelen böyle olmayabilir. Hitler tüm gününü Linz’de
sessizlik içinde geçirmiş olabilir. Buna göre diğer mümkün dünyaları
betimlerken bile, Hitler adını tamda bu adamın adı olarak kullandığımız
için, söz konusu adam Hitler olamaz dememeliyiz. (Kripke, 2005:96)
Bir belirleyicinin katı olduğu, mümkün dünyalarda aynı şeyi belirlediğinde o olgu-karşıtı
durumlardan söz edildiğinde onun bu şeyi kastedildiğinden bahsedilir.
SONUÇ
Adlar katı belirleyicilerdir. Frege ve Russel’ın söylediği gibi adlar kısa betimlemeler şeklinde
yazılamaz. Çünkü hep bu betimlemelerin mümkün dünyalarda ya da gerçek dünyada yanlış
olma ihtimali vardır. Adların kısa betimlemeler şeklinde kullanılmasının yanlışlığa sebep
olmasının bir diğer sebebi de özdeş olanların aynılığı sorununu doğurmasıdır.
Adların Frege ve Russel’a göre anlamları olmalıdır, Mill’e göre ise adlar sadece işaretlerden
ibarettir. Kripke içinde adların anlamı olmasa da olur. 21 yüzyıl filozofu olan Kripke, Frege ve
Russel’ın adlarla ilgili ileri sürdükleri teorileri yıkmaya çalışmıştır. Ve mantıklı bir şekilde
açıklanmayacak örnekler sunduğu için kısa betimlemeler teorisini yanlışlaşmıştır.
Kripke ne apriori ne de aposteriori bilgide zorunluluğu kabul etmez. Çünkü zorunluluk bilgiye
sınır koyar. Felsefenin etimolojik kökeni bilgiyi seven anlamına gelir. Kimse de sınırlı olan bir
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şeyi sevmek istemez, sonsuz olanı sevmek daha cazip gelir. Kripke de bize bu yüzden apriori
doğuştan gelen, herkesin zorunlu olarak kabul ettiği bilginin aslında zorunlu olmadığını
kanıtlamıştır. Fakat bunu yaparken apriori bilgiyi zorunlu olarak kabul eden filozofları hiçe
saymadan bunu yapar ve zorunlu olarak düşünmelerinin de sebeplerini bizlere sunar.
Apriori olan ve aynı zamanda analitik olan Kant’ın bir örneği ‘altın sarı metaldir’ önermesi,
zorunlu bir önerme değildir. Sarı metalden bahseden iki konuşmacıyı duyan üçüncü bir şahıs
onların altından konuştuğunu sanabilir. Fakat sarı metalden bahseden iki konuşmacı sahte
altından da bahsediyor olabilir. Bu önerme apriori olabilir fakat zorunlu olarak doğru olması
gerekli değildir.
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YABANCI BİR DİL OLARAK TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ ÖĞRENME UYGULAMALARININ
YARARLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Rüştü YEŞİL*
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite hazırlık sınıflarında yabancı dil olarak Türkiye Türkçesini
öğrenen öğrencilerin öğrenme uygulamalarının yararlığına ilişkin değerlendirmelerini
belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde yürütülen betimsel ve nicel bir çalışma özelliği
taşımaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi (KTMÜ) yabancı
dil hazırlık sınıflarında Türkiye Türkçesi eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın
örneklemi ise tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 653 öğrenciyi kapsamaktadır. Araştırmanın
verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Yararlılık Ölçeği ile
toplanmıştır. Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise 0,921 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın
verileri üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Anova ve Pearson’s r korelasyon
testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonunda; öğrencilerin yazmayı ve yazarak öğrenme
uygulamalarını biraz, diğerlerini ise fazla düzeyde yararlı buldukları; kız öğrencilerin
erkeklere göre uygulamaları daha yararlı buldukları; çok dil bilen öğrencilerin ve sözel
bölümlerde eğitim alacak öğrencilerin bazı faktörlerdeki öğrenme uygulamalarını daha yararlı
buldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, yararlılık, öğrenme uygulamaları, öğrenci

EVALUATIONS OF STUDENTS RELATED TO THE BENEFITS OF LEARNING PRACTICES OF
TURKEY TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract
The aim of this study to determine evaluations of the students, who learning Turkey Turkish as
a foreign language in language preparatory classes, about the usefulness of learning
applications. The research is a descriptive and quantitative study designed in the screening
model. The sample of the study consisted of 653 students selected by random sampling. They
are learning Turkey Turkish in foreign language preparatory classes at Kyrgyz-Turkish Manas
University (KTMU). The data of the study were collected with Personal Information Form and
Foreign Language Learning Practices Benefit Scale. The scale consists of 5 factors and 38 items.
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Arithmetic mean, standard deviation, t test, Anova and Pearson’s r correlation tests were
performed on the data of the study. At the end of the analysis; the students found that writing
and writing learning practices were somewhat useful and others were very useful. Female
students find applications more useful than male. Students who have multilingual students and
will be educated in verbal departments find learning practices in some factors more useful
than other students.
Keywords: Turkey Turkish, usefulness, learning applications, student

1. GİRİŞ
Küreselleşen dünyada ülke ve toplumların varlıklarını güçlendirerek sürdürme hedef ve
stratejilerinden birinin kendi anadillerini farklı ülke ve toplum bireylerine öğretmek, diğerinin
ise onların, anadilleri dışında farklı diller öğrenerek dünya vatandaşı haline gelmelerine
yardımcı olmak şeklinde ifade edilebilir. Gelişmiş ya da gelişmeye odaklanmış ülkeler bu iki
strateji çerçevesinde önemli yatırımlar yaparak kendi dillerini dünyada daha bilinir ve
kullanılır bir dil haline getirmeyi stratejik bir adım olarak değerlendirmektedirler (Cuma,
2017: 180; Haukås, 2016: 1; Madeni ve İşcan, 2012: 24-25; Ospanova, Azimbayeva, Timokina
ve Seydakmetova, 2016: 2451; Maslova, 2012: 42; Terefe, 2016: 39; Singh, 2011: 12).
Bu stratejilerin bir gereği olarak ülkeler/toplumlar bir taraftan bilimsel çalışmalarla bu
stratejilere bilimsel bir zemin oluşturulmaya çalışılırken diğer gerek kendi ülkelerinde gerekse
farklı ülkelerde dil okulları açıp sertifika programları düzenlemektedirler. Yine bu doğrultuda
öğrenci hareketliliği çerçevesinde öğrenciler eğitim amaçlı olarak davet edilerek dünyanın
farklı kesimlerinde kendi dillerinin bilinir ve konuşulur bir dil olması için çalışmalar
yürütülmektedir.
Özellikle son dönemlerde Türkiye’nin, bu doğrultuda politika ve stratejiler üreten; hem kendi
coğrafyasında hem de dünyada etkin bir ülke konumuna gelme konusunda yoğun çaba
gösteren ülkelerden biri olduğu söylenebilir. Türkiye’nin tarihi mirası ve misyonu ile birlikte
kendi coğrafyasındaki siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal hızlı hareketlilikler ve özellikle güçlü
ülkelerin bu kültür ve coğrafya üzerindeki hesap ve stratejilerinin Türkiye’yi bu doğrultuda
politika ve strateji üretmeye zorladığı belirtilmelidir. Nurlu ve Kutlu’ya (2015: 67) göre
yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, Türkiye’nin dünyadaki etkinliğinin artmasıyla birlikte
daha da önem kazanmaya başlamıştır. İşcan (2012: 26) ise, her geçen gün Türkiye’nin dünyada
artan gücü ve etkisi ile birlikte hem yurt içinde hem de dünyada Türkiye’yi ve Türkleri
tanıyabilmek üzere Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyenlerin sayısının arttığını
belirtmektedir. Cuma (2017: 181) ise Türkçenin yabancılara öğretilmesi ile birlikte
Türkiye’nin dünyada daha etkin bir ülke haline gelebileceğini belirtmektedir. Başka bir ifade
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ile Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi ile Türkiye’nin etki gücü arasında neden-sonuç
ilişkisini yansıtacak şekilde bir ilişkinin olduğu söylenebilir.
Türkiye de bu çerçevede yukarıda ifade edildiği gibi bir taraftan farklı ülkelerden öğrenci
kabulleri yaparken diğer taraftan hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde eğitim kurumları ve
okullar açmak yoluyla Türkiye Türkçesini olabildiğince farklı toplum ve ülkelerde bilinir ve
kullanılır bir dil haline getirme yönünde eğitim çalışmaları organize etmektedir.
Alanyazında Türkiye Türkçesinin yabancı bir dil olarak öğrenilmesi ile ilgili çok sayıda
çalışmanın olduğu; özellikle son yıllarda araştırma ve yayın sayısında önemli artışların olduğu
gözlenmektedir. Alanyazında bu konuda yapılan çalışmaların amaç ve içeriklerinin listelenip
analiz edildiği çalışmalarda (Erdem, Gün, Şengül ve Özkan, 2015: 214; Alyılmaz ve Şengül,
2018: 69-709; Erem ve Erdem, 2016: 153) dikkati çeken önemli yönlerden birinin,
çalışmaların büyük kısmının teorik bir kapsama sahip olduğudur. İşçi’nin (2012: 57-66) de
çalışmasında ifade ettiği gibi alanyazında kuramsal çalışmanın ağırlıkta olmakla birlikte son
dönemlerde nicel ve nicel türde uygulamaları araştırmalar da bir artışın olduğu söylenebilir.
Araştırmalar incelendiğinde çok farklı konuların ele alındığı; bununla birlikte genel olarak
yabancı bir dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan sorunların (Şengül, 2014; Nurlu ve
Kutlu, 2015; İşci, 2012; Madeni İşcan, 2012), öğretmen ve öğrenci görüş, tutum ve davranışları
(Biçer, 2016; Erem ve Erdem, 2016; Cuma, 2017; Karatay ve Kartallıoğlu. 2016; Orakçı, 2018;
Gülsoy, 2011) ile öğrencilerin akademik başarı düzeyleri (Alyılmaz ve Şengül, 2018; Şenkaya,
2005), öğretim elemanı yeterlikleri (Mete ve Gürsoy, 2013) ve program incelemelerinin (Kan,
Sülüşoğlu ve Demirel, 2013; Koçer, 2013; Şen, 2016) ele alındığı; bu çerçevede alanyazında
önemli bir birikimin oluştuğu söylenebilir.
Bu çalışmaların her birinin, Türkiye’nin belirlediği politika ve stratejiler ile yabancı dil olarak
Türkiye Türkçesinin öğretiminin verimliliğine ilişkin yapılan eğitim çalışmalarına katkı
sağlayıcı olduğu belirtilmelidir. Bununla birlikte, gerek Türkiye’de gerekse uluslararası alanda
başta İngilizce olmak üzere Batı dillerinin öğretimi üzerinde yapılan çalışmalarla mukayese
edildiğinde yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi konusunda çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir (Şad, 2011; Çam, Serindağ ve İşigüzel, 2010; Şenkaya, 2005; Gülsoy,
2011; Mehdiyev, Uğurlu ve Usta, 2017; Şerbatır, 2008; Orakçı, 2018). Nitekim Erdem, Gün,
Şengül ve Özkan (2015: 214) alanyazında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda
nicel olarak oldukça çok sayıda çalışmanın bulunduğu; bununla birlikte bu çalışmaların
içeriklerinin nitelik yönüyle incelenerek eksik kalan taraflarla ilgili çalışılmaların yapılması
gerektiğini ifade etmektedirler.
Diğer taraftan öğrencilerin Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğrenebilmesi için oldukça etkili
olduğu alanyazında sıklıkla dile getirilen (Sönmez, 2015: 149; Senemoğlu, 2013: 383-385)
öğrenme-öğretme etkinliklerinin niceliği ve niteliği üzerinde çalışmaların yapılması gerektiği
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söylenebilir. Üniversite öğrencilerinin (Erdem, Altunkaya ve Ateş, 2017: Barut, 2015) ve lise
öğrencilerinin (Baş, 2012) tarafından genel olarak yabancı dil ya da yabancı dil olarak Türkçeyi
öğrenme stratejilerinin ele alındığı çalışmalar yapılmıştır. Göçer (2009) tarafından ise
Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin uygulamalarını incelemişlerdir.
Ayrıca, Bilasa (2016) ile Temelli ve Kurt (2010) üniversite öğrencilerinin, Yiğit ve Kaçire
(2015) ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını farklı değişkenlere göre
incelemişlerdir. Biçer’e (2016: 85) göre öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinde
sorumluluk üstlenmesi ile birlikte başarının önemli ölçüde kolaylaşacağını belirtmektedir.
Diğer taraftan Yeşil (2014: 283), öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını yerine getirme
düzeylerini incelediği çalışmasında birçok bilim insanının, öğrenme sorumluluğunu öğrenme
başarısı için anahtar etken olarak değerlendirdiğini belirtmiştir.
Bu çerçevede, öğrencilerin yabancı bir dil olarak Türkiye Türkçesini öğrenme başarıları
üzerinde katkısı olan öğrenme-öğretme etkinliklerinin belirlenmesinin önemli olduğu
belirtilmelidir. Uygulanabilir ve etkin yarar sağlayabilecek etkinliklerin belirlenmesinde farklı
kaynaklardan yararlanılması mümkündür. Öğrenme üzerinde yapılmış kuramsal ve özellikle
uygulamalı ve deneysel araştırmalar, öğretim elemanlarının tecrübesi ve öğrencilerin öğrenme
deneyimleri sonunda elde ettikleri tecrübeler, bu kaynakların en önemlilerini oluşturduğu
söylenebilir. Bu araştırmada, probleme çözüm oluşturabilecek veriler, yabancı dil olarak
Türkiye Türkçesini öğrenme süreçlerini, öğrenen pozisyonunda yaşayan öğrencilerin,
öğrenme süreçlerinde edindikleri tecrübelerden yola çıkarak toplanmaya çalışılmıştır.
Bu araştırmanın temel problemi, öğrencilerin yabancı bir dil olarak Türkçeyi öğrenme
süreçlerinde yaptıkları etkinliklerden yararlanabilme ya da yararını gözleyebilme
durumlarından yol çıkarak yaptıkları öğrenme uygulamalarının yararlılık düzeylerine ilişkin
değerlendirme ve önerilerini belirlemek olarak ifade edilebilir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin hazırlık sınıfında yabancı bir dil olarak Türkçeyi
öğrenirken yaptıkları uygulamaların yararlığına ilişkin değerlendirmelerini ve bu
değerlendirmelerinin bazı değişkenlere göre farklılaşma durumlarını belirlemektir. Böylelikle
yabancı bir dil olarak Türkçeyi öğrenecek öğrencilerin yapabilecekleri öğrenme uygulamaları
ve bunların yarar sağlama düzeylerine ilişkin tecrübeye dayalı tespitlerde bulunulması
amaçlanıştır.
Bu amaç çerçevesinde araştırmada başlıca şu sorulara cevap aranmıştır?
1. Öğrenciler yabancı bir dil olarak Türkçeyi öğrenirken yaptıkları öğrenme uygulamalarının
yararlık düzeylerini nasıl değerlendirmektedirler?
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2. Öğrencilerin değerlendirmeleri; cinsiyete, anadilleri dışında bildikleri dil sayısına, hazırlık
eğitimi alınan dil sayısına, bölüm türlerine göre farklılaşmakta mıdır?
3. Öğrencilerin öğrenme uygulamalarını önerme düzeyleri ile başarı puanları ve başarı
özyeterlik algıları arasında bir ilişki var mıdır?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada, var olan bir durum üzerinden hareket edilerek yabancı dil hazırlık kursunda
yabancı bir dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin, kendi uyguladıkları öğrenme
uygulamalarının yararlık düzeylerine ilişkin değerlendirmeleri farklı değişkenler açısından
betimlenmiştir. Bu nedenle araştırma; betimsel ve tarama modelinde yürütülen bir çalışma;
veriler, ölçek yardımıyla toplanış nicel veriler olması nedeniyle de nicel bir çalışma özelliği
taşımaktadır (Karasar, 2012: 76-79; Balcı, 2015: 15).
2.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın çalışma evrenini; 2017-2018 akademik yılı Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi (KTMÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfında Türkiye Türkçesi dil
hazırlık eğitimi alan 806’sı kız 466’sı erkek olmak üzere toplam 1272 öğrenci oluşturmaktadır
(URL_1).
Araştırmanın yapıldığı çalışma evreninin birtakım özelliklerinin bilinmesi, hem araştırmanın
önemi ve gerekliğini yansıtması hem de toplanan verilerin daha doğru yorumlanabilmesi
açısından yararlı olabilir
KTMÜ, ondört farklı ülkeden öğrencisi bulunan ve önlisans, lisanss ve lisansüstü düzeylerde
eğitim veren uluslararası bir üniversitedir. Eğitim dili Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesidir.
Diğer taraftan, bazı bölümler için bu iki dilin yanı sıra İngilizce, Rusça, Çince gibi dillerin
eğitimi de verilmektedir. Türkiye’den gelen öğrenciler Kırgız Türkçesi, Kırgızistanlı öğrenciler
Türkiye Türkçesi, diğer ülkelerden gelen öğrenciler ise her iki dili hazırlık sınıflarında
başarıyla tamamlamak durumundadırlar. Dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan
öğrenciler, öğrenim görecekleri bölümlerde eğitim almaya hak kazanmaktadırlar (KTMÜ,
2018).
Araştırmanın örneklemini ise bu öğrencilerden, öğle öncesi dil kursu alan ve veri toplama
aracını doldurmaya gönüllü olmuş 653 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem
grubunun bazı demografik özelliklere göre dağılımı Tablo 1’de özetlenmiştir:
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Bölüm Ve Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımları
Toplam
Değişkenler
Alt gruplar
f
%
f
%
Kız
451
69,1
Cinsiyet
653 100
Erkek
202
30,9
Başka dil bilmiyorum
146
22,4
653
Bir dil
349
53,4
Anadil dışında
100
bilinen dil sayısı
İki dil
124
19,0
Üç dil
34
6,7
Bir dil
428
65,5
İki dil
174
26,6
Hazırlık eğitimi
653 100
alınan dil sayısı
Üç dil
46
6,7
Boş
7
1,1
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Yararlılık Ölçeği
(YDÖUYÖ) ile KTMÜ yabancı dil hazırlık sınıfında Türkçe eğitimi alan öğrencilerden
toplanmıştır. Ölçek, öğrencilere araştırmacı tarafından dağıtılmış ve bir ders saati süresi
içerisinde gönüllü öğrenciler tarafından doldurulmaları temin edilerek toplanmıştır. Bu
süreçte ders veren öğretim elemanlarından yardım alınmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin verileri temin etmek üzere
oluşturulmuş toplam 7 sorudan oluşmaktadır.
Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Yararlılık Ölçeği (YDÖUYÖ):KTMÜ Yabancı Dil Hazırlık
Eğitimi Sınıflarında Türkçe eğitimi alan öğrencilerin öğrenme-öğretme uygulamalarının
yararlığına ilişkin değerlendirmelerini belirlemeyi amaçlayan ölçek, 5 faktörlü ve toplam 38
maddeyi içeren bir yapıya sahiptir.. Ölçekteki faktörler, Genel Öğrenme Uygulamaları (GÖU),
Konuşmayı-Okumayı Öğrenme Uygulamaları (K-OÖU), Yazmayı Öğrenme Uygulamaları (YÖU),
Grameri Öğrenme Uygulamaları (GrÖU) ve Dinleyerek Öğrenme Uygulamaları (DÖU) olarak
adlandırılmıştır.
Beşli likert tipi ölçek özelliği taşıyan ölçek “(1) Çok az”, “(2) Az”, “(3) Biraz”, “(4) Fazla” ve “(5)
Çok fazla” yararını gördüm seçeneklerini içermektedir. YDÖUYÖ’nin KMO değeri 0,920;
Bartlett Testi değerleri x2=4822,665; sd=703; p<0,001’dir. Ölçeğin geçerlik özelliği açımlayıcı
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faktör analizi, madde-toplam ve faktör-toplam korelasyonlarının; güvenirlik özelliği ise
Cronbach alpha iç tutarlılık katsayılarının hesaplanması yoluyla test edilmiştir
Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri ile belirlenen değerleri Tablo
1’de özetlenmiştir:
Tablo 1. Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Ölçeğinin Faktörlere Göre Geçerlik ve Güvenirlik
Analizlerine İlişkin Değerleri

Faktör Adı
GÖU
O-KÖU
GrÖU
YÖU
DÖU
YDÖUYÖ

Madde
Sayısı

Faktör Yükü
Aralıkları

Özdeğer

10 madde
10 madde
7 madde
5 madde
6 madde
38 madde

,474 - ,689
,470 - ,642
,442- ,627
,477 - ,663
,339 - ,687
,339- ,689

10,124
2,074
1,697
1,585
1,462
---

Varyans
Miktarı
(%)
26,643
5,457
4,466
4,170
3,848
44,5850

Cronbach
Alpha
0,837
0,768
0,763
0,663
0,698
0,921

Tablo 1’de faktörlere ve ölçeğin geneline ilişkin verilen maddelerin faktör yükleri, özdeğerleri,
varyansı açıklama miktarları ile yukarıda verilen KMO değerleri ve Bartlett testi değerleri ile
güvenirlik katsayıları incelendiğinde YDÖUYÖ’nin geçerlik ve güvenirlik özelliklerine sahip bir
ölçek olduğu görülmektedir (Büyüköztürk, 2012: 125; Eroğlu, 2008: 322).
2.5. Veri Analizi
Veri analizinde başlıca aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t testi, Anova
testi, Scheffe testi ve Pearson’s r korelasyon testi analizleri yapılmıştır. Fark ve ilişki
testlerinde p<,05 düzeyi anlamlılık için yeterli kabul edilmiştir. Diğer taraftan önermelerde
geçen öğrenme uygulamalarının sıklığına ilişkin aritmetik ortalama değerleri yorumlanırken,
0,00-0,80 arası “çok az”, 0,81-1,60 arası “az”, 1,61-2,40 aralığı “biraz”, 2,41-3,20 aralığı “fazla”
ve 3,21-4,00 aralığı “çok fazla” yarar sağladığı şeklinde anlamlandırılmıştır.
3. BULGULAR
Veriler üzerinde, araştırmanın amaçları çerçevesinde yapılan analizler sonunda elde edilen
bulgular aşağıda sunulmuştur:
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1.1. Yabancı bir dil olarak Türkçeyi öğrenme süreçlerinde yaptıkları öğrenme
uygulamalarının yararlılığı hakkında öğrencilerin değerlendirmelerine ilişkin
bulgular
Tablo 2. Yaptıkları öğrenme uygulamalarının yararlığına ilişkin öğrencilerin değerlendirmeleri
N
Genel öğrenme uygulamaları (GÖU)
Okuma-Konuşmayı öğrenme uygulamaları(O-KÖU)
Grameri öğrenme uygulamaları (GrÖU)
Yazmayı öğrenme uygulamaları (YÖU)
Dinleyerek öğrenme uygulamaları (DÖU)
Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Yararlık Ölçeği
(YDÖUYÖ

ss

550
566
585
519
572

2,94
2,81
2,86
1,93
2,88

398

,65
,56
,71
,84
,64

2,69

,53

Tablo 2’de öğrencilerin Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğrenme uygulamalarının yararını
görme düzeylerinin faktörlere göre =1,93 (biraz) ile 2,94 (fazla) arasında değerler aldığı
görülmektedir. Öğrenciler, öğrenmeleri üzerinde GÖU faktöründeki uygulamaların daha çok;
YÖU faktöründeki uygulamaların ise daha az yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler
ölçekte yer alan uygulamaları ise genel olarak
bulmaktadırlar.

=2,69 (fazla) düzeyinde yararlı

3.2. Yabancı bir dil olarak Türkçeyi öğrenme süreçlerinde yaptıkları öğrenme
uygulamalarının yararlığına ilişkin değerlendirmelerinin öğrencilerin cinsiyetine
göre farklılaşma durumu
Tablo 3. Faktörlerdeki öğrenme uygulamalarının yararlığına ilişkin değerlendirmelerin
öğrencilerin cinsiyetine göre farklılaşma durumu
Alt
Boyutlar

N

Ss

Levene

t

Sd

p

,063

4,409

548

,000

F

p

3,563

Erkek

164

2,76

,73

Kız

386

3,02

,59

O-KÖU

Erkek
Kız

173
393

2,71
2,85

,60
,54

1,301

,255

2,765

564

,006

GrÖU

Erkek
Kız

172
413

2,85
2,86

,75
,69

,481

,488

-,152

583

,879

YÖU

Erkek
Kız

153
366

1,90
1,95

,84
,84

,010

,918

,532

517

,595

Erkek
Kız

170
402

2,69
2,96

,69
,60

3,684

,055

4,556

570

,000

GÖU

DÖU
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YDÖUYÖ

Erkek

112

2,54

,62

Kız

286

2,75

,49

2,875

,188

3,478

396

,001

Tablo 3’te görüldüğü üzere faktörlere göre öğrenme uygulamalarını erkek öğrenciler

= 1,90

ile 2,85; kız öğrenciler ise =1,95 ile 3,02 düzeyinde yararlı gördüklerini belirtmişlerdir. Diğer
taraftan hem erkek hem de kız öğrenciler YÖU uygulamalarını daha az yararlı olarak
değerlendirirlerken erkek öğrenciler GrÖU faktöründeki uygulamaları, kız öğrenciler ise GÖU
faktöründeki öğrenme uygulamalarını daha yararlı olarak değerlendirmektedirler. Bunların
dışında her bir faktördeki öğrenme uygulamasını kız öğrenciler daha yararlı olarak
değerlendirmekte birlikte GÖU, O-KÖU ve DÖU faktörlerin ile YDÖUÖ’nin genelindeki öğrenme
uygulamalarının yararlığı konusunda anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir (p<,05)
3.3. Bildikleri dil sayısına göre yaptıkları öğrenme uygulamalarının yararlığına
hakkındaki öğrenci değerlendirmelerinin farklılaşma durumuna ilişkin bulgula
Tablo 5. Bildikleri dil sayısına göre faktörlerdeki öğrenme uygulamalarının yararlığına ilişkin
öğrenci değerlendirmelerinin farklılaşma durumu
Fak.
Y
Ö
U

D
Ö
U
Y
D
Ö
U
Y
Ö

Bilinen
Dil sayısı

N

Ss

KT

df

KO

F

p

3,661

,027

(1) Bir dil

273

1,88

,83

Gr.arası

5,000

2

2,500

(2) İki dil

103

2,07

,77

Grup içi

273,163

400

,683

(3) Üç dil

27

2,23

,89

Toplam

278,163

402

Toplam

403

1,95

,83

(1) Bir dil

306

2,84

,64

Gr.arası

3,874

2

1,937

(2) İki dil

106

2,99

,55

Grup içi

169,639

438

,387

(3) Üç dil

29

3,14

,57

Toplam

173,514

440

Toplam

441

2,89

,62

(1) Bir dil

213

2,65

,55

Gr.arası

2,980

2

1,490

(2) İki dil

82

2,83

,43

Grup içi

84,780

316

,268

(3) Üç dil

24

2,93

,45

87,760

318

1-3

5,001

,007
1-2
1-3

5,553

,004

Toplam
Toplam

319

2,72

Tuk

,52

Tablo 5’de bildikleri dil sayısına göre öğrencilerin YÖU ve DÖU ile YDÖUÖ’ndeki öğrenme
uygulamalarının yararlığına ilişki değerlendirmelerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı
görülmektedir (p<,05). Diğer faktörlerdeki öğrenme uygulamaları açısından ise anlamlı bir
farklılaşma bulunmamaktadır (p>,05). Faktörlerdeki farklılaşmanın kaynağını belirlemek
üzere Tukey testi yapılmıştır.

1-2
1-3
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Tukey testi sonunda; YÖU faktöründeki farklılaşmanın bir dil ile üç dil; DÖU faktörü ile
YDÖUÖ’ndeki uygulamaların ise bir dil ile iki dil ve üç dil bilen öğrencilerin
değerlendirmelerindeki farklılaşmadan kaynaklandığı belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin
bildikleri dil sayısı arttıkça YÖU, DÖU ve ölçeğin genelindeki öğrenme uygulamalarını yararlı
olarak değerlendirdikleri söylenebilir. Bu durum, daha fazla dil bilen öğrencilerin
deneyimlerinden yola çıkarak değerlendirme yapmalarından kaynaklanabilir. Bu durumu test
etmek üzere veriler üzerinde korelasyon testi yapılmış ve bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
3.4. Öğrencilerin bildikleri dil sayısı ile Türkçeyi öğrenirken yaptıkları öğrenme
uygulaması sıklıkları arasında ilişkiye dair bulgular
Tablo 6. Öğrencilerin bildikleri dil sayısı ile Türkçeyi öğrenme uygulamalarını yapma sıklıkları
arasındaki ilişki
GÖU
Bilinen dil sayısı

,099

O-KÖU

*

,077

GrÖU
,096

*

YÖU
,134

DÖU

**

,149

YDÖUYÖ

*

,183**

N. 403-507; *: p<,05; **: p<,01
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Tablo 6’da, GÖU, O-KÖU, GrÖU, YÖU, DÖU faktörleri ve YDÖUYÖ’nin genelindeki uygulamaların
yararlılık düzeyine ilişkin değerlendirmeler ile öğrencilerin bildikleri dil sayısı arasında
anlamlı ve pozitif ilişkilerin bulunduğu görülmektedir (p<,05).
3.5. Eğitim görmek istedikleri bölüm/programlara göre yabancı öğrenme
uygulamalarının yararlığı hakkındaki öğrenci görüşlerinin farklılaşma durumuna
ilişkin bulgular
Tablo 7 Eğitim görmek istedikleri bölüm/programlara göre yabancı öğrenme uygulamalarının
yararlığı hakkındaki öğrenci görüşlerinin farklılaşma durumu
Fak

DÖU

YDÖUÖ

Meslek
Grupları

N

Ss

(1) Sözel böl

319

2,96

,63

(2) Dil böl.

54

2,88

,63

(3) Müh. Bil.

63

2,66

,71

(4) Fen böl

30

2,93

,63

(5) Din bil.

24

2,65

,55

(6) Yetn. böl.

39

2,89

,60

Toplam

529

2,89

,64

(1) Sözel böl

223

2,71

,55

KT

sd

KO

F

3,0
98

6,359

5

1,272

Grup içi

214,745

523

,411

Toplam

221,104

528

Gr.arası

p

Tuk

,009
1-3
1-5

---

(Genel)

(2) Dil böl.

43

2,74

,46

(3) Müh. Bil.

36

2,58

,47

(4) Fen böl

25

2,78

,55

(5) Din bil.

17

2,65

,61

(6) Yetn. böl.

25

2,57

,51

Toplam

369

2,70

,53

1,248

5

,250

Grup içi

104,350

363

,287

Toplam

105,598

368

Gr.arası

,86
8

,502

Tablo 7’de öğrencilerin öğrenim görmek istedikleri/görecekleri bölümlere göre, yabancı bir dil
olarak Türkçeyi öğrenme uygulamalarının yararlılık düzeyine ilişkin değerlendirmelerinin,
DÖU faktöründeki uygulamalar açısından farklılaşırken (p<,05) diğer faktörlerdeki ve ölçeğin
genelindeki uygulamalar açısından farklılaşmanın bulunmadığı görülmektedir (p>,05).
Gözlenen farklılaşmanın kaynağı belirlenmek üzere Tukey testi yapılmıştır.
Tukey testi sonunda; DÖU faktöründeki farklılaşmanın sözel bölümlerde öğrenim görmek
isteyenlerle mühendislik ve din bilimleri bölümünde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin
değerlendirmeleri arasındaki farklılaşmadan kaynaklandığı belirlenmiştir.
3.6. Öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe kursu başarı puanları ile yaptıkları öğrenme
uygulamalarının yararlığına ilişkin değerlendirmeleri arasındaki ilişkiye dair
bulgular
Tablo 8. Öğrencilerin Türkçe kursu başarı puanları ile yaptıkları öğrenme uygulamalarının
yararlığına ilişkin değerlendirmeleri arasındaki ilişki

Dil Becerileri
Okuma başarısı
Dinleme başarısı

GÖU

Yazma başarısı

,340**

Konuşma başarısı

GrÖU

,276

**

,093

,247

**

,083

,226

**

*

O-KÖU
,145

DÖU

YDÖUÖ

,092*

,132**
,108

YÖU

**

*

-,089
,130

**

Başarı Ortalaması

,150**

N: 398-550; **: p<,01; *: p<,05
Tablo 8’de öğrencilerin yabancı bir dil olarak Türkçe kursu dil becerileri başarı puanları ile
öğrenme uygulamalarının yararlığına ilişkin değerlendirmeleri arasındaki ilişki
düzeylerine yer verilmiştir. Tablo 8 incelendiğinde şu durumlar dikkati çekmektedir:
● GÖU faktörü ile tüm beceri alanlarındaki başarı düzeyleri;
● GrOU faktörü ile okuma, yazma ve konuşma becerilerindeki başarı düzeyleri;
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● O-KÖU faktörü ile okuma ve konuşma becerilerindeki başarı düzeyleri,
● DÖU faktörü ile dinleme becerisindeki başarı düzeyleri,
● YDÖUÖ’ndeki uygulamaların yararlık düzeyi konusundaki değerlendirmelerle dil
becerilerindeki genel başarı ortalamaları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunmaktadır
(p<,05).
● YÖU faktörü ile yazma becerisindeki başarı düzeyleri arasında anlamsız olmakla birlikte
negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır (p>,05).
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar, alanyazın çerçevesinde aşağıda tartışılmıştır.
1. Öğrenciler, YÖU faktöründeki öğrenme uygulamaları “biraz”; diğer faktörlerdeki
uygulamaları ise “fazla” düzeyde yararlı olarak değerlendirmişlerdir. Genel olarak ölçekteki
öğrenme uygulamalarının fazla düzeyde yararlı görülmektedir. Öğrencinin öğrenme gayretinin
ve bu çerçevede öğrenme uygulamalarını yapmalarının başarıları üzerinde etkili olduğu
alanyazında sıklıkla dile getirilmektedir (Senemoğlu, 2013: 150). Buna göre öğrencilerin
öğrenme uygulamalarını tecrübe ettikleri ve genel olarak oldukça yararlı gördükleri; bu
uygulamaları yapmanın öğrenmeleri üzerinde yararlı olduğunun farkında oldukları
söylenebilir. Diğer taraftan GÖU faktöründe yer verilen uygulamalar öğrenciler tarafından en
yararlı; YÖU faktöründekiler ise diğerlerine göre daha az yararlı bulunan uygulamaları
içermektedir. YÖU faktöründeki uygulamaların yararlık düzeylerinin daha düşük düzeyde
kalması öğrencilerin anadilleri çerçevesinde kullandıkları alfabenin farklılığından
kaynaklanabilir. Araştırma grubundaki öğrencilerin anadilleri ya da bildikleri diğer diller
(Kırgız, Kazak, Özbek Türkçeleri, Rusça, Çince, vb.) ile öğrendikleri dilde (Türkiye Türkçesi)
farklı alfabeler kullanılmaktadır. Bu durum, yazma ile ilgili uygulamaları yapmalarını ve
yazmayı öğrenmelerini güçleştirmiş; etkinliklerin yapılmasını daha sıkıcı, zor ve zaman alıcı
olarak değerlendirilmesine bağlı olarak yararlık düzeyleri konusunda olumsuz düşünmelerini
beraberinde getirmiş olabilir. Her iki dilde var olan ortak sembollerin (B,P,H,m,y,e,b,bı,x) farklı
seslere karşılık gelmesinin, öğrenmeyi ve harfleri kullanmayı güçleştirip daha zahmetli hale
getireceği tahmin edilebilir. Diğer taraftan üniversite öğrencilerinin, gelişim düzeyleri
itibarıyla ince parmak kaslarının esnekliğini belirli ölçüde yitirmiş olmasının (Senemoğlu,
2013, 31) bu sorunu daha da güçleştireceği söylenebilir. Bunun yanı sıra, kendi alfabeleri ile
Latin alfabesindeki harflerin yazımı konusunda ket vurma olumsuzluğunun (Senemoğlu, 2013:
331; Oflaz, 2017: 27) yaşanması da bu zorluklar üzerinde etkili olabilir. Nitekim Çetin ve Polat
(2011: 1374), iki dilli ortamlarda Türkiye Türkçesinin öğretimi üzerine yaptığı çalışmada ket
vurmanın öğrenmeyi güçleştirdiğini; öğrenenlerin küçük harf farklılıklarını fark
edemediklerini belirtmektedir. Şengül (2014: 326) ise Türkiye Türkçesini öğrenen yabancı
öğrencilerin bu süreçte birçok sorun yaşadıklarını; buna karşılık en fazla yaşadıkları sorun
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alanlarından birinin de alfabe sorunu olduğunu belirtmektedir. Öğrenciler Latin alfabesinde
bulunan “a, e, ı, i, o, ö, u, ü, c, ç, ğ, l, ş, y” seslerini/harflerini yazmada zorlandıklarını; bu seslerin
kalın ve ince hallerini karıştırdıklarını ifade etmektedir.
2. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre genel olarak her bir faktördeki öğrenme
uygulamalarını daha yararlı olarak değerlendirmektedirler. Bununla birlikte GÖU, O-KÖU ve
DÖU faktörleri ile ölçeğin genelindeki uygulamalar anlamlı bir farkla kız öğrenciler tarafından
daha yararlı olarak değerlendirilmiştir. Kız öğrencilerin bu öğrenme uygulamalarından daha
çok yararlanmaları, böyle bir değerlendirmeyi beraberinde getirmiş olabilir. Alanyazında kız
öğrencilerin öğrenme amaçlı olarak daha çok zaman ayırdıkları ve çaba sarf ettikleri; bu
çerçevede daha başarılı oldukları ile ilgili bulgular mevcuttur. Yiğit ve Kaçire (2015: 315)
ortaokul öğrencilerinde kız öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının anlamlı bir farkla daha
iyi olduğu; Barut (2015: 75) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada da
yabancı dil öğrenme stratejilerini kız öğrencilerin daha yoğun kullandıklarını belirlemiş;
alanyazında da benzer sonuçların olduğunu belirtmiştir. Baş (2012: 22) lise öğrencileri
üzerinde benzer bir çalışma yapmış; kız öğrencilerin bazı boyutlarda dil öğrenme stratejilerini
daha sık kullandığını belirlemiştir. Erdem, Altunkaya ve Ateş (2017: 82) ise kız öğrencilerin
yabancı dil öğrenme özyeterlik algılarının anlamlı bir farkla daha yüksek olduğunu
belirlemiştir. Buna karşılık Bay, Gençdoğan ve Tuğluk (2005: 98) ve Bilasa (2016: 102)
tarafından yapılan çalışmalarda öğrenme ve ders çalışma alışkanlıkları üzerinde cinsiyetin
farklılaşmayı ortaya çıkarmadığını ifade etmişlerdir. Buna göre bu araştırmanın, özellikle genel
öğrenme alışkanlıkları ve okuma, konuşma ve dinleme yoluyla öğrenme uygulamalarından kız
öğrencilerin daha etkin yararlanabildikleri ile ilgili bir çıkarımda bulunulabilir.
3. Çok dil bilen öğrenciler, daha az dil bilen öğrencilere göre YÖU ve DÖU faktörü ile
YDÖUÖ’ndeki öğrenme uygulamalarını anlamlı bir farkla daha yararlı olarak
değerlendirmektedirler. Diğer faktörlerdeki uygulamalar açısından ise bu konuda bir
değerlendirme farklılaşması bulunmamaktadır. Öğrencilerin bildikleri dil sayısı arttıkça bu iki
faktör ve ölçeğin genelindeki uygulamaların yararlık düzeyi ile ilgili değerlendirmeler olumlu
yönde artmaktadır. Buna göre bilinen dil sayısı arttıkça özellikle yazma ve dinleme yoluyla
öğrenme uygulamalarından yararlanma imk}n ve ihtimalinin de arttığı söylenebilir. Bu durum,
bilinen diller içerisinde farklı alfabeler ve harf sembollerinin eşleştiği seslerin kullanılmasının
ve bunların yeni bir dili öğrenme uygulamalarına olumlu transfer olarak yansımasından
kaynaklanabilir. Diğer taraftan öğrencilerin önceki bildikleri dilleri öğrenirken bu
uygulamaların somut yararlarını yaşamış olmaları da bu uygulamaları daha yararlı olarak
değerlendirmelerini beraberinde getirmiş olabilir. Bilindiği üzere olumlu transfer, yeni
öğrenmelerin gerçekleşmesine önemli katkılar sunacağı alanyazında birçok araştırmayla tespit
edildiği ifade edilmektedir. Erdem, Altunkaya ve Ateş (2017: 84), Türkiye Türkçesini öğrenen
yabancı öğrencilerin bildikleri dil sayısına göre okuma özyeterlik algılarında bir farklılaşmanın
bulunmadığını; buna karşılık okuduklarını anlama düzeylerinde farklılaşmanın bulunduğunu;
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dil sayısı arttıkça anlama özyeterliğinin de yükseldiğini belirtmiştir. Diğer taraftan,
alanyazında daha önce gerçekleşmiş öğrenme deneyimlerinin transfer edilmesiyle
(Senemoğlu, 2013: 131) dil öğrenme uygulamalarından daha fazla yarar temin edilmesi söz
konusu olmuş olabilir. Bu durumun ise fazla dil bilen öğrencilerin bu etkinliklerin yararlığı
konusunda daha olumlu görüş bildirmelerine neden olduğu söylenebilir.
4. DÖU faktöründeki öğrenme uygulamaları, sözel bölümlerde öğrenim görmek isteyen
öğrenciler tarafından daha yararlı bulunmaktadır. Bu durum, sözel bölümlerde öğrenim
görmek isteyen öğrencilerin, yetenek alanı olarak sözel konularda daha iyi durumda
olmalarının; dinleyerek öğrenme uygulamalarından daha etkin yararlanabilir olmalarından
kaynaklanabilir. Modern öğrenme kuramlarında sıklıkla ifade edildiği gibi öğrencilerin yetenek
alanlarına göre öğrenme tarzları da farklılaşmaktadır (Korkmaz ve Yeşil, 2011: 70). Sözeldilsel zekaya sahip olan bireyler dinleyerek öğrenmeden daha etkin yararlanırken görsel
zekası gelişmiş bireyler görme yoluyla daha kolay öğrenebilmektedirler (Uzunöz, 2008: 13).
Uzunöz (2008: 91) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin öğrenme tarzlarına uygun olarak
yapılandırılan öğretim uygulamalarında öğrencilerin başarı düzeylerinin daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Benzer sonuçların elde edildiği birçok çalışma da bulunmaktadır (Uzunöz, 2008:
29-45). Buna göre etkinliklerin daha yararlı hale getirilebilmesi için, öğrencilerin öğrenme
tarzlarına ve yetenek alanlarına uygun yöntem ve uygulamaların tercih edilmesinin yararlı
olacağı söylenebilir.
5. GÖU faktöründeki uygulamaları daha yararlı bulan öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve
konuşma becerilerindeki başarı düzeyleri de yüksektir. Benzer şekilde GrÖU faktöründeki
uygulamaları yararlı bulan öğrencilerin dinleme dışında diğer üç dil becerisindeki başarı
düzeyleri de yüksektir. Diğer taraftan öğrencilerin ölçekteki faktörlerde yer verilen öğrenme
uygulamalarının yararlık düzeyleri hakkındaki değerlendirmeleri doğrudan ilişkili dil
becerilerindeki başarı düzeyleri (O-KÖU ile okuma ve konuşma; DÖU ile dinleme) arasında da
pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin başarıları yükseldikçe
öğrenme uygulamalarının yararlığı konusunda somut kazanımlar (başarı notu yükselmesi)
edinmiş olmalarından kaynaklanabilir. Başka bir ifade ile öğrenme uygulamalarını yapma ile
birlikte başarılarının artmasını öğrencilerin bu uygulamaları yararlı olarak
değerlendirmelerini beraberinde getirmiş olabilir. Öğrencilerin, yaptıkları uygulamalar
sonunda öğrenme ve yüksek not alma gibi faydalar temin etmeleri, uygulamaları daha çok
yapmalarını ve yararlı olarak değerlendirmelerini (Senemoğlu, 2013: 154-156) doğurmuş
olabilir. Buna göre öğrencilere, öğrenme uygulamalarını yaptıkça elde ettikleri kazanımların
etkilerini somut olarak görmelerine yardımcı olunması ya da hissettirilmesinin yararlı olacağı
söylenebilir.
6. Buna karşılık YÖU faktöründeki uygulamalara ilişkin yararlılık değerlendirmeleri ile yazma
becerisindeki başarı düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olmadığı gibi negatif ilişki
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yönünde eğilim bulunmaktadır. Bu durum ilginç olarak değerlendirilebilir. Zira yazma
uygulamalarının yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin yazma başarılarının da artması
beklenir. Bu durum, öğrencilerin yararlı olmasına inanmakla birlikte yazma işinin zorluğu ve
zaman alıcılığından kaçınmış olabilecekleri şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilere yazma
becerisinin dil öğrenme açısından önemi ve gelecek yaşantılarındaki katkılarının somut olarak
açıklanması ve hissettirilmesinin yararlı olacağı söylenebilir.
Diğer taraftan YDÖUÖ’ndeki uygulamaların genelindeki uygulamaları yararlı olarak
değerlendirme düzeyleri arttıkça öğrencilerin dil konusundaki genel başarı düzeyleri de
yükselmektedir. Bu durum, öğrencilerin bu öğrenme uygulamalarını yaptıkça başarı
düzeylerinin de arttığını fark ettikleri ya da olumlu etkilerini hissettikleri ya da gözledikleri
şeklinde yorumlanabilir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Gülşah Gürkan*
ÖZET
İnsanlık tarihi boyunca gök cisimlerinin hareketleri daima insanların ilgisini çekmiş; inanç
sisteminden dinsel ritüellere kadar yaşamın her anına etkide bulunan mitolojik bir görünüm
kazanmıştır (Hawking ve Mlodinow, 2010). Zamanla bu durum insanoğlunun, evrenin
yasalarını keşfetme adına bilimsel çalışmalara yönelmesini sağlamıştır. Uzay bilimlerindeki
gelişmeler de bu durumu desteklemiş, astronomi ve astronomi kavramları fen bilimleri eğitimi
içerisinde daha çok yer almaya başlamıştır. Fen bilimlerinin disiplinlerarası bir alanı olan
astronomi, anlaşılması güç olan, üç boyutlu düşünme ve hayal gücünü kullanma gibi üst düzey
beceriler gerektiren bir alandır. Astronomi gibi üç boyutlu düşünme becerisi gerektiren
konularda öğrencilerin uzamsal becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi önemlidir. Bu
nedenle çalışmada, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin uzamsal becerilerinin cinsiyet ve sınıf
düzeyi açısından araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, nicel metodoloji kapsamında
betimsel araştırma yöntemlerinden eğitim araştırmalarında mevcut durumu tespit etmek için
kullanılan tarama (survey) yöntemi benimsenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak
öğrencilerin uzamsal yetenek düzeylerini ölçmek için John Hopkins Üniversite’sine bağlı
Yetenekli Gençler için oluşturulan Merkez (Center for Talented Youth) tarafından geliştirilen
Türkçe’ye uyarlaması Batdal Karaduman (2012) tarafından gerçekleştirilen “Uzamsal Test
Bataryası” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuca göre 5.ve 6. sınıf öğrencilerinin
Uzamsal Test Bataryası’nın cisim döndürme ve görsel hafıza boyutlarındaki yeteneklerinin
oldukça düşük seviyede olduğu ve 5. sınıf öğrencilerinin görsel hafıza seviyelerinin 6. sınıflara
daha yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Uzamsal beceri düzeyi, ortaokul öğrencileri, fen eğitimi

INVESTIGATION OF THE SPATIAL SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS'
Abstarct
Throughout the history of mankind, the movements of celestial bodies have always attracted
people's attention; From the belief system to religious rituals, it has a mythological effect that
affects every moment of life (Hawking and Mlodinow, 2010). Over time, this situation led to
the study of human beings in scientific studies in order to discover the laws of the universe.
The developments in the space sciences have supported this situation and the concepts of
astronomy and astronomy have started to take place in the science education. Astronomy, an
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interdisciplinary field of science, is an area that requires high-level skills such as threedimensional thinking and imagination. It is important to identify and develop students' spatial
skills in subjects that require three-dimensional thinking skills such as astronomy. Therefore,
the aim of this study is to investigate the spatial skills of 5th and 6th grade students in terms of
gender and class level. In the study, the survey method, which is used to determine the current
situation, is adopted from the descriptive research methods in the scope of the quantitative
methodology. In order to measure the students' spatial ability levels as a data collection tool,
the in Spatial Test Battery was used which was adapted to Turkish by Batdal Karaduman
(2012). According to the results obtained from the research, it was seen that the students of
5th and 6th grade Spatial Test Batteries had quite low level of body rotation and visual
memory and the visual memory levels of 5th grade students were higher than 6th grade.
Keywords: Spatial skill level, middle school students, science education

1. GİRİŞ
Ay’ın bir ay boyunca neden şekil değiştirdiğini anlamaya çalışan bir ortaokul öğrencisi, Ay
evrelerinin tutarlı bir bilimsel açıklamasını oluşturmak için, Dünya'nın Güneş etrafındaki
hareketini ve Ay’ın Dünya etrafındaki hareketini görselleştirebilmesi gerekir. Öğrencilerin
ayrıca, Dünya'nın, Güneş’in ve Ay'ın göreceli büyüklüklerini ve bu büyüklüklerin arasındaki
mesafeleri de anlamaları gerekir. Öğrencilerin göremeyeceği kadar geniş olan karmaşık
olayların doğru zihinsel modellerini oluşturabilmesi gelişmiş uzamsal düşünme becerilerini
gerektirir. Uzamsal düşünme becerileri, bilimsel düşüncenin önemli bir yapı taşıdır. Uzamsal
düşünme, görsel görüntüleri zihinsel olarak üretme, döndürme ve dönüştürme kapasitesidir
(Benbow, Lubinski ve Park, 2010). Fen eğitiminde özellikle astronomide yer alan gök
cisimlerinin üç boyutlu şekilleri, büyüklükleri, uzaydaki göreceli konum ve hareketlerine
ilişkin durumları ve aralarındaki etkileşimleri sonucu gözlemlenen olguları anlamlandırmak
için öncelikli olarak astronomik ya da daha genel bir biçimde uzamsal düşünebilmek
gerekmektedir. (Hill, 1990). Üç boyutlu düşünme becerisindeki eksiklikler astronomi
konularının anlaşılmasını güçleştirmektedir (Eriksson, Linder, Airey ve Redfors, 2014).
Ülkemizdeki uzamsal akıl yürütme süreçlerinin ağırlıklı olarak 5, 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri
dersi öğretim programında temel astronomi konularında yer aldığı görülmektedir (MEB,
2017). Fen eğitiminde özellikle yenilenen müfredat programında astronomi öğretimine öncelik
verilmiştir. Astronomi konularının öğretiminde uzamsal beceri gibi üst düzey becerilerin
kazanılmasına ve geliştirilmesine sistematik bir şekilde öncelik verilmesi gerekmektedir
(Sadler ve Luzader, 1990). Uzamsal becerilerinin ilköğretim ikinci kademede araştırılmasının
iki temel nedeni bulunmaktadır. Uzamsal yeteneğin pozitif bilim dalları ile olumlu ve pozitif bir
ilişkisinin olması ve dört bir yanı 3 boyutlu cisimlerle donatılmış evrende yaşayan bireyin,
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uzamsal becerilerinin geliştirilmesinin gerçek hayat problemlerine daha etkin çözümler
getirmesine yardımcı olmasıdır (Turğut ve Yılmaz, 2012).
2. YÖNTEM
Bu araştırmada ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin uzamsal becerilerinin cinsiyet ve sınıf
düzeyi açısından araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, nicel metodoloji kapsamında
betimsel araştırma yöntemlerinden eğitim araştırmalarında mevcut durumu tespit etmek için
kullanılan tarama (survey) yöntemi benimsenmiştir. Tarama yöntemleri içinden ise enlemsel
tarama yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntem ile araştırmacı bir durumu, özelliği ya da
olguyu açıklayabilmek için kullanacağı ölçme aracını tek bir zaman aralığında bir kez uygular
(Fraenkel & Wallen, 2006).
2.1. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini, Kahramanmaraş’ta Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim
gören 5. ve 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise kolay ulaşılabilir
örnekleme yöntemine göre seçilmiş 86 ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.
Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Cinsiyet
Sınıf

Kız
Erkek
5. Sınıf
6. Sınıf

44
42
54
32

51,2
48,8
62,8
37,2

2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin uzamsal yetenek düzeylerini ölçmek için John
Hopkins Üniversite’sine bağlı Yetenekli Gençler için oluşturulan Merkez (Center for Talented
Youth) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlaması Batdal Karaduman (2012) tarafından
gerçekleştirilen “Uzamsal Test Bataryası” kullanılmıştır. Uzamsal test bataryası “Yüzeyleri
Algılama”, “Cisim Döndürme” ve “Görsel Bellek Öğrenimi” olmak üzere üç alt testten
oluşmaktadır. Araştırmada 24 maddeden oluşan “Cisim Döndürme Testi” ve 20 maddeden
oluşan “Görsel Bellek Öğrenimi Testi” kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Veri analizinde uzamsal test bataryasını oluşturan alt testlerdeki maddelere öğrencilerin
verdikleri cevaplar SPSS 24.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin
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uzamsal becerilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirtmek
amacıyla bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır.
3. Bulgular
Uzamsal test bataryasının görsel hafıza alt testinin Cronbach Apha katsayısı 0,695; cisim
döndürme alt testinin Cronbach Apha katsayısı 0,712 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin
uzamsal test bataryasına verdikleri cevaplara ilişkin betimsel istatistik sonuçları Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Öğrencilerin uzamsal test bataryasına verdikleri cevaplara ilişkin betimsel
istatistikler
Görsel Hafıza (1≤x≤20) Cisim Döndürme (1≤x≤24)
N
86
86
Ortalama
5,55
7,65
Standart hata
2,41
3,51
Minimum
1
2
Maksimum
10
14
Tablo 2’deki analiz sonuçlarına göre öğrencilerin görsel hafıza ve cisim döndürme testlerinden
aldıkları ortalama puanların çok düşük olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre uzamsal becerilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirten ttesti sonuçları tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin uzamsal becerilerinin cinsiyetlerine göre
göstermediğini belirten bağımsız gruplar t-testi sonuçları

Görsel
Hafıza
Testi
Cisim
Döndürme
Testi

Cinsiyet

N

Ortalama

Kız

44

5,40

Erkek

42

5,71

Kız

44

8,00

Erkek

42

7,28

farklılık gösterip

p
0,027

0,786

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin görsel hafıza becerilerinin, cinsiyetlerine göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Cisim döndürme
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boyutunda ise öğrencilerin cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>.05).
Tablo 4’te sınıf düzeyine göre yapılan fark analizlerine yer verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin uzamsal becerilerinin sınıf düzeylerine göre farklılık gösterip
göstermediğini belirten bağımsız gruplar t-testi sonuçları

Görsel
Hafıza
Testi
Cisim
Döndürme
Testi

Sınıf
5. sınıf
6. sınıf

N
54
32

Ortalama
6,44
4,06

P
0,056

5. sınıf
6. sınıf

54
32

7,74
7,50

0,707

Tablo 4’teki analiz sonuçlarına göre öğrencilerin görsel hafıza ve cisim döndürme
becerilerinin, sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği
sonucuna ulaşılmıştır (p>.05).
4. SONUÇ
Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin uzamsal becerilerinin cinsiyet ve sınıf
değişkenine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
ortalama puanlara bakıldığında 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Uzamsal Test Bataryası’nın cisim
döndürme ve görsel hafıza boyutlarındaki becerilerinin oldukça düşük seviyede olduğu
görülmüştür. Cisim döndürme ve görsel hafıza boyutlarında ise sınıf düzeyine göre farklılaşma
görülmemiştir. Cinsiyet açısından erkek öğrencilerin görsel hafıza becerilerinin kız
öğrencilerden yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç Turğut ve Yılmaz (2012) tarafından
ilköğretim öğrencilerinin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi adlı çalışmayla tutarlılık
göstermektedir. Cisim döndürme boyutunda ise cinsiyet açısından bir farklılaşma
görülmemiştir. Daha kapsamlı örneklemlerle araştırma yapılarak uzamsal becerilerin
gelişimini sağlayacak uygulamalar belirlenip bu uygulamaların etkililiğini test eden çalışmalara
yer verilmelidir. Ayrıca uzamsal düşünme becerilerinin farklı bilimsel alanlara aktarılıp
aktarılamayacağı araştırılmalıdır. Ve uzamsal düşünme becerileriyle birlikte dikkat faktörü
gibi bilişsel kaynak ölçütleri de çalışmalara dahil edilmelidir.

437

5. KAYNAKÇA
Batdal Karaduman, G. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin
Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Yaratıcı Düşünme, Uzamsal Yetenek Düzeyi ve Erişiye
Etkisi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Benbow, C., Lubinski, D., & Park, G. (2013). Recognizing spatial ability.
ScientificAmerican.http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=recognizing-spatialintel.
Cole, M., Cohen, C., Wilhelm, J., & Lindell, R. (2018). Spatial thinking in astronomy education
research. Physical Review Physics Educaıion Research, 14, 010139.
Eriksson, U., Linder, C., Airey, J., & Redfors, A. (2014). Who needs 3D when the universe is flat?.
Science Education. 98 (3), 412-442.
Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2006). How to Design and Evaluate Research in
Education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill.
Hill, L. C. (1990, January). Spatial thinking and learning astronomy: The implicit visual
grammar of astronomical paradigms. In International Astronomical Union Colloquium (pp. 247248). New York: Cambridge University Press.
MEB.
(2017).
Fen
bilimleri
dersi
öğretim
programı
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=143, Erişim tarihi: 13.04.2017.
S. Hawking and L. Mlodinow (2010), The Grand Design, ch.8 Bantam boks.
Sadler, P. M., & Luzader, W. M. (1990). Science teaching through its astronomical roots. In J. M.
Pasachoff & J. R. Percy (Eds.), The teaching of astronomy (pp. 257-276). Cambridge: Cambridge
University Press.
Turgut, M. & Yılmaz, S. (2012). İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerinin
İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 69-79

438

ORTAOKUL TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK
OLARAK EBA (EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Ceyda ÇAYLI
ÖZET
Araştırmanın amacı, Ortaokul Türkçe öğretmenlerinin dinleme becerisinin gelişimine yönelik
olarak EBA paylaşımları üzerine görüşlerini ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda
ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin görüşleri ele alınacaktır. Araştırmada nitel
araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kayseri merkez ilçelerde
görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler gönüllülük esasına göre
rastgele seçilmiştir. Katılımcı öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formları
uygulanmıştır. Ayrıca EBA üzerinde yer alan dinleme becerisine yönelik paylaşımların durumu
incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler kod ve temalara ayrılarak içerik analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen verilerden hareketle sonuçlar çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: EBA, dinleme becerisi, nitel araştırma.
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THE OPINIONS OF MIDDLE SCHOOL TURKISH TEACHERS AIMED AT THE
DEVELOPMENT OF LISTENING SKILLS ON EBA(EDUCATIONAL INFORMATION
NETWORK) PUBLISHINGS
Abstract
The aim of the research is to reveal the opinions of middle school Turkish teachers on EBA
publishings for the development of listening skills. Inline with this purpose, the opinions of
Turkish teachers working in middle schools were reviewed. The qualitative research approach
has been embraced in this research. The study group consists of Turkish teachers working in
the central districts of Kayseri. Teachers who participated in the study were selected
randomly based on voluntariness. Semi-structured interview forms were applied to the
teachers. In addition, the status of the publishings on EBA related to listening skills was
examined. The data obtained as a result of the research were analyzed by dividing into code
and themes. The results were derived from the data obtained from the analysis.
Keywords: EBA, listening skills, qualitative research

 Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, cydcayli@gmail.com

1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında teknoloji kullanımı hayatın her kesiminde kendini göstermektedir.
Çağımızın öğrencileri de aktif olarak teknolojik araçları kullanmayı tercih etmektedir. Bu
sebeple öğrencilerin eğitim öğretim başarılarını arttırmak için teknolojik araçlardan
faydalanılması önemlidir. “Eğitim sürecine damgasını vuran ve yaygınlaştırılması konusunda
büyük projeler ve çalışmalara girişilen bilgisayarlar özellikle etkili eğitsel yazılımların
hazırlanmasıyla öğretme-öğrenme sürecine önemli katkılar sağladığı, yapılan bilimsel
araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Her ne kadar bilgisayarların eğitsel ortamlarda
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve gerekli öğretmen eğitimi konusunda nitelik ve
nicelik olarak tartışmalar ve eleştiriler söz konusu ise de, bilgisayarlaşma sürecinin eğitsel
ortamlarda yerini alma süreci hızla devam etmektedir (Tor ve Erden, 2004: 122).
Teknolojik gelişmelerin sınıflara girebilmesi için, okulların alt yapıları desteklenerek her sınıfa
akıllı tahta kurulumuna yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde sınıflarda
teknolojik donanımlar yeterli düzeye getirilmiştir. Öğrencilerin eğitim ortamlarında akıllı
tahtalarının kullanıma girmesiyle eğitim de yeni bir dönemin başladığını söylemek yanlış
olmaz. Thompson ve Flecknoe (2003), akıllı tahta uygulamaları süresince öğrencilerin
öğretmenle veya birbirleri ile iletişimlerinin arttığı, derse ilgi ve katılımlarının yükseldiği ve
ulusal sınav sonuçlarında başarılarının da tüm sınıflar düzeyinde arttığını ifade etmişlerdir
(Akt. Kaya ve Aydın, 2011: 186-187).
Bilgisayarlaşma süreci ve akıllı tahtalarla ulaşılan seviyenin ardından Fatih projesi kapsamında
sınıflardan internet erişimi sağlanmıştır. “Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat
eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri
araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde,
derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır (www. fatihprojesi.meb.gov.tr, 2018)”.
Şekil1: Fatih Projesinde Neler Yapıldı?
(www. fatihprojesi.meb.gov.tr, 2018)
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Fatih projesi ile sınıflarda hazır hale getirilen akıllı tahtalardan internet erişimi öğretmen ve
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Ancak okul içerisinde internet erişimine imk}n veren
ağ ile istenilen her platforma erişim mümkün değildir. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem
Güvenliği Yönergesinin 11. Maddesinde (http://bidb.meb.gov.tr, 2018: 7): Kurumsal ağ
güvenliği açısından tehlike yaratabilecek nitelikte zararlı olduğu tespit edilen internet
adreslerine erişim tüm kullanıcılar için engellenir. Kullanıcı bu tür engellemelerin kaldırılması
konusunda Başkanlıktan herhangi bir talepte bulunamaz, denilmektedir.
Sınıf içerisinde erişim engeli olmayan Sosyal eğitim platformlarından biri olan EBA (Eğitim
Bilişim Ağı), Fatih projesinde yer almaktadır (Bakınız Şekil:1). “Fatih Projesi kapsamında
hayata geçen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) eğitimde e-içeriğin ulaşılmasında kolaylık sağlayan
önemli bir sitedir (Pala, Arslan ve Özdinç, 2017: 25). FATİH projesinin ana bileşenlerinden biri
olan eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) tarafından sınıf seviyelerine uygun, güvenilir
ve doğru e-içerikleri sunmak için 2012 yılında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hizmete alınmıştır
(Türker ve Güven, 2016: 245). Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak
sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur (eba.gov.tr, 2018).
EBA sistemi, gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin kullanabileceği eğitim araçlarının yanı
sıra, eğitsel içeriklerine de yer veren bir sistemdir. EBA içerisinde, yazı, ses ve resim
özelliğindeki kaynakların yanı sıra video anlatımı biçimindeki kaynaklar da yer almaktadır.
Dosya yükleme ve dijital alan sağlama, yarışmalar düzenleme, değişik seviyelere uygun dersler,
duyurular yapılması ve kullanıcılar tarafından paylaşımların yapılabilme olanağı EBA sistemini
zenginleştiren özelliklerden bazılarıdır (Aktay ve Keskin, 2016: 28). Kısıtlama engeli olmaması,
içerik zenginliği, farklı uygulamaları vb. sebeplerle EBA öğretmenler tarafından tercih edilen
sosyal eğitim platformudur.
Bu araştırmanın amacı, Ortaokul Türkçe öğretmenlerinin dinleme becerisinin gelişimine
yönelik EBA paylaşımları üzerine görüşlerini ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda
ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri ile görüşmeler yapılmıştır.

2. YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kayseri
merkez ilçelerde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenler gönüllülük esasına göre
rastgele seçilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcı öğretmenlere ilişkin bilgiler şu şekildedir:
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Tablo 1: Araştırmada yer alan katılımcı öğretmenlere ilişkin bilgiler
Öğretmen
Kodu
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16
Ö17
Ö18
Ö19
Ö20
Ö21
Ö22

Cinsiyet

Yaş

K
E
K
K
K
E
E
K
K
K
K
E
K
K
K
K
K
E
K
K
K
K

34
42
34
42
41
47
38
37
37
32
31
51
33
36
35
39
34
44
43
41
31
31

Mesleki
Yılı
12
19
12
19
20
25
16
13
12
9
8
31
11
13
11
18
12
20
20
18
10
9

Mezuniyet
Durumu
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans

Araştırmaya 17 kadın, 5 erkek öğretmen katılmıştır. Katılan öğretmenlerin 3 tanesi yüksek
lisans, diğerleri lisans mezunudur. Katılımcıların yaş ortalaması 37, mesleki yıl ortalaması ise
15’tir.
Araştırmaya katılan öğretmenlere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan
sorular iki uzman tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular ön deneme grubu olarak 3
öğretmene uygulanmıştır. Uygulama sonrası yanlış ya da eksik anlaşıldığı düşünülen ifadeler
değiştirilmiştir. Ayrıca Kayseri merkez ilçelerde okutulan; 5. sınıf MEB Yayınları, 6. sınıf Eksen
Yayınları, 7. sınıf Ders Destek Yayınları ve 8. sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders kitaplarında yer
alan dinleme metinlerinin işleniş süreci incelenmiştir. İncelemede ders süreci içerisinde
kullanılması istenen ses dosyası, görsel içerik, video vb. internet erişimine ihtiyaç duyulan
yönlendirmeler belirlenerek, bu yönlendirmelerin EBA’da bulunma durumu incelenmiştir.
İncelemelerin güncel olabilmesi için EBA bağlantısı 24.01.2019 tarihine kadar kontrol
edilmiştir.
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Araştırma sonucunda elde edilen veriler kod ve temalara ayrılmıştır. “Nitel çözümlemede
verilerin içeriklerini keşfetmeye yönelik çözümleme için kodlama ilk ve temel işlemdir (Punch,
2005: 193; akt. Göçer ve Tabak, 2012: 794)”. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak
değerIendirilmiştir. “İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227)”.

3. BULGULAR
3.1. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Sorularına Yönelik Bulgular
Öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme sorularından elde edilen bulgular
tablolaştırılarak verilmiştir.
Tablo 2: Öğretmenlerin dinleme becerisinin gelişimine yönelik uygulamalarında EBA’yı
kullanma durumu
Dinleme becerisinin gelişimine yönelik uygulamalarınızda EBA dan faydalanıyor musunuz?
Öğretmen
Ö1, Ö3, Ö4, Ö8, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö18, Ö19: Evet,
kullanıyorum.
Ö2, Ö14, Ö21, Ö22: Gerektiğinde faydalanıyorum.
Ö5, Ö9: Hayır, kullanmıyorum.
Ö6, Ö7, Ö15, Ö16, Ö17, Ö20: EBA’dan faydalanmak
istiyorum ama metinleri EBA’da bulamıyorum.

Kod
EBA’yı
uygulamalarda
kullanma

Tema

EBA Kullanım
Durumu

EBA’nın
yeterliliği

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 2 tanesi dışında EBA kullanımına yönelik olumlu tutum
içerisinde olduğu görülmüştür. Dinleme metinlerinin EBA üzerinde yer almamasının EBA’nın
öğretmen uygulamalarında kullanımına etki ettiği anlaşılmıştır.
Tablo 3: Öğretmenlerin dinleme becerisinin gelişimine yönelik EBA paylaşımlarından
uygulamalarında faydalanma durumu
EBA’dan dinleme becerisine yönelik hangi uygulamalarınızda faydalanıyorsunuz?
Öğretmen
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15,
Ö16, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22: Dinleme metinlerini
dinletirken EBA’dan faydalanıyorum.
Ö7, Ö19: Görsel ve işitsel ögelerden yararlanmak
istediğimde faydalanıyorum.

Kod
Metinleri
dinleme

Tema
EBA Kullanımı

Görsel işitsel
materyal
kullanma

Uygulamalarında EBA’dan faydalandığını belirten öğretmenlerin tümü EBA’yı öğrencilere
dinleme metinlerini dinletmek için kullandığını ifade etmiştir. Ayrıca EBA’da yer alan
görselleri ve işitsel ögeleri uygulamalarında tercih ettiğini belirten öğretmenlerin olduğu
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görülmüştür. Ö7: Görsel işitsel uygulamalarda faydalanıyorum, dinleme metinlerini dinletiyorum.
Ö19: Fon müzik, resim, fotoğraf varsa kullanıyorum. Dinleme metinlerini dinletiyorum.
Tablo 4: Öğretmenlerin metne hazırlık uygulamalarına yönelik EBA paylaşımları ile
ilgili görüşleri
Metne hazırlık (dinleme öncesi) uygulamalarına yönelik olarak EBA paylaşımlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Öğretmen

Kod

Ö2, Ö3: Genel olarak faydalı ve iyi etkinlikler olduğunu
düşünüyorum.
Ö6, Ö12, Ö13, Ö14, Ö16, Ö17, Ö20: Yetersiz buluyorum.
Ö7: Konu ile ilgili dokümanlardan yararlanıyorum.
Ö1, Ö18: EBA paylaşımları öğrencilerin ilgisini çekiyor ve
derse odaklanmayı kolaylaştırıyor.
Ö8: Bazen çok sıkıcı olabiliyor ve çocukların ilgisi
dağılıyor.
Ö4, Ö10, Ö11, Ö15, Ö21, Ö22: Dinleme öncesi metne
hazırlık ile ilgili EBA’da herhangi bir paylaşım ile
karşılaşmadım.
Ö1, Ö3, Ö19: Öğrenciler dinleme öncesi metne yönelik
varsa görsellere bakıyor.

Paylaşımların
yeterliliği

Tema

Dikkat çekme

Metne hazırlık
bölümünün
yeterliliği

Dinleme Öncesine
Yönelik
Paylaşımlar

Görsel ögelerle
destekleme

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %30’u EBA’da dinleme öncesine yönelik paylaşım
bulunmadığını belirtmiş, %35’i de paylaşımları yetersiz bulmuştur.
Öğretmenlerin %30’u dinleme öncesine yönelik uygulamalarında kullandıkları EBA
paylaşımları ile ilgili olumlu tutum belirtmiştir.
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Tablo 5: Öğretmenlerin dinleme sırası uygulamalarına yönelik EBA paylaşımları ile ilgili
görüşleri
Dinleme sırası uygulamalarına yönelik EBA paylaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmen
Ö3, Ö7, Ö8, Ö13, Ö19: Genellikle olumlu buluyorum.
Ö2, Ö9, Ö21: Yeterli bulmuyorum. EBA’ da dinleme
metinlerine yönelik yeteri kadar materyal olmadığını
düşünüyorum.
Ö15, Ö17, Ö20, Ö21, Ö22: EBA’da bazı dinleme metinleri
bulunmuyor.
Ö4, Ö10, Ö11, Ö14,Ö18: Sadece metni dinletiyorum
Ö1: Dikkat çekici çocukların seviyesine uygun.
Ö12: Görsellere daha çok yer verilmeli
Ö13: Daha orijinal videolar veya sunumlar olursa daha
başarılı olur.

Kod
Paylaşımların
yeterliliği

Metni dinleme

Tema

Dinleme Sırasına
Yönelik
Paylaşımlar

Dikkat çekme
Görsel ögelere
yer verme
Paylaşımların
niteliği

Araştırmaya katılan öğretmenler dinleme sırası uygulamalarında kullanılabilecek EBA
paylaşımlarını yeterli görmediğini ifade etmiştir. Öğretmenler tarafından ifade edilen sorunlar;
dinleme metinlerinin EBA’da yer almaması, paylaşımların niteliği, materyal eksikliğidir.
Tablo 6: Öğretmenlerin dinleme sonrasına yönelik EBA paylaşımları ile ilgili görüşleri
Dinleme sonrası dinlediğini anlama başarısını değerlendirmeye yönelik EBA paylaşımlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz
Öğretmen
Kod
Tema
Ö1, Ö2, Ö8, Ö12, Ö13: Dinleme sonrası
Paylaşımların
dinlediğini anlamaya yönelik etkinlikleri
yeterliliği
biraz yetersiz buluyorum. Daha fazla
etkinlik olmalı.
Ö4, Ö10, Ö11, Ö21: Dinleme sonrası için
Paylaşımların
Dinleme Sonrasına Yönelik
EBA paylaşımlarını kullanmıyorum.
kullanım durumu
Paylaşımlar
Ö3, Ö5, Ö6, Ö9, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19,
Ö20, Ö22: Dinleme sonrasına yönelik
Dinleme sonrası
paylaşımlar ile karşılaşmadım.
uygulamaların
yeterliliği

Katılımcı öğretmenler, dinleme sonrası EBA paylaşımlarını yetersiz bulmaktadır.
Öğretmenlerin % 55’i EBA’da dinleme sonrasına yönelik paylaşım bulunmadığı ifade etmiş,
%20’si de paylaşımları kullanmadığını belirtmiştir.
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Tablo 7: Öğretmenlerin EBA paylaşımlarının dinleme becerisinin gelişimine etkisi ile
ilgili görüşleri
EBA’da bulunan paylaşımların dinleme becerisini geliştirebileceğini düşünüyor musunuz?
Öğretmen
Ö1, Ö3, Ö8, Ö13, Ö14, Ö19: Evet, geliştirebilir.
Ö5, Ö9, Ö16, Ö21: Hayır, geliştiremez.
Ö2, Ö4, Ö6, Ö10, Ö12, Ö15, Ö17: Kısmen geliştirebilir.
Ö6, Ö7, Ö11, Ö20: Paylaşımların yeterli olmadığını
düşünüyorum. Ayrıca yer alan paylaşımların ses ve görüntü
kalitesi iyileştirilmelidir.
Ö18, Ö22: Dinleme metinlerinde fonda çalan müzikler metnin
anlaşılmasını zorlaştırıyor.

Kod
Dinleme becerisini
geliştirme

Paylaşımların
niteliği

Tema

Dinleme
Becerisinin
Gelişimi

Katılımcı öğretmenlerin % 32’si kısmen, %41’i geliştiremez, %27’si ise geliştirebilir demiştir.
Dinleme becerisinin gelişiminde EBA paylaşımlarının yeterli olmadığını ifade eden
öğretmenler; bu duruma paylaşımların niteliğini sebep göstermiştir. Paylaşımlara yönelik
aksaklıklar ile ilgili olarak, ses, görüntü kalitesi ve fon müziklerine değinilmiştir.
Tablo 8: Öğretmenlerin dinleme becerisinin gelişimine yönelik EBA paylaşımları ile
ilgili önerileri
Dinleme becerisinin gelişimini desteklemek için EBA paylaşımlarının nasıl olması gerektiğini
düşünüyorsunuz?
Öğretmen
Kod
Tema
Ö4, Ö7, Ö14: Dinleme metinlerinin ses ve görüntü
kalitesinin arttırılması gerekir.
Ö2, Ö7, Ö8, Ö12, Ö15: Dinleme sonrası değerlendirme
için çalışma yaprakları, etkinlikler, örnekler, sorular
vb. dokümanlar olmalı.
Ö18: EBA’da öğrenciyi daha aktif hale getirecek
şekilde paylaşımlar (soru-cevap, alıştırma, boşluk
doldurma gibi) yer alabilir.
Ö1, Ö13, Ö16, Ö20, Ö21: Dinleme becerisini
geliştirmek için, EBA paylaşımları daha dikkat çekici,
ilgi ve merak uyandırıcı olmalıdır.
Ö14, Ö17, Ö21: EBA’da yer alan paylaşımlar,
öğrencilerin gelişimsel özelliklerine, yaş seviyesine,
ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde
hazırlanmalıdır.
Ö3, Ö6, Ö15: Dinleme metinleri ve metinlere yönelik
yönergelerin güncel olarak EBA’da bulunması gerekir.
Ö10, Ö11, Ö14, Ö18, Ö12, Ö15 Ö19, Ö21, Ö22:
Dinleme metinlerine yönelik paylaşımlar görsellerle
desteklenebilir.

Görsel işitsel unsurların
niteliği
Dinleme sonrası
uygulamaları
Öğrenci katılımı

Dikkat çekme

Öğrenci seviyesine
uygun olma
Paylaşımların EBA’da
bulunma durumu
Görsel ögeleri kullanma

Dinleme
Becerisinin
Gelişimi
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Katılımcı öğretmenler, dinleme becerisinin gelişimi için dinleme sonrası dinlediğini anlama
başarısını ölçmeye yönelik paylaşımların arttırılmasını istemiştir. Ayrıca öğretmenler, EBA’da
yer alan paylaşımların dikkat çekici ve öğrenci seviyesine uygun olması gerektiğini
vurgulamıştır. EBA Paylaşımlarında yer alan görsellerin artırılması ve kullanılan görsel işitsel
ögelerin nitelikli olmasının önemi üzerinde de durulmuştur.

3.2. EBA Üzerindeki Paylaşımlara Yönelik Bulgular
Araştırmada; 5. sınıf MEB Yayınları, 6. sınıf Eksen Yayınları, 7. sınıf Ders Destek Yayınları ve 8.
sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin ders işleniş sürecinde yer
alan “dinleme öncesi ve dinleme sonrası” internet erişimine ihtiyaç duyulan yönlendirmeler
belirlenmiştir. İnceleme sonucunda;
● Dinleme öncesinde 6. sınıf Eksen Yayınlarında yer alan «Bilgilenirken Medya» adlı dinleme
metninin derse hazırlık bölümünde, izlenmesi istenen bir reklam videosu bulunmaktadır.
Ancak reklam videosu EBA’da yer almamaktadır.
● Dinleme sonrasında dinlediğini anlama başarısını ölçmek için internet erişimine ihtiyaç
duyulan herhangi bir yönlendirme ile karşılaşılmamıştır.
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki “dinleme sırası uygulamalara yönelik internet
erişimine ihtiyaç duyulan yönlendirmeler belirlenmiştir. Belirlenen yönlendirmelerin tümü
metninin dinletilmesine yöneliktir. Bu metinlerin sınıf seviyeleri, adları ve EBA’da bulunma
durumu ile ilgili bilgiler tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 9: 5-6. sınıf dinleme metinleri ve EBA’da bulunma durumu
Sınıf
Seviyesi

Metnin Adı

EBA’da Bulunma Durumu
Mevcut
Mevcut Değil

Anlamak

√

Dersimiz Atatürk
Adsız Çeşme
Sanki Camiinin Bakım Kılavuzu
5. Sınıf

Dede Korkut- Boğaç Han
Küçük Şeylerin Hik}yesiKütüphane
Bilinçsiz İlaç Kullanımı
Kuş Ağacı

√
√
√
√
√
√
√
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Sınıf
Seviyesi

Metnin Adı
Adsız Çeşme
Bayrak

EBA’da Bulunma Durumu
Mevcut
Mevcut Değil
√
√

Ankara Türk Odası

6. Sınıf

√

Kentlerde Yaşayan Çocuklarda
Oyun Oynamak İster

√

Sihirli Pasta

√

Bilgilenirken Medya
Beyaz Diş

√
√

Bilimsel Araştırma Yaparken
Nelere Dikkat Etmeliyiz?

√

Tablo 10: 7-8. sınıf dinleme metinleri ve EBA’da bulunma durumu
EBA’da Bulunma Durumu
Sınıf
Metnin Adı
Seviyesi
Mevcut
Mevcut Değil
Helen Keller
Doğa ve İnsan

√
√

Bilmece
Mustafa Kemalin Kağnısı
7. Sınıf

√
√

Yemeğin Buharını Yiyen, Ücretini
Para Sesi Olarak Öder

√

Hastahane

√

Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka
Şeyler

√

Patent

√
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Sınıf
Seviyesi

Metnin Adı
Güler Yüz

8. Sınıf

EBA’da Bulunma Durumu
Mevcut

Mevcut Değil

√

Kahramanların Dilinden 15
Temmuz

√

Çocuk ve Ekmek

√

Bir Kış Öyküsü

√

Türklerde Toylar, Merasimler,
Festivaller Ve Şenlikler

√

Satılık Ev

√

Yürekdede ile Padişah

√

Burada Bülbül Ağlamış

√
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Tablolar incelendiğinde, her sınıf seviyesinde 8 dinleme metninin olduğu görülmüştür.
Ortaokul kitaplarında toplamda 32 dinleme metni bulunmaktadır. Bu 32 dinleme metninin 12
tanesi EBA üzerinde bulunurken, 20 tane dinleme metnine ulaşmak için farklı platformların
kullanılması gerekmektedir.

4. SONUÇ
Öğretmenlerin dinleme becerisinin gelişimine yönelik uygulamalarında EBA’dan faydalandığı
görülmektedir. Ancak öğretmenler tarafından dinleme becerisinin gelişiminde EBA
paylaşımlarının yeterli olmadığını ifade edilmektedir. Öğretmenler dinleme metinlerinin
işleniş sürecinde EBA’yı en fazla dinleme metinlerini dinletmek için tercih etmektedir.
Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanmak isteyen öğretmenler EBA’yı kullanmayı tercih
etmektedir. “EBA’yı kullanan öğretmenlerin büyük bölümü platformun öğretmenler açısından
olumlu etkileri arasında en büyük katkısının görselliği artırdığı için öğrencilerin derse olan
motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceği görüşünü paylaşmışlardır (Türker ve Güven,
2016: 253)”. Ayrıca gene Türker ve Güven (2016: 249) öğretmenlerin EBA’nın kaynaklara
ulaşım kolaylığı sağlayacağı, konuların görselleştirilmesine yardımcı olacağı ve ülke genelinde
eğitimde birlik sağlanmasına destek olacağını ifade etmiştir.

Dinleme öncesi metne hazırlık bölümlerinin internet destekli uygulamalarının yetersiz olduğu
görülmektedir. Dinleme öncesi derse hazırlık bölümünde yer verilmemesine rağmen,
öğretmenlerin; EBA üzerinde yer alan, konu ile ilgili paylaşımları uygulamalarında
kullandıkları anlaşılmaktadır. Dinleme öncesinde; dinleme metninin konusu ve temasına
uygun olan video, ses dosyası, fon müziği, fotoğraf vb. paylaşımların EBA platformu üzerinde
olduğu görülmektedir.
Dinleme sırası uygulamalarında dinleme metinlerine yönelik EBA paylaşımları yeterli
görülmemektedir. Türker ve Güven (2016: 249) EBA’nın katkı düzeyinin artırılabilmesi için ise
materyal sayısının artırılması ve güncellenmesi ile gerekli tanıtımların yapılmasının
önerildiğini belirtmiştir. Araştırmamızda ortaya çıkan durum da materyal eksikliğini
göstermektedir. Dinleme sırası uygulamalarına yer alan 32 dinleme metnine yönelik internet
erişimi yönlendirmesinin 12 tanesi EBA üzerinde yer almaktadır.
Dinleme sırası uygulamalarında EBA’da yer alan paylaşımların ses ve görüntü kalitesinin
yetersiz olduğu düşünülmektedir. Tüysüz ve Çümen (2016: 288) araştırmalarında öğrencilerin
videoların yavaş açıldığı ve açılmadığını, ödevlerin açılmadığını, sistem tarafından siteden
atıldıklarını ifade ettiklerini belirtmiştir. EBA’da yer alan dinleme sürecine yönelik
paylaşımların ses ve görüntü kalitesi becerinin gelişiminde rol oynamaktadır. Bu sebeple
EBA’da bulunan dinleme metinlerinin dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.
Dinleme sürecinde internet erişimine yönelik olan yönlendirmeler incelendiğinde; dinleme
öncesinde bir tane yönlendirme mevcutken, dinleme sonrasına yönelik herhangi bir
yönlendirmenin olmadığı görülmektedir. Dinleme sırası uygulamalarında ise internet erişimi
sadece dinleme metinlerinin dinletilmesinde kullanılmaktadır.
Dinleme becerisinin gelişimini desteklemek için paylaşımların; arttırılması, dikkat çekici
olması, EBA’da yer alması, öğrenci seviyesine uygun olması ve nitelikli görsel ögelerle
desteklenmesi önemli görülmektedir. Türker ve Güven (2016: 253) araştırmasında EBA’yı
kullanan öğretmenlerin platformda paylaşılan içeriklerin zenginleştirilmesi ve değişmeler
doğrultusunda güncellenmesi gerektiğini ifade ettiğini dile getirmiştir. Şimşek (2002: 57-58)
dersleri görsel- işitsel hale getirebilmek, akıcı, etkili ve kalıcı öğretim yapabilmek için
bilgisayar ortamında hazırlanacak sunular sayesinde dersleri ses, hareket ve görüntü ile
besleyerek daha etkili kılacak çalışmalar yapılabilir, demektedir (Akt. Şengün ve Turan, 2004:
93).
Öğretmen kılavuz kitaplarının kaldırılmasının ardından, öğretmenlerin dinleme metinlerine
ulaşabilmesinin tek yolu internet erişimidir. EBA dışında kullanabilecek birçok platforma
okullarda erişim izni bulunmamaktadır. Bu nedenle dinleme metinlerine kolay ulaşabilmek
için, metninin EBA’da bulunması önemlidir
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKTİF ÖĞRENME KAVRAMINA YÖNELİK
METAFORİK ALGILARI
Ayhan AKIŞ*
Başak KOÇAK**
ÖZET
Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının aktif öğrenme kavramına yönelik
zihinlerinde oluşturdukları kavramları metafor analizi yoluyla ortaya koymak amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmaya
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Dönemi’nde eğitim gören 113 dördüncü sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, metafor
analizi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Metaforlar
Yoluyla Aktif Öğrenme Kavramına İlişkin Veri Toplama Formu” kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan bu formda öğrencilerden “Aktif Öğrenme …….……..gibidir. Çünkü………………………..”
şeklinde kendi el yazıları ile cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Form uygulanmadan önce
katılımcılara metafor ve aktif öğrenme kavramı hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Elde
edilen veriler, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Katılımcılar tarafından üretilen
metaforların yorumlanması ve analizi beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar; metafor
kodlama ve ayıklama aşaması, örnek metafor derleme aşaması, kategori geliştirme aşaması,
geçerlik ve güvenirlik sağlama aşaması ve verilerin bilgisayar ortamına aktarılma aşamasıdır.
Metafor kodlama ve ayıklama aşamasında katılımcılara uygulanan 113 formdan 57 form
geçerli sayılmış ve kalan 56 form geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Katılımcıların oluşturdukları metaforlar incelenerek her metaforun benzeyen, benzetilen ile
benzeyen ve benzetilen arasındaki bağıntı analiz edilmiştir. Değerlendirmeye d}hil edilen 57
formdan toplam 46 farklı metafor elde edilmiştir. Kategori geliştirme aşamasında aktif
öğrenme kavramına yönelik 5 ayrı kavramsal kategori oluşturulmuştur. Bunlar; “tecrübe
edilen, süreklilik gösteren, şekillendiren, birikimli olan, yönlendirici olan” şeklinde
isimlendirilmiştir. Çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak amacıyla bir uzman görüşü
alınarak Miles ve Huberman’ın uyum yüzdesi formülünden yararlanılmıştır. Katılımcıların
geliştirdikleri metaforlara bağlı olarak oluşturulan kategoriler incelendiğinde; katılımcıların
çoğunluğu tarafından aktif öğrenme kavramının “tecrübe edilen” şeklinde algılandığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aktif öğrenme, Metafor, Sosyal bilgiler.
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THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHING CANDIDATES
CONCERNING THE CONCEPT OF ACTIVE LEARNING
Abstract
The purpose of this study is to reveal the concepts created in the minds of social studies teaching
candidates concerning the concept of active learning, using metaphor analysis. The
phenomenological pattern, one of the methods of qualitative research, has been used in the study.
113 year four students, studying Social Studies Teaching at Akdeniz University, during the Autumn
Semester of the 2018-2019 Academic Year, took part in the study. The data was collected using the
metaphor analysis technique. A “Data Collection Form Related to the Concept of Active Learning
Using Metaphors” was used as a data collection tool, in the study. In this form, which was used in
the study, the students were asked to complete sentences such as, “Active learning is like ……….,
because ……….,” in their own handwriting. The participants were given information about
metaphors and the concept of active learning before applying the form. The data was interpreted
using content analysis. The interpretation and analysis of the metaphors generated by the
participants was conducted in five stages. These stages are the metaphor coding and sorting stage,
the specimen metaphor compilation stage, the category development stage, the stage where validity
and reliability are ensured and the stage where the data is transformed to the computer
environment. 57 of the 113 forms applied to the participants in the metaphor coding and sorting
stage were deemed to be valid, with the remaining 56 forms being deemed to be invalid and being
left out of the assessment. The metaphors created by the participants were examined and the
relationship between those which resemble, which are likened and which resemble and which are
likened, for each metaphor were analysed. 46 different metaphors were obtained from the 57 forms
included in the assessment. 5 different notional categories directed at the concept of active learning
were created as a result of the study. There were named as follows: Those which were experienced,
those which were continuous, those which were formative, those which were cumulative and those
which were guiding. An expert opinion was obtained in the study in order to ensure validity and
reliability and the Miles and Huberman compatibility percentage formula was utilised. When the
categories created in connection with the metaphors were examined, it was determined that most
of the participants perceived the concept of active learning as something which is “experienced”.

Keywords: Active Learning, Metaphor, Social Sciences.
1. GİRİŞ
Günümüzde bilginin aktarım biçimi önemli bir tartışma konusudur. Bu aktarım sürecindeki
problemlerin temelinde; bilginin aktarılış biçiminin, aktaran kişinin isteğine bağlı olarak
şekillenmesi vardır. Öğrenenin, bilgiyi aynen almaması, kendilerinde var olan bilgiye yeni
bilgileri ve deneyimleri ekleyerek öğrenmesi yapılandırmacı anlayışı temsil eder.
Yapılandırmacılık, öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilgiye, öğretmenin oluşturduğu etkin
öğrenme çevresinde ve öğretmenin rehberliği altında kendi kendilerine ulaştıkları, bu bilgiyi
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ön yaşantılarına bağlı olarak anlamlandırıp yorumladıkları bir öğrenme anlayışıdır (Doğanay
ve Sarı, 2012: 23). Yapılandırmacılıkta her kazanılan bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya
zemin hazırlar. Çünkü yeni bilgiler önceden yapılanmış bilgiler üzerine inşa edilir. Böylece
yapılandırmacı öğrenme var olanlarla, yeni olan öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni
bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir (Arslan, 2009: 145). Yapılandırmacı öğrenme
ortamlarında öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını gerektiren proje tabanlı
öğrenme yaklaşımı, beyin fırtınası, benzetişim, drama vb. yöntem ve teknikler kullanılır (Bay
ve Karakaya, 2009: 41). Yapılandırmacı yaklaşımda önemli olan öğrenicinin aktif şekilde derse
katılmasını ve onun aktif olarak düşünmesini sağlamaktır. Kullanılan bu yöntem ve teknikler
öğrencinin öğrenme sürecine d}hil olmasına ve yeni gelen bilgiyi kendilerinde var olan bilgiye
katarak yapılandırmasına yardımcı olur.
Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin öğrenen tarafından düzenlemesini, zihinde daha
önceden var olan bilgileriyle yeni bilgilerin yapılandırılmasını sağlar. Aktif öğrenme; öğrenenin
kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı bir öğrenme biçimidir. Aktif öğrenme
yöntemleri, yapılandırmacı düşüncelerin sınıf ortamında uygulanmasını sağlar. Aktif
öğrenmede öğrenen kendi programını yapar, kendi öğrenme sürecini kendisi tasarlar ve
yönetir (Açıkgöz, 2007: 17).
Sosyal bilgiler programı incelendiği zaman, kişiyi aktif hale getiren yapılandırmacı yaklaşıma
uygun şekilde düzenlendiği görülür. Yapılandırmacı yaklaşıma hizmet eden öğretim aracı ise
metaforlardır. Metafor, Türkçe anlam olarak “mecaz”, “benzetme”, “eğretileme” olarak ifade
edilmektedir. Metafor; bir olguyu başka bir olguya göre anlamak ve tecrübe etmektir (Lakoff
ve Johnson, 1980: 5). Metaforlar (benzetmeler, eğretilemeler, istiareler, mecazlar) olayların
oluşumu ve işleyişi hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en
güçlü zihinsel araçlardan biridir (Saban, 2004: 131). Metaforun, düşünce biçimimiz, dilimiz ve
bilim üzerinde olduğu kadar, kendimizi günlük temelde ifade edişimiz üzerinde de
biçimlendirici bir etkisi vardır (Morgan, 1998, 14). Soyut ve anlaşılması zor olan konuların
daha anlaşılır hale gelmesinde metaforlardan yararlanmak en mantıklı yoldur. Metaforlar
eğitimsel alanda kullanıldıklarında anlamayı aktif olarak yapılandıran bir öğrenme yaklaşımı
sağlarlar (Akan vd., 2014: 172). Forceville’ye göre (2002; akt. Saban, 2004, s. 132) “ Herhangi
bir metafor ilişkisinde, en az üç temel öğenin varlığından söz edilmesi gerekmektedir: (1)
metaforun konusu (örneğin, “Öğretmen bahçıvan gibidir.” cümlesindeki “öğretmen” sözcüğü),
(2) metaforun kaynağı (örneğin, “Öğretmen bahçıvana benzer.” cümlesindeki “bahçıvan”
kavramı) ve (3) metaforun kaynağından (yani “bahçıvan” olgusundan) metaforun konusuna
(yani “öğretmen” olgusuna) atfedilmesi düşünülen özellikler (örneğin, “Nasıl ki bir bahçıvan
yetiştirdiği fidanlarla ayrı ayrı ilgilenirse, öğretmen de sınıfındaki öğrencilerin bireysel
farklılıklarını dikkate almalıdır)”.
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1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının aktif öğrenme kavramına yönelik
zihinlerinde oluşturdukları algıları metafor analizi yoluyla ortaya koymaktır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. Sosyal bilgiler öğretmen adayları aktif öğrenme kavramını hangi metaforlarla
açıklamaktadır?
2. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar, ortak özellikleri açısından
hangi kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır?
1.2. Araştırmanın Önemi
Milli Eğitim anlayışında ilerlemecilik fikri temel alınmıştır. Bu anlayışta aktif öğrenme önemli
bir yer tutmaktadır. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler öğretmen adaylarının
programın temelinde olan aktif öğrenmeye yönelik algılarını ve bakış açılarını ortaya koyma
açısından önem taşımaktadır.
1.3. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli
Çalışma, nitel araştırma modelinden olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Olgubilim çalışmalarının amacı bireyin olguya karşı algılarını ve ona yüklediği anlamları ortaya
çıkarmaktır (Büyüköztürk vd., 2014: 20). Olgubilim deseni bireyin kişisel tecrübeleri ve
kavramlara yükledikleri anlamlar ile ilgilenir. Bu anlamları ortaya çıkarmak için bireyler ile
görüşmeler yapılır. Bireylerin aktif öğrenme kavramına yönelik algıları ortaya çıkarmayı
amaçlayan bu çalışmada metafor tekniği ile veri toplanmıştır.
1.3.1. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2018-2019
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde eğitim-öğretim gören toplam 113 dördüncü sınıf
öğretmen adayından oluşmaktadır.
1.3.2. Verilerin Toplanması
Araştırmaya katılan öğrencilerden Aktif Öğrenme kavramına yönelik algılarını ortaya
çıkarmak amacıyla “Aktif Öğrenme…….……..gibidir. Çünkü ………………………..” şeklinde kendi el
yazıları ile cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. İlk olarak öğrencilere metaforla ilgili
bilgilendirme yapılmıştır. Metafor geliştirmeye yönelik bilgilendirmeden sonra uygulamaya
geçilmiştir. Metafor oluşturma örneği verilerek daha sonra hazırlanan form uygulanmıştır.
Öğretmen adaylarından “aktif öğrenme” kavramına yönelik metafor geliştirmesi ve her mecaza
farklı anlam yükleyebileceklerinden dolayı oluşturdukları metaforları neden kullandıklarına
dair gerekçesini ayrıntılı biçimde yazmaları istenmiştir.
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1.3.3. Verilerin Analizi
Üretilen metaforlara ilişkin verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır.
Katılımcıların ürettikleri metaforların analizi ve yorumlanması Saban’dan (2009: 285)
yararlanılarak beş aşamada gerçekleşmiştir.
Metafor Kodlama ve Ayıklama Aşaması: Katılımcılardan elde edilen metaforlar
numaralandırılmış; aktif öğrenme kavramına yönelik metaforun yer aldığı ancak gerekçesi
olmayan formlar (a), aktif öğrenme kavramının sadece tanımlamasının yer aldığı formlar (b)
ve aktif öğrenme kavramına ilişkin herhangi bir metaforun geliştirilmediği formlar (c) olarak
eleme sisteminden geçirilmiş ve 56 form değerlendirme dışı bırakılmıştır. Değerlendirmeye 57
form d}hil edilmiştir. Geçersiz kabul edilen ve değerlendirme dışı bırakılan formlar şu
şekildedir;
“Aktif öğrenme hayatımız boyunca içinde bulunduğumuz öğrenme süreci gibidir. Çünkü aktif
öğrenme dediğim gibi yaşayarak yaparak hayatımız boyunca elde ettiğimiz öğrenme türüdür”
(Ö, 103).
“Aktif öğrenme bilginin daha kalıcı olması gibidir. Çünkü yaşayarak öğrenme aktif öğrenmeye
girer. Bu da, kalıcı olmasını sağlar” (Ö, 109).
Örnek Metafor Derleme Aşaması: Bu aşamada Saban’ın (2009:286) oluşturduğu “metafor
analizi” ile Yıldırım ve Şimşek (2006:242) tarafından söz edilen “içerik analizi” tekniklerinden
yararlanılmıştır. Bahsedilen teknikler kullanılarak katılımcıların oluşturdukları metaforlar
gözden geçirilmiş. Her metaforun benzeyen, benzetilen ile benzeyen ve benzetilen arasındaki
bağıntı analiz edilerek değerlendirmeye d}hil edilen 57 formdan toplam 46 farklı metafor elde
edilmiştir.
Kategori Geliştirme Aşaması: Katılımcılar tarafından oluşturulan metafor formları oluşturulma
gerekçelerine bakılarak kategorilendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda metaforlar ortak
özelliklerine göre “tecrübe edilen”, “süreklilik gösteren”, “şekillendiren”, “birikimli olan”,
“yönlendirici olan” şeklinde beş kategori belirlenmiştir.
Geçerlik ve Güvenirlik Sağlama Aşaması: Bulguların güvenirliği, Miles ve Huberman’ın (1994:
336) uyum yüzdesi formülü (görüş birliği/görüş birliği+ görüş ayrılığı) ile hesaplanmıştır.
Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılma Aşaması: Kategorilendirilen metaforlar bilgisayar
ortamına aktarılıp her bir metafor kategorisinde bulunan katılımcı sayıları (f) ve yüzdesi (%)
hesaplanmıştır.
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2. BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın bulguları iki tablo olarak ortaya konulmuştur. Bulgulara ait yorumlar ise ilgili
tabloların devamında değerlendirilmiştir. Ayrıca bulgulara dair kategorilendirmeler de
yapılmıştır.
Tablo 1. Katılımcıların “Aktif Öğrenme” Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar
Sıra
No

Metafor

(f)

%

Sıra
No

Metafor

(f)

%

1

Acıkmak

1

1.75

24

İşleyen Bir Çark

1

1.75

2

Ağacın Yetişmesi

1

1.75

25

İşleyen Demir

1

1.75

3

Ağaç Kökü

1

1.75

26

1

1.75

4

Ağaç

3

5.25

27

Kalem
Kaplumbağa
Yavrusu

1

1.75

5

Akarsu

1

1.75

28

Karınca Kolonisi

1

1.75

6
7
8

Anne
Araba Sürmek
Bebek

1
1
1

1.75
1.75
1.75

29
30
31

Makine
Maraton Yarışı
Mevsimler

1
1
2

1.75
1.75
3.50

9

Bilgisayar

1

1.75

32

Olgunlaşan Bitki

1

1.75

10

Bisiklet

2

3.50

33

Papağan

1

1.75

11

Büyüyen Bir Ağaç

1

1.75

34

Seyahat

1

1.75

12

Çamaşır Makinesi

1

1.75

35

Sosyal Hayat

1

1.75

13
14

Çiçek
Doğa

1
2

1.75
3.50

36
37

1
3

1.75
5.25

15

Doğanın İşleyiş Çemberi

1

1.75

38

1

1.75

16

Dünya

1

1.75

39

Su Değirmeni
Su
Sürekli Çalışan
Araba
Şemsiye

1

1.75

17

Enstrüman Çalmak

1

1.75

40

Tohum

1

1.75

18

Evcilik Oyunu

1

1.75

41

Umut

1

1.75

19
20
21
22
23

Gökyüzü
Güneş
Hayat
Hiperaktif Çocuk
İnsan Kalbi

1
1
3
1
1

1.75
1.75
5.25
1.75
1.75

42
43
44
45
46

Usta Olmak
Yaşam
YemekYapmak
Yol
Yola Çıkmak

1
3
1
1
1

1.75
5.25
1.75
1.75
1.75

57

100

Toplam
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Tablo 1’e göre katılımcılar “aktif öğrenme” kavramına yönelik 46 adet metafor
geliştirmişlerdir. Geliştirilen metaforlardan çoğunluğu oluşturan 39 metafor yalnız bir
katılımcı tarafından temsil edilmektedir. Geriye kalan 7 metafor (Ağaç, Bisiklet, Doğa, Hayat,
Mevsimler, Su, Yaşam) ise 2-3 katılımcı tarafından temsil edilmektedir. Metafor başına düşen
ortalama katılımcı sayısı yaklaşık olarak 1,23’dür. Aktif öğrenme kavramına yönelik
metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılanların “ağaç” (f:3), “hayat” (f: 3),
“su” (f: 3), “yaşam” (f: 3) olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Katılımcıların “Aktif Öğrenme” Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metafor Kategorileri
Sıra
No

Kategori Adı

1

Tecrübe Edilen

2

Süreklilik
Gösteren

3

Şekillendiren

4

Birikimli Olan

5

Yönlendirici
Olan

Metafor
Yaşam, Hayat, Yemek Yapmak, Sosyal
Hayat, Kaplumbağa Yavrusu, Yola Çıkmak,
Seyahat, Bebek, Bisiklet, Usta Olmak,
Evcilik Oyunu, Araba Sürmek, Ağacın
Yetişmesi
Maraton Yarışı, Su Değirmeni, Dünya,
İşleyen Çark, Doğa, Hiperaktif Çocuk,
Gökyüzü, İnsan Kalbi, Mevsimler, Sürekli
Çalışan Araba, Bisiklet, Olgunlaşan Bitki
Doğa, Doğanın İşleyiş Çemberi, Kalem,
Bilgisayar, Makine, Su, Çiçek, Güneş,
İşleyen Demir, Ağaç, Akarsu
Su, Enstrüman Çalmak, Büyüyen Bir Ağaç,
Umut, Papağan, Ağaç, Acıkmak, Tohum,
Ağaç Kökü
Yol, Çamaşır Makinesi, Şemsiye, Anne,
Karınca Kolonisi

Metafor
Sayısı

Toplam
Metafor

13

17

12

13

11

12

9

10

5

5

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların “aktif öğrenme” kavramına yönelik geliştirdikleri
metaforlar ortak özellikleri açısından 5 kategori altında toplanmıştır. Katılımcılar tarafından
yapılan açıklamalar doğrultusunda oluşturulan her metafor, metaforun gerekçesi baz alınarak
kategorilendirilmiştir.
2.1. Kategori 1: Tecrübe Edilen
Tablo 2 incelendiği zaman bu kategoride toplam 13 metafor ve 17 katılımcı (% 29,75) olduğu
görülmektedir. “Tecrübe edilen” kategorisinin frekans dağılımlarına bakıldığı zaman en fazla
oluşturulan metaforun “hayat” (f: 3) ve “yaşam” (f: 3) olduğu görülmektedir. Katılımcıların
kategoriyi oluşturan metaforları geliştirme gerekçelerine bakıldığı zaman;
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“Aktif öğrenme seyahat gibidir. Çünkü bilgiler âleminde tek başına uçsuz bucaksız bir yolculuğa
çıkıp deneyimler kazanmamızı sağlar” (Ö, 3).
“Aktif öğrenme hayat gibidir. Çünkü görerek, yaşayarak, problemleri kendin çözerek çözüme
ulaşırsın. Tecrübe kazanarak ilerlersin” (Ö, 14).
“Aktif öğrenme kaplumbağa yavrusu gibidir. Çünkü yalnız doğar. Ayın ışığını takip ederek bir
karar verir ve denize girer. Hayatta kalırsa her şeyi tecrübe ederek dünyayı anlamlandırır…” (Ö,
20).
“Aktif öğrenme hayat gibidir. Çünkü hayat bir insanın anlatması ile değil ancak yaşanarak,
deneyimlerle öğrenilebilir. Bir insan kendisi tecrübe etmeden hayatın zorluklarını ve
güzelliklerini anlayamaz” (Ö, 44).
2.2. Kategori 2: Süreklilik Gösteren
Tablo 2 incelendiği zaman bu kategoride toplam 12 metafor ve 13 katılımcı (% 22,75) olduğu
görülmektedir. “Süreklilik gösteren” kategorisinin frekans dağılımlarına bakıldığı zaman en
fazla oluşturulan metaforun “mevsimler” (f: 2) olduğu görülmektedir. Katılımcıların kategoriyi
oluşturan metaforları geliştirme gerekçelerine bakıldığı zaman;
“Aktif öğrenme su değirmeni gibidir. Çünkü su değirmene değdikçe ya da değirmenin çarkları su
ile doldukça çark döner ve istenilen elektrik üretilir. Bunun sürekli ve sıralı gerçekleşmesi
sonucunda verim alınır. Aktif öğrenme de buna benzer. Gereken bileşimler olunca öğrenme
gerçekleşir” (Ö, 41).
“Aktif öğrenme hiperaktif bir çocuk gibidir. Çünkü sürekli aktif olmamız gerekir. Hiperaktif çocuk
da sürekli hareket halindedir”(Ö, 69).
“Aktif öğrenme insan kalbi gibidir. Çünkü kalp sürekli atar. Aktif öğrenme de süreklidir, canlıdır”
(Ö, 71).
“Aktif öğrenme mevsimler gibidir. Çünkü birbiri arkasına gelir, sıralıdır.” (Ö, 72).
2.3. Kategori 3: Şekillendiren
Tablo 2 incelendiği zaman bu kategoride toplam 11 metafor ve 12 katılımcı (% 21) olduğu
görülmektedir. “Şekillendiren” kategorisinin frekans dağılımlarına bakıldığı zaman en fazla
oluşturulan metaforun “su” (f: 2) olduğu görülmektedir. Katılımcıların kategoriyi oluşturan
metaforları geliştirme gerekçelerine bakıldığı zaman;
“Aktif öğrenme makine gibidir. Çünkü makinenin dişlileri gibi öğretmen ve öğrenciler birbirine
paralel hareket edip ortaya bir ürün koyar” (Ö, 4).
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“Aktif öğrenme su gibidir. Çünkü suyun akışkanlık özelliği vardır. Gerekirse hızlı akar ve
bulunduğu etrafındaki her şeyi etkiler. Durgun olduğunda gereken enerjiyi toplar” (Ö, 45).
“Aktif öğrenme su gibidir. Çünkü bulunduğu kabın şeklini alır” (Ö, 46).
2.4. Kategori 4: Birikimli Olan
Tablo 2 incelendiği zaman bu kategoride toplam 9 metafor ve 10 katılımcı (% 17,50) olduğu
görülmektedir. “Birikimli Olan” kategorisinin frekans dağılımlarına bakıldığı zaman en fazla
oluşturulan metaforun “ağaç” (f: 2) olduğu görülmektedir. Katılımcıların kategoriyi oluşturan
metaforları geliştirme gerekçelerine bakıldığı zaman;
“Aktif öğrenme bir ağaç gibidir. Çünkü gerekli suyu temin ettikten sonra kendi halinde dallanıp
budaklanarak doğaya oksijen sağlar” (Ö, 59).
“Aktif öğrenme tohum gibidir. Çünkü her gün emekle büyür, gelişir ve bir mahsul bırakır”(Ö, 79).
“Aktif öğrenme ağaç kökü gibidir. Çünkü ağaç kökü toprağa yayıldıkça büyür ve gelişir. Kök bilgi
gibidir. Bilgi biriktikçe aktif öğrenme artar. Nasıl bir ağaç toprağa sağlam bir şekilde kökünü
bağlarsa hayata devam eder. Kök bilgiyi temsil eder” (Ö, 90).
2.5. Kategori 5: Yönlendirici Olan
Tablo 2 incelendiği zaman bu kategoride toplam 5 metafor ve 5 katılımcı (% 8,75) olduğu
görülmektedir. “Yönlendirici Olan” kategorisinin frekans dağılımlarına bakıldığı zaman en fazla
oluşturulan metaforların her biri yalnız bir katılımcı tarafından oluşturulduğu görülmektedir.
Katılımcıların kategoriyi oluşturan metaforları geliştirme gerekçelerine bakıldığı zaman;
“Aktif öğrenme yol gibidir. Çünkü birey kendi yolunu çizerek ilerler” (Ö, 33).
“Aktif öğrenme çamaşır makinesi gibidir. Çünkü ne atarsan içine temiz çıkarır. Ama çamaşır
deterjanını koymazsan o çamaşırlar sadece sudan geçer. Öğretmen gerekli yönlendirmeyi
yaparsa öğrenci varması gereken yere doğru ve zamanında varır” (Ö, 36).
“Aktif öğrenme anne gibidir. Çünkü annemiz bize her daim hayatla veya herhangi bir olayla ilgili
bilgi verir” (Ö, 83).
3. SONUÇ
Öğretmen olmak üzere eğitim fakültelerine gelen bireyler, öğrencilik yılları süresince eğitim ve
öğrenme üzerine kişisel algı geliştirirler. “Aktif öğrenme” kavramına yönelik katılımcılar
tarafından geliştirilen metaforlara bağlı olarak oluşturulan kategoriler incelendiğinde;
katılımcıların çoğunluğu tarafından aktif öğrenme kavramının “tecrübe edilen” şeklinde
algılandığı görülmektedir. Bu durumda sosyal bilgiler öğretmen adayları, öğrenmeyi ve
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öğrenme sürecini hayatın içinde kendiliğinden meydana gelen deney-deneyim olarak
algılamaktadırlar. Ayrıca araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “aktif
öğrenme” kavramına yönelik olumlu metaforlar geliştirdikleri görülmektedir. Literatüre
bakıldığı zaman “aktif öğrenme” kavramının metafor yoluyla incelendiği çalışmalara
rastlanmamıştır. Bu sebeple bu kavrama ilişkin çeşitli nitel araştırma yöntemleri kullanılarak
farklı çalışmalar literatüre kazandırılabilir. Ayrıca farklı gruplara “aktif öğrenme” kavramına
yönelik metafor algı çalışmaları yapılabilir.
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KİM DAHA BENCİL: UYUMSAL, EGOSANTRİK VE PATOLOJİK BENCİLLİĞİN DEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Hasan YILMAZ*
Rüştü YEŞİL**
ÖZET
İnsanlar genellikle kendi çıkarlarına öncelik verirler. Bu öncelikte bencilliği belirleyen sınır
net değildir. Psikoloji kuramcıları; bencilliğin uyum sağlamaya yönelik boyutunun normal,
egosantrik ve patolojik boyutunun ise sağlıksız olduğunu ileri sürmektedir. İnsan
ilişkilerinde önemli bir yer tutan ve ilişkilerde önemli sorunların kaynağı olan bencillik,
patolojik boyutlara ulaştığında narsist ve psikopati kişiliklere zemin oluşturmaktadır.
Bununla birlikte günümüz toplumlarında bencilliğin yaygınlaştığı yönünde araştırmalar
mevcuttur. Bu araştırmanın amacı; uyumsal, egosantrik ve patolojik bencilliği, demografik
değişkenlere göre incelemektir. Bu amaçla; yaşları 19 ile 50 arasında değişen, yüzde 66’sı
kadın, yüzde 34’ü erkek 601 yetişkine, Raine ve Uh (2018) tarafından geliştirilen, Yılmaz
(2018) tarafından Türkçeye uyarlanan Bencillik Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde, t
testi, varyans analizi ve farkların kaynağını tespit etmek amacıyla Scheffe Test kullanılmıştır.
Araştırmanın sonunda; cinsiyet olarak erkeklerin, yaş grubu olarak 19-23 yaşındaki
bireylerin, eğitim düzeyi bakımından üniversite mezunlarının ve medeni durum olarak
boşanmışların daha bencil olduğu tespit edilmiştir. Bulgular mevcut literatürdeki bilgilerle
karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bencillik, Uyumsal Bencillik, Egosantrik Bencillik, Patolojik Bencillik
WHO IS MORE SELFISH: ADAPTIVE, EGOSANTRIC AND PATHOLOGICAL SELFISHNESS
ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES
Abstract
People often give priority to their own interests. In this priority, the boundary that determines
selfishness is not clear. Psychological theorists; it suggests that the dimension of selfishness to
adapt is normal, and the egocentric and pathological dimension is unhealthy. Selfishness,
* Doç.Dr., Kırgız Türk Manas Üniversitesi / Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bölümü,hasanyilmaz2001@hotmail.com
** Prof.Dr.,Kırgız Türk Manas Üniversitesi / Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü,
ryesil40@gmail.com
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which has an important place in human relations and which is the source of important
problems in relations, forms a basis for narcissist and psychopathy personalities when it
reaches pathological dimensions. However, in today's societies, there is research about the
spread of selfishness. The purpose of this research; To examine adaptive, egocentric and
pathological selfishness according to demographic variables. For this purpose; 601 adults aged
between 19 and 50, 66 percent female, 34 percent male 601 adults, Raine and Uh (2018)
developed by, Yilmaz (2018) adapted to Turkish adapted to the Selfishness Scale. In the
analysis of the data, t test, variance analysis and Scheffe Test were used to determine the
source of the differences. At the end of the research; It was determined that men of age as
gender, 19-23 years old as age group, university graduates in terms of education level and
divorced people as marital status were more selfish. The findings were compared with the
information in the current literature.
Keywords: Selfishness, Selfishness, Egosantric Selfishness, Pathological Selfishness
Giriş
Bireyin kendi istek ve ihtiyaçlarının farkına olması, onları karşılamak için çaba göstermesi,
bunu yaparken diğer insanların arasında kendine önem ve öncelik tanıması sağlıklı insan
davranışlarındandır. Bu sınırlar içinde gözlenen bencil davranışlar, canlı türlerinin varlığını
sürdürebilmesinin de bir koşulu olarak görülmektedir. Tüm canlı türlerinde ortak olarak
gözlenen bu durum “rasyonel bencillik” kavramı ile ifade edilmiştir (Locke, E. A. 1988).
Bencillik; başkasını dikkate almadan ya da önemsemeden, bazen başka insanların zararına
olabilecek sonuçları göz ardı ederek sadece kendi istek ve gereksinimlerini dikkate alarak
hareket etme olarak tanımlanabilir (Ronald, D. 2016). Bencil insan, sürekli olarak yalnız kendi
çıkarlarını düşünür, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün ve önemli tutar, o çerçevede
davranırlar. Başka bir ifadeyle menfaatçi ve çıkarcıdır. Kısaca bencillik, bir başkası pahasına
kişisel çıkar arayışıdır.
Psikolojide bencilliği açıklamaya çalışan kuramlar vardır. Ancak bencillik tek bir yaklaşımla
açıklanamayacak kadar karmaşık; biyolojik özellikler, kişilik, bilişsel ve duygusal süreçler,
sosyalleşme deneyimi, kültür ve sosyal bağlamlar ile ilişkili bir özelliktir (Lam, C.M. 2012).
Kuramların bencilliği açıklama çabaları bir yana; şiddeti ve sıklığı artan bir bencillik hem
bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bencilliğin insanlar arasında
yarattığı güvensiz bağlar, empati eksikliği ve fedakarlıklarda bulunmada azalma, toplumsal
yapıya büyük ölçüde zarar vermektedir (Gilbert,2018). Bireyin hayatına egemen olmuş bir
bencillik özelliği, bazı araştırmacılar tarafından, psikopatiye ve anti sosyal davranış
bozukluğuna giden yolun bir işareti olarak görülmektedir (Rustin 2015). Dünyada yaşadığımız
sosyal ekonomik sorunların kaynağını bireysel olarak bencilliğimizin artmasına bağlayan
başka yazarlar vardır (Handy, C. 2002). Bu görüşte olanlar, ülkeler arası çatışmaların, açlık ve
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yoksulluğun artışındaki sebebi de bencil kişiliklerin artışına bağlamaktadırlar (Mintzberg, H ve
Diğ. 2002). Yeterince üzerinde durulmadığı, araştırılmadığı ve tartışılmadığı için, bencilliğin
dünyanın sonunu getirecek kadar önemli bir salgın olduğu görüşünde olan araştırmacılar da
vardır (Cunningham, D. 2015). Bencilliğin özellikle iş hayatında faydalı olduğunu ifade eden
araştırmacılar da vardır. Bu araştırmacılara göre bazı durumlarda bencillik yaratıcılığı ve
verimliliği olumlu etkilemektedir (Yu, Sethi ve Xi, 2017). Yine de bazı yazarlar, Bencilliğin
sosyal stratejilere katkıda bulunabilecek, iş birliği yapılabilecek yaratıcı ve uyumlu bireyler
olduklarını ileri sürmektedir (Belschak, F. 2013).
Hem bireysel hem de toplumsal önemine rağmen, kısmen bir değerlendirme aracının
yokluğundan dolayı bencilliğin kişilik özelliği üzerine çok az araştırma yapılmıştır (Raine ve
Uh, 2018). Ülkemizde de sosyal bilimcilerin kullanabileceği doğrudan bencilliği ölçen bir araca
rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma sonunda uyarlanan ölçeğin bu ihtiyacı belli bir ölçüde
karşılaması umulmaktadır.
Yöntem
Çalışma Grubu
Araştırma yaşları 19 ile 51 arasında değişen 601 yetişkin birey üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma grubunun cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim düzeyine ilişkin tanımlayıcı istatistik
değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubunun Betimsel Özellikleri
Cinsiyet

F

%

Kadın
Erkek
Toplam

394
207
601

65.6
34.4
100.0

Yaş
19-23
24-30
31-40
41-50
51 ve fazla

88
207
170
94
42

14.6
34.5
28.3
15.6
7.0

Medeni Durum
Bekar
Evli
Boşanmış
Toplam
Eğitim
Ortaokul
–
Lise
Lisans
Lisans Üstü

f
245
286
70
601

86
261
253

%
40.8
47.6
11.6
100.
0
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada Türkçe uyarlaması Yılmaz (2018) tarafından yapılan bencillik ölçeği Raine ve Uh
(2018) tarafından, bencilliğin benmerkezci, uyumsal ve patolojik boyutlarını ölçmek amacıyla
geliştirilmiştir. Cevaplaması 3-4 dakika alan ve öz-bildirim türündeki araç 24 maddeden
oluşmaktadır ve üçlü dereceleme içermektedir. Tüm faktör yükleri (egosentrik bencillik.42.56; uyumsal bencillik .36 – .62 ve patolojik bencillik.37- .60) kabul edilebilir sınırlar içindedir.
Ölçeğin faktör ilişkileri; üç alt boyu için .71 ile .76 arasında hesaplanmıştır. Ölçeğin uyum
indeksleri de (x2 /249) = 665.82, p <.0001; CFI = 97; RMSEA = .065) iyi bir modele işaret
etmektedir.
Analiz Yöntemleri
Analiz yöntemi olarak araştırma değişkenlerinin sürekli ya da süreksiz olma özelliğine göre,
frekans dağılımları, yüzdeler, ki kare, t testi, varyans analizi ve Scheffe Test kullanılmıştır.
Bulgular
Kadın ve erkeklerde gözlenen bencilliğin düzeyine ilişkin bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Bencilliğin Cinsiyet Değişkeni Açısından Analizinden Elde Edilen Bulgular
Cinsiyet

N

Ort.

S. S.

S. H.

t

p

-4,111

.001

-3,351

.001

-3,162

.002

-4,008

.001

Egosantrik
Bencil

Kadın

310

12,0

2,6

,14

Erkek

155

13,2

3,1

,25

Uyumsal
Bencillik

Kadın

310

13,5

3,3

,19

Erkek

155

14,6

3,7

,30

Patolojik
Bencillik

Kadın

310

11,8

3,3

,18

Erkek

155

12,9

3,9

,31

Bencillik
Toplam

Kadın

310

37,3

7,9

,45

Erkek

155

40,6

9,5

,76

Tablo 2 incelendiğinde genel olarak bencillik açısından erkeklerin ortalamasının (Ort.= 40.6;
ss.= 9.5) kadınların ortalamasından (Ort.= 37.3; ss.= 7.9) daha yüksek olduğu görülmektedir.
Genel bencillik açısından erkek ve kadınların puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
bakımdan anlamlı bulunmuştur (t= -4.008, p<.001). Bencilliğin alt boyutları açısından ele
alındığında ise; egosantrik, uyumsal ve patolojik bencillik boyutlarının üçünde de erkek
katılımcıların ortalamalarının kadın katılımcılardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Her üç
boyut açısından da gözlenen bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır.

İnsanlarda gözlenen bencillik özelliğinin yaş değişkeni açısından analiz edilmesinden elde
edilen bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: Bencilliğin Yaş Değişkeni Açısından Analizinden Elde Edilen Bulgular
Ort.

S. S.

S. H.

Min.

Max.

19 ile 23

68

13,2

3,0

,36

8,0

22,0

24 ile 30
Egosantrik
31 ile 40
Bencil
41 ile 50

155

12,4

2,5

,20

8,0

19,0

124

11,7

2,9

,26

8,0

23,0

80

12,0

2,7

,30

8,0

19,0

51 ve fazla

37

12,9

2,7

,45

8,0

20,0

Total

465

12,3

2,8

,13

8,0

23,0

19 ile 23

68

14,9

3,5

,42

8,0

24,0

24 ile 30

155

14,1

3,4

,27

8,0

23,0

31 ile 40

124

13,8

3,6

,32

8,0

24,0

41 ile 50

80

12,6

3,0

,34

8,0

20,0

51 ve fazla

37

13,8

3,4

,55

9,0

20,0

Total

465

13,8

3,5

,16

8,0

24,0

19 ile 23

68

14,1

4,0

,49

8,0

24,0

24 ile 30

155

12,0

3,1

,25

8,0

22,0

31 ile 40

124

11,8

3,4

,31

8,0

24,0

41 ile 50

80

11,2

3,5

,40

8,0

22,0

1>4

51 ve fazla

37

11,9

3,2

,54

8,0

18,0

1>5

Total

465

12,1

3,5

,16

8,0

24,0

Uyumsal
Bencillik

Patolojik
Bencillik

F

p

Scheffe
Test

N

3,694

.006

1>3

4,101

.003

1>4

1>2
7,136

.001

1>3

Egosantrik bencillik boyutunda en yüksek ortalama 19-23 yaş grubundaki katılımcılara aittir
(Ort.= 13.2, ss.= 3.0). Bu boyutta en düşük ortalama ise 31-40 yaş grubunda gözlenmiştir (Ort.=
11.7, ss.= 2.9). Yaş grupları arasında egosantrik bencillik açısından gözlenen puanların
istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (t= 3.694, p<.006). Tespit edilen anlamlı
farkın ise 19-23 yaş grubu ile 31-40 yaş gruplarından kaynaklandığı (1>3) saptanmıştır.
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Uyumsal bencillik açısından da benzer durum gözlenmiştir. Bu boyutta da en yüksek ortalama
19-23 yaş grubuna aittir (Ort.= 14.9, ss.= 3.5). Uyumsal bencillik açısından en düşük ortalama
ise 41-50 yaş grubunda gözlenmiş (Ort.= 12.6, ss.= 3.0), bu yaş grubundan sonraki yaşlara
doğru ise uyumsal benclliğin tekrar yükselme eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Uyumsal
bencillik boyutunda da ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (t= 4.101, p<.003).
Tespit edilen bu farkın ise 19-23 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu arasındaki ortalamalardan
kaynaklandığı hesaplanmıştır (1>4).
Patolojik bencillik boyutundan ele alındığında ise en yüksek ortalamaların gözlendiği yaş
grubunun 19-23 (Ort.= 14.1, ss.= 4.0) olduğu, bu boyutta yaş grupları arasında tespit edilen
anlamlı farkın (t= 7.136, p<.001) bu yaş grubuyla diğer tüm yaş grupları arasında olduğu
ortaya konmuştur (1>2; 1>3; 1>4; 1>5).
Bencilliğin katılımcıların medeni durumlarına göre analizinden elde edilen bulgular Tablo 4’de
gösterilmiştir.

Tablo 4: Bencilliğin Medeni Durum Değişkeni Açısından Analizinden Elde Edilen Bulgular
N

Ort.

S. S.

S. H.

Min.

Max.

236

11,9

2,8

,18

8,0

23,0

213

12,8

2,6

,18

8,0

22,0

Boşanmış

16

12,2

2,7

,68

8,0

17,0

Evli

236

13,1

3,2

,21

8,0

24,0

Bekar

213

14,5

3,6

,24

8,0

24,0

Boşanmış

16

15,2

3,7

,94

9,0

22,0

Evli

236

11,5

3,3

,21

8,0

24,0

Bekar

213

12,8

3,6

,25

8,0

24,0

Boşanmış

16

12,5

3,5

,88

8,0

21,0

Egosantrik Evli
Bencil
Bekar

Uyumsal
Bencillik

Patolojik
Bencillik

F

p

Scheffe
Test

5,665

.004

2>1

11,058

.001

2>1
3>1

8,622

.001

2>1

Tablo 4 incelendiğinde egosantrik, uyumsal ve patolojik bencillik boyutlarının üçünde de bekar
bireylerin evli olanlardan daha yüksek bencillik düzeyine sahip oldukları görülmektedir (2>1).
Uygulanan Scheffe Test sonucunda da üç boyutta gözlenen anlamlı farkın bekar ve evli grup
arasından kaynaklandığı görülmüştür. Bu bulguların yanında, uyumsal bencillik boyutunda
boşanmış bireylerin bekarlardan daha yüksek ortalamaya sahip olduğu da tespit edilmiştir
(Ort.= 15.2, ss.= 3.7). Uyumsal bencillik boyutunda boşanmışlar ise bekarlar arasındaki bu fark
istatistiksel bakımdan da anlamlı bulunmuştur (t= 11.058, p<.001).
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Eğitim düzeyi açısından bencilliğin analiz edilmesinden elde edilen bulgular Tablo 5’de
gösterilmiştir.

Tablo 5: Bencillik Türlerinin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Analizi
N

Ort

SS

SH

Min.

Max

F

Sig
.

Scheffe Test

Uyumsal
Bencillik

Ortaokul-lise 86
Lisans
261
Lisans Üstü
253

1,26
1,79
1,63

,36
,508
,483

,042 1,00
,031 1,00
,030 1,00

2,50
3,00
3,00

38.90
1

.00
0

2>1
2>3
3>1

Egosantrik
Bencillik

Ortaokul-lise 86
Lisans
261
Lisans Üstü
253

1,12
1,62
1,43

,231
,367
,378

,024 1,00
,022 1,14
,023 1,00

2,29
3,00
2,86

67.16
6

.00
0

2>1
2>3
3>1

Patolojik
Bencillik

Ortaokul-lise 86
Lisans
261
Lisans Üstü
253

1,49
1,91
1,85

,400
,453
,430

,043 1,00
,028 1,00
,027 1,00

2,60
3,00
3,00

29.44
3

.00
0

Toplam
BENCİLLİK

Ortaokul-lise 86
Lisans
261
Lisans Üstü
253

3,88
5,32
4,91

,796
1,06
1,05

,085 3,00
,065 3,45
,066 3,00

6,81
9,00
8,46

63.89
4

.00
0

2>1
3>1
2>1
2>3
3>1

Katılımcıların eğitim düzeyi açısından bencillik özellikleri analiz edildiğinde bencilliğin
genelinde ve üç alt boyutunda da lisans eğitimi görmüş üniversite mezunlarının diğer iki
gruptan daha yüksek ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Tüm alt boyutlarda ve
ölçeğin genelinden elde edilen sonuçlarda da üniversite eğitimi görenlerin ortaokul ve lise
eğitimi olanlara göre bencillik puan ortalamalarının istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu
gözlenmiştir. Farkın kaynağının da üniversite eğitimi almış grup olduğu Scheffe Test sonucu
ortaya konmuştur.
Tartışma
Yapılan araştırma sonucunda hem genel bencillikte hem de bencilliğin egosantrik, uyumsal ve
patolojik boyutlarında erkeklerin kadınlardan daha bencil oldukları ortaya konmuştur. Bu
bulgu yurt dışında yapılan benzer araştırmaların bir kısmıyla örtüştüğü gibi (Whillans, Caruso
ve Dunn, 2017), bazı araştırma sonuçları ile de farklılık göstermektedir (Friebel, Wadhwa,
Sanil, Kapoor ve Sharanya, 2017; Friebel, Caruso ve Dunn, 2017). Cinsiyet ve bencillik
konusunda çeşitli araştırmalarda farklı sonuçların elde edilmesi, bencillik ile cinsiyet arasında
henüz genel kabul gören bir farkın ortaya konamaması şeklinde yorumlanabilir. Bu durum
bencilliğin kültürden de etkilenen bir özellik olabileceğini, bazı kültürlerde kadınların
bazılarında ise erkeklerin daha bencil olabileceğini akla getirmektedir. Bu durumda bencillik
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açısından kültürler arası karşılaştırmalar içeren araştırma sonuçlarının da güvenirliğinin
düşük olabileceği söylenebilir. Bu durumda bencillik özelliğini cinsiyet açısından ele alırken
her toplum ve kültürün kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Egosantrikliğin genellikle yaşla ilgili bir özellik olduğu gelişim psikologları tarafından genel
kabul gören bir durumdur (Terrie, 1997). Bu alanın bilim insanları çocuklukta yüksek düzeyde
gözlenebilen egosantrik davranışların yaşla birlikte azalacağına da vurgu yapmışlardır
(Karmiloff-Smith, Thomas, Johnson, 2018). Yapılan araştırma çocukluk dönemini kapsamadığı
için, yaşla bencillik arasında aranan ilişki katılımcıların yaş grupları ile sınırlıdır.
Araştırmadaki beş ayrı yaş grubu arasında göreceli olarak en yüksek bencillik bu gruplardan
en küçük yaşa sahip olanlarda (19-23) gözlenmiştir. Bu durum gelişim psikolojisinin konu ile
ilgili açıklamalarıyla uyum göstermektedir (Jillian, Jordan, Mc Auliffe ve Warneken, 2014).
Araştırma sonucunda bencilliğin son ergenlik döneminde en yüksek düzeyde olduğu, ilk
yetişkinlik ve yetişkinlik döneminde azaldığı gözlenmiştir. İlk yetişkinlik ve yetişkinlik dönemi
bireylerin evlilik hayatının başladığı ve çocuk sahibi oldukları yaşam evresini kapsamaktadır.
Bu açıdan düşünüldüğünde bencilliğin bu dönemde azalması anlaşılabilir bir durum olarak
yorumlanmıştır. Bununla birlikte ileri yetişkinlik yaşlarına doğru tekrar arttığı da elde edilen
önemli bulgular arasındadır.
Araştırmada egosantrik, uyumsal ve patolojik bencillik boyutlarının üçünde de bekar
bireylerin evli olanlardan daha yüksek bencillik düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Bu
durum evliliğin bencilliği azaltan bir etkiye sahip olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bununla
birlikte sadece uyumsal bencillik boyutunda boşanmış bireylerin bekar olanlarda daha yüksek
bencilliğe sahip oldukları tespit edilmiştir. Uyumsal bencilliğin anlamı ve kapsamı
düşünüldüğünde (Raine ve Uh, 2018) boşanmışların bu boyutta daha yüksek bencilliğe sahip
olmalarının anlaşılabilir bir durum olduğu söylenebilir.
Araştırmanın bulgularından bir tanesi de üniversite eğitimi görmüş bireylerin bencillik
özelliğinin üniversite eğitimi görmemiş olanlara kıyasla yüksek bulunmasıdır. Bu durum
bencilliğin eğitim düzeyi arttıkça azalmadığını, aksine yükseldiğini göstermesi bakımından
önemli görülmüştür. Üniversite eğitimi almış olmanın bencilliği artıran bir faktör olup
olmadığının daha spesifik araştırmalara konu olması gerektiği düşünülmektedir.

Sınırlılıklar ve Öneriler
Yapılan araştırma bencillik ile cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim düzeyi arasındaki
ilişkileri ortaya koymuş olsa da bazı sınırlılıklara sahiptir. Bu sınırlılıklardan bir tanesi yaş
grupları ile ilgilidir. Araştırma 19 yaş ve daha büyük bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Dolayısıyla sonuçların daha küçük yaşlara genellenebilirliği yoktur. Araştırmada demografik
değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim düzeyi ile sınırlı tutulmuştur. Bencilliğin
daha pek çok değişkenle ilişkili olabileceği düşünüldüğünde yapılan araştırma bu açıdan da
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sınırlılığa sahiptir. Bununla birlikte özellikle patolojik bencilliğin bireysel ve toplumsal açıdan
önemli sakıncalı sonuçları olabileceği düşünüldüğünde, bu konuda anne babaların ve
eğitimcilerin dikkatinin çekilmesi önemlidir. Çocuklarda ve ergenlerde empatiyi geliştirecek,
paylaşımların sayısını ve niteliğini artıracak eğitim ve tiyatro, edebiyat, spor ve folklor gibi
serbest zaman faaliyetlerine daha çok önem verilmesi ve ortam hazırlanması önerilmektedir.
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ
GELİŞİMİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet FİDAN*
ÖZET
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi
kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu tercih edilmiştir. Ayrıca
araştırmacının öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri ile yaptığı mülakatlar sonucunda
elde ettiği notlar da süreçte veri olarak kullanılmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarına yönelik
yapılan bu çalışma, kazanımlar ve sorunlar bağlamında incelendiğinde öğretmenlik
uygulamalarının mesleki yönden adayların gelişimine olumlu yönde etki etmesinin yanında
bazı temel sorunları da içinde barındırdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Eğitimi, Mesleki Deneyim

EVALUATION OF THE EFFECT OF TEACHING PRACTICES ON THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES
Abstract
Document analysis of qualitative research methods was used in this study to determine the
opinions of teacher candidates about teaching practice lesson. The interview form was used as
data collection tool. In addition, the notes that the researcher obtained as interviews with
prospective teachers were also used as data in the process. This study for Turkish lesson
teacher candidates, when examined in the context of achievements and problems, has found
that teaching practices positive affect not only the development of candidates in the
professional direction but also some basic problems.
Keywords: Teaching Practice, Teacher Education, Professional Experience
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Giriş
Öğretmenlik mesleği sahip olduğu özellikler açısından çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu çok
boyutlu yapı konu alanı bilgisine sahip olma, mesleki açıdan deneyimli olma, rehberlik ve
psikolojik danışma yönünden yeterlilik, öğrenmeye ve gelişime açık olma, tutum ve
davranışlar yönünden örnek olma, teknolojiyi eğitsel amaçlar doğrultusunda etkin şekilde
kullanabilme gibi birçok başlık altında sıralanabilir. Bu çok boyutlu yapıdan dolayı öğretmen
eğitimi, üzerinde dikkatli şekilde durulması gereken konuların başında gelmektedir. Çelikten,
Şanal ve Yeni (2005, s. 234) öğretmenliğin bir sanat olduğunu ifade ederlerken, öğretmen
yetiştirmenin çok boyutlu bir yapısının olduğunu belirtirler. Birçok toplumsal sorunun
çözümünde eğitimin önemli konumda bulunduğunu ifade eden araştırmacılar eğitsel açıdan
gelişmenin de öğretmen yetiştirme ile bağlantılı olduğunu düşünmektedirler.
Öğretmenlik uygulamaları dersi, eğitim fakültelerinin dördüncü sınıflarının ikinci döneminde
hem teorik hem de uygulamalı olarak işlenmektedir. Bu derste öğretmen adayları eğitim öğretim süreçlerine dair birçok bilgiyi uygulamalı olarak edinme fırsatını yakalamaktadır.
Küçükahmet (2007, s. 205)’e göre öğretmenlik eğitimi verilen kurumların en önemli eğitimöğretim faaliyetleri arasında stajlar, yani öğretmenlik uygulamaları gelmektedir. Özellikle
gerçek ortamda yapılan bu eğitim, öğretmen adaylarının ileride mesleklerine dair tutum
geliştirmelerinde etkili olmaktadır. Öğretmen adaylarının bu uygulamalar vasıtasıyla
edindikleri izlenimler mesleki yönden motivasyonlarına doğrudan etki edebilmektedir. Bu
nedenle öğretmenlik uygulamalarının özellikle uygulama aşamasının verimliliğinin
değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir.
Öğretmenlik uygulamaları derslerinin içeriğine ve pratikteki niteliğine yönelik birçok çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda
tezler ortaya konulmuş olup bazı önerilerde bulunulmuştur. Özelde ise branş açısından
çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Nitekim branşlar içinde bulundukları disiplinler ve
farklı öğretim yöntem - tekniklerini tercih etmelerinden dolayı özel olarak incelenmek
zorundadır. Bu sebeple her branşta öğretmenlik uygulamalarına dair özel incelemelerin
yapılması bu açıdan araştırmacıya daha geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşma imk}nı
sağlayacaktır.
Özkılıç, Bilgin ve Kartal (2008, s. 726-737) tarafından sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik
uygulaması dersine ait görüşlerine yönelik yapılan çalışmada öğretmen adaylarının rehberlik
ve psikolojik danışma faaliyetleri, dili etkili kullanabilme gibi faaliyetler yönünden kendilerini
yetersiz olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca Temizkan (2008, s. 461-486) tarafından
Türkçe öğretmeni adaylarının mesleki tutumları üzerine yapılan araştırmada öğretmen
adaylarının mesleki yönden ilgili oldukları ancak genel kültür, alan bilgisi, pedagojik
formasyon, öğretim yöntem ve teknikleri gibi bazı alanlarda kendilerini yetersiz gördükleri
sonucuna ulaşılmıştır.
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Çiçek ve İnce (2005, s.154) öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına dair
görüşlerinin incelendiği çalışmalarında bu uygulamaların öğretmen adaylarına eğitim-öğretim
faaliyetleri yönünden tecrübe kazandırdığını ve onların kişisel gelişimlerine yardımcı
olduğunu ifade eder. Görgen, Çokçalışkan, Korkut (2012, s. 67) öğretmen adaylarının,
öğretmenlik uygulaması derslerinin öğretmenlik yeterliliği kazanmada en işlevsel ders olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Baştürk (2009, s. 451-452), fen bilgisi öğretmenliği bölümü
öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarına dair görüşlerinin incelendiği araştırmasında bazı
tespitlerde bulunur. Bu araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları ders anlatım
saatlerinde standartlaşmanın olmayışından, öğrencilerden kaynaklı sınıf yönetimi
sorunlarından vb. yakınmaktadırlar. Taşdere (2014, s. 1492) sınıf öğretmeni adaylarının
öğretmenlik uygulaması dersine dair görüşlerinin incelendiği çalışmasında bu öğrencilerin
“öğretim strateji-yöntem-teknik, sınıf yönetimi, değerlendirme ve alan (teorik) bilgisi
temalarında sorun yaşadıklarını” tespit eder. Pehlivan (2005, s. 17) eğitim fakültesi
öğrencilerinin iletişim becerileri algılarına yönelik yaptığı araştırmasında öğretmen
adaylarının iletişim becerileri yönünden cinsiyetin farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Ayrıca bu çalışmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının sınıf düzeyine
göre anlamlı şekilde farklılaştığı da tespit edilmiştir. Yılmaz (2011, 1377) sınıf öğretmeni
adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerini incelediği araştırmasında
öğretmen adaylarının kendilerine bu süreçte rehberlik eden öğretim elemanlarını akademik
yönden yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının uygulama
okullarındaki öğretmenlerinin de kendilerine öğretmen gibi davranmadıklarını ifade ettikleri
bu araştırmanın sonuçlarındandır.
Yöntem
Bu araştırmada Öğretmenlik Uygulaması dersinin özellikle pratik bölümlerinin öğretmen
adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni eğitim
fakültelerinde öğretmenlik uygulaması derslerini alan öğrencilerden oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise eğitim fakültesinde Öğretmenlik Uygulamaları dersini alan 20
öğrencidir. Bu öğrenciler Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünde yer
almaktadır. Bu öğretmen adaylarına verilen yarı yapılandırılmış görüşme formları ve birebir
mülakatlarla veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilere yönelik doküman analizi yapılmıştır.
Yapılan doküman analizi sonucunda öğretmen adaylarının genelinin gruplandığı alanlar
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu gruplamada öğretmen adayları tarafından en çok değinilen
konular araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Ayrıca görüşme formlarının yanında öğretmen
adayları ile yapılan birebir mülakatlarda da benzer sorunlara öğretmen adayları tarafından
dikkat çekilmesi, formlara verilen cevapların güvenirliliği yönünde araştırmacıda fikir
oluşmasına yardımcı olmuştur. Araştırma sürecinde belirli aralıklarla öğretmen adaylarından
ve uygulama öğretmenlerinden bu uygulamaların işleyişine dair bilgiler alınmıştır. Bu sözel
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veriler araştırmacı tarafından anlık olarak not edilmiş ve bu durum verilerin analiz edilmesi
aşamasında kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına uygulanan açık uçlu görüşme formunda yer
alan sorular şu şekildedir:
1. Öğretmenlik uygulamalarının mesleki gelişiminize etkisini genel olarak
değerlendiriniz.
2. Öğretmenlik uygulamalarında karşılaştığınız sorunlar var mı? (Varsa belirtiniz.)
3. Öğretmenlik uygulamalarının daha işlevsel h}le getirilmesi için varsa önerilerinizi
yazınız.
Öğretmen adaylarından elde edilen görüşme formları kodlanmıştır. Görüşme formunda yer
alan her soru kendi konu başlığı üzerinde değerlendirilmiştir. Bu durum analiz aşamasında
parçadan bütüne doğru (tümevarımcı) bir değerlendirme stratejisinin takip edildiğini
göstermektedir.
Bulgular
Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine, öğretmenlik uygulaması dersinin etkisinin
belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada kullanılan veri toplama aracı görüşme formu
olmuştur. Bu görüşme formunda yer alan ilk soru “Öğretmenlik uygulamalarının mesleki
gelişiminize etkisini genel olarak değerlendiriniz.” şeklindedir. Öğretmen adaylarının bu
sorulara verdikleri cevaplardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
Ö. 4. Stajlar sayesinde özellikle öğretmen olduğumda muhatap olacağım öğrencilerin davranış
özelliklerini tanıma fırsatı yakalıyorum.
Ö.8. Öğretmenlik uygulamalarının mesleki gelişimime olumlu yönde etki ettiğini düşünüyorum.
Çünkü planlama, nöbet, sınav hazırlama gibi birçok bilgiyi öğrenme imkânımız oldu.
Ö.1. Öğretmenlik konusunda burada kazandığım deneyimlerin ileride bana pratikte çok yardımcı
olacağını düşünüyorum.
Yukarıda sıralanan ifadeler incelendiğinde öğretmenlik uygulamalarının özellikle pratiğe
dayalı bölümlerinin öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine olumlu yönde etkide
bulunduğu gözlemlenmektedir. Öğretmen adaylarının öğrencileri tanıma, ders içi uygulamalar
(öğretim teknikleri, yoklama vb.), ders dışı uygulamalar (nöbet, planlama, izin vb.) yönünde bu
vasıta ile gelişim sağladıklarını belirttikleri görülmektedir.
Öğretmen adaylarına uygulanan görüşme formunda yer alan bir diğer soru “Öğretmenlik
uygulamalarında karşılaştığınız sorunlar var mı? (Varsa belirtiniz.)” şeklindedir. Bu soru
uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunların tespiti ve sorunlara yönelik çözüm önerileri
sunma yönünden araştırma için önemli konumda bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bu
soruya verdikleri cevaplardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
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Ö. 10. Fakültedeki ders saatlerimiz ile staj okulumuzdaki derslerimizin çakışması bizi planlama
yapma konusunda zorlamaktadır.
Ö.9. Ders saatleri konusunda bazı sorunlar bulunmakta.
Ö.6. Aynı günde iki okulda da derse girmek zorunda olmamız bazen sorun oluşturabiliyor.
Yukarıda sıralanan ifadelerde görüldüğü üzere öğretmen adaylarının, öğretmenlik
uygulamalarının pratik bölümlerinde ders saatlerinin düzenlenmesi konusunda sorunlar
yaşadıkları görülmektedir. Bu durum ders planlaması ile uygulamada farklılıkların olduğunu
göstermektedir.
Ö.12. Uygulama öğretmenimiz konuları yetiştirmekte zorlandığı için bizim çok fazla ders
anlatma imkânımız olmuyor.
Ö.4. Ders işleme sayımız sınırlı.
Öğretmen adayları uygulama okullarında ders anlatım imk}nlarının fazla olmadığını
belirtmektedirler. Bu durumda özellikle uygulama öğretmenlerinin planlamalarına uygun
şekilde konularını yetiştirme isteğinde olmaları etkilidir. Nitekim öğrencilerin hem eğitimöğretim yılı sürecinde hem de yılsonunda gireceği –girmek istediği- Liseye Geçiş Sınavı,
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, dönem içi yazılılar vb. öğretmenlerin
bu yönde haklı kaygılarının olmasına neden olabilmektedir. Bu durum öğretmenleri müfredatı
yetiştirme konusunda daha dikkatli olmaya sevk etmektedir.
Öğretmenlik uygulamaları sırasında karşılaşılan farklı alanlara dair sorunlara yönelik öğrenci
ifadeleri aşağıda yer almaktadır:
Ö.15. Sınıf arkadaşlarımla birlikte derse girmem heyecanlanmama sebep oluyor.
Ö.8. Derslere birlikte katılmamız ister istemez birbirimizi etkilememize neden olabiliyor.
Ö.7. Nöbet tutma, sınıf içi ve dışında oluşabilen olumsuzluklara müdahale etme gibi konularda
görevimizin ne olduğunu tam bilmiyoruz.
Ö.17. Hangi durumlarda nasıl davranacağımız, görevlerimizin neler olduğu konularında bilgi
eksikliğimiz var.
Ö.2. Akıllı tahtayı
faydalanamıyoruz.

tek

başımıza

kullanamadığımız

için

derslerde

ondan

yeterince

Ö.3. Akıllı tahta ile ilgili uygulamalarda önceden kullanma imkânımız olmadığından ders
aşamasında bazı teknik sorunlarla karşılaşabiliyoruz.
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Öğretmen adaylarına uygulanan görüşme formlarından elde edilen verilere göre öğretmen
adayları derslerde akran etkisini hissedebilmektedirler. Bu durum onların ders içi
performanslarına olumsuz yönde etkide bulunabilmektedir. Ayrıca öğretmen adayları görev
alan ve sorumluluklarının net olarak belirlenmemesinden kaynaklı bazı sorunlar yaşadıklarını
belirtmektedirler. Bu durumun kendilerinin herhangi bir sorunla karşılaştıklarında nasıl
davranacaklarını bilmemelerine ve görev karmaşası yaşamalarına sebep olduğu
görülmektedir.
Bilindiği gibi MEB’e bağlı okulların genelinde akıllı tahtalar ders aracı olarak yer almaktadır.
Öğretmen adayları okullardaki bu araçları tek başlarına kullanmalarına izin verilmemesinin
derse hazırlanma yönünden sorun yaşamalarına sebep olduğunu belirtmektedirler. Ders
anlatım sürecinde yaşanabilen bu teknik sorunlar da onların performansını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir.
Öğretmen adaylarının sorun olarak gördükleri konulardan bir diğeri ise bazı velilerin
öğretmenlik uygulamalarına karşı ön yargılı olmalarıdır. Bu konuda yaşanan sorunlardan
öğretmen adayları dolaylı olarak etkilenmektedirler. Uygulama öğretmenleri ile yapılan bazı
görüşmelerde bu durumdan yakınıldığı görülmektedir. Öğretmenler, bazı velilerin bu
durumdan çocuklarının derse yönelik dikkatlerini dağıtabileceğinden dolayı kaygı
duyduklarını ifade etmektedirler. Uygulama öğretmenlerinden alınan bilgilere göre veliler,
derslerin genelinde stajyer öğretmenlerin sınıfta bulunmasının öğrencilerinin akademik
başarılarına olumsuz etki yapacağını düşünmektedirler.
Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına dair önerilerinin belirlenebilmesi amacıyla
hazırlanan son soruya verilen bazı cevapları şu şekilde sıralamak mümkündür:
Ö.7. Akıllı tahta anahtarlarının bize de verilmesi.
Ö.11. Stajla aynı gün okulda dersimizin olmaması gerekiyor.
Ö.14. İdari konularda daha fazla bilgi edinmek için okul idaresi yardımcı olabilir.
Ö.1. Tek bir rehber öğretmenden ziyade birden fazla öğretmenin uygulamalarda bize rehberlik
etmesi farklı öğretim yöntemlerini öğrenmemize katkı sağlayacaktır.
Yukarıdaki öneriler incelendiğinde verilen cevapların belirtilen sorunlarla ilişkili olduğu ve bu
sorunlara çözüm üretme yönünde olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmenlik
uygulamalarında yapısal konular da olmakla birlikte daha çok uygulama yönünde bazı
sorunların yaşandığını göstermektedir. Bu sorunlar,
1. Uygulama öğretmenlerinin konuları yetiştirmede zorlanmalarından kaynaklanan
sorunlar,
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2. Velilerin, staj uygulamalarının öğrenci başarısını olumsuz açıdan etkileyebileceği
yönündeki düşünceleri,
3. Sadece bir branş öğretmenine bağlı olmanın öğretmen adaylarını mesleki gelişim
yönünden sınırlandırması,
4. Öğretmen adaylarının uygulama ile aynı günde üniversitede de derslerinin olması,
5. Aynı anda staj arkadaşları ile birlikte derse girmenin öğretmen adaylarını tedirgin
etmesi,
6. Öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları sınıflarda görev alanlarının ve
sorumluluklarının net olarak belirlenmemesi sebebiyle rahat davranamamaları,
7. Öğretmen adaylarının akıllı tahta gibi teknolojik sistemleri tek başlarına
kullanmalarına izin verilmemesi
şeklinde sıralanabilir.
Tartışma
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde mesleki tutum ve
gelişimlerindeki değişimlerin incelendiği bu araştırma ortaya koyduğu sonuçlar ile dikkate
değer bir konumda bulunmaktadır. Öğretmen adayları bu alanla ilgili diğer çalışmalarda
olduğu gibi staj uygulamalarının kendilerine mesleki deneyim yönünden katkı sağladığını
düşünmektedirler. Ancak öğretmen adaylarının değindiği sorunların diğer çalışmalarda yer
almadığı görülmektedir. Çünkü öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının tek başına
derse girme istekleri, farklı öğretmenlerden de mesleki yönden yararlanma isteğinde olmaları,
daha fazla rehberlik ve psikolojik danışma etkinlikleri hakkında tecrübe edinme istekleri bu
araştırma ile ortaya konmaktadır. Ayrıca öğretmen adayları okullarda akıllı tahtaları uygulama
öğretmeni olmadan kullanamadıklarını, bu durumun da ders anlatım sürecinde kendilerini
sınırladığını belirtmektedirler.
Gelişen teknoloji ile birlikte öğretmen yeterliliklerinde de değişimler olmaktadır. Teknolojiyi
doğru ve etkin kullanabilen öğretmenler eğitim-öğretim ortamlarında öğrencilere daha geniş
bir öğrenme imk}nı oluşturabilmektedir. Bu sebeple öğretmen adaylarının uygulama
okullarında akıllı tahta sistemini etkin şekilde kullanmalarına imk}n sağlanması
gerekmektedir. Özellikle uygulama okulu, fakülte arasında uyumlu iletişimin kurulması
planlama, düzen ve uygulama konularında birçok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.
Öğretmenlik uygulamalarında veli kaygılarının en aza indirgenebilmesi için bir sınıfa ya da
okula olabildiğince az sayıda farklı branş dallarındaki öğretmen adaylarının yönlendirilmesi
önerilmektedir. Örneğin aynı sınıfa fen, matematik, Türkçe gibi birçok alanda öğretmen
adayının katılmasından ziyade sadece bir alanda katılımın olması bu yönde olumlu etki
yapacaktır.
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Öğretmenlik uygulamalarında yaşanan sorunların genelde uygulamaya yönelik olduğu
görülmektedir. Bu durum uygulama öğrencisi, uygulama okulu, uygulama öğretmeni,
uygulama öğretim elemanı, üniversite arasında kurulacak güçlü iletişim sayesinde kolaylıkla
çözülecek mahiyettedir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı 4. Sınıf öğrencilerinin demografik özelliklerine (cinsiyet, aile eğitim
durumu, vb.) göre zorba ve kurban olma durumlarının belirlenmesidir. Çalışma, Adana iline
bağlı merkezi ilçelerdeki (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam) ilkokullarda yürütülmüştür.
Çalışmanın örneklemini oluşturan ilkokullar sistematik örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve bu
okullardaki 4. sınıflar arasından random yoluyla çalışma yapılacak sınıflar belirlenmiştir.
Araştırmaya 186 kız ve 205 erkek olmak üzere toplam 391 öğrenci katılmıştır. Araştırmada
Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği (Pişkin ve Ayas, 2011) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Elde edilen veriler SPSS programında yüklenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna
göre; öğrencilerin zorba ve kurban olma özellikleri cinsiyet ve annenin eğitim durumuna göre
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer demografik özellikler babanın eğitim
durumu, anne-baba çalışıyor olma durumu, anne-baba birlikte-ayrı olma durumu ve kardeş
sayısına göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zorbalık, zorba, kurban, ilkokul

INVESTIAGTION OF PEER BULLYING ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES IN THE
FOUTH GRADE STUDENS OF PRIMARY SCHOOLS: A CASE OF ADANA PROVINCE
Abstract
The aim of this study is to determine the bullying and victimization of the 4th grade students
according to their demographic characteristics (gender, family education status, etc.). The
study was carried out in primary schools in the central districts of Adana province (Çukurova,
Seyhan, Yüreğir, Sarıçam). The primary schools that constitute the sample of the study were
selected by systematic sampling method and the classes to be studied were randomly
determined from among the 4th grade in these schools. A total of 391 students, 186 female and
205 male, participated in the study. In the study, The Peer Bullying Determination Scale (Pişkin
and Ayas, 2011) and Personal Information Form were used in the study. The data were
entered and analyzed in SPSS program. According to the results of the study; it was
determined that the characteristics of bullying and victimization of the students were
significantly different according to gender and mother's education level. Other demographic
characteristics were found not to be significantly different according to the father's
educational status, the parents’ working status, the mother and father being together or
separated status and the number of siblings.
Keywords: Bullying, bully, victim, primary school.
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1. GİRİŞ
Şiddet konusu okullarda sıkça görülen ve üzerinde durulması gereken önemli bir sosyal
meseledir. Bu şiddet davranışının içerinde önemli bir bölümü akran zorbalığı oluşturmaktadır.
Bu konu üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların başında Olweus’un çalışmaları
öncü olarak belirlenmiştir (Yurtal ve Cenkseven, 2007). Zorbalık, bir grubun bir bireye ya da
farklı bir gruba sürekli olarak uyguladığı gücün sistematik olarak kötüye kullanılması ile
meydana gelen zarar verici davranışlarıdır (Güvenir,2004). Zorbalık içerisinde şiddet ve
saldırganlık barındırmaktadır ama her şiddet ve saldırganlık zorbalık olarak
değerlendirilmemelidir. Bir davranışa zorbalık denilebilmesi için bazı özellikleri içermesi
gerekmektedir. Örnek olarak yolda yürüyen bir adamın ayağına basıldığında karşıdakine
vurması onun saldırgan olduğunu göstermektedir. Fakat etki tepki olayından dolayı
olabileceğinden bu kişiye zorba denilemez. Zorba denilebilmesi için o kişinin bu davranışı
sistematik olarak ve sürekli bir şekilde ve bilinçli olarak yapmış olması gerekmektedir
(Çevlik,2013). Bu tanımlar doğrultusunda zorba davranışında bulunan kişi ile zorbalığa maruz
kalan kişiler arasında güçlerinin farklı olduğu, zorbaca yapılan davranışın bilinçli ve sürekli
yapıldığı, zorbanın bu davranışı ile kurbanı yıldırmak ve ona zarar vermek amacı ile yapıldığı
düşünülebilir (Çankaya,2011).
Zorbalığın ne olduğu, hangi durumlarda ortaya çıktığı ve hangi özelliklerin üzerinde etkili
olduğunu belirlemek, zorbalığı önlemede ya da en azından görülme sıklığını azaltmada etkili
olacaktır. Zorba davranışlar farklı nedenlerle ortaya çıkabildiği için farklı biçimlerde
görülebilmektedir. Zorba davranışlar akranları arasında üç farklı şekilde görülmektedir
(Griffin ve Alan,2004; Akt: Çankaya,2011).
● Fiziksel Zorbalık (Vurmak, tokat atma, itmek v.b.)
● Sözel Zorbalık (İsim takmak, tehdit etmek, küfür v.b.)
● Duygusal Zorbalık (Dışlamak, konuşmamak v.b.)
Araştırmacılar okullarda zorbalığa maruz kalan öğrencilerin;
● Fiziksel ve duygusal durumlarında örselenme olduğunu,
● Kişiliklerinde ve eğitimlerinde uzun süreli olumsuz etkilerin oluştuğunu,
● Kaygı, kızgınlık ve çaresizlik duygularına büründüklerini,
● Okula gitmek istememeleri,
● Genel olarak okul yaşamından zevk alamamaları gibi etkilerin oluştuğunu belirtmişlerdir
(Olweus, 2005).
Buna benzer problemler ülkemiz okullarında zorbalığın tespitinin yapılması, öğrencilerin
akademik başarılarının düşük olması ve düşük motivasyon göstermelerini önlemek açısından
önem taşımaktadır. Okullarda gözlemlenen zorba davranışlar; bölgelere, şehirlere, hatta
yerleşim alanlarının özelliklerine bakılarak farklılık gösterebildiği için, okullarda zorbalık
davranışlarının belirlenmesi zorba davranışların azaltılması için alınabilecek önlemleri
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle bu çalışma özellikle Adana ilinin merkezi ilçelerinde zorbalık
düzeyinin ne durumda olduğunu belirlemede literatüre katkıda bulunacağından önem
taşımaktadır.
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Zorbalık göstermede literatür incelendiğinde; aile özelliklerinden ebeveynlerin boşanmış
olması, ailenin sosyo-ekonomik statüsü, ailenin disiplin uygulamaları ve çocuğun ailesiyle
arasındaki ilişkiyi algılayış biçimi gibi değişkenlerin zorbalığa etkisi olduğuna ilişkin bulgulara
rastlanmaktadır. Zorba öğrencilerin aileleri saldırgan, olumsuz ve sıcak duygulardan yoksun
olma gibi özellikler gösterdiği belirlenmiştir (Totan,2008). Bunun yanı sıra zorbalığın farklı
demografik özelliklere göre değişkenlik gösterip göstermediği konusunda da belirleyici
olacaktır. Literatür incelendiğinde, zorbalık davranışlarının kız ve erkeklerde farklı olduğu,
erkeklerin daha çok zorba davranış göstermeyi, kızların ise duygusal zorbalığı daha fazla tercih
ettikleri (Perkins ve Montford 2005, 671) görülmüştür. Anne ve baba ile ilgili zorbalık
düzeyinin farklılaşıp farklaşmadığı konusunda incelenen çalışmalarda ise, anne-babanın ayrı
olanların birlikte olanlardan daha fazla zorbalık yaptıkları (Kale ve Demir,2017), annenin
çalışıyor olma durumunun zorbalıkta anlamlı bir farklılaşma göstermediği görülmüştür.
Kardeş sayısının da zorbalıkta anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı görülmüştür (Şirin,
Özgen, Erol ve Koca,2018). Bu yöndeki araştırmalar incelendiğinde bu değişkenlerin zorbalık
düzeyinde etkili olduğu görülmüş fakat bu alanda yeterli araştırmaya rastlanmadığından bu
araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı 4. Sınıf öğrencilerinin demografik özelliklerine göre zorba ve kurban
olma durumlarının incelenmesidir. Çalışmanın alt amaçları;
1.
Öğrencilerin zorba-kurban olma durumları cinsiyete göre anlamlı düzeyde
farklılaşmakta mıdır?
2.
Öğrencilerin zorba-kurban olma durumları anne-babanın çalışıyor-çalışmıyor olma
durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
3.
Öğrencilerin zorba-kurban olma durumları anne-babanın birlikte-ayrı olma durumuna
göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
4.
Öğrencilerin zorba-kurban olma durumları anne-babanın eğitim durumuna göre
anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
5.
Öğrencilerin zorba-kurban olma durumları kardeş sayısına göre anlamlı düzeyde
farklılaşmakta mıdır?

2.

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin demografik özelliklerine göre zorba-kurban olma
durumlarının incelenmesi amacıyla tarama modeline göre yapılmıştır. Bir konuya ya da olaya
ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum v.b. özelliklerinin
belirlendiği genellikle diğer araştırmaya göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan
araştırmaya tarama araştırmaları denir (Karasar,2017).
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2.2. Çalışma Grubu
Çalışma, Adana iline bağlı merkezi ilçelerdeki (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam)
ilkokullarda yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini oluşturan ilkokullar sistematik örnekleme
yöntemi ile belirlenmiştir. Sistematik örnekleme yaparken evren büyüklüğü örneklem
büyüklüğüne bölünerek bir k katsayısı elde edilmiş ve örneklem aralığı belirlenmiştir.
Örnekleme aralığındaki değerler arasından biri rastgele seçildikten sonra, diğerleri k katsayısı
kadar sonraki birimi seçerek örnekleme giren okullar belirlenmiştir. Bu okullardaki 4.
sınıflardan, çalışma yapılacak sınıflar random seçilmiştir. Araştırmada 402 öğrenciye
ulaşılmasına rağmen 186 kız ve 205 erkek olmak üzere 391 öğrencinin ölçeği değerlendirmeye
alınmıştır.

2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği (Pişkin ve Ayas,2011) ve demografik özellikleri
belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Pişkin ve Ayas (2007) tarafından geliştirilen
Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği 37 madde ve beş faktörden (fiziksel, sözel, izolasyon, söylenti
yayma ve eşyalara zarar verme) oluşmaktadır. Ölçek biri “zorba” diğeri “kurban ölçeği” olmak
üzere iki paralel forma sahiptir. Ölçeğin zorba ve kurban boyutlarından alınabilecek en düşük
puan 37 en yüksek puan 185’dir. Puanlar arttıkça zorba ve kurban olma düzeyleri artmaktadır.
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2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler kurban ve zorba
olarak iki farklı türde SPSS 22 programında yüklenmiş ve analizleri yapılmıştır. Analiz
aşamasında öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Verilerin
normalleştirilemeyecek kadar uç noktalarda olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine öğrencilerin
zorbalık statülerinin cinsiyete, anne-babanın çalışma durumun ve anne-babanın birlikte-ayrı
olma durumuna Mann Whitney U-testi uygulanarak analiz edilmiştir. Diğer demografik
özellikler olan anne-babanın eğitim durumu ve kardeş sayısı değişkenleri ise Kruskal-Wallis
Testi ile analiz edilmiştir. Bulguların anlamlı olup olmadığının yorumlanmasında .05 anlamlılık
düzeyi ölçüt alınmıştır.
3. BULGULAR
İlkokul 4. Sınıf öğrencilerine uygulanan Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği ve demografik
özellikleri belirlemek için kullanılan kişisel bilgi formuna öğrencilerin verdiği cevaplar
doğrultusunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
1.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda kurban olma
özelliklerinim cinsiyet değişkenine göre Mann Whitney U-testi sonucunda Tablo 1’de verilen
ifadelere ulaşılmıştır.

Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine Göre Kurban Olma Durumlarını Gösteren U-Testi Sonucu
Cinsiyet

n

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Kadın
Erkek

186
205

175,9
214,1

32735
43901

15344

0,001

Tablo 1’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin kurban olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık
gösterdiği bulunmuştur (U:15344, p<0.05). Sıra ortalamaları incelendiğinde erkek öğrencilerin
kurban puanlarının kadın öğrencilerin kurban olma puanlarından daha yüksek olduğu
görülmüştür.
2. Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda zorba olma
özelliklerinin cinsiyet değişkenine göre Mann Whitney U-testi sonucunda Tablo 2’de verilen
ifadelere ulaşılmıştır.

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre Zorba Olma Durumlarını Gösteren U-Testi Sonucu
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Cinsiyet

n

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Kadın
Erkek

186
205

165,5
223,6

30783,5
45852,5

13392,5

0,000

Tablo 2’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin zorba olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık
gösterdiği bulunmuştur (U:133392,5, p<0.05). Sıra ortalamaları incelendiğinde erkek
öğrencilerin zorbalık puanları kadın öğrencilerin zorbalık puanlarına göre daha yüksek çıktığı
görülmüştür.
3. Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda kurban
olma özelliklerinin annenin çalışıyor-çalışmıyor olma değişkenine göre Mann Whitney U-testi
sonucunda Tablo 3’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 3. Anne Çalışıyor-Çalışmıyor Değişkenine Göre Kurban Olma Durumlarını
Gösteren U-Testi Sonucu
Anne

n
134

Sıra
Ortalaması
203

Sıra
Toplamı
27309

Çalışıyor
Çalışmıyor

255

190

48546

U

p

15906

0,263

Tablo 3’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin kurban olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, öğrencilerin annenin çalışıyor-çalışmıyor olma
değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir (U:15906, p<0.05).
4. Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda zorba olma
özelliklerinin annenin çalışıyor-çalışmıyor olma değişkenine göre Mann Whitney U-testi
sonucunda Tablo 4’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.

Tablo 4. Anne Çalışıyor-Çalışmıyor Değişkenine Göre Zorba Olma Durumlarını Gösteren
U-Testi Sonucu
Anne

n

Çalışıyor
Çalışmıyor

134
255

Sıra
Ortalaması
197
193,9

Sıra
Toplamı
26400
49455

U

p

16815

0,794

Tablo 4’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin zorba olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, öğrencilerin annenin çalışıyor-çalışmıyor olma
değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir (U:16815, p>0.05).
5.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda kurban olma
özelliklerinin babanın çalışıyor-çalışmıyor olma değişkenine göre Mann Whitney U-testi
sonucunda Tablo 5’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.

Tablo 5. Babanın Çalışıyor-Çalışmıyor Değişkenine Göre Kurban Olma Durumlarını
Gösteren U-Testi Sonucu
Baba

n
364

Sıra
Ortalaması
194,1

Sıra
Toplamı
70683

Çalışıyor
Çalışmıyor

25

206,8

5172

U

p
4253

0,585

Tablo 5’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin kurban olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, öğrencilerin babanın çalışıyor-çalışmıyor olma
değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir (U:4253, p>0.05).
6.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda zorba olma
özelliklerinin babanın çalışıyor-çalışmıyor olma değişkenine göre Mann Whitney U-testi
sonucunda Tablo 6’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
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Tablo 6. Babanın Çalışıyor-Çalışmıyor Değişkenine Göre Zorba Olma Durumlarını
Gösteren U-Testi Sonucu
Baba

n

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Çalışıyor
Çalışmıyor

364
25

195,8
183,3

71271
4584

4259

0,586

Tablo 6’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin zorba olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, öğrencilerin babanın çalışıyor-çalışmıyor olma
değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir (U:4259, p>0.05).
7.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda kurban olma
özelliklerinin anne-babanın birlikte olup olmaması değişkenine göre Mann Whitney U-testi
sonucunda Tablo 7’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 7. Anne-Baba Birlikte-Ayrı Değişkenine Göre Kurban Olma Durumlarını Gösteren
U-Testi Sonucu
AnneBaba
Birlikte

n
335

Sıra
Ortalaması
189,6

Sıra
Toplamı
63518

Ayrı

49

212,2

10402

U

p

7238

0,181

Tablo 7’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin kurban olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, öğrencilerin anne-babanın birlikte olup olmaması
değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemiştir (U:7238, p<0.05).
8.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda zorba olma
özelliklerinin anne-babanın birlikte olup olmaması değişkenine göre Mann Whitney U-testi
sonucunda Tablo 8’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 8. Anne-Baba Birlikte-Ayrı Değişkenine Göre Zorba Olma Durumlarını Gösteren
U-Testi Sonucu
AnneBaba
Birlikte
Ayrı

n
335
49

Sıra
Ortalaması
192,6
191,5

Sıra
Toplamı
64586
384

U

p
8159

0,946

Tablo 8’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin zorba olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, anne-babanın birlikte olup olmaması değişkenine göre
anlamlı farklılık görülmemiştir (U:8159, p>0.05).
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9.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda kurban olma
özelliklerinin annenin eğitim durumu değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi sonucunda Tablo
9’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 9. Annenin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kurban Olma Durumlarını Gösteren
Kruskal-Wallis Testi Sonucu
Anne Eğitim
Durumu
Okur-Yazar
İlkokul

n
89
87

Sıra
Ortalaması
213,7
215,5

Orta Öğretim

90

167,0

Üniversite

123

187,4

sd

U

p

3

11,5

0,009

Tablo 9’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin kurban olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, annenin eğitim durumu değişkenine göre anlamlı
farklılık görülmüştür (sd:3, p<0.05). Bu bulgu belirlenen dört eğitim alanının öğrencilerin
kurban olma özelliği göstermelerinde etkili olduğunu göstermiştir. Sıra ortalamaları göz
önünde bulundurulduğunda ilkokul mezunu annelerin çocuklarının en yüksek ortalamaya
sahip olduğu, bunu okur-yazar olanlar, üniversite mezunları ve orta öğretim mezunlarının
sırası ile takip ettiği görülmektedir.
10.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda zorba olma
özelliklerinin annenin eğitim durumu değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi sonucunda Tablo
10’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 10. Annenin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Zorba Olma Durumlarını Gösteren
Kruskal-Wallis Testi Sonucu
Anne Eğitim
Durumu
Okur-Yazar
İlkokul
Orta Öğretim

n
89
87
90

Sıra
Ortalaması
196,5
223,7
173,5

Üniversite

123

189,2

sd

U

p

3

9,6

0,022

Tablo 10’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin zorba olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, annenin eğitim durumu değişkenine göre anlamlı
farklılık görülmüştür (sd:3, p<0.05). Bu bulgu belirlenen dört eğitim alanının öğrencilerin
zorba olma özelliği göstermelerinde etkili olduğunu göstermiştir. Sıra ortalamaları göz önünde
bulundurulduğunda ilkokul mezunu annelerin çocuklarının en yüksek ortalamaya sahip
olduğu, bunu okur-yazar olanlar, üniversite mezunları ve orta öğretim mezunlarının sırası ile
takip ettiği görülmektedir.
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11.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda kurban
olma özelliklerinin babanın eğitim durumu değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi sonucunda
Tablo 11’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 11. Babanın Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kurban Olma Durumlarını
Gösteren Kruskal-Wallis Testi Sonucu
Baba Eğitim
Durumu
Okur-Yazar
İlkokul

n
83
63

Sıra
Ortalaması
208
211,9

Orta Öğretim

89

174,7

Üniversite

153

191,4

sd

U

p

3

5,631

0,131

Tablo 11’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin kurban olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, babanın eğitim durumu değişkenine göre anlamlı
farklılık görülmemiştir(sd:3, p<0.05).
12.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda zorba olma
özelliklerinin babanın eğitim durumu değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi sonucunda Tablo
12’de verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 12. Babanın Eğitim Durumu Değişkenine Göre Zorba Olma Durumlarını Gösteren
Kruskal-Wallis Testi Sonucu
Baba Eğitim
Durumu

n

Sıra
Ortalaması

sd

U

p

Okur-Yazar
İlkokul
Orta Öğretim
Üniversite

83
63
89
153

197,3
213
192,6
186,4

3

2,679

0,444

Tablo 12’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin zorba olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, babanın eğitim durumu değişkenine göre anlamlı
farklılık görülmemiştir (sd:3, p<0.05).
13.Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda kurban
olma özelliklerinin kardeş sayısı değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi sonucunda Tablo 13’de
verilen ifadelere ulaşılmıştır.
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Tablo 13. Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Kurban Olma Durumlarını Gösteren KruskalWallis Testi Sonucu
Kardeş Sayısı
n
Sıra
sd
U
p
Ortalaması
Tek Çocuk
62
171,7
3
3,571 0,312
2-3
263
201,2
4-5
44
193,7
6 ve Üstü
20
187,4
Tablo 13’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin kurban olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı farklılık
görülmemiştir (sd:3, p<0.05).
14. Öğrencilerin Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda zorba olma
özelliklerinin kardeş sayısı değişkenine göre Kruskal-Wallis Testi sonucunda Tablo 14’de
verilen ifadelere ulaşılmıştır.
Tablo 14. Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Zorba Olma Durumlarını Gösteren KruskalWallis Testi Sonucu
Kardeş Sayısı

n

Sıra
Ortalaması

sd

U

p

Tek Çocuk
2-3
4-5
6 ve Üstü

62
263
44
20

180,2
202,2
172,9
194,4

3

3,981

0,264

Tablo 14’de görüldüğü gibi Akran Zorbalığı Ölçeğine cevap veren öğrencilerin zorba olma
özelliklerine göre değerlendirildiğinde, kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı farklılık
görülmemiştir (sd:3, p<0.05).

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Cinsiyete göre öğrencilerin zorba-kurban olma özellikleri anlamlı düzeyde farklılaştığı
görülmüştür. Kız çocuklarının, erkek çocuklarına göre zorba ve kurban gruplarında daha
düşük oranda zorbalığa dahil olmaktadırlar. Akran zorbalığı konusunda yapılan diğer
çalışmalara bakıldığında erkek çocukların kızlara göre daha fazla zorbaca davranışlara
karıştıkları görülmüştür (Bilgiç ve Yurtal,2009; Hiloğlu ve Cenkseven Önder ,2010;
Kartal,2009; Pişkin,2010; Kutlu,2005; Totan,2008; Yurtal ve Cenkseven,2007). Bu sonucun
sebebi olarak da erkelerin geleneksel cinsiyet rolleri bağlamında erkek çocuklarının saldırgan
davranışlar gösterme konusunda daha fazla desteklendiği ve buna dayanarak erkek çocukların
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problemlerini şiddete başvurarak çözmeye çalıştığı düşünülmektedir (Cenkseven Önder ve
Sarı, 2012).
Annenin eğitim düzeyi değişkeninin zorba-kurban olma özelliklerinde anlamlı düzeyde
farklılaştığı görülmüştür. Özellikle ilkokul mezunu annelerin çocuklarının kurban-zorba olma
puanlarının yüksek çıktığı belirlenmiştir.
Anne-babanın çalışıyor olma durumuna göre öğrencilerin kurban-zorba olma özellikleri
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Buna benzer bir çalışmada da annenin çalışıyor
olma durumunun anlamlı bir farklılaşma göstermediği görülmüştür (Şirin, Özgen, Erol ve
Koca,2018).
Anne- babanın birlikte ya da ayrı olma durumlarını kurban-zorba olma özeliğinde anlamlı
farklılaşma görülmemiştir. Buna benzer bir çalışmada, bulunan sonuca karşın zorbalık
durumunun anne ve babanın ayrı olanların birlikte olanlardan daha fazla zorbalık yaptıkları
sonucuna ulaşılmıştır (Kale ve Demir,2017). Babanın eğitim düzeyinin kurban-zorba olma
durumlarında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin kardeş sayılarına
göre kurban ve zorba olma özelliklerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna benzer bir
çalışma olan Şirin, Özgen, Erol ve Koca’nın (2018) yaptığı çalışma da kardeş sayısının anlamlı
bir farklılaşma göstermediği sonucu bulunmuştur. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak şu
öneriler ileri sürülebilir:
1. Öğretmenler, idare ve rehber öğretmen işbirliğinde zorba davranışları tespit etmek
amacıyla düzenli aralıklarla anketler uygulayabilir.
2. Öğretmenler, rehberlik araştırma merkezleri ile işbirliği içinde olup zorbalık yapan ve
zorbalığa maruz kalan öğrencilerin bu merkezden destek almaları sağlayabilir.
3. Sınıf öğretmenleri zorba davranışları engelleme amaçlı etkinlikler (drama, empati kurma
v.b) planlayabilir ve aileyi de işin içerisine dahil edebilir.
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YAZIM EĞİTİMİMİZ VE SORUNLARIMIZ
Celal DEMİR*
Ezgi DADAŞ**
ÖZET
Yazım, bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, iml} anlamına gelmektedir. (TDK, Yazım
Kılavuzu, 2009) Yazım terimi Türkçe Sözlük’te (TDK, Türkçe Sözlük, 2011) hem kelimelerin
yazılışını hem de noktalama işaretlerinin kullanımını ifade etmektedir. İletişimin sağlıklı bir
şekilde gerçekleşebilmesi, duygu ve düşüncelerin eksiksiz ve doğru aktarılması ve yazıda
birliğin sağlanabilmesi için her yazı dilinde bu tür kurallar bulunmaktadır.Yazım eğitimi;
eğitim kurumlarında, sözcüklerin doğru yazılışlarını öğretmek, doğru yazım yoluyla sözcükleri
doğru söylemeye alıştırmak, karşılaştığı yeni sözcüğü ses ve harfleriyle tanımaya alıştırmak,
doğru yazma sorumluluğu ve bilinci kazandırmak amacıyla verilmektedir. (Gökçe, Çelebi,
2015: 88 ) Yazım eğitimi, hem öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren hem de akademik
başarılarına etki eden bir alandır. Ancak yazım eğitimi alanının öğretimi konusunda çeşitli
sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların en önemlisi, yazım eğitimi konusunun öğretim
programlarında müstakil bir ders olarak yer almamasıdır. Yazım ve noktalama ile ilgili
kazanımlar ve uygulamalar; bazı programlarda dil bilgisi eğitimi içerisinde, bazı programlarda
ise yazma veya okuma eğitimi içerisinde yer almıştır. Türkçe öğretim programları
incelendiğinde bu alanla ilgili ciddi bir çalışmanın yapılmadığı hemen anlaşılmaktadır. Çünkü
yazım eğitiminin ayrıntılı bir müfredatı yapılmamıştır. Bu alanın eğitimine yönelik
uygulamalar, öğretim programı değiştikçe değişiklik göstermiş, her defasında başka sınıflarda
veya başka kademelerde öğretilmesi planlanmıştır.Yazım eğitimi alanındaki başarı, öncelikle
uygulanabilir bir müfredatla mümkündür. Bu müfredatın ilkokuldan lise son sınıfa kadar
pedagojik bir eşleştirme ile sıralanması gerekir.Bu çalışmamızda yazım eğitimi konusunda
yaşanan sorunlar ele alınmış ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazım, Yazım Eğitimi, Yazım Eğitiminde Sorunlar, Yazım Eğitimi
Programı
SPELLING EDUCATION AND PROBLEMS
Abstract
Spelling means writing a language with certain rules, and dictation. The term of spelling in
Turkish Dictionary (TDK, Turkish Dictionary, 2011) refers to both the writing of words and
punctuation. There are such rules in every written language for the communication to be
realized in a healthy way, to convey the feelings and thoughts completely and correctly and to
ensure unity in the article.Spelling education is given in order to teach the correct spelling of
words, acclimatize the words correctly by means of correct spelling, to try to recognize the
new word with its sound and letters, to gain the correct writing responsibility and
*Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, cdemir@aku.edu.tr
**Öğretmen, Yüksek Lisans Öğrencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ezgidadass@gmail.com

493

consciousness in educational institutions. Spelling education area is an area that develops
students' thinking skills and affects their academic success. However, there are various
problems related to teaching spelling education. The most important of these problems is that
the subject of spelling education is not considered as a lesson in the curriculum itself, and the
writing and grammar are partially included in the reading skills. In addition, when the Turkish
curriculum is examined, it is seen that there is no serious study about this field and it is not
explained in detail how the aims and achievements in spelling knowledge will be applied.
However, it is seen that the gains that are required to be taught at certain levels are not
included in the curriculums and the applications vary as the curriculum changes. The success
in the field of spelling education goes through well-analyzed methods and practices. In this
study, the problems in spelling education were discussed and solutions were proposed for the
problems.
Keywords: Spelling, Spelling Education, Problems in Spelling Education
Giriş
Türkçe Dersi Öğretim Programlarının birçoğunda yazım ve noktalama konusu, “Yazım ve
noktalama kurallarına uyar.” (MEB,2006), “Yazdıklarını düzenler.” (MEB,2015), “Büyük
harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.” (MEB, 2018) gibi kazanımlarla
verilmiş olsa da programların içeriği incelendiğinde yazım eğitimine dair verilmiş yönergelerin
ve açıklamaların diğer öğrenme alanlarına oranla hem daha dikkatsiz hem de ayrıntıdan uzak
olduğu görülür. Ayrıca kazanımlar, hedef kitlenin anlama/kavrama düzeyine uygun bir şekilde
düzenlenmeden programlara yerleştirilmiştir.
Yazım ve noktalama konusu, bazı Türkçe öğretim programlarında yazma, okuma dil bilgisi gibi
öğrenme alanları içinde ele alınmıştır. Cumhuriyet Dönemi öğretim programlarında bu konu
“İml}”, “Yazım” veya “Yazım ve Noktalama” adıyla müstakil bir ders olarak ele alınmamıştır.
Diğer taraftan bu konu, yalnızca Türkçe ve Edebiyat dersleri içeriğinde yer alan ve Türkçe
/Edebiyat meseleleri söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken bir öğrenme alanı olarak
değerlendirilmektedir. Türkçe ve Edebiyat dersleri dışındaki uygulamalarda yazım ve
noktalama konusu daima ihmal edilegelmiştir. Ayrıca Yazım kurallarının ve noktalama
işaretlerinin öğretimi konusu, her dönemde öğretmensiz kalmıştır. Bu yalnızca Türkçe ve
Edebiyat öğretmenlerinin meselesi imiş gibi diğer branş öğretmenleri konuyla
ilgilenmemişlerdir. H}lbuki 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda «Branşı ne olursa
olsun, her öğretmen, Türkçeyi bilmekle, doğru yazmak ve doğru konuşmakla yükümlüdür.»
denilmektedir.
Fuat Baymur (1948), iml} bilgisini, okuldaki eğitimin kalitesini gösteren önemli bir ölçüt
olarak kabul etmiştir. Herhangi bir okulu bitiren bir kişi, iml} yanlışı yapıyorlarsa, o okulların
iyi çalışmadıkları hakkında hüküm vermek için yeterli kanıtın olduğu düşüncesindedir.
Herhangi bir alanda öğrenim görmüş kişiler, alanlarında ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar,
yazışmalarında iml} yanlışı yapıyorsa önemli bir bilgi ve beceri eksiği var demektir. Baymur’a
göre okullarımızın en önemli işlevlerinden biri de öğrenciye ana dilinde doğru okuma, doğru
konuşma ve doğru yazma alışkanlığını kazandırmaktır (Tan, Ş., Erbil, B., Sevinç, Ö.S. ve
Erdoğmuş, E., 2009: 229).
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Bugün yayımlanmış birçok basılı üründe; gazetelerde, dergilerde hatta ders kitaplarında yazım
ve noktalama yanlışları bulunuyorsa, bu olumsuzluğun birinci sebebi, okullarımızda yazım
kurallarına ve noktalama işaretlerine gereken önemin verilmemesidir.

Yazım ve Yazım Kuralları

Yazım, (İml}) Türkçe Sözlük’te hem kelimelerin yazılışını hem de noktalama işaretlerinin
kullanımını ifade etmektedir (TDK, Türkçe Sözlük, 2011). Yazım, bir dilin sözcüklerinin doğru
olarak yazıya geçirilmesini sağlayan ortak yazı şeklidir.
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi olarak tanımlanan yazım, o dilin söz varlığını, o
dönemde geçerli olan ses, biçim, köken vb. kurallara uygun olarak yazmadır (Güzel ve Karatay,
2014:310).
İml} yahut yazım, konuşma dilinin yazıda uygun kalıplarla gösterilişidir. Bir nevi, dilin yazıyla
anlatılış düzenidir (Gülsevin ve Ergüzel : 174).
“Yazım kurallarının iki temel işlevi vardır: Bunlardan birincisi iletişimi kolaylaştırmak, ikincisi
ise yazıda birliği sağlamaktır.” Bu birliği sağlamak ve iletişimi kolaylaştırmak için duygu ve
düşüncelerini cümleler yardımıyla anlatabilen insanların, kullandığı kelimelerin genel kabul
görmüş anlamlarını ve doğru yazılışlarını bilmesi ve bu bilgilerini yazılı anlatımlarında
uygulayabilmesi gerekmektedir (Bağcı Hasan, 2011: 696).
İml} kuralları yüzyıllar boyunca yapılan denemeler sonunda ortaya çıkarlar ve düzenli bir şekil
alırlar. Bununla birlikte dillerin zamanla değişmesi ve gelişmesi, iml} kurallarının ise hep aynı
kalması bir kısım iml} düzensizliklerine yol açabilir. Bu yüzden bu kurallarda da zaman zaman
yenilenme ihtiyacı kendisini gösterebilir (Özkan, 2009 :44).
Her ne kadar zaman içinde iml} konusunda düzeltmeler, sadeleştirmeler, kolaylaştırmalar
olmuşsa da bu gelişmeler Türkçenin klasik yazım kurallarını kökten değiştirecek ihmal ve
keyfilik noktalarına gelmemiştir. Türkçenin yazımı ana çizgileriyle yerine oturmuştur,
diyebiliriz (Gülsevin vd. : 174).
Dilin iml}sını sık sık değiştirmek doğru değildir. Çünkü iml} birliği aynı zamanda yazı dilinde,
konuşmada ve eğitimde birlik demektir. İml}nın bütün yazılı metinlerde birlik ve bütünlüğü
temsil eder tarzda ortak kurallara göre uygulanıyor olması temenni edilen bir tutumdur. Şahsi
eğilimlere göre iml} olamaz ve böyle bir tutumun sonu, doğruda şüphe uyandıran tatsız ve
güven sarsıcı ayrılıklardır. (Gülsevin vd. :174).
Dilin yazıya geçirilmesinde uygulanan iml} sistemleri başlıca ikiye ayrılır: (Özkan, 2009: 44).
1. Sese dayanan ses imlâsı veya fonetik imlâ.
2. Köke ve şekle dayanan köken imlâsı veya şekilci imlâ
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Türkiye Türkçesinin yazım kuralları, harf sistemi esas alınarak belirlenmiştir. Bu sisteme göre
dilin her sesi yazıda genel olarak ayrı bir harfle gösterilir. Yani kelimeler nasıl telaffuz
ediliyorsa öylece yazıya geçirilir (Özkan, 2009: 44).
Her dilin kendisine özel bir iml} düzeni vardır. Yazıda düzenin sağlanabilmesi açısından hangi
dilde olursa olsun, bu düzene uymak o ülkede yaşayan okuyup yazan herkesin görevidir. Yazım
kuralları, geçerli olduğu dilde bozulmalara karşı o dili koruyucu görevdedir.
Noktalama işaretleri ise yazıya özgü bir uygulama yolu veya yöntemidir. Anlatılmak isteneni
veya yazının iyi anlaşılmasını sağlamak, kolaylaştırmak ya da anlamı pekiştirmek amacıyla
kullanılan bu işaretler, konuşmadaki vurgu, ezgi ve duraklamalar ile mimiklerin yerini tutar
niteliktedir. Noktalama işaretlerinin bir başka önemli görevi ise okumanın düzenli ve kolay
olmasına yardımcı olmasıdır (Korkmaz, vd. 2015:315).
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda noktalamayla ilgili sıklıkla şu sorunlara rastlanmıştır:
Yazıda noktalamaya gereken önemin verilmemesi, kılavuz kitaplarda noktalama kurallarının
mantığının verilmemesi, kılavuz kitaplarda noktalama yanlışları yapılması, noktalama
kurallarını takip eden ve bu kuralların pekiştirilmesini sağlayacak olan örneklerin özensiz
seçimi, kılavuz kitaplarda bir noktalama işareti için verilen örnek içinde geçen öbür noktalama
işaretlerinin yanlış kullanılması, kuralları pekiştirecek örnekler içinde noktalama
yanlışlıklarının yapılması, yazanların noktalama kurallarını bilmemesi önemsememesi
noktalamanın sadece imtihanlarda çıkacak soruları yapabilmek için öğretilmesi ve
öğrenenlerce de sadece bu amaçla öğrenilmesi, aynı eser içinde noktalama işaretinin
yerleştirilmesinde tutarsız davranılması, bir noktalama işareti yerine başka bir işaret
kullanılması, gereksiz noktalama işareti kullanılması (Güzel ve Karatay, 2014:313). İşte tüm
bu sorunları giderebilmek için Türkçe öğretim programlarında yazım ve noktalama konusunda
öğrencilere kazandırılması amaçlanan davranışlara yer verilmiştir. Ancak bu davranışların
içeriğinin iyi analiz edilememesi ve yanlış uygulamalarla öğretilmeleri sebebiyle öğrenciler bu
davranışları tam olarak kazanamamışlardır.

Geçmişten Günümüze Yazım/İmlâ Kılavuzlarımız
Cumhuriyet döneminde, yazım birliğinin sağlanması amacıyla Dil Encümeni tarafından 1928
yılında ilk yazım kılavuzumuz çıkarılmıştır. Türk Dil Kurumunun kuruluşundan önce Dil
Encümeni tarafından hazırlanan İml} Lûgati dışında geçen yaklaşık seksen yıllık süre
içerisinde İml} Kılavuzu, Yeni İml} Kılavuzu, Yeni Yazım (İml}) Kılavuzu, Yeni Yazım Kılavuzu
gibi değişik adlarla üç ayrı dizide kılavuzun yirmi altı kez basımı yapılmıştır (TDK, 2012, I).
İml} Lûgati’nin ikinci baskısı sayılan İml} Kılavuzu 1941 yılında yayımlanmıştır. Bir önceki
baskıya göre kurallar bölümü daha ayrıntılı bir biçimde yazılmıştır. Mevcudunun tükenmesi
üzerine 1948 yılında üçüncü, 1956 yılında dördüncü, 1957 yılında beşinci, 1960 yılında altıncı
ve 1962 yılında yedinci baskısı yapılan bu kılavuz, yirmi dört yıl boyunca kullanılmıştır. Ancak
bu süre içerisinde kılavuzda yazılı olan bazı kuralların kullanışa uygun olmaması, büyük harfin
kullanıldığı yerlerdeki çelişkiler bazı alıntı sözlerin ikili yazım biçimlerine yer verilmesi gibi
çeşitli uygulamalar, yazımda yeni sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştı. Bununla birlikte
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kılavuzda yazımla ilgili bazı sorunlara hiç değinilmemiş, bunlarla ilgili herhangi bir kural
getirilmemişti. Kişi ve yer adlarıyla tarihlerin nasıl yazılması gerektiğinin belirtilmemesi,
kısaltmalar dizininin bulunmaması gibi eksikliklerin de giderilmesi amacıyla yeni bir kılavuz
çıkarılması yoluna gidilir. Yapılan çalışma sonucunda 1965 yılında Yeni İml} Kılavuzu
yayımlanır. Ancak bu kılavuzdaki düzenlemeler, yerleşmiş pek çok kuralın sarsılmasına ve
yazımla ilgili yeni tartışmaların başlamasına yol açmıştır. 1965 kılavuzu, Türkçenin biçim
bilgisi yapısını zorlayan kurallar içeriyordu. Yazımda yeni tartışmalar başlatan Yeni İml}
Kılavuzu’nun ikinci baskısı 1966’da, üçüncü baskısı 1967’de, dördüncü baskısı 1969’da
tıpkıbasım olarak yapılmıştır. 1970 yılında yapılan beşinci baskıda eserin adı Yeni Yazım
(İml}) Kılavuzu olarak değiştirilmiş, daha sonra bu kılavuzun tıpkıbasımı altıncı baskı olarak
yayımlanmıştır. Yedinci baskı ise 1973’te Yeni Yazım Kılavuzu adıyla yayımlanmıştır.
Kılavuzun tıpkıbasım olan sekizinci baskısı 1975 yılında yapılmıştır. Dokuzuncu baskı Yeni
Yazım Kılavuzu adıyla 1977 yılında yayımlanmıştır. Onuncu baskı 1980 yılında, on birinci
baskı ise 1981 yılında yayımlanmıştır. (TDK, 2012, III- IV).
Yeni İml} Kılavuzu’nun (1965) ve onu izleyen baskıların yazımda yol açtığı olumsuzlukları
gidermek üzere yazım sorunlarına çözümler sunma, öneriler getirme amacıyla hazırlanan
1985 baskılı İml} Kılavuzu, olumsuzlukları gideremediği gibi yazımda yeni tartışmalara da yol
açmıştır. İml} Kılavuzu’nun gözden geçirilmiş yeni baskısı 1993 yılında yayımlanmıştır.
Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeni baskı ise 1996 yılında yayımlanmıştır. 2000 yılında
yayımlanan kılavuzda ise dizin bölümü denetlenerek kurallar bölümü ile dizin arasında
tutarlılık sağlanmıştır (TDK, 2012, V).
10 Ağustos 2005 tarihli ve 502\32 sayılı karar ile kılavuzun adı Yazım Kılavuzu olarak
değiştirilmiştir. 2005 baskısında kurallar açık ve anlaşılır bir anlatımla yazılmış böylece
yazımla ilgili hiçbir konuyu açıkta bırakmayan ayrıntılı bir kılavuz ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 26 Ocak 2012
tarihli kararı ile Yazım Kılavuzu’nun yirmi yedinci baskısı için işlem başlatılmıştır (TDK, 2012,
VII).
Yazım kılavuzlarında kuralların açık bir şekilde belirtilmemesi, karışık ve anlaşılması zor
kurallara sıkça yer verilmesi, bazı kurallar verilirken örnek olarak yanlış yazımların
gösterilmesi, yazım kılavuzlarında verilen kuralların kendi içerisinde tutarsızlık göstermeleri,
yayımlanan kılavuzlar arasındaki farklılıklar, eksiklikler, Latin alfabesine geçildikten sonra
oluşan ve günümüze kadar gelen yazım konusundaki değişiklikler gibi sebeplerden dolayı bir
yazım geleneği oluşmamıştır.

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Programlarında Yazım Eğitimi
Eski öğretim programlarında Türkçe dersleri, “kıraat”, “tahrir”, “gramer”, “İnş}d”, “ezber”,
“iml}” gibi öğrenme alanlarına ayrılmıştı. Yazım konusu da Türkçe dersleri içinde diğerleri gibi
bir öğrenme alanı olarak tanımlanmış ve “İml}” dersi adıyla haftada bir saat okutulmuştur.
İlköğretim birinci kademe için hazırlanmış olan 1924, 1926, 1930, 1936, 1948 ve 1968
programları iml} dersinin başlı başına bir ders olarak ele alındığı programlardır. Ortaokul
Türkçe programları incelendiğinde ise yalnızca 1924, 1929, 1934,
1949 ve 1962
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programlarında iml} başlı başına bir ders olarak ele alınmıştır. Bu öğretim programlarının
dışındaki programlarda ise birbirinden farklı öğrenme alanları altında kendisine yer
bulmuştur. Yazım ve noktalama konusu farklı dönemlerde, çeşitli öğretim programlarında
kendisine yer bulmuş olsa bile hiçbir dönemde bu konuda başarı sağlanamamıştır.

1340 (1924) Lise Birinci Devre Müfredat Programında Yazım Eğitimi
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yazım Eğitimi şöyle
planlanmıştır: Yazım konusu bu programda müstakil bir ders olarak İmlâ başlığı ile yer alır.
Programda iml} dersi, ‘‘ İml} dersi, talebenin yalnız birini siyah tahtanın arka tarafına
kaldırmak suretiyle hepsine müşterek ve münferit tedris usulüne t}biyetle gösterilir.
Yazdırılacak parçalar o hafta zarfında okunan sarf kaideleriyle mütenasip vasıfları h}iz olanlar
içinden intihap edilir.’’ şeklinde verilmiştir (Temizyürek ve Balcı, 2015: 151). İkinci senede
verilecek iml} dersi için ise programda ‘‘Birinci sınıf programının mütek}milen devamı’’
ifadesine yer verilmiştir (Temizyürek ve Balcı, 2015:153). Programda yazım konusu ile alakalı
ifadelerin yetersiz ve genelleyici olduğu görülür. Yazım eğitiminin müfredatı da programda söz
konusu değildir.
Programda, Türkçe Programının Eshâb-ı Mûcibesi adlı başlığa yer verilmiştir. Bu başlıkta
yazım konusu ile ilgili şu açıklamalar bulunur: ‘‘İml}, hafıza ile sıkı münasebeti haizdir; inşad
ve kıraat saatlerinden, tahrir vazifelerinden istifade edilir. Bazı kelimelerin şekli sırf
kaidelerine göre yazılır. Talebenin Türkçeye ait mükteseb}tı kıraatin, inşadın, iml}nın, sarf ve
nahvin mütek}bil tesirleriyle teeyyüt eder.’’ (Temizyürek ve Balcı, 2015: 153).

1929 Orta Mektep Türkçe Programında Yazım Eğitimi
Bu programda yer alan Orta Mekteplerde Türkçe Derslerinin Başlıca Gayeleri başlığı altında
yazım eğitimi ile alakalı amaçlara yer verilmiştir. Söz konusu amaçlar programda şöyle ifade
edilmiştir:
1. ‘‘Yazdığı kelimelerin iml}sına dikkat etmesi.’’
2. ‘‘Büyük harfleri ve muhtelif nokta işaretlerini yerli yerinde kullanması.’’(Temizyürek ve
Balcı, 2015: 156).
Gramer dersinin içeriği ile alakalı açıklamalar kısmında yalnızca ‘‘noktalama’’ şeklinde bir
ifadeye yer verilmiş, herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
Yazım konusu bu programda, tahrir dersi altında kendisine yer bulmuştur. Tahrir dersinin
amaçları içerisinde ‘‘Yazacağı kelimeleri yanlışsız yazmağı öğretmek’’ ifadesi yer alır
(Temizyürek ve Balcı, 159). Bu programda da yazım konusunun ayrıntılı bir müfredatı
yapılmamıştır. Yazım konusu ile ilgili verilen ifadelerin birkaç maddeyle aktarılması sebebiyle
bu konunun öğretimi, bu programda da yeterli olamamıştır.
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1931-1932 Ders Senesi Tadilatı Türkçe Programında Yazım Eğitimi
Bu programda Türkçe Derslerinin Başlıca Gayeleri başlığı altında, yazım konusu ile alakalı
olarak ‘‘Yazdığı kelimelerin iml}sına dikkat etmesi’’. ‘‘Büyük harfleri ve muhtelif nokta
işaretlerini yerli yerinde kullanması.’’(Temizyürek ve Balcı, 2015: 167) ifadeleri yer alır.
Gramer dersinde işlenmesi gereken konular arasında yazım ve noktalama konusuna da yer
verilmiştir. Ancak 1929 programında olduğu gibi noktalama ve iml} konusunda kapsamlı bir
bilgiye yer verilmemiştir. Yalnızca konu başlığı olarak ele alınmış, nasıl öğretilmesi gerektiği,
hangi uygulamalarla öğretilmesi gerektiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Yazım
konusu, tahrir derslerinin amaçları içerisinde ‘‘Yazacağı kelimeleri yanlışsız yazmağı
öğretmek’’ ifadesi ile yer alır (Temizyürek ve Balcı, 171).
1931-32 programı, 1929 programına küçük ilaveler yapılarak oluşturulmuştur. Bu iki program
arasında önemli farklılıklar gözlenmemiştir. İki programda da yazım ve noktalama konusu aynı
ifadelerle anlatılmaya çalışılmıştır.
1938 Ortaokul Türkçe Programında Yazım Eğitimi
1938 programı da program amacı olarak 1931-32 programı ile aynı amacı taşımaktadır. 1938
Ortaokul Türkçe programında yalnızca ‘‘tahrir’’ ve ‘‘okuma’’ öğrenme alanlarına yer verilmiştir.
Tahrir dersi altında yalnızca bir maddeyle yazım konusu ‘‘Yazacağı kelimeleri yanlışsız
yazmağı öğretmek’’ ifadesi ile verilir. Programda verilen bu maddenin dışında yazım konusunu
ilgilendiren bir açıklamaya yer verilmediği görülür.
1949 Ortaokul Türkçe Programında Yazım Eğitimi
Yazım eğitimi, bu programda İmlâ başlığı ile bir ders olarak yer almıştır. Yazım eğitimi ilk kez
bu programda ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde ele alınmış olup, bu konu üzerinde önemle
durulmuştur.
Programın amaçları arasında yazım eğitimi ile alakalı olarak ‘‘Türk dilindeki kelimelerin
m}nalarını, doğru yazılış ve okunuşlarını öğretmek suretiyle onların kelime hazinelerini, yaş
ve seviyeye uygun bir şekilde ve ilkokula nispetle daha fazla, zenginleştirmek.’’ ‘‘Dilimizin bağlı
olduğu ana kuralları sezdirip öğreterek, onlara Türk dilini kullanmada güven
sağlamak.’’(Temizyürek ve Balcı, 2015: 187) ifadelerine yer verilmiştir.
Programda Yazı İle İfade başlığı altında, yazım ve noktalama konusunda öğrencilerin
kazanmaları gereken davranışlara yer verilmiştir. Bu davranışlar programda şöyle ifade
edilmiştir: ‘‘Yazacağı kelimeleri, cümle ve fikirleri yanlışsız olarak tertiplemeyi öğrenmesi.’’
‘‘İml} kurallarını bilerek uygulama alışkanlığını kazanmış bulunması lazımdır.’’ (Temizyürek
ve Balcı, 2015: 201).
1949 programı, yazım ve noktalamanın öğretimi konusunda öğretmenlere tavsiyelerde
bulunur. Programda öğretmenlere ‘‘Bir yazıyı kaleme alırken dilbilgisi, iml} ve söz dizimi
kurallarına uygun yazmalarını sağlamak hususlarında ortaokul öğreniminin ilk zamanlarından
itibaren titiz davranmalı, bununla beraber yapılacak her türlü düzeltmenin onlarda yazma
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cesaretini kırmamasına, ürkeklik doğurmamasına da dikkat edilmelidir’’ (Temizyürek ve Balcı,
2015: 201) tavsiyesinde bulunulmuştur.
Dilbilgisi başlığı altında da yazım alanının öğretimi konusunda öğretmenlere tavsiyede
bulunulmuştur. Bu konu ile ilgili olarak ‘‘Mesel} özel isimlerin büyük harfle yazılacağını
öğrenciye sadece haber vermek k}fi değildir. Çocuğun özel isim olarak rastladığı her kelimede
bunu hatırlaması ve kuralı uygulaması sağlanmalı ve ancak o zaman bu konudaki dil çalışması
verimli sayılmalıdır’’ (Temizyürek ve Balcı, 2015: 210) denmiştir. Programın amaçlarından biri
olan « dil kurallarını sezdirmek » hedefinden yola çıkılarak bu tavsiyenin verildiği
anlaşılmaktadır.
Öğrencilerin meramlarını düzgün bir şekilde ifade etmeleri için yazım ve noktalama
konusunda da alışkanlık kazanmaları gerektiği ifade edilmiştir. Bu alışkanlıklar programda,
‘‘Yazarken iml} kurallarını dikkatle uygulamak.’’ ‘‘Dilbilgisi kuralarına uygun yazmak .’’ ‘‘Büyük
harflere ve noktalama işaretlerine dikkat etmek. ’’ ( Temizyürek ve Balcı, 2015: 202) şeklinde
verilmiştir.
Programda iml} dersinin amacı ‘‘ Öğrencilere Türk dilindeki kelimelerin doğru yazılışını ve
belli başlı iml} kurallarını kavratmak’’ (Temizyürek ve Balcı, 2015: 213) şeklinde verilmiştir.
İml} dersi ile ilgili verilen açıklamaların hazırlanan diğer programlara göre çok daha açıklayıcı
ve ayrıntılı olduğu açıktır. İlk kez bu programda iml} ile ilgili bu kadar fazla açıklamaya yer
verilmiştir. Bu açıklamalarda öğretmenlere ve öğrencilere birçok tavsiyede bulunulmuştur. Bu
tavsiyelerden biri ‘‘İml} alıştırmalarında sadece kaide söylemekle yetinmeyerek uygulamaya
da büyük önem verilmelidir. Mesel}, özel isimlerin büyük harfle yazılacağını yalnız söyleyen
bir öğretmenle, bu kaideyi «Erzurum’dan Eskişehir’e trenle gidilir » gibi bir veya birkaç
cümlede uygulayan bir öğretmenden ikincisi daha iyi sonuç alacaktır.’’ (Temizyürek ve Balcı,
2015: 214) gibi bu alanın öğretiminin nasıl olması gerektiği örnek verilerek açıklanmıştır.
Programda, öğrenciler tarafından yapılan iml} hatalarının önce sebebi açıklanmıştır. Daha
sonra bu hatalar karşısında öğretmenlerin nasıl davranması gerektiği konusunda tavsiyelerde
bulunulmuştur. Buna göre:
Kelimenin iml}sı, daha evvel yazılış şekli görülmediği, yanlış telaffuz edildiği, dilde az
kullanıldığı veya üzerinde az mümarese yapıldığı için unutulmuştur. (Böyle vaziyetlerde
kelimeyi yeniden işlemek ve iml}sını tespit etmek lazımdır.) (Temizyürek ve Balcı, 2015: 213).
Kelimenin iml}sı, yazıldığı esnada çocuğun dikkati başka bir noktaya yöneldiği için yanlış
olmuştur. (Bunu önlemek için çocuğun ilgisini çekecek yollara başvurulmalıdır.) (Temizyürek
ve Balcı, 2015: 213).
Kelimenin iml}sı, öğrencinin hafıza kuvvetinin azlığından veya dağınıklığından unutulmuştur.
(Bunu önlemek için çocuğun ilgisini çekecek yollara başvurulmalıdır.) (Temizyürek ve Balcı,
2015: 213).
Bu program, yer verdiği tespitler ve tavsiyeler bakımından güzel hazırlanmış bir programdır.
Yazım ve noktalama konusunda hem öğretmenin hem öğrencinin faydalanabileceği bir
programdır. Fakat verilen tavsiyelerden ve açıklamalardan sonra, yazım kurallarının ve
noktalama işaretlerinin tek tek tespit edilip bunların hangi sınıflarda öğretilmesi gerektiği
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açıklanmalı idi. Yazım ve noktalamaya dair verilen ifadelerin hedef kitlenin anlama/kavrama
düzeyine göre hazırlanmaması sebebiyle pedagojik açıdan eksik hazırlanmış bir programdır.
1962 Ortaokul Türkçe Programında Yazım Eğitimi
Bu programda, yazım konusu ile ilgili olarak 1949 programından farklı bir uygulamaya yer
verilmemiştir. 1962 programı da 1949 programının bu konudaki uygulamalarını takip etmiştir.
Herhangi bir ekleme veya çıkarma söz konusu değildir.
1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programında Yazım Eğitimi
1981 programı, hazırlanmış diğer programlara göre çok daha ayrıntılı hazırlanmış bir
programdır. Yeni yaklaşımların olduğu, pedagojik ilkelere göre daha uygun bir programdır. Bu
programda öğrenme alanları sınıf seviyeleri gözetilerek hazırlanmıştır. Öğrencilerin
kazanmaları gereken davranışlar, ayrıntılı bir şekilde sınıf düzeyine uygun olarak ilk kez bu
programda düzenlemiştir.
Programda, Türkçe derslerinde ezbercilikten kaçınmak gerektiği konusu üzerinde önemle
durulmuştur. Bu konu ile ilgili programda ‘‘Bir öğrencinin noktanın ve büyük harfin nerelerde
kullanılacağını, sıfatın ve zarfın tanımını, fıkranın, makalenin özelliklerini ezbere bilmesinin bir
yararı yoktur.’’ (Temizyürek ve Balcı, 2015: 286) ifadesine yer verilmiştir. Programda ilk
okuma ve yazma, anlama, anlatım, dilbilgisi gibi başlıklara yer verilmiştir. Bu başlıklar altında
öğrenme alanlarının özel amacı, öğrencinin kazanması gereken davranışlar, öğrencinin sınıf
seviyesine uygun bir şekilde ayrı ayrı tespit edilip, programda yer alır. Ayrıca bu başlıklar
altında ‘‘teknik’’ kelimesine yer verilmiştir. (dinleme ve izleme tekniği bakımından, okuma
tekniği bakımından vb.) Daha önce hazırlanmış programlarda bu ifadenin kullanılmadığı
bilinmektedir. Yazım konusu programda ‘‘Yazılı Anlatım’’ başlığı altında kendisine yer bulur.
Bu başlık altında yazım ve noktalama konusu ile ilgili olarak birinci sınıftan, beşinci sınıfa
kadar programda aynı davranışa yer verilmiştir. Öğrenciden yazım ve noktalama konusunda
kazanılması beklenen davranış, programda şöyle ifade edilmiştir: ‘‘Bu sınıfın kullanması
gereken yazım kurallarını uygulayabilmek ve noktalama işaretlerini kullanabilmek’’ şeklinde
bir maddeyle verilmiştir. (Temizyürek ve Balcı, 2015: 305) Altıncı sınıftan başlayarak sekizinci
sınıfa kadar yazım ve noktalama konusunda kazanılacak davranışlar ise ‘‘Yazım yanlışı
yapmadan yazabilmek, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanabilmek.’’ ‘‘Türkçeden
başka derslerle ilgili de olsa gözlem, deney, sonuç ve açılamaları, yazım ve söz dizimi yanlışı
yapmadan, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz kullanarak anlatabilmek’’ (Temizyürek ve
Balcı, 2015: 314) ifadeleriyle verilmiştir.
Yazım konusuna programda ‘‘Dil Bilgisi’’ başlığı altında da yer verilmiştir. Dilbilgisi öğrenme
alanının Özel Amaçlar başlığı altında, birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar yazım ve noktalama
konusu ile ilgili olarak aynı amaca yer verilmiş olup, ‘‘Bu sınıfların kullanması gereken yazım
kurallarını uygulayabilme ve noktalama işaretlerini kullanabilme’’ (Temizyürek ve Balcı, 2015:
319) ifadesine yer verilmiştir.
Programda yazım ve noktalama konusunda öğrencilerin kazanmaları gereken davranışlar sınıf
sınıf belirlenerek, programda ifade edilmiştir. Ancak hangi sınıfta hangi yazım kuralının ya da
noktalama işaretinin öğretileceği programda analiz edilmeden, bilgiler sınıflara göre tasnif
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edilmeden programa yerleştirilmiştir. Programda altıncı sınıf için verilen kazanımın, yedinci ve
sekizinci sınıflar için de aynı şekilde verildiği görülür. Bu yanlış bir uygulamadır.
İlk kez bu programda ‘‘Yazım’’ başlığına yer verilmiştir. Yazım ve yazma konusu, orta öğretim
Türkçe programlarında ilk kez 1981 programında, birbirinden ayrılarak iki farklı öğrenme
alanı olarak değerlendirilmiştir.
Söz konusu programda bu konuyla ilgili ‘‘Doğru yazım, doğru yazma ve konuşmayı
gerçekleştirmede, özendirici, düzeltici çalışmalara yer verilmelidir.’’ (Temizyürek ve Balcı,
2015: 35) biçiminde tavsiyelere de yer verilmiştir.
2005 Türkçe Öğretim Programında Yazım Eğitimi
Yazım ve noktalama konusu, 2005 programında ilköğretim birinci kademe programına
konulmuştur. Yazım eğitimi alanı, bu öğretim programında yazma öğrenme alanı altında
verilmiştir.
Programda bu konu ile ilgili birinci sınıftan başlayarak, beşinci sınıfa kadar aynı kazanımlar
verilmiş olup, yalnızca iki maddeyle yazım eğitimi alanında öğrencinin kazanması gereken
davranışlar aktarılmaya çalışılmıştır. Söz konusu kazanımlar programda şöyle verilmiştir:
‘‘Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır’’ ve ‘‘ Yazılarında iml} kurallarını
uygular.’’ (Cemiloğlu, 2015: 255).
Bu programın yeniden gözden geçirilmiş şekli olan 2006 programı ise yazım eğitimi alanını
ilköğretimin ikinci kademe programında ele almıştır. Bu programda da yazım eğitimi alanı
yazma öğrenme alanı altında yer almıştır. Yazım ve noktalama konusu programda altıncı,
yedinci ve sekizinci sınıflar için aynı kazanımlarla verilmiştir. Bu kazanımlar programda şöyle
ifade edilmiştir: ‘‘Yazım kurallarını kavrayarak uygular’’ ve ‘‘Noktalama işaretlerini işlevlerine
uygun olarak kullanır’’ (Cemiloğlu, 2015: 375). Yazım ve noktalama konusu bu programda sınıf
kademeleri gözetmeksizin hazırlanmıştır. Uygulamalar ve kazanımlar, analiz edilmeden
programa konulmuştur. Örneğin; Bu programda sayıların doğru yazımı konusu 6.ve 7. sınıflar
için ayrıntılı olarak ele alınmışken, 8. sınıfta bu konunun ele alınmadığı görülmüştür. 2005
programında ses olaylarına( kalınlık-incelik uyumu, ünsüz benzeşmesi ve ünlü düşmesi)
uğrayan kelimelerin doğru yazımı konusu ve soru eki mi’nin, bağlaç olan de ve ki’nin,
kısaltmalar ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı konusu yalnızca 6. sınıflar için ele
alınmıştır. Bu uygulamaların hepsinin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Öğrenciye kazandırılması
hedeflenen kazanımların, zor olanlarının ilköğretimin ikinci kademesinde, kolay olanlarının ise
ilköğretimin ilk kademesinde öğretilmesi beklenirdi. Dolayısıyla pedagojik ilkelere göre
hazırlanmış bir program değildir.
2015 Türkçe Öğretim Programında Yazım Eğitimi
Yazım ve noktalama konusu bu öğretim programında ise ilköğretimin ilk kademesinde
verilmiştir. 6. 7. ve 8. sınıfların kazanımları incelendiği zaman yazım eğitimi ile alakalı
kazanımların programda yer almadığı görülmüştür. Ancak bu yanlış bir uygulamadır. Yazım
kuralları ve noktalama işaretlerinin her sınıf düzeyi için öğretilmesi gereklidir. Bu öğretim
programında yazım eğitimi, yazma öğrenme alanı altında verilmiştir. Yazma öğrenme alanı
içerisinde yazım ve noktalama konusu 2015 programında ‘‘Yazdıklarını kontrol ederek varsa
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anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri, yazım ve noktalama hatalarını belirler ve bunları düzeltir’’
(MEB, 2015) şeklinde tek bir kazanımla ifade edilmiştir.
Programda dikkati çeken bir diğer nokta, tüm öğrenme alanları ile ilgili olan kazanımların
oldukça yüzeysel bir şekilde ele alınmasıdır. Programlarda hangi noktalama işaretinin ya da
hangi yazım kuralının hangi sınıfta öğretilmesinin uygun olacağı açıkça belirtilmemiştir.
Dolayısıyla bu program da hedef kitlenin anlama\kavrama düzeyine göre hazırlanmamıştır.
Ayrıntıdan uzak, genel ifadelerle oluşturulmuş, pedagojik ilkelere uygun olmayan bir program
olmuştur.
2018 Türkçe Öğretim Programında Yazım Eğitimi
2018 programında yazım eğitimi alanı ilköğretimin ilk kademesinde ele alınmıştır.
programda da yazım ve noktalama konusu yazma öğrenme alanı altında verilmiştir.

Bu

2018 programında yazım ve noktalama konusunda verilen kazanımlar, sadece iki maddeyle
şöyle ifade edilmiştir: ‘‘Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.’’ ve ‘‘
Yazdıklarını düzenler’’ (MEB,2018).
2018 programında kazanımların içerikleri iyi analiz edilmeden, sınıf seviyeleri gözetilmeden
hazırlanmıştır. Mesela 2018 programında ses olaylarına uğrayan kelimelerin doğru yazımı
konusu programda yalnızca 5. sınıf kapsamında ele alınmıştır. Bağlaç olan de ve ki’nin yazımı
konusu ise 2018 programında yalnızca 4. sınıf kapsamında ele alınmıştır.
2018 programında, öğrencinin yazılı metinlerde daha sık karşılaşacağı ve kullanacağı virgül
işareti, birinci sınıf kazanımları arasında yer almazken, ünlem işareti birinci sınıf dahil tüm
sınıfların kazanımları arasında kendisine yer bulmuştur. Kesme işareti programda birinci
sınıf kazanımlarının arasında yer almaz. Öğrencinin metinlerde sıklıkla karşılaşabileceği ve
kullanacağı bir diğer noktalama işareti olan noktalı virgül işareti ise yalnızca beşinci sınıf
kazanımları arasında ele alınmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Cumhuriyet dönemi programlarına yansıyan yazım eğitimiyle ilgili sorunları ve çözüm
önerilerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Yazım ve noktalama, birçok öğretim programında bir öğrenme alanı olarak görülmemiştir.
Başlı başına bir ders olarak birçok öğretim programında yer almamıştır. Yazım eğitimi,
öğretim programlarında genellikle yazma ve dilbilgisi başlıkları altında ele alınmıştır. Bu yanlış
bir uygulamadır. Yazma ve dilbilgisi öğrenme alanları hem süreç hem de öğrenciye
kazandırılması istenen beceriler açısından yazım eğitiminden farklı alanlardır. Bu iki alanın
konuları da yazım eğitimi ile birlikte ele alınacak kadar aynı değildir. «Yazım Eğitimi», hem
Türkçe hem de Edebiyat dersleri içinde bir öğrenme alanı olarak tanımlanmalıdır. “Yazım
Bilgisi” veya “Yazım Eğitimi” adıyla haftada en az iki saat uygulamalı olarak okutulmalıdır.
2. Yazım kılavuzu ve sözlük gibi yazım eğitimine yardımcı olan ders materyallerinin hem
öğretmenler hem de öğrenciler tarafından temin edilmesi gereklidir. Ancak Türkçe sözlük ve
yazım kılavuzuna sahip öğrenci ve öğretmen sayısı azdır.
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3. Programlar incelendiği zaman yazım eğitimi ile alakalı bir müfredatın yapılmadığı görülür.
Yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin analizi iyi yapılmamıştır. Hangi konuların hangi
kademede öğretilmesi gerektiği programlarda açık bir şekilde izah edilmemiştir. Programlarda
verilen kazanımlar ise hedef kitlenin anlama\kavrama düzeyine uygun bir şekilde programa
yerleştirilmemiştir. Mesela 2005 programında sayıların yazımı konusu gibi öğrenilmesi daha
kolay olan bir konunun, altıncı ve yedinci sınıflarda öğretilmesi uygun görülmüşken, de ve ki
bağlacının yazımı gibi öğrenilmesi daha güç olan bir konunun beşinci sınıfta öğretilmesine
karar verilmiştir.
4. Öğretim programlarının kendi aralarında birlik yoktur. Uygulamalar, her öğretim programı
değişikliğinde değişime uğramıştır. Bu durum da öğretim programlarının uygulamaları
arasında çelişki yaşanmasına sebep olmuştur. Mesela 2005 programında büyük harflerin
kullanımı konusu 6. ve 7. sınıflarda açıklanmışken, 2018 programında yalnızca ilköğretimin ilk
kademesinde bu konuya yer verilmiştir. 2005 programında yazımı karıştırılan kelimelerin
(hiçbir, hiçbir şey, herhangi bir, her şey vb.) yazımı konusu 6. 7. ve 8.sınıflar için hazırlanmış
programlarda ele alınmışken, 2018 programında ise bu konuya hiç yer verilmediği
görülmüştür.
5. Yazım eğitimi alanının hangi kademede verilmesi gerektiği konusu üzerinde farklı görüşler
vardır. 2005 programını hazırlayanlar, Yazım Eğitimini ilköğretim birinci kademe (ilkokulda)
programına almışlardır. 2006 programını hazırlayanlar, aynı konuları ilköğretim ikinci
kademe (ortaokul) programına almışlardır. 2015 ve 2017 programını hazırlayanlar ise bu
konuları ilkokul (1.- 5. sınıf) programına koymuşlardır. Bu konuda yapılması gereken şey,
yazım eğitimi ile ilgili bilgilerin zor olanlarının ortaokul kademesinde, kolay olanlarının ise
ilkokul kademesinde öğretilmesidir.
6. Yazım ve noktalama konusu ile ilgili açıklamalar programlarda ayrıntılı olarak yer
almamıştır. Mesela 2015 programında yazım konusu ile ilgili hiçbir çalışma yer almamaktadır.
Yalnızca «Yazdıklarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır » biçiminde geniş
kapsamlı bir kazanım cümlesi yer alır. Yedinci ve sekizinci sınıf programlarında ise yazım ve
noktalama ile ilgili hiçbir kazanıma yer verilmemiştir.
7. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusunda başarısız olunmasının en önemli
sebeplerinden biri de öğrencilere yeterince serbest yazma çalışmaları yaptırılmadan,
noktalama işaretleri ve yazım kurallarının ezberletilmeye çalışılmasıdır. H}lbuki yazım eğitimi
metinler üzerinde yapılırsa başarı sağlanır. Bu ders için edebi ve felsefi metinlerin ağırlıklı
olduğu materyaller seçilmeli veya üretilmelidir.
8. Yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin yazım eğitimi konusunda eğitimlerinin
tamamlandığı varsayılarak onlara bu konuda eğitim verilmiyor. Ayrıca bu konunun nasıl
verimli bir şekilde öğretilmesinin gerektiğine dair de öğretmen adaylarına bir eğitim
verilmemektedir.
9. Yazım ve noktalama konusunda ders kitaplarında verilen etkinlikler yeterli değildir. Ayrıca
öğretmenler de ders kitaplarında verilen etkinliklerin dışına çıkmak istemiyorlar. Sınıf içinde
yapılan yazma çalışmaları da çoktan seçmeli testler üzerinden yapılmaktadır. Bu uygulama ile
öğrenci yazma becersini kazanamaz, yalnızca kuralları ezberlemekle kalır. Ders kitaplarında
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yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili daha fazla etkinliğe ve uygulamaya yer
verilmelidir.
10. Yazım ve noktalama konusunda Türk Dil Kurumuna ve hazırlanan yazım kılavuzlarına
toplumda güven oluşmamıştır. Kılavuzlarda yazım konusunda yapılan değişiklikler kafa
karışıklığına sebep olmuştur. Düzeltme işaretinin adı «şapka» olarak değiştirilmiş ve alay
konusu edilmiştir.
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TABELALARDAN YARARLANMA:
NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
Ercan KAÇMAZ*
Hatice Seda GÜL**
ÖZET
Yabancılara Türkçe öğretimi son yıllarda oldukça önem kazanmış ve birçok üniversite kendi
bünyesinde Türkçe öğretim merkezleri açarak ve yüksek lisans eğitimi vererek Türkçeyi
yabancı dil olarak öğretmede oldukça fazla yol kat etmişlerdir. Yabancı dil öğretimi esnasında,
okullarda veya kurslarda kullanılan materyaller de farklılık ve çeşitlilik göstermektedir. Bu
farklılığın nedenlerinden bir tanesi dil öğrenicilerinin bu dili öğrenirken kendilerine ait olan dil
öğrenme stratejilerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü insanların anlayış, düşünme ve öğrenme
biçimleri birbirinin aynısı değildir ve bundan dolayı dil öğretim materyalleri de öğrenicilere
göre şekillenmelidir. Ancak dil öğretimi süreci kadar dil öğrenimi süreci de oldukça önemlidir.
Yabancı dil öğreniminde içinde bulunulan çevre, kişiyi görsel ve işitsel olarak etkiler. Bu
yüzden öğrenmenin etkili gerçekleşebilmesi için bulunduğumuz çevrenin de bunu destekleyici
nitelikte olması gerekir. Sınıf ortamı yabancı dil öğrenirken en çok bulunduğumuz ortam
olarak düşünülebilir, ancak sınıfta ders saatleri sınırlıdır ve geriye kalan öğrenmeler sınıf
dışında gerçekleşmektedir. Bu bağlamda tabelalar, yani çevremizde gördüğümüz yazılar ve
görseller, sınıf dışı öğrenme materyalleri olarak sayılabilirler ve bu materyaller, öğrenmemizi
olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada yazılı görseller olarak iş yerleri ve
dükk}nların üzerine asılmış olan tabelaların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilgisi ve
kelime öğretimine katkısının olup olmadığı üzerinde durulacaktır. Nevşehir örneğini ele
aldığımız bu çalışmada Nevşehir ili merkezinde bulunan iş yeri tabelalarının Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde ve öğreniminde kullanışlılığı üzerinde durulurken yanlış
kullanılan bazı örneklere de yer verilecektir. Çevrenin öğrenmeyi olumlu yönde etkilemesi ve
tabelaların dil öğrenim materyali olarak kullanılabilmesi için bu yanlış kullanımlara çeşitli
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: tabela, Nevşehir, Türkçe öğretimi, öğrenme stratejileri, görsel materyal
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USING SIGNS WHILE TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS:
NEVŞEHIR SAMPLE
Abstract
Teaching Turkish to foreigners has gained a lot of importance in recent years and many
universities have come a long way in teaching Turkish as a foreign language by opening
Turkish teaching centres within their own bodies and by providing graduate education. During
foreign language teaching, materials used in schools or courses also differ and vary. One of the
reasons for this difference arises from the language learning strategies of language learners
while learning this language. Because people's understanding, thinking and learning styles are
not the same and language teaching materials should be shaped according to the learners.
However, the language learning process is as important as the language teaching process.
Foreign language learning environment affects the person visually and audibly. Therefore, in
order for the learning to take place effectively, our environment should be supportive as well.
The classroom environment can be considered as the most common way of learning a foreign
language; however, the classroom hours are limited and the rest of the learning is outside the
classroom. In this context, the signs, in other words, the writings and visuals we see around us,
can be considered as extracurricular learning materials and these materials have a positive or
negative effect on our learning. This study emphasizes the signboards that are placed on work
places and shops as written visuals and whether they contribute to Turkish grammar and
vocabulary teaching as a foreign language. In this study, which covers the Nevşehir sample,
some wrong examples of these signs will be given, but the main focus will be on the usefulness
of the signboards while teaching and learning Turkish as a foreign language. Since the
environment affects learning positively and in order to use the signs as language learning
materials various suggestions will be made for this improper use of signs. In order for the
environment to affect learning positively and to use the signs as language learning material,
various suggestions will be made.
Keywords: sign, Nevşehir, teaching Turkish, learning strategies, visual material

1. GİRİŞ
Son yıllarda Türkçeye ve Türkiye’ye olan ilgi, önem ve gereklilik artmıştır. Sebep olarak
Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle turistik yerlere gelen yabancılar, eğitim alanındaki
fırsatlardan dolayı gelen öğrenciler veya ülkelerindeki olumsuz şartlardan dolayı gelen
göçmenler sayılabilir. Bu kişilerin Türkiye’de hayatlarını daha kolay yaşayabilmeleri için
ülkenin dilini bilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’deki Türkçe eğitimi önem
kazanmaktadır. Ancak yabancılara dil öğretimi kendi başına bir disiplindir, bu sebeple hem
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Türkçe eğitimi hem de yabancı dil eğitiminin ortak olduğu Yabancılara Türkçe Öğretimi alanı
ihtiyacı doğmuştur.
Aslında büyük bir geçmişe ve derin bir tarih alt yapısına sahip olan Türkçenin henüz 21.
yüzyılın başlarında öneminin artması bu dilin öğretimine gerekli önemin verilmediği anlamına
gelmektedir. Yani Türkçe okunmalı, okutulmalı ve yabancılara öğretimi konusunda da yeterli
ehemmiyet vermelidir. Dilin sahibi olan bir kişi her alanda dili korumalı ve her yerde güzel
kullanma eğiliminde olmalıdır. Bundan dolayı bu çalışma daha çok Türkçenin öğreniminde ve
öğretiminde yararlanılan işyeri tabelalarının öğretime katkısı üzerinde duracaktır.
1.1 Yabancılara Türkçe Öğretimi
Her ne kadar yabancılara Türkçe öğretimi konusunda geç kalınmış olsa da, canlandırmak ve
genişletmek için dil öğreticileri ve yöneticiler ellerinden geleni yapmalı ve bu konuya gereken
önemi vermelidirler. Herhangi bir dil öğretiminde kullanılacak materyaller ihtiyaca göre
değişen yöntem ve tekniklere dayanmaktadır. Öğrenenin amacına göre kullanılacak materyal,
anlatış biçimi ve hatta uygulanacak test ya da değerlendirme aracı değişmektedir. Öğretim
sürecinde en önemli faktör sayılabilecek olan öğretmen, derste en etkili yöntemi bulup
uygulamalıdır. Ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın günümüzde görsel bulunmayan bir
dil sınıfı düşünülemez. Donoghy ve Xerri (2017)’ye göre, dil öğretmenlerinin büyük çoğunluğu
sınıflarında resimleri kullanır. Günümüzün giderek artan görsel dünyasında, ders kitabında
resimler, fotoğraflar, boyamalar, karikatürler bulunmayan; resimli kitaplar, çizgi romanlar,
bilgi kartları, duvar tabloları, Youtube videoları, filmler, öğrencilerin yaptığı resimler, medya,
vb. içermeyen bir dil sınıfı hayal etmek zordur. Bu çalışmada diğer görsellerin yanı sıra
tabelaların seçilme nedeni ise Karademir’in (2004: 1577) belirttiği gibidir:
‘‘Milletlerin hayatında farklı sosyal katmanlar vardır. Dil bu katmanların
her birinde ayrı bir özellik ve önem arz eder. Şüphesiz bu farklı katmanların
buluştuğu şehirlerin cadde ve sokakları, dilin en dinamik olduğu
mekânlardır. Buralarda zengininden fakirine, yazarından siyasetçisine,
köylüsünden şehirlisine her özellikteki bireyin iletişimi söz konusudur.
Herkesin ihtiyaçlarını karşıladığı mağazaların, iş yerlerinin ve diğer
kurumların adları, bir yönüyle bize o mekândaki toplumsal iletişimin bir
fotoğrafını sunar’’.
Nerdeyse her gün içinde gezilen cadde ve sokaklarda Türkçeyi aktif kullanan bireyler olarak,
var olan bu fotoğraf karesinin iyi çekilmesinde elinden geleni yapmalıdır. Söz konusu Türkçe
ise ve bu çalışmada konu olarak ele alınan tabelalar ise, kullanılan kelimelerin doğru seçimi
çekilen fotoğraftaki mutluluğun kaynağı olacaktır. Çünkü bu fotoğraf aslında toplumun aynası
gibidir ve dilin güzel kullanımı konusunda da önem arz etmektedir.
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1.2 Dil öğretiminde Tabela Kullanımı
‘Bir resim, bin söze değer’ ifadesi görsel unsurların etkililiğini özetlemektedir. Tabelalar ve ilan
panoları da insanların evleri dışında en çok maruz kaldıkları görsellerdir. Bu durum yabancı
ülkede yaşayan kişiler için de geçerlidir ve şehir merkezlerindeki afişler, tabelalar, panolar bu
kişilerin zihninde önemli bir yer kaplamaktadır. Ancak insanlar kasıtlı olarak bu görselleri
inceleyip kelime veya dilbilgisi kullanımı bakımından değerlendirmez veya öğrenmez. Fakat
çok sık karşılaşmakla beraber içinde ‘dil’i bulundurması itibariyle tabelalar önemlidir ve
incelenmelidir.
Bir dil öğretmeninin okul çevresindeki tabelaları sınıfta incelemesi ve öğrencilerle beraber
kelimeleri ve eş anlamlarını ya da hangi dilbilgisi kurallarını içerdiğini bulması iyi bir etkinlik
örneği olabilir. Çünkü kitaba veya herhangi bir metne bağlı olunmadığı için öğrenciler rahat
olur, fikirlerini özgürce söyleyebilirler. Eğer seçilen materyal bir iş yeri tabelası ise orada ne
satıldığı veya yapıldığı ile ilgili konuşma etkinlikleri yapılabilir. Özellikle öğrencilerin
yaşanmışlıkları varsa bu etkinlik daha verimli olacaktır. Bahsedilen etkinliklerin işe yaraması
için örneklerin dikkatli seçilmesi gerekir. Çünkü insanlar iş yerlerinin adlarını belirli
sebeplerden dolayı seçerler. Örneğin; kişinin adı veya soyadı, yaşadığı yer ismi, yakınlarının
isimleri, hatta dini terimler, ilgi alanına ait sözcükler veya sadece o iş yerinde bulunan tek bir
nesne bile isim olarak seçilebilir. Kişi bir işyeri açmadan önce o yer için isim düşünür ve bu
isimin anlamından daha çok çekiciliğine önem verir. Her ne kadar ‘‘Tabelalar, göstergelerin
nedenli olarak seçildiği dil olgularıdır.’’ (Şeyda, 2005: 79) dense de bazen neden bu isim
seçilmiş diye düşünülebilir. Örneğin Şekil 1, isim ve iş yeri uyumsuzluğuna örnek olarak
gösterilebilir.
Şekil 1.
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Şekil 1’deki tabelada yer alan kelimeler, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bir birey için
gömlek ve kravat sözcüklerini öğretmeye veya hatırlatmaya yarayabilir. Ancak hem İngilizce
yazılmış hem de Türkçesi ‘prenses’ olan bir iş yeri adını erkek gömlekleri satan bir dükk}na
vermek nedenli seçilmiş bir dil olgusu olamaz.
Çalışmanın amacı, doğru kullanılmış tabelalardaki kelimelerin ve dilbilgisi yapılarının sınıfta
öğretim amaçlı kullanılabileceğini göstermektir. Bunun yanında Türkçenin yanlış kullanıldığı
tabelaların ise öğrenme sürecine nasıl bir etki edebileceğini göstermektir. Yabancı dil öğretimi
ve öğrenimi kelime ve dilbilgisine dayalı olduğundan çalışmamız için seçilen materyal
yabancılara Türkçe öğretiminde kelime ve yabancılara Türkçe öğretiminde dilbilgisi olarak iki
aşamada incelenecektir.
2. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TABELA KULLANIMI
Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşmaları, renkli olmaları, içinde ‘dil’i bulundurmaları
sebebiyle hem otantik hem de özgün bir materyal olduğundan tabelaların yabancı dil öğrenim
sürecine etkisi üzerinde durulmuştur. Derste kullanıldığında bir öğretim aracı, günlük hayatta
karşılaştığımızda ise bir hatırlatma aracı olduğundan tabelalar, rahatlıkla bir yabancı dil
dersinin içinde bulunabilirler. Buna ek olarak özellikle Türkiye’de yaşayan yabancılar için
Türkiye’deki tabelaların doğru kullanılması ve doğru hatırlatmalar yapması gerekmektedir. Bu
çalışmamızda Türkiye’nin Nevşehir ilindeki tabela örnekleri üzerinden kelime ve dilbilgisi
öğretiminden bahsedilecektir.
2.1 Tabelalar İle Kelime Öğretimi
İncelenen iş yerlerinin şu gruplarda yoğunlaştığı görülmektedir:
● Yiyecek
● Giyim
● İletişim araçları
● Bakım ürünleri
● Eğlence alanları
● Ev ürünleri
● Kitabevleri
Bu yoğunlaşma aynı zamanda bize dil öğretirken nelerden başlamamız gerektiğini ve aslında
gerçek hayatta hangi kelimelere daha çok ihtiyaç duyduğumuzu gösterir. Çok sayıda tabela
incelenmiş olup tekrardan kaçınmak amacıyla hepsine yer verilmemiştir.

510

Şekil 2.

Şekil 2’deki tabelaya bakıldığında saat kelimesi yabancı dil dersinde öğretilen, günlük hayatta
sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Tabeladaki saat resimleri ve markaları, Türkiye’de
yaşayan bir yabancıda bu iş yerinde saat satıldığı fikrini verir ve kolaylıkla alışverişini
yapabilir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bir birey de derste gördüğü kelimeyle gerçek
hayatta karşılaşma ve öğrenmesini kalıcılaştırma imk}nı bulur.
Şekil 3.
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‘Giyim’ ünitesinde öğretilenlerin başında gelen ayakkabı sözcüğünü Şekil 3’teki gibi bir iş
yerini gördüğümüzde hatırlanması çok kolay olacaktır. Özellikle vitrinde sıra sıra dizilmiş
ayakkabılar da görünüyorsa, bu kelimenin öğrenilmesi hızlanacak ve kişi bunu kısa zamanda
kullanır hale gelecektir. En çok kullandığımız kelimelerden biri olan ayakkabı kelimesi artık bir
dil öğrenicisi için örneklerde kullanıma hazır hale gelmiş demektir.
Şekil 4.

Şekil 4 ise ‘evin içindeki nesneler’ öğretilirken bahsedilen ancak sonrasında sınıfta pek
kullanılmayan perde sözcüğünü gerçek hayatta öğrenciye renkli ve bağlamın içinde görme
fırsatı sunar.
Şekil 5

‘Yer-yön’ kavramları öğretilirken manav, bakkal, postane, okul gibi yerler kullanılır. Şekil 5’teki
gibi bir kullanım manav kelimesinin hatırlanmasını kolay hale getirir. Ya da meyve ve
sebzelerin hepsini sınıfta göstermek zor olduğundan öğrenmeyi kalıcı hale getirmek ve
yaşanmışlık oluşturmak için öğretmen, öğrenciden ödev olarak bir manava gitmesini ve orada
satılanların listesini hazırlamasını isteyebilir. Böylece kendi hazırladığı Türkçe kelimeler
listesine sahip olur.
Şekil 6

Dillerde kelimeler her zaman basit halde bulunmaz, birleşik sözcükler de kullanılır, öğrenilir
ve öğretilir. Örneğin Şekil 6’daki tabela, sınıfta tahtaya yazılan kitap+ev+i birleşik sözcüğünden
daha etkilidir, çünkü zihne kaydetmesi daha kolaydır. Bu sebeple içerisindeki kitapları da
gören bir öğrenci bu tabela ile kitabevi sözcüğünü bağlam içinde öğrenmiş ve içselleştirmiş
olacaktır.
2.1.1 Kelime Öğrenimine Engel Olan Örnekler
Dil öğretmeni sınıfta doğru yazılmış tabelaları kullanacaktır ancak sınıf ortamı dışındaki
öğrenmelerimiz daha fazladır ve bundan dolayı öğretimden ziyade öğrenim yabancı dil için
daha da üzerinde durulması gereken bir konudur.
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Şekil 7

Şekil 7’de bulunan tabelalar içerdiği kelimeler bakımından Türkiye’de yaşayan bir Türk
öğrenci için bile anlamsızdır. ‘AsheYAN’ ve ‘B-şah DESIGN EVENT’ Türkçede kullanılmaz.
‘Design’ ve ‘event’ sözcükleri İngilizcedir ve Türkçe öğrenen bireye fayda sağlamayacaktır,
hatta İngilizce olduğunu dahi bilmeyen bir öğrenci de bu sözcükleri Türkçeymiş gibi kaydedip
kendini tabelalardaki kelimeleri öğrenmiş sayabilir.
Şekil 8
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Nevşehir’in bünyesinde Kapadokya’yı bulundurmasından dolayı İngilizce kelimeler de
tabelalarda bulunmaktadır. Ancak Şekil 8’deki tabela, Türkçe ve İngilizce kelimelere ek olarak
İngilizce olan bir kelimeyi okunduğu şekliyle yazmak gibi değişik bir yol izlemiştir. ‘İpek Palas
Hotel’de ipek sözcüğü Türkçedir, ancak hotel sözcüğü Türkçede kullanılmaz. Bununla beraber
palas kelimesi ne Türkçe ne de İngilizcedir, iki dil için de öğreniciye fayda sağlamayan bir
kelimedir. Türkçe öğrenen kişinin görmesi gereken sözcük ‘saray’ kelimesi iken, İngilizce
öğrenen kişi için in ise ‘palace’ kelimesidir.

Şekil 9

Aynı karışık kullanım Şekil 9’daki tabelada da karşımıza çıkmaktadır. İçinde bulunan
kelimelerden Türkçede sadece marka sözcüğü kullanılır. Fransızca bir kelime olan bijuteri
sözcüğü de Türkçede vardır ancak tabeladaki gibi ‘bujiteri’ olarak değildir, görseldeki yazım
yanlıştır. Sonuç olarak, bu yanlış kullanımlar, öğrencinin Türkçeyi öğrenme sürecine olumsuz
etki yapar. Türkçeyi bilmediği veya öğrendiklerinin yanlış olduğu izlenimine kapılmasına yol
açabilir.
2.2 Tabelalar İle Dilbilgisi Öğretimi
Değerlendirilen iş yeri isimlerinde sıklıkla kullanılan dilbilgisi yapıları ise şu şekildedir:
● -CI eki
● -sI eki
● -lIk eki
● -lI eki
● -lAr eki
Bu listede bulunan yapım ve çekim ekleri, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken hangi
eklerden başlayabileceğimiz konusunda fikir verir. Aşağıdaki şekiller hangi tabela ile hangi
ekin öğretilebileceğini göstermektedir.
Şekil 10. –CI yapım eki

514

Türk Dil Kurumu yapım eklerini ‘kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir
anlam kazanmasını sağlayan ekler olarak tanımlar ve Türkçe sondan eklemeli bir dil
olduğundan dolayı yapım ekleri de çok sık kullanılır. Şekil 10’daki tabelalarda görülen
sözcükler ve ekler Türkçe dersinde öğretilmektedir. Doğru şekilde yazılmış olan bu tabelalar
da bahsedilen öğrenim sürecini destekleyen ve kalıcılığını artıran bir niteliktedir. Örneğin,
‘yemek’ başlığı altında verilen ve aynı zamanda kültürü yansıtan menemen sözcüğü, -CI ekini
alarak menemenci: menemen yapılan yer veya menemen yapan kişi anlamını kazanmaktadır.
Aynı durum telefoncu için de geçerlidir. Ayrıca bu örneklerle ekteki ses değişimleri de
açıklanabilir ve öğrenmesi daha kolay hale gelebilir.
Şekil 11. –CI ekinin benzeşmesi

Sert ünsüzle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir kelimeye c, d, g ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek
getirildiğinde ekin başındaki ünsüzün sertleşmesi olayı Türkçe dilbilgisi dersinde öğretilmesi
gereken bir konudur. Sınıfta tahtaya yazılıp bir daha görülmeyecek olan bir konunun
unutulması muhtemeldir, ancak Şekil 11’deki gibi bir tabela, ünsüz sertleşmesi kuralını
unutturmayacaktır.
Şekil 12. –I tamlanan/ iyelik eki

Türkçede isimler her zaman tek bir kelimeyle karşılanmaz, birden fazla isimle anlam ilişkisi
kurarak yeni bir sözcük kast edilebilir. Şekil 12’deki pabuç ve saray kelimeleri belirtisiz isim
tamlaması oluşturmuştur. Belirtisiz isim tamlamaları, tamlayanın ek almadığı, sadece
tamlananın ek aldığı tamlamalardır. Tabeladaki örnekte pabuç sözcüğü tamlayan, saray
sözcüğü ise tamlanandır. Bu durumda saray sözcüğü –I tamlanan ekini almak zorundadır.
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Şekil 13. –(s)I tamlanan/ iyelik eki

Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmadığından, ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle
başlayan bir ek getirildiğinde sözcükle ek arasına “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden biri
girer. Bu kuralın sınıfta tahtaya yazıldığı hali ve kuralın örneğini gerçek hayatta, büyük boyutta
ve desenli şekilde görmek arasında elbette fark olacaktır. Şekil 13’teki tabela bir öğrenciye,
tamlanan olan tekne sözcüğüne –I iyelik eki getirildiğinde ‘s’ kaynaştırma ünsüzünü kullanması
gerektiğini anlatmıştır.
Şekil 14. –CI yapım eki & -lIk isimden isim yapım eki

Yapım ve çekim ekleri anlatılırken bahsedilen bir diğer konu ise bir sözcüğe birden fazla ek
getirilebilmesidir. Şekil 14’teki tabela hem sahil ve balık arasındaki anlam ilişkisini
göstermekte hem de bahsedilen kurala bir örnek oluşturmaktadır. Balık sözcüğü –CI ekini alır,
benzeşmeye uğrar ve balıkçı: balık tutan ya da satan kişi olur. Aynı zamanda yeni sözcük olan
balıkçı, bir ek daha alıp balıkçılık: balık avlama, üretme, besleme ve pazarlama gibi balıkçının
yaptığı iş olur. Bu durumda Şekil 14, hem kelime öğrenimi için hatırlatıcı niteliktedir hem de
bahsedilen ek alma durumu için uygun bir örnek olmuştur.
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Şekil 15. –lI yapım eki & -lAr çokluk

Son olarak Şekil 15 birden çok ek kullanımına örnektir, ancak başka bir kuralı daha bu
tabelada görebiliriz. Ad soylu kelimelere gelerek herhangi bir nesne veya özelliğe sahip olma
anlamına gelen –lı/-li/-lu/-lü eki, özel adlarda kesme işareti ( ’ ) ile ayrılmaz. Bu kuralı ve ses
uyumundan dolayı –li ve –ler ekinin kullanımını görsel olarak Şekil 15’te Niğdeliler olarak
görebilir ve doğru kullanımı hatırlatmaya katkısı vardır diyebiliriz.
2.2.1 Dilbilgisi Öğrenimine Engel Olan Örnekler
Tabelalar görsel araçlar olduğundan dolayı onlarla öğrenme ve hatırlama kolaylaşmaktadır,
ancak bu her zaman doğru kullanımların zihne kaydedileceği anlamına gelmez. Kelime
öğrenimine engel olan ve yazım yanlışı bulunduran örnekler gibi çevremizde dilbilgisi
kurallarına uygun olmayan tabelaları da görmek mümkündür. Bu şekilde hatalar içeren
görseller ise öğrencileri bilgilerinden şüphe duymaya veya yanlış genellemelere
yönlendirebilir. Öğrenci, sınıfta öğretmenin anlattığına ters olan bir kuralı gerçek hayatta
gördüğünde muhtemelen öğretmenin ‘söylediğini’ değil, kendi yaşamında ‘deneyimlediğini’ ve
‘gördüğünü’ hatırlayacaktır. Sonuç olarak, çalışmamızda karşılaştığımız dilbilgisi kurallarına
uygun olmayan tabelalar Şekil 16,17 ve 18’de gösterilmiştir.
Şekil 16. –CI yapım eki

Şekil 16’daki tabelada görüldüğü gibi gözlük sözcüğüne –CI yapım eki getirilirken ses
uyumundan dolayı –cü eki getirilmiş, ancak benzeşme kuralına uyulmamıştır. Gözlükçü olması
gereken kelimeyi ‘gözlükcü’ olarak kocaman ve renkli bir yazı halinde gören bir öğrenci, daha
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sonrasında ‘gördüğü’ gibi hatırlayacaktır. Aslında hem ünlü uyumu hem de –CI ekinin
öğretilmesinde kullanılabilecek bir sözcük, hatalı yazıldığından dolayı beklenenin tersine
öğrenmeyi olumsuz etkilemiş olacaktır.
Yapılan yanlışlığa sadece bir –cü eki yanlış yazılmış diye bakılmamalı, dilin korunması için en
ufak hatadan bile kaçınılması gerekir. Dile verilen önem her yerde ve her ortamda
sergilenmelidir. Yöneticilerin yanlarında bulunan uzman kişilerin yapılan yanlışlığın
düzeltilmesi hususunda işyeri yetkilisini uyarması bu yanlışlığın kolayca ortadan kalmasını
sağlayacaktır. Bu da dili hem iyi kullanmayı hem de korumayı sağladığı gibi ardından dilin
öğretimini de kolaylaşacaktır.
Şekil 17. –lI yapım eki

518
Şekil 15’te bahsedilen kurala uyulmayan bir tabelayı ise Şekil 17’de görebiliriz. Kesme
işaretiyle ayrılmaması gereken Kayserili sözcüğü ayrı yazılmıştır ve öğrenicinin aklında bu
şekilde kalmasına sebep olabilir, çünkü görsel olarak desteklenmiştir.
Şekil 18. Tamlayan (ilgi) eki / isim tamlaması

Tamlayanların yanlış olması veya yazılması, tamlananı da anlamsızlaştırır. Örneğin Şekil
18’deki tabelalara bakıldığında ‘digital dünyası’ için tamlayanı Türkçede bulunan bir sözcük
değildir, bu nedenle uygun bir tamlama örneği değildir diyebiliriz. Diğer tabelada ise ‘Erol’ ismi
özel isimdir ve kendinden sonra gelecek olan ek kesme işaretiyle ayrılmalıdır. ‘Erol’un

Mağazası’ şeklinde bir kullanım doğrudur ve hem tamlanan hem tamlayan ek aldığı için
belirtili isim tamlamasına örnektir. Ancak Şekil 18’deki tabelada tamlayan eki eksiktir, bu
nedenle dilbilgisi kuralına uygun olmayan bir örnektir.
3. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çalışmanın içeriğini oluşturan tabelalar gibi farklı
materyallerden yararlanmak da mümkündür. Çilenti’ye (1984) göre, öğrendiklerimizin
%83’ünü görme yoluyla öğreniriz ve bu öğrenmeyi tabelalar ile gerçekleştirmek farklı bir
deneyim olacaktır. Ayrıca gerçek hayatta karşılaştığımız için öğrenmeye yaşanmışlık ilkesi de
d}hil olur ve akılda kalıcılık artar. Benzer şekilde, “Öğrenci motivasyonunu ve başarısını
artırmak için kullanılabilecek materyallerden biri de market broşürleridir… Market broşürlerinin
kullanılmasıyla; çalışmalar çeşitlendirilmiş, görsel açıdan zengin materyaller kullanılmış, günlük
hayatın içinden alınmış materyallerden(otantik materyal) yararlanılmış olur. Bu ise öğrencilerin
derse olan ilgisini ve dersteki başarısını artırır” (Doğan, 2014: 96). Bu durum hem görsel hem de
özgün yazılar olarak karşımıza çıkan tabelalar için de geçerlidir.
Kelime öğretimi ve hatırlama sürecinde faydalı olabilecek bu materyallerin doğru yazılmamış
veya seçilmemiş olması, dil öğrenicilerinin kafasını karıştırmaktadır ve yanlış öğrenmelere
sebep olmaktadır. Bununla birlikte, “İş yeri adlarının Türkçenin kurallarına uygun olarak
hazırlanmaması, yabancı unsurların iş yerlerine ad olarak verilmesi, yabancı dillere mahsus
sembol, ek ve edatların iş yeri adlarında kullanılması Türkçeyi olumsuz etkilemektedir.
Türkiye’de iş yeri adları üzerine son yıllarda birçok inceleme ve araştırma yapılmış olmasına
karşın genel bir envanter çıkarılmamıştır” (Gaddar, 2014: 321).
Tabelaların özensiz ve dikkatsiz seçilmesinin ve/veya yazılmasının, Türkçeye zararlarına ek
olarak ticari anlamda da iş yeri sahibine zarar vermektedir. Çünkü “Alıcı’nın zihninde karşılığı
bulunmayan, diğer bir deyişle onun kültüründe yeri olmayan veya bir anlam ifade etmeyen
kelimelerden oluşturulmuş bir isim, çok fazla müşteri çekme amacına hizmet edemeyecektir”
(Boyraz, 2003: 2). Bu bağlamda güzel ve doğru Türkçe kullanılarak hazırlanan iş yeri
tabelaları, hem sahibine, hem o şehirde yaşayan insanların iletişimlerine, hem de o şehirdeki
Türkçeyi öğrenen bireylere fayda sağlamış olacaktır. Dahası, yabancı dil olarak Türkçe
dersinde özgün bir materyal olarak kullanılabilecektir.
Bir dilin korunması sadece yazılı kurallarla veya mevzuatla değil herkesin elinden gelen
hassasiyeti göstermesi ile gerçekleşir. Mamafih bazı somut yaptırımlarla herkesin ilgisinin
çekilmesi ve gerekirse bazı yasaların çıkarılması dili koruma adına gereklilik arz edebilir.
Başka kültürlerin ve dillerin baskısından kurtulmak ve korunmak için bu tür yasalara ihtiyacın
olduğu aşik}rdır. Buna rağmen başarısız olunsa bile onurlu mücadele veriliyor demektir
(Erdenk, 2009:107). Ancak ister yasa çıkartılsın, ister mevzuatlar değiştirilsin, ister her gün
yeni bir tüzük ilan edilsin, bir dilin korunması ve doğru kullanılması adına gerek okul
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ortamında öğretmen, öğrenci ve veliler, gerek işyeri ortamında işveren ve işçiler ve gerekse
toplumun her alanındaki kişiler gereken ehemmiyetin farkına varmalı ve ona göre
davranmalıdır.
Türkçenin kullanımına ve korunmasına gerekli önemin verilmesi başka dillerin öğrenilmemesi
veya kullanılmaması anlamına gelmez. Burada üzerinde durulan konu dilin temiz ve doğru
kullanımını sağlarken gelecek nesillere de doğru aktarımını yapılmasıdır. Bunun başarılması
içinde her alanda dilin doğru kullanımının sağlanması gerekir. Bu çalışma söz konusu
alanlardan sadece biri olan tabelalar ve tabelaların dil öğretimindeki önemi üzerinde
durmuştur.
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TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
M. Kürşad YANGİL
M. Yasir OPUŞ**
ÖZET
Araştırmanın amacı, Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının
eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Amaca
yönelik olarak araştırmaya katılan öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algı
düzeyleri belirlenerek, çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya 2017-2018 güz döneminde bir devlet üniversitesinin
Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları katılmıştır. Bu bağlamda
araştırmaya katılan adaylar üzerinde bir anket çalışması yapılarak veriler elde edilmiştir.
Düzenlenen anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde adaylara yönelik çeşitli
bilgilerin elde edilmesi amacıyla 11 sorudan oluşan kişisel bilgiler formu; ikinci bölümde ise,
Karadeniz (2014) tarafından geliştirilen 33 maddenin yer aldığı “Eleştirel Okuma Özyeterlik
Algısı Ölçeği”kullanılmıştır. Araştırmada derlenen veri seti SPSS 18.0 istatistik paket
programıyla analize uygun hale getirilmiştir. Araştırma verileri normal dağılım göstermediği
için ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Kruskal-Wallis
testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının
eleştirel okuma özyeterlik algısı ölçeğinin alt boyutları olan sorgulama, analiz, değerlendirme,
çıkarımda bulunmayla benzerlikleri ve farklılıkları bulma boyutlarına katılıyorum düzeyinde
görüş belirttikleri sonucu elde edilmiştir. Ayrıca eleştirel okuma özyeterlik algılarının cinsiyete
göre anlamlı farklılık gösterdiği, alt boyutlarda ise analiz ve değerlendirme alt boyutlarının
cinsiyete göre, analiz alt boyutunun öğrenim gördükleri sınıfa göre ve sorgulama alt
boyutunun da anne okuma alışkanlığına göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Okul öncesi eğitimi, mezun olunan okul, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, annenin
çalışma durumu, babanın çalışma durumu, ailenin aylık geliri, baba okuma alışkanlığı ve
yaşanılan yer açısından hem genel eleştirel okuma özyeterlik algıları hem de alt boyutlarında
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel okuma, özyeterlik, Türkçe öğretmen adayları
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EXAMINATION OF THE CRITICAL READING SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF TURKISH
TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Abstract
The aim of the study is to examine the critical reading self-efficacy perceptions of the teacher
candidates studying in the Department of Turkish Teaching in terms of various variables. As
aim-oriented, the teacher candidates' critical reading self-efficacy perception levels were
determined and it was tried to execute whether they differ or not according to the various
variables. The teacher candidates studying in the Department of Turkish Teaching at a public
university, in the 2017-2018 fall semester, attended the study. Within this context, for the data
collection a survey was conducted on the candidates who participated in the study. The survey
consists of two parts. In the first part, it was used a personal information form consisting of 11
questions to obtain various information about the candidates; in the second part, it was used
the Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale which included 33 items and developed by
Karadeniz (2014). The data set collected in the study was adapted to analysis with SPSS 18.0
statistical package program. Since the study data did not show normal distribution MannWhitney U test was used for pairwise comparisons and Kruskal-Wallis test was used for
multiple comparisons. According to the results of the study, it was found that the teacher
candidates who participated in the study stated their opinions on agree level in the subdimensions of critical self-efficacy perception scale which are questioning, analysis, evaluation,
making an inference, finding similarities and differences sub-dimensions. In addition, it was
found that the critical reading self-efficacy perceptions differed significantly according to the
gender, whereas in the sub-dimensions of analysis and evaluation differed significantly
according to gender, in the sub-dimension of analysis differed significantly according to the
grade and in the sub-dimension of questioning differed significantly according to the motherreading habits. There is no significant difference in both general critical reading self-efficacy
perceptions and in the sub-dimensions according to the pre-school education, school
graduated from, mother education level, father education level, mother's working status,
father's working status, family income per month, father-reading habit and place of living.
Keywords: Critical reading, self-efficacy, Turkish teacher candidates
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1. GİRİŞ
Türkçe dersi dört temel dil becerisinden oluşmaktadır. Bu beceriler anlama ve anlatma
başlıkları altında yer alırlar. Anlama, okuma ve dinleme becerilerini; anlatma ise konuşma ve
yazma becerilerini içine alır.
Okuma, dil becerileri sıralamasında öğrenilmesi bakımından dinleme ve konuşmadan sonra
üçüncü sırada yer alır. Bu açıdan bakıldığında Türkçenin esaslarına uygun bir okumanın
gerçekleşebilmesi için sırasıyla dinleme ve konuşma becerilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi
gerekmektedir. Okuma; bireyin kendini ve yaşadığı evreni tanımak ve anlamlandırmak için
kullandığı önemli bir beceridir. Günümüzde bilginin evrensel anlamdaki gelişim ve dönüşümü
dikkate alındığında okuma becerisi daha bir önem kazanmaktadır.
Okuma becerisiyle ilgili olarak yapılmış çalışmalar incelendiğinde birçok tanım yapıldığı
görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir. Okumak, bir yazıyı meydana getiren harf
ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek (TDK, 2019), yazılı bir metni gözle
izleyip anlamını kavramak, gerekirse seslendirmek (Sezer vd., 1991:77) şeklinde
tanımlanmaktadır. Yapılan tanımlarda ileri çıkan temel görüş anlam çözmek ve
değerlendirmektir.
Okuma, insanı birçok açıdan geliştiren önemli bir beceridir. Okuma insanın kavrama ve
düşünme yönlerini geliştirir. Öğrenme kavrayışını, analiz ve sentez gücünü, yorumlama ve yeni
hükümler verme yeteneğini artırır (Özbay, 2014:2). Özellikle eğitim açısından
düşünüldüğünde okuma becerisinin geliştirilmesi yalnızca Türkçe dersleri bakımından değil
tüm dersler ve eğitim hayatının tümünde kazanılması gereken önemli bir beceri olarak ön
plana çıkmaktadır.
Günümüz dünyasında birbirinden farklı ortamlarda sunulan birçok metinle karşılaşmaktayız.
Özellikle son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler okuma anlamında da yeni beceriler
edinmemizi ve daha seçici olmamızı gerektirmektedir. Karşılaşılan metinlerden bazıları okuma
amacına bağlı olarak daha dikkatli bir şekilde okunurken bazı metinlerin ise sadece ana fikrine
odaklanılır. Özbay, amaca göre okumayı belirleyen hususların, ihtiyaçlar, zaman,
imk}nlar(2014:107) gibi bazı özellikler sonucunda gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu açıdan
bakıldığında insanlar amaçları ve yukarıda belirtilen özellikleri göz önünde bulundurarak bazı
okuma tür, yöntem ve teknikleri geliştirmişlerdir. Bu yöntem ve tekniklerden biri de eleştirel
okumadır.
Eleştirel okuma, bireyin okuduklarını yargılaması, sorgulaması, değerlendirmesi, güvenilir
kaynaklardan yararlanarak ve kendi aklını kullanarak bir sonuca varmasıdır (Özensoy,
2012:198).Okunan metnin anlaşılması bu yöntem açısından yeterli değildir. Okurken
düşünülmesini, konunun yorumlanmasını ve eleştirel bir gözle bakılmasını gerektirmektedir.
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Eleştirel okuma, doğru bilgiye ulaşma çabasının ve gelişimin bir göstergesidir. Metni ve metin
dışı bilgileri, tecrübeleri bir arada kullanabiliyor olmak demektir. Günümüzdeki iletişim
bombardımanı içinde bunun büyük bir önemi vardır (Özbay, 2014:166).

Yapılandırmacı eğitim yaklaşımının sorgulama, düşünme, yorum yapma ve öğrenilenlerden
yeni bir sonuca ulaşma gibi prensiplerini göz önünde bulundurulduğunda eleştirel okumanın
okuma becerisi yöntem ve teknikleri arasında tüm bu prensipleri karşıladığı ifade edilebilir.
Eğitimin bireyi geliştirici yönü açısından eleştirel okumaya eğitim kurumlarında daha fazla yer
verilmelidir. Bu açıdan eğitim kurumlarının önemli paydaşlarından olan öğretmenlerin bu
yöntem konusunda yeterince bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu sürecin başarıya ulaşmasında birçok farklı
etken söz konusudur. Bu etkenlerden birisi de bireyin kendine olan inancı yani kendini yeterli
ve güvenli hissetmesidir. Yani öz-yeterlik algısının gelişmiş olmasıdır. Öz-yeterlik sosyal
psikoloji alanında geliştirilmiş bir kavramdır.Bandura (1997), öz-yeterlik algısını bireyin, belli
bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, yerine getirme kapasitesi
hakkında kendine ilişkin yargısı şeklinde tanımlamaktadır. Öz-yeterlik bir konuya ilişkin
olarak bireyin istenilen amaca ulaşabilmek için gerçekleştireceği eylemleri ve sergileyeceği
becerileri hakkında kendine olan inancıdır.
Eğitim açısından bakıldığında bir öğretmenin ya da öğretmen adayının da öz-yeterlik inancının
yüksek olması önemlidir. Bir öğretmenin öz-yeterlik inancı, zor ya da güdülenmemiş
öğrenciler arasında bile, öğrenci katılımının ve öğrenmenin istenen sonuçlarını ortaya çıkarma
becerisine ilişkin inancıdır ( Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy, 2001’den akt. Saracaloğlu vd.
2010: 266). Öğretmen öz-yeterliği; öğretmenlerin öğretme işini başarılı bir şekilde yerine
getirebilmeleri için gerekli davranışları gösterebilecekleri konusundaki inanışları; öğrencilerin
performanslarını etkileme kapasitelerine olan inançları olarak betimlenmektedir (Saracaloğlu
vd. 2006).
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmayla Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının
eleştirel okuma öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesini
amaçlanmaktadır. Amaç doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının eleştirel
okuma öz-yeterlik algı düzeyleri belirlenerek, çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip
göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2.2. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Aracı
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Bu araştırmanın evrenini 2017- 2018 güz döneminde bir devlet üniversitesinin Türkçe
Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları, örneklemini ise ilgili dönem
itibariyle Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve rastgele seçilen 151 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan adaylar üzerinde bir anket çalışması yapılarak veriler
elde edilmiştir. Düzenlenen anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde adaylara
yönelik sınıf, cinsiyet, okul öncesi, mezun olunan okul, anne ve babanın çalışma durumu, anne
eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi, anne ve babanın okuma alışkanlıkları, gelir düzeyi ve
yerleşim yeri olmak üzere bilgilerin elde edilmesi amacıyla 12 sorudan oluşan kişisel bilgiler
formu; ikinci bölümde ise, Karadeniz (2014) tarafından geliştirilen 33 ifadenin/maddenin yer
aldığı 5’li Likert tipi olan ölçek olan “Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeği”kullanılmıştır.
Ölçeğin sorgulama, analiz, değerlendirme, çıkarımda bulunma, benzerlikleri ve farklılıkları
bulma olmak üzere beş alt boyutu bulunmaktadır.
2.3. Bulgular
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 18.0 istatistik paket programında analize uygun hale
getirilmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin belirlenmesi
amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testinin sonuç değerinin
anlamlılık düzeyinin 0.05’in üzerinde olması verilerin dağılıma uygunluk gösterdiğini ortaya
koymaktadır. Testin sonucuna göre verilerin normal dağılım göstermedikleri saptanmıştır. Bu
doğrultuda katılımcıların sorgulama, analiz, değerlendirme, çıkarımda bulunmayla
benzerlikleri ve farklılıkları bulma ve genel okuma öz-yeterlilik algılarıyla demografik
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ikili karşılaştırmalarda Mann
Whitney U testi ve çoklu karşılaştırmalarda ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Araştırmanın güvenirlik katsayısının hesaplanmasında Cronbach Alfa katsayısı kullanılmıştır.
Araştırmada eleştirel okuma öz-yeterlilik algıları ölçeğine ilişkin 33 soru için hesaplanan
Cronbach Alfa katsayısı 0.933 olarak belirlenmiştir.

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Demografik Özellikler
Yüzde
Frekans
Toplam
Cinsiyet
Bayan
64.2
97
Erkek
35.8
54
Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
23.8
36

Okul
eğitim
Mezun

öncesi
olunan

2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Var
Yok
Diğer

27.2
27.8
21.2
19.2
80.8
11.9

41
42
32
29
122
18

525

okul

Annenin Eğitim
Durumu

Babanın Eğitim
Durumu

Annenin çalışma
durumu
Babanın çalışma
durumu
Gelir

Annenin okuma
alışkanlığı
Babanın okuma
alışkanlığı
Yerleşim yeri

Öğretmen Lisesi
Anadolu Lisesi
Temel Lise
Meslek Lisesi
Okuryazar değil
Sadece
okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Okuryazar değil
Sadece
okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışıyor
Çalışmıyor
1000- altı
1001-1500
1501-2000
2001-3000
3001-4000
4001- üstü
Okumaz
Nadir okur
İyi bir okuyucu
Okumaz
Nadir okur
İyi bir okuyucu
Köy
İlçe
Şehir
Büyükşehir

9.9
45.0
16.6
16.6
9.9
4.6

15
68
25
25
15
7

55.6
13.2
13.2
1.3
2.0
1.3
1.3

84
20
20
2
3
2
2

37.7
21.9
24.5
4.0
9.3
20.5
79.5
81.5
18.5
8.6
28.5
21.2
23.8
12.6
5.3
31.8
58.3
9.9
39.1
53.0
7.9
21.9
31.1
18.5
28.5

57
33
37
6
14
31
120
123
28
13
43
32
36
19
8
48
88
15
59
80
12
33
47
28
43

151

Tablo 1’e göre öğretmen adaylarının % 64.2’si bayan adaylardan oluşmaktadır. Katılımcıların
sınıf dağılımları incelendiğinde görece olarak 2. ve 3. sınıfların çoğunlukta olduğu
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görülmektedir. Adayların % 80.8’inin okul öncesi eğitimi almadıkları, %45’inin Anadolu lisesi
mezunu olduğu, % 55.6’sının annesinin % 37.7’sinin babasının ilkokul mezunu, % 79.5’nin
annesinin % 18.5’inin babasının çalışmadığı, % 58.3’ünün 2000 tl altı gelir seviyesinde olduğu,
anne ve babanın okuma alışkanlıklarının % 90 iyi okuyucu olmadıkları ve % 53’ünün köy ve
ilçede yaşadıkları tespit edilmiştir.
Tablo 2. Eleştirel Okuma Öz-yeterlilik Algı Düzeyleri
Boyutlar

Ortalama

Sorgulama (Boyut 1)

4.04

Analiz (Boyut 2)

4.10

Değerlendirme (Boyut 3)

4.11

Çıkarımda Bulunma (Boyut 4)

3.92

Benzerlikleri ve Farklılıkları Bulma
(Boyut 5)

4.12

Toplam

4.06
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Tablo 2’de Türkçe öğretmen adaylarının sorgulama, analiz, değerlendirme, çıkarımda
bulunma, benzerlikleri ve farklılıkları bulma boyutlarıyla genel eleştirel okuma öz-yeterlilik
algı düzeyleri yer almaktadır. Ortalamalara göre Türkçe Eğitim Bölümü öğrencilerinin eleştirel
okuma öz-yeterlik boyutları birbirlerine yakın olmakla birlikte, öğretmen adaylarının
çıkarımda bulunma boyutunun diğer boyutlara göre çok az düşük olduğu söylenebilmektedir.
Tablo 3.Eleştirel Okuma Öz-yeterlilik Algı ve Boyutları İkili Karşılaştırma Sonuçları
Boyut 1
Boyut 2
Boyut 3 Boyut 4 Boyut 5 Toplam
Cinsiyet
Okul Öncesi
eğitim
Annenin çalışma
durumu

p
p

0.661
0.113

0.007
0.543

0.027
0.476

0.156
0.719

0.214
0.971

0.047
0.280

P

0.450

0.396

0.258

0.360

0.737

0.707

Babanın çalışma
durumu

p

0.080

0.198

0.476

0.377

0.762

0.257

Tablo 3’te cinsiyet değişkenine göre analiz (p=0.007), değerlendirme (p=0.027) ve genel
eleştirel okuma öz-yeterlilik algısı (p=0.047) anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık
bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek öz-yeterlik düzeyine sahip olmasından

kaynaklanmaktadır. Ancak okul öncesi eğitim, annenin ve babanın çalışma değişkenlerine göre
genel eleştirel okuma öz-yeterlilik algısında ve boyutlarında anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır.
Tablo 4.Eleştirel Okuma Öz-yeterlilik Algı ve Boyutları Çoklu Karşılaştırma Sonuçları
Sınıf
Mezun olunan
okul
Anne eğitimi
Baba eğitimi
Gelir Düzeyi
Anne okuma
alışkanlığı
Baba okuma
alışkanlığı
Yerleşim yeri

χ²
p
χ²
p
χ²
p
χ²
p
χ²
p
χ²
p
χ²
p
χ²
p

Boyut 1

Boyut 2

Boyut 3

Boyut 4

Boyut 5

Toplam

3.175
0.365
1.760
0.780
4.114
0.661
8.768
0.187
8.149
0.148
6.170
0.046
1.642
0.440
6.285
0.099

7.845
0.049
0.708
0.950
5.402
0.493
6.484
0.371
10.040
0.074
3.763
0.782
0.372
0.830
6.363
0.095

3.208
0.361
2.595
0.628
3.215
0.718
10.893
0.092
2.075
0.839
3.716
0.152
0.037
0.982
5.066
0.167

5.478
0.140
5.770
0.217
6.298
0.391
7.958
0.241
5.745
0.332
0.491
0.156
1.930
0.381
4.006
0.261

6.424
0.093
5.389
0.250
3.648
0.724
5.058
0.536
0.980
0.964
3.239
0.198
0.479
0.787
7.345
0.062

5.078
0.166
1.768
0.413
4.047
0.670
7.429
0.283
4.983
0.418
4.665
0.097
0.056
0.972
7.375
0.061

Tablo 4’te analiz alt boyutu sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Utesti`nde p<0,05
düzeyinde anlamlılık seviyesine bakılmış ve farklılık olan grupların ortalamaları analiz
edilmiştir. Yapılan ikili karşılaştırmalar açısından bu fark, birinci sınıfların üçüncü ve dördüncü
sınıflara göre daha düşük ortalamalara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Sorgulama alt
boyutunun ise anne okuma alışkanlığına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu
fark nadir okuyucu annelerle iyi okuyucu anneler arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.
Ancak okul öncesi eğitimi, mezun olunan okul, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, annenin
çalışma durumu, babanın çalışma durumu, ailenin aylık geliri, baba okuma alışkanlığı ve
yaşanılan yer açısından hem genel eleştirel okuma öz-yeterlik algıları hem de alt boyutları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir.

3. SONUÇ
Bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz-yeterlik algıları çeşitli
demografik özellikler dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen
adaylarının sorgulama, analiz, değerlendirme, çıkarımda bulunma, benzerlikleri ve farklılıkları
bulma boyutlarında öz-yeterlik algıları yüksek düzeyde çıkmıştır.Ülper ve Bağcı (2012),
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Topçuoğlu ve Sever (2013), Aybek ve Aslan (2015) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları
bu sonuçlarla örtüşmektedir.

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz-yeterlik algı
düzeyi cinsiyet değişkeni açısından analiz (p=0.007), değerlendirme (p=0.027) ve genel
eleştirel okuma öz-yeterlilik algısı (p=0.047) anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık
bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek öz-yeterlik algısına sahip olmasından
kaynaklanmaktadır. Ancak Karasakaloğlu, Saracaloğlu ve Özelçi (2012) tarafından yapılan
araştırmada cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Günümüz eğitim hayatı açısından oldukça önemli bir yere sahip olan okul öncesi eğitim,
annenin ve babanın çalışma değişkenlerine göre genel eleştirel okuma öz-yeterlilik algısında
ve boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda şu öneriler geliştirilebilir.
-Eleştirel okuman öğretmen yetiştiren programlarda artık bir ders olarak yer almalıdır.
Eleştirel okumanın ders olarak okutulması bireylerin öz-yeterlik algılarının gelişimine,
yeteneklerine ve kendilerine olan inançlarına faydası olacaktır.
-Öğretmen yetiştiren programlar arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak hangi branş
öğretmenlerinde eksiklik olduğu görülüp çözüm geliştirilebilir.
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ORTAOKULDA YÜRÜTÜLEN PROJE ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TÜRKÇE
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu araştırmanın amacı; ortaokul Türkçe derslerinde öğrencilerin istekleri doğrultusunda
belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün
düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni
rehberliğinde öğrencilerin bireysel veya grup h}linde yapılan çalışmaları ifade eden proje
çalışmalarının uygulamaları ile ilgili öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel
araştırma yaklaşımıyla yürütülmüş olup veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi
kullanılmıştır.Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi
tekniği kullanılmıştır. Görüşme ile öğretmenlerin verdikleri cevaplardan hareketle Ortaokulda
yürütülen proje çalışmalarına yönelik Türkçe öğretmenlerinin görüşleri ile ilgili bulgulara
ulaşılmaya ve bulgulardan sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığında
görevli Türkçe öğretmenlerinin oluşturduğu bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, proje çalışmaları, kolektif çalışma, beceri geliştirme,
ölçme değerlendirme.
EVALUATION OF TURKISH TEACHERS 'VIEWS ON PROJECT STUDIES CONDUCTED IN THE
SECONDARY SCHOOL
Abstract
The purpose of this research; examining, researching and commenting on a subject
determined in accordance with the requests of the students in secondary school Turkish
courses; The aim of this course is to reveal the opinions of the teachers about the practices of
the project studies which express the work of the students in individual or group guided by the
instructor. The research was conducted with a qualitative research approach and the interview
method was used as a data collection tool. In the analysis of the obtained data, content analysis
technique was used from qualitative data analysis techniques. Based on the answers of the
teachers and the interviews with the teachers, the findings about the opinions of the Turkish
teachers about the project work carried out in the secondary school were reached and the
results were tried to be obtained. The research was conducted through a study group
composed of Turkish teachers working at the Ministry of Education.
Keywords: Turkish education, project studies, collective work, skill development, assessment
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GİRİŞ
Eğitim, bireylerin etkileşimli etkinlik ortamlarında kendi yeteneklerinin farkına varıp, öz
güven sahibi olmalarını ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlayan dinamik bir süreçtir.
Bu sürecin önemini bilen her öğretmenin, çalışmalarını, öğrenciyi merkeze alarak düzenlemesi
ve etkinliklerini beceri geliştirme amacıyla çeşitlendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin
araştırarak ve keşfederek öğrenmelerine, yaparak-yaşayarak beceri kazanmalarına,
öğrendiklerini arkadaşları, ailesi ve çevresindeki diğer insanlarla paylaşmalarına imk}n
tanımak, eğitimde hedeflenen kazanımları kazandırmanın ilk ve en önemli adımıdır.
Yapılandırmacı eğitim anlayışı ile öğretmen bilgi aktaran değil, öğrenciye rehber konumuna
gelerek yeni bir anlam kazanmış. Öğrenci ise bilgi seviyesinin üzerine çıkması konusunda yeni
roller edinmiştir. Merkeze alınan öğrencinin eğitimin her aşamasında aktifleşmesi
sağlanmıştır. Ölçme değerlendirme yöntemlerindeki yeniliklere paralel olarak öğrencinin
kendini daha ayrıntılı yansıtmasını sağlayan ve düşünmesine yer veren proje görevi bu alana
ait yöntemlerden olmuştur (Kaya, 2011: 60). Proje çalışmaları; öğrencilerin grup h}linde veya
bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş
geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla
ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır (MEB, 2014).
Öğrencilerin yeteneklerini özgürce sergileyebilecekleri birçok beceriyi bir arada kullanmayı
gerektiren proje çalışmalarının taşıması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:
 Problemin ve ürünün güncel olması,
 Akademik özen,
 Okul dışındaki yaşama dayanan uygulamalı öğrenim,
 Öğrencilerin etkin olduğu inceleme,
 Öğrencilerin yetişkinlerle olan bağlantıları ve
 Açıkça belirtilen ölçütlerle kendi kendini değerlendirme(Fleming, 2000; Akt. Kan, 2006: 332).
Proje çalışmaları öğrencilerin yeteneklerini özgürce sergileyebildikleri birçok beceriyi bir
arada kullanmayı gerektiren bir ölçme aracıdır (Göçer, Arslan ve Çaylı, 2017: 268). Proje
çalışması yapacak öğrencilerde aşağıdaki temel becerilerin gelişmesi amaçlanmaktadır
(Kaptan ve Korkmaz, 2002, akt. Birgün ve Küçük, 2012:188):
 Yaşamsal beceriler
 Teknolojiyi kullanma becerisi
 Bilimsel süreç becerileri
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 Öz denetim becerileri
 Tutumlar
 Eğilimler
 İnançlar
Proje çalışmaları öğrencilerin kendini tanımasına ve keşfetmesine yardımcı olarak öğrencinin
çok yönlü gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerinaraştırma, inceleme yapmasına
imk}n sunarak üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini desteklemektedir.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu araştırmanın amacı,Türkçe öğretmenlerinin proje çalışmalarının kullanımına ilişkin
düşüncelerini ve proje çalışmalarını uygulama durumlarını belirlemektir. Bu amaçla Milli
Eğitim Bakanlığında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur.
Bu amaç ve kapsam doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Türkçe öğretmenleri,
1. Proje çalışmaları hangi amaçla ve ne sıklıkla yaptırmaktadır?
2. Proje çalışmalarını bireysel ya da grup çalışması olarak yaptırmaya karar verirken ve
yaptırırken neleri göz önünde bulundurmaktadır?
3. Proje çalışmalarında hangi konu ve alanlara yoğunlaşmaktadır?
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüştür. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek,2011: 39). Bu çalışmada veri toplama
aracı olarak 3 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Bu yolla ortaokulda yürütülen
proje çalışmalarının uygulama durumlarını öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme, araştırmada cevabı aranılan sorular çerçevesinde ilgili kişilerden veri toplama
şeklinde ifade edilebilir. Görüşme belirli bir araştırma konusu veya bir soru hakkında
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derinlemesine bilgi sağlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, vd., 2015: 150). Bu çalışmada
veri toplama aracı olarak 3 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Sorulan sorular
aracılığıyla ortaokulda yürütülen proje çalışmalarının uygulanma durumu, öğretmen
görüşlerine göre değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Görüşme formunda yer alan sorulara verilen yanıtlardan hareketle ortaokulda proje
çalışmalarının uygulanma durumu ile ilgili bulgulara ulaşılmaya ve bulgulardan sonuç
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Verilerin Analizi
Görüşme formunda yer alan sorularla elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227). Görüşme ile elde edilen veriler
incelenerek içerik analiziyle önemli ve ayrıntılı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. İçerik analizi,
yöntem olarak konu veya sözün gelişine odaklanması ve kategori ya da kodların içindeki
benzerliklere ve farklara vurgu yapmasıyla ve metnin içindeki hem açık, belirgin hem de gizli
içeriği ele almasıyla bilinir (Kızıltepe, 2017: 254). Ulaşılan bulgulardan hareketle betimleme ve
yorumlamalar yapılarak çıkarımlarda bulunulmuş, analize derinlik kazandırılmaya
çalışılmıştır.
Görüşme formu ile elde edilen verilerin analizi işlemlerinde aşağıdaki kodlama ve tanımlama
tekniği kullanılmıştır:
A1, A2, A3: Araştırmacının sorularını,
Ö1, Ö2, Ö3…: Görüşüne başvurulan öğretmenleri,
[1], [2], [3]…: Katılımcıların verdikleri cevaplardan kayda değer bulunup tabloya alınanları
göstermektedir.
Çalışma Grubu
Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 23 Türkçe öğretmenin oluşturduğu bir
çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan katılımcılar Milli Eğitim
Bakanlığında görev yapan Türkçe öğretmenleri arasından rastgele seçilmiştir.
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Tablo 1. Çalışma Grubu ile İlgili Kişisel Bilgiler
Cinsiyet Durumu
Kadın
Erkek
Toplam
Öğretmenlerin Eğitim Durumu
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam
Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Durumları
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 ve üstü
Toplam
Öğretmenlerin Ders Verdiği Sınıf Düzeyi
5. sınıf
6. sınıf
7. sınıf
8. sınıf
5 ve 6. Sınıf
5 ve 8. Sınıf
5, 6 ve 7. Sınıf
5, 6 ve 8. Sınıf
6 ve 8. Sınıf
6, 7 ve 8. Sınıf
7 ve 8. Sınıf
Toplam
Sınıf Mevcudu
0-20 öğrenci
21-30 öğrenci
31-40 öğrenci
Toplam
Öğretmenlerin Yaşı
25-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
41-45 yaş
46-50 yaş
51 ve üstü
Toplam

f
21
2
23
f
20
3
23
f
1
9
6
6
1
23
f
4
4
1
2
1
4
1
1
1
3
1
23
f
13
10
23
f
3
10
8
2
23

%
91.30
8.70
100.00
%
86.96
13.04
100.00
%
4.35
39.13
26.09
26.09
4.35
100.00
%
17.39
17.39
4.35
8.70
4.35
17.39
4.35
4.35
4.35
13.04
4.35
100.00
%
56.52
43.48
100.00
%
13.04
43.48
34.78
8.70
100.00
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Tablo 1’den de görülebileceği gibi araştırma için belirlenen çalışma grubuna 21’i kadın, 2’si
erkek olmak üzere toplam 23 Türkçe öğretmeni katılmıştır. Çalışma grubundaki toplam
katılımcı sayısı 23’tür.Çalışma grubundaki öğretmenlerin 20’si lisans, 3’ü yüksek lisans
mezunudur. Öğretmenlerin çoğunluğu 6-10 yıl ve 11-15 yıl, 16-20 yıl kıdem
aralığındadır.Katılımcılar çeşitli sınıf seviyelerinde ders vermektedir. Çalışma grubundaki
öğretmenlerin sınıf mevcudu çoğunlukla (%57,14) 21-30 iken sınıf mevcudu 0-20 olan
katılımcı bulunmamaktadır. Katılımcıların çoğu (%43,48) 31-35 yaş aralığında olup 46-50 yaş
ve 51 ve üstü yaş katılımcı bulunmamaktadır.

BULGULAR
Tablo 2.Proje çalışmalarının yaptırılma amacı
A1: Proje çalışmalarını hangi amaçla yaptırıyorsunuz?
Tarih: 06-10.12.2018 / 24-30.12.2018
Kodlayarak Temalandırma
Saat:Her görüşme ± 1’er saat
Kod Listesi
Üst Kategori
Ö2,3,4,18: Proje çalışmalarını öğrencinin kendini
Kendini geliştirme
Öğrenci Gelişimini
geliştirmesi amacıyla yaptırıyorum [1].
Destekleme
Ö5,17,20: Not yükseltmek amacıyla veriyorum [2].
Not yükseltme
Not Yükseltme Aracı
Ö6,11,12,13: Amaç verilen konuyu ayrıntılı
araştırıp bir şeyler yapabileceğini görmeleri ve
kendi kendilerine öğrenmelerini sağlamaktır[3].

Ayrıntılı araştırma Kendi
kendine öğrenme

BilgiyeErişme Becerisi

Ö9,19: Kazanımların pekişmesi amacıyla
yaptırıyorum [4].
Ö15,21,22,23: Öğrencilerin bilimsel süreçleri
öğrenmesi, uygulaması ve kendilerine özgü bir
ürün ortaya çıkarmaları için yaptırıyorum. [5].

Kazanımların pekişmesi

Kalıcı Öğrenme

Bilimsel süreçleri
öğrenme

Özgün Ürünler Ortaya
Çıkarma

Tablo 2’de verilen bilgilere bakıldığı zaman proje çalışmalarının veriliş amaçları arasında;
öğrencilerin kendini geliştirmelerinive özgün ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak; bilgiye
erişme becerisini geliştirmek ve kalıcı öğrenmeleri sağlamak olduğugörülmektedir. Bunun yanı
sıra proje çalışmalarını öğrencinin karne notunu yükseltme aracı olarak gören katılımcılar da
bulunmaktadır.
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Tablo 3. Proje çalışmalarının yaptırılma sıklığı
A1: Proje çalışmalarını ne sıklıkla yaptırıyorsunuz?
Tarih: 06-10.12.2018 / 2430.12.2018
Saat:Her görüşme ± 1’er saat
Ö1,2,3,4,6,8,14,17,21,22,23: Yılda bir defa
yaptırıyorum[1].
Ö5,12,13,15,20: Her dönem bir kez olmak
üzere yılda iki proje çalışması
yaptırıyorum [2].
Ö9,18: Yılda en az iki defa
yaptırıyorum [3].

Kodlayarak Temalandırma
Kod Listesi
Bir proje çalışması

Üst Kategori
Proje Çalışmalarının Yaptırılma Sıklığı

İki proje çalışması
Proje Çalışmalarının Yaptırılma Sıklığı
En az iki proje
çalışması

Tablo 3’de verilen bilgilere bakıldığı zaman katılımcıların % 47,83’ünün yılda bir defa proje
çalışması yaptırdığı görülmektedir. Her dönem bir kez olmak üzere yılda iki defa proje
çalışması yaptıran katılımcıların oranı %21,74 iken yılda en az iki defa proje çalışması yaptıran
katılımcıların oranı sadece %8,7’dir.
Tablo 4. Proje çalışmalarını bireysel ya da grup çalışması olarak yaptırmaya karar verirken ve
yaptırırken göz önünde bulundurulan kriterler
A2: Proje çalışmalarını bireysel ya da grup çalışması olarak yaptırmaya karar verirken ve yaptırırken
neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
Tarih: 06-10.12.2018 / 24-30.12.2018
Kodlayarak Temalandırma
Saat:Her görüşme ± 1’er saat
Kod Listesi
Üst Kategori
Ö1,17,21:
Bireysel
yaptırıyorum.
Grup
Bireysel çalışma
Adil Not Verme
çalışmalarında herkes çaba göstermediği için
adil olmadığını düşünüyorum [1].
Ö2,3,4,7,8,10,11,12,14: Konunun içeriğine göre karar
Konu içeriği
Çalışma Şekli
veriyorum [2].
İçerik Uyumu
Ö5,15,16,22: Öğrencilerin tercihlerini göz önünde
Öğrenci tercihi
Öğrenen Tercihlerini
bulunduruyorum [3].
Dikkate Alma
Ö6,13: Sorumluluk bilincini geliştirmek için
Sorumluluk bilinci
Bireysel Çalışma
genellikle bireysel yapabilecekleri ödevler
veriyorum [4].
Ö9,19: Öğrencilerin başarı seviyelerinin dengeli
Başarı seviyesi
Öğrencilerin Bilişsel
olmasına gayret ediyorum [5].
Özellikleri
Ö18,20: Uyumlu öğrencilerin bir araya gelmesine
Öğrenci uyumu
Öğrencilerin
veevlerin yakınlığına dikkat ediyorum [6].
Ev yakınlığı
Birbirleriyle Uyumu ve
Çevresel Faktörler

Tablo 4’ e bakıldığı zaman katılımcıların proje çalışmalarını bireysel ya da grup çalışması
olarak yaptırmaya karar verirken ve yaptırırken en çok konunun içeriğini dikkate aldıkları
görülmektedir. Katılımcılar ayrıca öğrencilerin tercihlerini, başarı seviyelerini, birbirleriyle
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uyumlarını, evlerinin birbirine yakın olmasını ve öğrenciye fayda sağlamasını göz önünde
bulundurmaktadır. Bazı katılımcılarise grup çalışmalarında herkes aynı çabayı göstermediği
için not verirken adaletli davranmak ve öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla
bireysel çalışmalar yaptırmayı tercih etmektedir.
Tablo 5.Proje çalışmalarında yoğunlaşılan konu ve alanlar
A3: Proje çalışmalarında hangi konu ve alanlara yoğunlaşmaktasınız?
Tarih: 06-10.12.2018 / 24-30.12.2018
Kodlayarak Temalandırma
Saat:Her görüşme ± 1’er saat
Kod Listesi
Üst Kategori
Ö1,6,7,8,9,14,22:
Unutulmaya
yüz
tutmuş
Atasözü, deyim
değerlerimiz
ile
ilgili
alanlarda
Gelenek görenek
Kültürümüz
yoğunlaşıyorum.
(Atasözü,
deyimler,
Folklor
masallar…)gelenek, göreneklerimiz, folklor ve
kültürümüze
yönelik
alanlara
yoğunlaşıyorum [1].
Ö2,3,4,5,7,11,15,20: Türkçeyi doğru ve etkili
Türkçenin sosyal
Türkçeyi Doğru ve
kullanma, Türkçenin sosyal ağlarda yanlış
ağlarda kullanım
Etkili Kullanabilme
kullanımı ve dil kirlenmesi alanlarında daha
durumu
Becerisi
yoğun çalışıyorum[2].
Dil kirlenmesi
Ö5,18: 29 Ekim, 10 Kasım gibi belirli gün ve
29 Ekim
Belirli Gün ve Haftalar
haftalar ile ilgili konularda çalışma
10Kasım
yaptırıyorum [3].
Ö8,17: Şairler, yazarlar ve Türkçe için önemli
şahsiyetler konularına yoğunlaşmaktayım [4].

Şair, yazar

Ö11: Yaratıcı yazma çalışmaları yaptırıyorum
[6].

Yaratıcı yazma
çalışmaları

Ö12,13: Dil bilgisi konularında çalışmalar
yaptırıyorum.[5].
Ö10,16,19:Öğrenci ihtiyacına ve müfredattaki
kazanımlara yoğunlaşıyorum [6].

Dil bilgisi konuları

Ö11,21,23: Proje çalışmalarımda genel olarak
kitap, dergi ve gazete gibi ürün
oluşturabileceği türden projeler veririm.
İçeriğini kendi hayal dünyalarını kullanarak
oluşturmalarını, tamamen özgün ürünler
ortaya çıkarmalarını isterim [7].

Kitap, dergi ve gazete
oluşturma

Öğrenci ihtiyacı
Kazanım

Hayal dünyası

Türkçenin Etkin
Kullanımına Katkı
Sağlayan Şahsiyetler
Yazma Becerisi
Dil Bilgisi Öğretimi
Çalışmaları
Öğrenen İhtiyaçları ve
Müfredat Programını
Dikkate Alma
Özgün Ürün
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Tablo 5’ten de görülebileceği gibi katılımcıların proje çalışmalarında yoğunlaştıkları konu ve
alanların başında unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz, gelenek göreneklerimiz, folklor ve
kültürümüz gelmektedir. Katılımcıların ayrıca Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisini
geliştirme konusunda da oldukça hassas davrandıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra
katılımcılar belirli gün ve haftalar, Türkçenin etkin kullanımına katkı sağlayan şahsiyetler, dil
bilgisi konuları,kitap, dergi ve gazete oluşturma ya da öğrenen ihtiyaçları ve müfredat
programını dikkate alan konularda proje çalışması yaptırmaktadır.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Sonuç ve Tartışma
Katılımcıların, ortaokulda yürütülen proje çalışmalarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
amacıyla yapılan bu araştırmayla ilgili ulaşılan sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
Proje çalışmalarının amacı katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göreöğrencilerin kendini
geliştirmelerini ve özgün ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak bilgiye ulaşma becerisini
geliştirmektir. Bu da göstermektedir ki katılımcılar genel olarak proje çalışmalarının veriliş
amacı konusunda doğru bilgi sahibidir. Proje çalışmalarının karne notunu yükseltme aracı
olarak gören katılımcıların bulunması da dikkat çekicidir.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğindeölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı ile ilgili olarak:
“Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders
veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde
en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje
vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir” ifadesi yer
almaktadır (MEB,2014). Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun yılda bir defa proje çalışması yaptırdığı
görülmektedir. Yılda en az iki defa proje çalışması yaptıran katılımcıların oranı
sadece %8,7olması oldukça dikkat çekicidir.
Proje, öğrencilerin bireysel ya da grup olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme,
araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve
çıkarımda bulunmaları amacıyla öğretmen rehberliğinde yaptıkları çalışmalardır (Göçer, 2017:
450).Proje çalışmaları öğrencilerin bireysel olarak ya da grup halinde kendilerini ifade
etmelerine, becerilerini sergilemelerine olanak sağlar. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
proje çalışmalarını bireysel ya da grup çalışması olarak yaptırmaya karar verirken ve
yaptırırken en çok konunun içeriğini dikkate aldıkları görülmektedir. Ayrıca bazı katılımcılar
grup çalışmalarında herkes aynı çabayı göstermediği için not verirken adaletli davranmak ve
öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla bireysel çalışmalar yaptırmayı tercih
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etmektedir. Grup çalışmaları bireysel çalışmalara göre daha çok sorunla karşılaşılabilir. Bu
nedenle grup çalışmaları küçük gruplarla ve bir araya gelebilecek öğrencileri aynı gruba
seçerek yapılmasına dikkat edilmelidir. Birtakım sınırlılıklarla karşılaşılmasından dolayı grup
çalışmalarından vazgeçilmemelidir. Çünkü grup çalışmalarıyla gerçekleşen işbirliğine dayalı
öğrenme ile öğrenciler birçok bilgi, beceri ve deneyim kazanmaktadır (Arı, 2010: 52).
Bireysel ve grup olarak gerçekleştirilebilecek proje görevleri öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını
karşılayacak, bilişsel gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmalıdır. Çalışma konuları
belirlenirken öğrencilerin görüşleri de dikkate alınmalı, öğretmen-öğrenci işbirliği ve iletişimi
görevin gerçekleştirilme sürecinde dikkate alınmalıdır. Yine çalışma konuları öğrencilerin
seviyelerinin çok üstünde ve çok altında olmamalıdır. Çalışmalar yapılandırmacı anlayışta
başlangıç, uygulama ve sonuç olmak üzere süreç üç aşamada değerlendirilmelidir (Gömleksiz,
Sinan ve Demir, 2010: 1324).Araştırmaya katılan öğretmenlerin proje çalışmalarında
yoğunlaştıkları konu ve alanların başında unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz, gelenek
göreneklerimiz, folklor ve kültürümüz gelmektedir. Katılımcıların ayrıca Türkçeyi doğru ve
etkili kullanma becerisini geliştirme konusunda da oldukça hassas davrandıkları
görülmektedir. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerinin proje çalışmalarında yoğunlaştığı
konular 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel
Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile
öğrencilerin;


“Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli
kullanmalarının sağlanması,



millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması,
millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,



dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin
amaçlanmıştır.” ilkeleri doğrultusundadır (MEB, 2018: 8).

geliştirilmesi,

Öneriler
Türkçe öğretmenleri proje çalışmalarının amaçları konusunda daha fazla bilgilendirilmeli ve
proje çalışmaları not yükseltme aracı olarak görülmekten vazgeçilmelidir. Ayrıca proje
çalışmalarına yönelik Milli Eğitim bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim kursları
düzenlenmelidir.
Öğrencinin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan proje çalışmalarının eğitim öğretim yılı
içerisinde yapılma sayısı artırılmalıdır.
Öğretmenler proje çalışmalarını bireysel ya da grup çalışması olarak yaptırmaya karar
verirken ve yaptırırken tek bir kriteri değil birçok değişkeni göz önünde bulundurmalıdır.
Öğrenciler birbirleriyle iş birliği yaparak bilgi beceri ve deneyim sahibi olmalarına önemli
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katkılar sağlayangrup çalışmalarından yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen grup
çalışmalarından vazgeçilmemelidir. Bunun yerine grup çalışmalarında yaşanan sorunların
çözümüne yönelik önlemler alınmalıdır.
Proje görevlerinin konusu belirlenirken Türkçe öğretmenleri; öğrencilerin gelişim düzeylerini,
ilgi, istek, öğrenme ihtiyaçlarını, okul ve çevre imk}nlarını, göz önünde bulundurmalıdır.
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TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ KÜRESEL
BİR İÇEÇECEK MARKASI ÖRNEĞİNDE ANALİZİ
Şeniz ÖZHAN*
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, tüketici temelli marka değeri algısını, dünyada en çok tanınan ve
tüketilen küresel içecek markalarından biri olan ve dünyanın en değerli markalarından biri
olan Coca Cola örneği üzerinde belirlemektir. Çalışmada tanımlayıcı araştırma yöntemi
kullanılmış ve araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Tüketici temelli marka değeri
algısı marka bilinirliği, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati boyutlarından
oluşan ölçek yardımıyla ölçülmüştür. Kolayda örnekleme yöntemiyle, İstanbul ilinde yaşayan
18 yaş ve üzeri 259 katılımcıdan toplanan veriler SPSS 17 paket programı kullanılarak faktör
analizi, güvenilirlik analizi, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir.
Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri sonucunda; marka bilinirliğinin yaş, cinsiyet, eğitim
ve gelir düzeyine, marka çağrışımlarının eğitim düzeyine, algılana kalite ve marka sadakatinin
ise katılımcıların gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici temelli marka değeri, marka bilinirliği, marka çağrışımları,
algılanan kalite, marka sadakati
ANALYSIS OF THE CONSUMER BASED BRAND EQUITY PERCEPTIONS IN A GLOBAL
BEVERAGE BRAND EXAMPLE
Abstract
The aim of this study is to determine the perception of consumer-based brand equity on Coca
Cola example, which is one of the most valuable brands and one of the most recognized and
consumed global beverage brands in the world. In the study, descriptive research method was
used and the research data were collected by survey method. Consumer-based brand equity
perception was measured by brand awareness, brand associations, perceived quality and
brand loyalty dimensions. The data collected from 259 participants aged 18 years and older,
living in the province of Istanbul were analyzed using factor analysis, reliability analysis,
Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests. As a result of Kruskal Wallis and Mann-Whitney U
tests; It has been determined that brand awareness varies according to age, gender, education
and income level, brand associations education level, perceived quality and brand loyalty is
varies by participants' income level.
Keywords: Consumer based brand equity, brand awareness, brand associations, perceived
quality, brand loyalty
* Öğr. Gör. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu, serdem@nku.edu.tr
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1. GİRİŞ
Günümüzde tüketiciler, aynı ürün grubuna yönelik çok sayıdaki marka alternatifi arasından
tercihlerini yapmaktadır. Dolayısıyla, marka kavramı artık çok daha geniş anlamlar kazanarak
bir değer ifade etme aracı haline gelmiştir. Marka değeri, tüketicilerin tercihlerini ve satın alma
kararlarını doğrudan etkilemekte ve marka yönetiminin temel hedeflerinden birini
oluşturmaktadır. Markanın üründen bağımsız şekilde sahip olduğu bir kavram olarak ifade
edilen marka değeri hem işletmeler için hem de tüketiciler için değer yaratmakta ve marka
tarafından ürüne sağlanan katma değerler olarak görülmektedir. Marka değeri ürünün
rakiplerinden farklılaşması adına güçlü bir araç olması yanında işletmelerin sahip oldukları en
önemli varlıklarından birine de karşılık gelmektedir. Marka değeri, tüketici değerlemesi
sonucu oluşan soyut bir özelliğe sahiptir. Tüketici temelli marka değeri (ederi) ise, tüketicinin
rakip markalara kıyasla bir markaya atfettiği değer olarak ifade edilmektedir.
Bu araştırmada, dünyada en çok tanınan, tüketilen ve dünyanın en değerli markalarından biri
olan Coca Cola markasına yönelik marka değeri algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla, İstanbul ilindeki tüketicilere anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
2. MARKA DEĞERİ
Literatürde marka değeri için çok sayıda tanım bulunmasına rağmen, tam olarak marka
değerinin ne anlama geldiğine dair çok az bir fikir birliği vardır (Pappu vd. 2005: 143). Marka
değeri tanımları genel olarak iki kategoride sınıflandırılabilir. Bazı tanımlar finansal
perspektife dayanmaktadır ve bir markanın işletmeye olan değerini vurgulamaktadır (Simon
ve Sullivan, 1993: 31). Diğer tanımlar, marka değerini tüketiciye bir marka değeri olarak
tanımlayan tüketici perspektifine dayanır (Aaker, 1991; Keller, 1993). Bu araştırmada marka
değeri Aaker (1991) ve Keller (1993)’a benzer şekilde kavramsallaştırmıştır ve marka
değerine atıfta bulunmak için tüketici-temelli marka değeri terimi kullanılmıştır.
Her ne kadar Aaker (1991) ve Keller (1993) marka değerini farklı bir şekilde
kavramsallaştırmış olsalar da, her ikisi de marka değerini tüketicilerin bellek temelli marka
çağrışımlarına dayanarak tüketici bakış açısıyla tanımlamıştır. Keller (1993: 8) marka değerini
tüketici temelli marka değeri olarak nitelendirmiş ve “marka bilgisinin bir markanın
pazarlanmasına tüketici tepkisi üzerindeki farklı etkisi” olarak tanımlamıştır. Keller'e göre,
tüketici odaklı marka değeri marka bilgisi ve marka imajı olmak üzere iki boyuttan
oluşmaktadır. Aaker (1991) ise, literatürdeki en kapsamlı marka değeri tanımını yapmıştır.
Aaker (2009: 21)’a göre marka değeri (ederi); bir ürün ya da hizmet tarafından bir işletmeye
ve/veya o işletmenin müşterilerine sağlanan değeri arttıran (ya da azaltan), bir markanın
ismine ve sembolüne bağlı aktif ve pasif varlıklar (yükümlülükler) topluluğudur ve marka
bilinirliği, marka sadakati, algılanan kalite, marka çağrışımları, patent ve ticari markalar gibi
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diğer tescilli mallar olmak üzere 5 ana faktörün marka değerini oluşturduğunu ifade
etmektedir.
Keller (1993: 1); marka değerini markadan kaynaklanan pazarlama etkileri açısından
tanımlamaktadır. Yazara göre, marka değeri, bir ürün veya hizmetin pazarlanmasından
kaynaklanan, aynı ürün veya hizmetin aynı isimde olmaması durumunda ortaya çıkmayacak
olan, marka ismi nedeniyle ortaya çıkan belirli sonuçlardır. Yoo vd. (2000) ise, marka değerini,
aynı ürün özellikleri düzeyinde markalı ürün ile markasız bir ürün arasındaki tüketici
seçimindeki fark olarak tanımlamaktadır.
Aşağıda, çalışmada incelenen tüketici temelli marka değerinin dört boyutunun kısa bir
açıklaması verilmiştir:
Marka Bilinirliği: Marka bilinirliği, bir markanın tüketicinin zihnindeki varlığının gücüne
karşılık gelmektedir (Aaker, 2009: 24). Marka bilinirliği, tüketicilerin markayı hatırlama ve
tanıma yeteneğini ifade eder. Marka bilinirliği, sadece marka adını bilen ve daha önce de
markayı görmüş olan tüketicilerden, hatta belki de birçok defa görmüş olanlardan daha
fazlasıdır. Marka bilinirliği aynı zamanda markayı (marka adı, logosu, sembolü vb.) bellekteki
belirli ilişkilere bağlamayı da içerir. Marka bilinirliği iki ana boyut açısından ayırt edilebilir:
Marka bilinirliği derinliği, tüketicilerin markayı ne kadar kolay hatırlayabildiği veya
tanıyabileceği anlamına gelir; marka bilinirliğinin genişliği ise, markanın akla geldiği satın
alma ve tüketim durumlarını ifade eder. İdeal olarak, bir marka hem marka bilinirliği derinliği
hem de marka bilinirliği genişliğine sahip olacaktır. Daha yüksek marka bilinirliği derinliği,
tüketiciler ihtiyaç duyduklarında markayı düşünüyorlarsa (örneğin, kişinin susadığında aklına
kola gelmesi) satışların artmasına neden olur. Daha yüksek marka bilinirliği genişliği ise,
tüketicilerin markayı kullanabilecekleri veya tüketebilecekleri çeşitli ortamlarda (örneğin,
sabahları kola gibi) düşünmelerinin söz konusu olması durumunda satışların artmasına neden
olur (Hoeffler ve Keller, 2002: 79).
Marka bilinirliği, tüketici karar vermesinde üç ana nedenden dolayı önemli bir rol
oynamaktadır. İlk olarak, tüketicilerin ürün kategorisini düşündüklerinde markayı
düşünmeleri önemlidir. İkincisi, marka bilinirliği, esasen başka marka çağrışımı olmasa bile,
dikkate alınan markalar hakkındaki kararları etkileyebilir. Son olarak, marka bilinirliği, marka
imajında marka çağrışımlarının oluşumunu ve gücünü etkileyerek tüketici karar vermesini
etkiler (Keller, 1993: 3). Dolayısıyla marka bilinirliği, tüketicinin markayla ilgili açık bir imaj
oluşturabilmesinin önemli bir koşuludur (Yüksel ve Yüksel-Mermod, 2005: 87).
Marka Çağrışımları: Marka çağrışımları, tüketiciler için markanın anlamını içeren ve
belleklerinde yer alan marka bilgi alanına bağlı olan, markayla ilgili çeşitli ifadelerdir (Keller,
1993: 3). Çağrışımlar, marka kimliği tarafından yönlendirilir; kurumun, müşterinin zihninde
markanın ne anlama gelmesini istediği ile ilgilidir. Bu nedenle güçlü markalar yaratmada kilit
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nokta, bir marka kimliği geliştirmek ve bunu uygulamaktır (Aaker, 2009: 39). Çağrışımlar,
tüketicinin zihninde markayı konumlandırmasına, satın almasına ve marka sadakatinin
oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çağrışımlar, hem tüketiciler hem de
işletmeler için çok önemlidir (Toksarı ve İnal, 2012: 89).
Keller (1993: 4) marka çağrışımlarını öznitelikler, faydalar ve tutumlar olmak üzere üç ana
kategoride sınıflandırmıştır. Öznitelikler, bir ürünü veya hizmeti karakterize eden, bir
tüketicinin ürün veya hizmetin ne olduğunu veya neye sahip olduğunu düşündüğü ve satın
alma veya tüketiminin ne ile ilgili olduğunu belirten tanımlayıcı özelliklerdir. Faydalar,
tüketicilerin ürün veya hizmet özelliklerine eklediği kişisel değerdir, yani tüketicilerin ürün
veya hizmetin onlar için yapabileceğini düşündükleridir. Marka tutumları ise, bir markanın
tüketicilerinin genel değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır.
Algılanan Kalite: Algılanan kalite, tüketicinin bir ürünün genel mükemmelliği veya üstünlüğü
konusundaki yargısı (Zeithaml, 1988: 3) ya da bir ürün veya markanın tüketici tarafından
istek ve ihtiyaçlarını karşılar nitelikte görülme derecesidir. Bu nedenle, bir markaya ilişkin
algılanan kalite kişiden kişiye değişebilir. Kişilerin demografik, psikolojik ve sosyal özellikleri
arasındaki farklılıklar algılanan kalitenin subjektifliğinin temel nedenidir (Babür Tosun, 2014:
230). Dolayısıyla algılanan kalite, objektif veya gerçek kaliteden farklıdır (Zeithaml, 1988: 3).
Algılanan kalite, bir markanın nasıl algılandığı konusundaki diğer olguları yönlendirir ve
onlarla ilişkilendirilir (Aaker, 2009: 31). Marka çağrışımlarına benzer şekilde algılanan kalite,
tüketicilere satın alma nedeni sağlayarak ve markayı rakip markalardan ayırarak tüketicilere
değer sağlamaktadır (Pappu vd., 2005: 145).
Marka Sadakati: Tüketicilerin riskten kaçınma, kendi kişilikleri ile uyumlu olma, yapılan satın
almadan tatmin olma gibi nedenlerle, ihtiyaç ortaya çıktığında sürekli bir markayı satın alması
(İslamoğlu ve Fırat, 2011: 19) marka sadakati olarak ifade edilmektedir. iLiteratür marka
sadakatinin yapısı için iki alternatif yaklaşım göstermektedir. İlki, "zamanla belirli bir markayı
tutarlı bir şekilde satın alma davranışı" ile ilgilidir. Bu, marka sadakatine davranışsal bir
yaklaşımdır ve yapıyı tanımlamak için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İkincisi, "bir markaya
karşı olumlu bir tutum"a dayanır (Quester ve Lim, 2003: 26). Marka sadakati, alınacak ya da
satılacak bir markaya değer biçmede önemli bir değerlendirme kriteridir; çünkü, sadık bir
tüketici tabanının oldukça öngörülebilir bir satış ve kar yaratması beklenmektedir (Aaker,
2009: 35).
Marka sadakati hem tüketicilere hem de işletmelere temel avantajlar sağlayabilir. Tüketiciler
için, kendilerini sadık hissedecekleri bir marka, erişilen beklentinin bir işareti olarak hareket
edebilir. Bir markanın gönderdiği tanıdık ve olumlu sinyal nedeniyle, tüketiciler markanın
beklentilerini karşılayacağına inandıkları bir markayı daha rahat satın alırlar. Bu rahatlık,
tüketicilerin doğrudan ya da dolaylı olarak yaşadıkları geçmiş deneyimlerden doğan markanın
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güvenilirliğinden kaynaklanmaktadır. İşletmeler için tüketici sadakati, rekabetçi pazarlama
eylemlerine karşı kırılganlığı azaltarak, marjları ve pazarlama iletişimi verimliliğini artırarak
ve muhtemelen daha fazla marka lisanslama ya da genişletme fırsatı yaratarak marka değerini
artırır (Kim vd., 2008: 99).
3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu araştırmanın amacı, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre marka değeri
algısının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Tüketici temelli marka
değeri algısı, dünyada en çok tanınan ve tüketilen küresel içecek markalarından biri olan ve
dünyanın en değerli markalarından biri olan Coca Cola örneği üzerinde belirlenmeye
çalışılmıştır.
Kategorisinin lider markası olan Coca-Cola, günümüzün en değerli markalardan biri olması ve
piyasa değerinin büyük kısmının marka değerinden kaynaklanması dolayısıyla araştırmada
tercih edilmiştir. Aşağıdaki tabloda dünyanın en değerli markalarının 2018 verileri
sunulmuştur. Tabloda görüleceği üzere Coca-Cola, 2018 yılı verilerine göre, dünyanın en
değerli 5. markasıdır.
Tablo 1. Dünyanın En Değerli Markaları
Sıra
Değer (Milyon $)
Sıra
Değer (Milyon $)
1. Apple
214,480
13. BMW
41,006
2. Google
155,506
14. Disney
39,874
3. Amazon
100,764
15. Cisco
34,575
4. Microsoft
82,715
16. GE
32,757
5. Coca Cola
66,341
17. Nike
30,120
6. Samsung
59,890
18. Louis Vuitton
28,152
7. Toyota
53,404
19. Oracle
26,133
8. Mercedes Benz
48,601
20. Honda
23,682
9. Facebook
45,168
21. SAP
22,885
10. McDonald’s
43,417
22. Pepsi
20,798
11. Intel
43,293
23. Chanel
20,005
12. IBM
42,972
24. American Express
19,139
Kaynak: «En İyi Markalar: 2018» sıralamasından uyarlanmıştır.
www.interbrand.com/wpcontent/uploads/2018/10/Interbrand_Best_Global_Brands_2018
(Erişim Tarihi: 28.01.2019).
Araştırma yöntemi olarak, tanımlayıcı araştırma yapılmış olup veri toplama yöntemi olarak
anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunda iki grup soru yer almıştır. Birinci grup sorular
cevaplayıcıların demografik özelliklerini, ikinci gruptaki sorular tüketici temelli marka değeri
algısını ölçmek için hazırlanmıştır.
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Araştırmada Schivinski ve Dabrowski (2014) tarafından geliştirilen marka bilinirliği, marka
çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati boyutlarından oluşan tüketici temelli marka
ederi ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li likert ölçeğine (1-Kesinlikle
Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum) göre
hazırlanmış sorulardan oluşturulmuştur.
Kolayda örnekleme yöntemiyle, İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 259 katılımcıdan
toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak faktör analizi, güvenilirlik analizi, Kruskal
Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada geliştirilen hipotezler
aşağıdaki gibidir:
H1: Katılımcıların yaşlarına göre marka değeri algıları arasında anlamlı bir farklık vardır.
H2: Katılımcıların cinsiyetlerine göre marka değeri algıları arasında anlamlı bir farklık vardır.
H3: Katılımcıların gelir düzeylerine göre marka değeri algıları arasında anlamlı bir farklık
vardır.
H4: Katılımcıların eğitim düzeylerine göre marka değeri algıları arasında anlamlı bir farklık
vardır.
4. BULGULAR
4.1. Demografik Yapıya İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamına alınan katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve aile gelir düzeylerine
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Yaş
Frekans
Yüzde Cinsiyet
Frekans
Yüzde
18-28
46
17,8
Kadın
164
63,3
29-39
173
66,8
Erkek
95
36,7
40-50
30
11,6
Eğitim Düzeyi
Frekans
Yüzde
51-61
9
3,5
İlkokul
4
1,5
62 ve üzeri
1
0,4
Ortaokul
8
3,1
Aile Geliri
Frekans
Yüzde Lise
61
23,6
0-2500 TL
34
13,1
Ön Lisans
31
12
2501-5000 TL
85
32,8
Lisans
98
37,8
5001-7500 TL
60
23,2
Y. Lisans
38
14,7
7501-10000
38
14,7
Doktora
19
7,3
10001-12500
12
4,6
12501-15000
11
4,2
15001+
19
7,3
Toplam Katılımcı
259
100
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılanların % 63,3’ünün (164 kişi) kadın, % 36,7’sinin (95
kişi) erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 29-39 yaş aralığında, lisans
mezunu, 2501-5000 TL aylık aile gelirine sahip kimselerdir.
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4.2. Faktör Yapılarının Belirlenmesi
Araştırmada öncelikle açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Tablo 3’de ölçekte yer alan
ifadelerin faktör yükleri, elde edilen faktörler, her bir faktörün açıkladığı varyans ve faktörlere
ait güvenilirlik değerleri gösterilmiştir.
Tablo 3. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonucunda Bulunan Faktör Yükleri, Faktörlerin
Varyansı Açıklama Yüzdeleri ve Güvenilirlik Değerleri
İfadeler
Marka Bilinirliği
Coca Cola markasını biliyorum.
En az bir Coca Cola markası ürünü biliyorum.
Coca Cola markasını diğer markalar arasında kolayca tanırım.
Coca Cola markasının logosunu tanıyorum.
Bir Coca Cola markası olduğunu biliyorum.
Marka Çağrışımları
Coca Cola markasını beğeniyorum.
Coca Cola markasıyla iyi anılarım var.
Coca Cola markasının iyi bir imajı var.
Coca Cola markasına sempati duyuyorum.
Coca Cola markasıyla ilgili anılarım satın alma kararlarımı
olumlu yönde etkiliyor.
Algılanan Kalite
Coca Cola markası rakiplerine göre daha kalitelidir.
Diğer markalar iyi olsa da, Coca Cola markasının daha iyi
olduğunu düşünüyorum.
Coca Cola markası iyi bir kaliteye sahiptir.
Marka Sadakati
Coca Cola markasına kesinlikle sadığım.
Coca Cola markasına sadık olduğumu düşünüyorum.
Kendimi bir Coca Cola markası hayranı olarak görüyorum.
Coca Cola markasına bağlıyım.
Birisi bana rakip bir marka önerse de, Coca Cola marka
ürünler satın alırım.
Toplam Açıklanan Varyans
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Testi
Bartlett Testi Yaklaşık Ki-Kare
Serbestlik Dercesi
Anlamlılık

Faktör
Yükleri
0,806
0,845
0,844
0,875
0,825
0,554
0,605
0,696
0,639
0,660

Açıklanan
Varyans
(%)

Cronbach
Alfa

22,007

0,911

549
14,588

0,920

14,947

0,922

0,816
0,747
0,729
0,844
0,855
0,861
0,897
0,734

28,526
0,945
80,068
0,922
4581,675
153
0,000

Tablo 3’de KMO değerinin 0,922 ile istenen değer olan 0,50’in üzerinde olduğu görülmektedir
(Hair vd., 2005). Benzer şekilde, Bartlett test değeri de anlamlı olarak bulunmuştur (p= 0,000).
Dolayısıyla verilerin faktör analizine uygun olduğu sonucuna varılabilmektedir. Analiz
sonucunda, veriler dört faktör altında toplanmakta ve bu dört faktör toplam varyansın %
80,068’ini açıklayarak, tanımlayıcı nitelikteki araştırmalarda istenen % 60’lık değerin üzerinde
bir değer sağladığı görülmektedir. Faktörlerin güvenilirlik değerleri incelendiğinde, her dört
faktörün de güvenilirlik değerlerinin 0,9’un üzerinde olduğu, dolayısıyla yüksek güvenilirliğe
sahip faktörler oldukları ifade edilebilir (Kayış, 2009: 405).
4.3. Hipotezlerin Testi
H1, H3 ve H4 hipotezlerini test etmek amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Kruskal-Wallis
testi sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4. Yaş, Gelir ve Eğitim Düzeylerine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları
Hipotez
Boyut
Değişken
ChiSerbestlik Anlamlılık
Square Derecesi Düzeyi (p)
(df)
Marka
Yaş
6,892
4
0,142
Sadakati
Marka
Yaş
18,412
4
0,001
H1
Bilinirliği
Algılanan
Yaş
1,495
4
0,828
Kalite
Marka
Yaş
6,320
4
0,177
Çağrışımları
Marka
Aile
13,556
6
0,035
Sadakati
Geliri
Marka
Aile
20,360
6
0,002
H3
Bilinirliği
Geliri
Algılanan
Aile
12,646
6
0,049
Kalite
Geliri
Marka
Aile Geliri
4,776
6
0,573
Çağrışımları
Marka
Eğitim
3,290
6
0,772
Sadakati
Düzeyi
Marka
Eğitim
41,251
6
0,000
Bilinirliği
Düzeyi
H4
Algılanan
Eğitim
1,572
6
0,955
Kalite
Düzeyi
Marka
Eğitim
12,712
6
0,048
Çağrışımları
Düzeyi
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Yaşın etkilerini incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda, yaşın yalnızca
marka bilinirliği boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür
(p<0,05). Dolayısıyla, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Mean Ranks değerlerine göre; 29-39 yaş
grubundaki katılımcılar Coca Cola markasının bilinirliğinin en yüksek olduğu katılımcılardır.
Aile gelir düzeyinin etkilerini incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda, aile
gelir düzeyinin marka sadakati, marka bilinirliği ve algılanan kalite boyutları üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür (p<0,05). Dolayısıyla, H3 hipotezi
kabul edilmiştir. Mean Ranks değerlerine göre; 15001 TL ve üzeri gelire sahip olanların marka
sadakatlerinin daha yüksek, 12501-15000 TL gelire sahip olanların ise, marka bilinirliği ve
algılanan kalite düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
Eğitim düzeyinin etkilerini incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda ise,
eğitim düzeyinin marka bilinirliği ve marka çağrışımları boyutları üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür (p<0,05). Dolayısıyla, H4 hipotezi kabul edilmiştir. Mean
Ranks değerlerine göre; doktora mezunları marka bilinirliği en yüksek grup iken yüksek lisans
mezunlarının marka çağrışımları en olumlu olan grup olduğu görülmüştür.
H2 hipotezini test etmek için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Tablo 5. Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Hipotez
Boyut
Cinsiyet
Mean
Z değeri Anlamlılık
Rank
Düzeyi (p)
Marka
Sadakati

H2

Marka
Bilinirliği
Algılanan
Kalite
Marka
Çağrışımları

Kadın

136,60

Erkek

118,80

Kadın

122,99

Erkek

142,09

Kadın

128,60

Erkek

132,41

Kadın

129,87

Erkek

130,22

-1,864

0,062

-1,978

0,048

-0,394

0,693

-0,036

0,971

Analiz sonuçlarına göre, cinsiyetin yalnızca marka bilinirliği üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür (p<0,05). Tablo 5’e göre, araştırmaya katılan erkek
katılımcılar marka bilinirliği boyutunda kadın katılımcılardan daha yüksek skorlar
işaretlemişlerdir. Kadın ve erkek katılımcılar arasında marka bilinirliği boyutu açısından
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istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (0,048<0,05). Dolayısıyla H2 hipotezi
kabul edilmiştir. Bu sonuç, erkek katılımcıların Coca Cola markasını daha fazla bildiğine işaret
etmektedir.
5. SONUÇ
Tüketici beklentilerinin ve pazardaki rekabetin artması, işletmeleri teknolojik yenilikler
geliştirmeye odaklanmak yerine, tüketicilere bir değer sunmaya yöneltmiştir. Tüketicilere
sunulan değer unsurları arasında, işletmelere rekabette önemli üstünlükler sağlayan,
farklılaşmalarına yardımcı olan “marka” yer almaktadır. Marka değerinin bir işletmeye birçok
avantaj getirmesi beklenmektedir (Pappu vd. 2005: 143). Güçlü bir marka oluşturmak, ortaya
çıkabilecek muhtemel faydaların ev sahibi olması nedeniyle birçok işletmenin hedefidir
(Hoefler ve Keller, 2002: 78).
Bu çalışmada katılımcıların demografik özelliklerine göre Coca Cola’nın marka değerine
yönelik algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda yaş,
cinsiyet, aile gelir düzeyi ve eğitim düzeyi değişkenlerinin tüketici temelli marka değeri
algılamaları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Araştırma sonucunda, Coca Cola markasının bilinirliğinin en yüksek olduğu yaş grubunun 2939 yaş aralığında olan katılımcılardan oluştuğu görülmüştür. Yine erkek katılımcıların marka
bilinirliğinin kadın katılımcılardan daha fazla olduğu da bir diğer araştırma bulgusudur.
Aile gelir düzeyi açısından, 15001 TL ve üzeri gelire sahip olanların marka sadakatlerinin daha
yüksek olduğu görülmüştür. 12501-15000 TL gelire sahip olanların ise, marka bilinirliği ve
algılanan kalite düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi açısından ise,
doktora mezunları marka bilinirliği en yüksek olan grup olduğu görülmüştür. Marka
çağrışımları en yüksek olan grubun ise, yüksek lisans mezunu olan katılımcılardan oluştuğu
görülmüştür.
Buna karşın, araştırma birtakım kısıtlara da sahiptir. Zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı,
verilerin yalnızca İstanbul ilindeki katılımcılardan toplanmış olması araştırmanın kısıtlarından
biridir. Ayrıca, verilerin kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmış olması ve çalışmanın anlık
araştırma şeklinde yapılması sonuçların genelleştirilebilirliğini sınırlandırmaktadır. Gelecekte
bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla karşılaştırma olanağının sağlanması için farklı illerden
toplanan örneklemlerin incelenmesi önerilebilir.
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KÜRESELLEŞME, EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE GÜMRÜK BİRLİĞİ
Meltem ÖZTARTAN*
ÖZET
Ekonomik entegrasyonlar, bir grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştiri politikalar
izlemelerini konu edinir ve siyasal bakımdan bağımsız ülkeleri ekonomik yönden birbirine
daha bağımlı duruma getirir. Ülkeler ekonomik birleşme akımlarına katılarak üretim
kapasitelerini, kaynak verimliliklerini ve sonuçta toplumsal refah düzeylerini artırmayı
amaçlarlar. Ekonomik birliklerin oluşturulmasında ekonomik ve siyasal güçlerin bir araya
getirilmesiyle bölge dışında kalanlara karşı daha büyük bir dayanışma sağlamak ve
uluslararası politikada daha etkin bir rol oynamak gibi düşünceler esastır.Gümrük
birliklerinde ekonomiler, aralarında, mal hareketlerini sınırlayan her türlü engeli ortadan
kaldırırlar ve birlik dışında kalan ekonomilere karşı tek ve birleştirilmiş bir gümrük politikası
uygularlar. Kurmuş oldukları birliğe ‘Gümrük Birliği’, uyguladıkları bu politikaya da ‘’ortak
gümrük tarifesi’’ denir.Gümrük birliklerinin doğurduğu etkiler önce statik ve dinamik etkiler
olarak ikiye ayrılır. Statik etkiler, teknoloji ve dinamik yapının sabit kalacağı varsayımı altında
sadece üretim faktörlerinin yeniden dağılımı nedeniyle ortaya çıkacak etkileri ifade eder.
Gümrük Birliği küçük piyasadan büyük piyasaya geçiş anlamı taşımaktadır. Bu nedenle
ekonomilerin kaynak arzını, üretimi, teknolojiyi değiştiren büyük piyasaların avantajlarını elde
etmeleri söz konusudur. Bu avantajlar Gümrük Birliğinin dinamik etkilerini ifade eder.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Entegrasyonlar, Gümrük Birliği, Gümrük
Birliği’nin Etk ileri

GLOBALIZATION, ECONOMIC INTEGRATIONS AND CUSTOMS UNION THEORY
ABSTRACT
Economic integrations refer to the trade liberalization policies of a group of countries and it
makes politically independent countries more economically dependent. Countries aim to
increase their production capacity, resource efficiency and ultimately social welfare by
participating in economic mergers. In the information of economic unions, bringing together
economic and political forces in essential to provide greater solidarity against those who are
outside the region and to play a more acive role in international politics.Economies in customs
unions eliminate all obstacles that limit the movement of goods and apply sole and unified
customs policy against unions outside the union. This union which they establish called
* Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Öğrencisi, meltem.oztartan@gmail.com
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‘’customs union’’ and the policy is called ‘’common customs tariff’’.The effect of the customs
unions are diveded into two as static and dynamic effects. Static effects are the effects of
technology and dynamic structure, which will only occur due to redistribution of production
factors under the assumption that the structure will remain constant.Customs union means the
transition from small market to large market. For this reason, economies have to take
advantage of the big market that changes resource supply, production and technology. These
advantages states the dynamic effects of the customs union.
Keywords: Globalization, Economic Integrations, Customs Union, The Effects of Customs
Union
1. GİRİŞ
Dünya ticaretini evrensel boyutlarda serbestleştirme çabalarına ‘küreselleşme’ denir.
Küreselleşme özellikle 1980 sonları ve 1990 başlarından itibaren dünyada yaygın olarak
kullanılmaya başlanan bir kavramdır.
Küreselleşme süreciyle birlikte ekonomik
entegrasyonlar sınırlı değil, kapsamlı ve devam eden bir süreç haline gelmiştir ve ekonomik
bağımsızlık ülkeler için daha büyük bir önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyada ülkelerin
rekabete karşı tek başlarına dayanmaları daha zor olduğundan, ülkeler herhangi bir kriz ya da
olumsuz bir konjonktürde bu durumdan en az etkilenmeye çalışıyorlar. Bu sebeple
küreselleşme sürecinde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bölgesel ticaret
anlaşmalarından en az birine dahildir. Küreselleşen dünyada rekabet yeteneklerini tek
başlarına gerçekleştirmek açısından yetersiz kalan devletler, bölgesel bütünleşmelere dahil
olmaktadırlar. Yani, entegrasyonların son dönemde artmasının nedeni; ülkelerin zorlaşan
rekabet şartlarına birlikte karşı koyma isteği ve verimliliklerini yükseltmede artan pazar
imkanlarını kullanma çabasıdır.
Uluslararası ticaretin serbestleşmesi girişimi küreselleşmenin ilk adımıdır. Küreselleşme
sadece ekonomik alanda olmayıp ülkelerin sosyal, siyasal, kültürel vb. birçok alanda etkileşim
içinde oldukları bir olgudur. Küreselleşme olgusu, bölgesel bütünleşme hareketlerinin
küreselleşmeye ve onun doğurduğu sonuçlara bir yanıt arayışı olarak kabul edilebilir.
Küreselleşme sürecinde uluslararası ticaretin ve rekabetin hız kazanması bu ticaret artışının
küreselleşmeden mi yoksa bölgeselleşmeden mi kaynaklandığı sorusunu da beraberinde
getirir. Bölgesel yaklaşım küresel yaklaşımla çelişkili olmayıp onun tamamlayıcısı
niteliğindedir ancak uluslararası ticaret verilerine bakıldığında uluslararası ticaret artışının
küresel düzeyden ziyade bölgesel düzeyde arttığı görülür.
1939 yılında başlayıp 1945 yılında biten İkinci Dünya Savaşı süresince ülkeler büyük oranda
askeri kayıplar verdiği gibi ekonomik anlamda da gerilemişlerdir. Savaşa katılan ülkeler hem
ülkelerinin ihtiyaçlarına yönelik eksiklerini gidermek hem de savaş sürecinde yapılan
araştırma ve geliştirme (ar-ge) ve yatırım harcamaları sonucunda yükselen teknolojik bilgi
seviyeleri ve artan üretim kapasitelerini pazarlayabilecekleri yeni pazar arayışlarına
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girmişlerdir. Dışa açılma ve uluslararası ticarete yönelen ülkeler dış ticarette gümrük tarifeleri,
kotalar, tarife dışı engeller, politik nedenler gibi çeşitli engellerle karşılaşmışlardır. Bu
engelleri aşmaya yönelik olarak arayışlara girmişlerdir. Bu kavramlar da ülkeleri
entegrasyona, bütünleşmelere itmiştir.
2. EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ
Uluslararası ekonomik birleşme şu şekilde tanımlanabilir: ‘’Dünyanın belirli bir bölgesinde
birbiriyle yakın ekonomik ilişki içinde bulunan ülkelerin başta ticaret olmak üzere aralarındaki
ekonomik ilişkileri serbestleştirmek yoluyla bir birliktelik oluşturmasıdır’’ (Atik; Dura, 2003:
1) Ekonomik birleşme ile ilgili başka bir tanım ise: ‘’Belli bir coğrafi bölgede yerleşik ve yakın
ekonomik ilişki içinde bulunan bir grup ülkenin aralarındaki dış ticareti serbestleştirici
politikalar izlemelerini konu edinir, bu ülkelerin aralarında her türlü engeli kaldırarak
yaptıkları ticarettir ve siyasal bakımdan bağımsız ülkeleri ekonomik yönden birbirine daha
bağımlı duruma getirir’’ (Seyidoğlu, 2013: 225).
Ekonomik entegrasyon teorisi, gümrük birliklerinin ekonomik etkilerinin incelenmesi ile
başlamıştır. Gümrük birliği ile ilgili ilk çalışma 1950 yılında yayınlanan ‘Gümrük Birliği Sorunu’
adlı eseriyle Jacob Viner’e aittir. Viner gümrük birliğini tüm yönleriyle incelemiştir. Viner’in
çalışmasını J.E. Meade’nin 1955 yılındaki ‘Gümrük Birlikleri Teorisi’ adlı çalışması takip
etmiştir. 1957’de Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’nun kurulması ve entegrasyon sürecinde
gösterdiği başarılar, ekonomik entegrasyon teorisine yapılan katkıları artırmıştır (Atik; Dura,
2003: 9).
2.1 Ekonomik Bütünleşme Teorisinin Gelişimi
Dünya ticaretinin serbestleşmesi eğilimleri esasen İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren
başlamıştır, 1960’lı yıllardan itibaren de hız kazanmıştır fakat dünya ticaretine sağladığı katkı
bakımından esas gelişme; 1980 sonrasında ülke ekonomilerinde büyüme, gelişme ve
uluslararası rekabetin artmasıyla ortaya çıkmıştır.
İktisadi entegrasyon konusunda yapılan teorik çalışmalar ile dünyadaki entegrasyon
uygulamaları arasında çok yakın bir paralellik vardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaştan
zarar gören Avrupa’nın yeniden kurulması, aksayan dünya ticaretinin düzenlenmesi bazı
uluslararası ekonomik kurumların oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla dünya
ekonomisinde iktisadi entegrasyon hareketlerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok taraflı
ticaret sisteminin oluşturulması çabalarıyla eş zamanlı olarak ortaya çıkmaya başladığı
görülür. Ekonomik, politik ve diğer etkenler dünya uluslarının bütünleşmesini gerektirmekte,
daha büyük birimlerin içinde bulunmak ulusların yararına olmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütünleşmelerin getirdiği üstünlüklerden yararlanmak, birlik
dışında kalan üçüncü ülkelere karşı avantaj elde etmek gibi çeşitli nedenlerle entegrasyon
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hareketleri başlamıştır. Savaştan günümüze kadar, çeşitli ülkeler arasında pek çok ekonomik
birleşme gerçekleştirilmiştir.
Ekonomik entegrasyon girişimlerindeki artış ve dünya ekonomisinde bölgeselleşme eğiliminin
hız kazanması iktisatçıların ve politika yapıcıların giderek daha fazla ilgisini çekmeye
başlamıştır. Özellikle AB’nin kurulmasına doğru bütünleşme konusundaki çalışmalar da
yoğunluk kazanmıştır.
Entegrasyon girişimlerinin en başarılı örnekleri, 1950’li yıllarda hayata geçirilmiş olan Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’dur. DTÖ
Sekreteryası’nın verilerine göre 1958 yılında yürürlükteki ekonomik entegrasyon sayısı iki
iken, 1971 yılında elliye, 2003 yılında iki yüz yirmiye yaklaşmış; 2015 yılında ise dört yüz
altıya ulaşmıştır ( WTO Secretariat).
Dünyanın en başarılı ekonomik birleşme hareketi ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Bu girişim sonunda Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Avrupa
Ortak Pazarı veya Avrupa Topluluğu (AT), bugünse kısaca AB olarak bilinen birleşme
hareketini doğurmuştur (Atik; Dura, 2003: 1).
2.2 Entegrasyonlar Neden Avrupa Kıtasında Ortaya Çıkıyor ?
İkinci Dünya Savaşı sürecinde ağır kayıplar veren ve egemenlikleri tehdit altında olan Avrupa
ülkelerinin siyasette, ticarette ve uluslararası alanlarda etkinliği zayıflamıştır. Savaş
sonrasında dünyada ticareti serbestleştirme ve artırma amacıyla kurulmakta olan düzende
etkin olabilmeleri, birlikte bir güç oluşturmaları ile mümkündür. 19. Yüzyılın ortalarına kadar
dünyada hem ticari hem de siyasi yönden gücünü yitirme eğiliminde olan Avrupa ülkeleri
özellikle İkinci Dünya Savaşı sürecinde ilerlemiş ABD ve Rusya’nın gerisinde kalmıştır.
Avrupa ülkelerinin bireysel hareket etmeleri durumunda ekonomik ve siyasi güç olma
hedeflerine ulaşmaları söz konusu değildir. Bu nedenle ekonomik entegrasyon türlerinden en
ileri model olan iktisadi birlik olmayı hedeflemişlerdir. Önce aralarında gümrük birliği
sağlayarak birlik içinde ticareti canlandırmışlardır. Ardından birlik kurarak siyasi arenada da
ortak kararlar doğrultusunda birlikte hareket etmişlerdir. Aralarındaki bu dayanışma ile
uluslararası arenada daha etkin bir rol oynamaya başlamışlardır.
Avrupa kıtası iktisadi entegrasyonların başladığı ve günümüze kadar en geniş uygulama alanı
bulduğu bölge olmuştur. Uluslararası ekonomik entegrasyonlar teorisi Avrupa için
geliştirilmiştir ve refah üzerinde yoğunlaşmıştır. Avrupa’daki entegrasyonlar gelişmiş
ekonomiler arasında gerçekleştiği halde Latin Amerika’daki birleşmeler, az gelişmiş
ekonomiler arasındaki entegrasyonlara örnek oluşturmaktadır ( Manisalı, 1971: 7).
Tarihte iktisadi entegrasyona verilen en eski örnek Alman Gümrük Birliği’dir. 1834 yılında
kurulmuştur. Almanya’da iç ticaretteki engeller kalkmıştır. Avrupa’daki entegrasyonun tarihi
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de eskilere dayanmaktadır. Avrupa’da düşünürler Avrupa kıtasını diğer kıtalardan farklı ve
üstün olarak görmüşlerdir. Alman Gümrük Birliği ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun gelişimi
birbirine çok benzerdir. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), üyelerinin ekonomik
entegrasyonunu hedefleyen bölgesel bir kuruluştur. Başlangıçta bir gümrük birliği olarak
Roma Antlaşması ile 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu zaman içerisinde
genişleyip gelişerek Maastricht Antlaşması ile 1991 yılında Avrupa Birliği’ne dönüşmüştür.
Birlik ilk olarak gümrük birliğini kurmuştur, önce iç ticaretteki engeller kalkmalıdır. Siyasi
aşama en ileri ve son aşamadır.
Ekonomik entegrasyon çabaları büyük ölçüde Avrupa kıtasına yönelik olarak oluşturulmuştur.
Kısmen Afrika, Asya, Kuzey ve Latin Amerika gibi dünyanın diğer bölgelerine yayılan ekonomik
bütünleşme örnekleri mevcut olsa da önemli bir bölümün kısa süre sonra varlığını
sürdüremediği ya da yeniden düzenlendiği bilinmektedir.
Dünyadaki ekonomik entegrasyon örnekleri arasında Avrupa Birliği önemli bir yere sahiptir.
Yirmi sekiz Avrupa ülkesinden oluşması, ekonomik anlamda belli kriterleri sağlayan ülkeleri
içinde barındırması ve toplam nüfus büyüklüğü açısından oldukça önemli bir entegrasyondur.
Dünyada ticaretin zayıf olduğu dönemde bir gümrük birliği olarak kurulan ve ardından
küreselleşme sürecinde uluslararası ticarette önemli bir pazar olan Avrupa Birliği ekonomik ve
siyasi bir birlik olarak varlığını sürdürmektedir.
2.3 Ülkeleri Ekonomik Bütünleşmelere İten Nedenler
Ekonomik bütünleşme hareketlerinin esas amacı, entegrasyona katılan ülkeler arasında
ticareti serbestleştirerek refah seviyesini artırmaktır. Ekonomik işbirliğinin diğer amaçları;
bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, dünyadaki ekonomik ve siyasi olaylarda birliğe dahil
olan ülkelerin söz sahibi olmalarının sağlanması ve sosyal siyasal sorunlara ortak çözümler
bulunmasıdır.
İktisadi birim büyüdükçe, bir yandan entegrasyonun içsel olarak getirdiği üstünlükler ortaya
çıkmakta, diğer yandan da birlik oluşturan ekonomilerin birlik dışında kalan ekonomilere karşı
nisbi güçleri artmış olmaktadır. Bu iki yönlü istifade, iktisadi birleşmenin temel nedenidir.
(Manisalı, 1971: 6 )
Uluslararası ekonomik entegrasyonlar ülkeler arasında gerçekleşir. Ülkelerin iktisadi birleşme
hareketlerine
katılmalarının
çeşitli
nedenleri
vardır
ancak
entegrasyonların
oluşturulmasındaki esas amaç karşılıklı kazancı artırmak üzere ülkeler arasındaki ticareti ve
diğer ekonomik ilişkileri serbestleştirmektir, üye ülkelerin ekonomik gelişme seviyelerini
yükseltmektir.
Küreselleşen dünyada ülkelerin rekabete karşı tek başlarına dayanmaları daha zor
olduğundan, ülkeler herhangi bir kriz ya da olumsuz bir konjonktürde bu durumdan en az
etkilenmeye çalışıyorlar. Bu sebeple küreselleşme sürecinde pek çok gelişmiş ve gelişmekte
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olan ülke bölgesel ticaret anlaşmalarından en az birine dahildir. Yani, entegrasyonların son
dönemde artmasının nedeni; ülkelerin zorlaşan rekabet şartlarına birlikte karşı koyma isteği
ve verimliliklerini yükseltmede artan Pazar imkanlarını kullanma çabasıdır.
Dünyada yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerle birlikte, ülkeler
özellikle ekonomik çıkarlarını koruyabilmek için kendi aralarında bazı ekonomik anlaşmalar
ve bütünleşmeler gerçekleştirmeye başlamışlardır, bundan dolayı ekonomik bütünleşmeler
önem teşkil etmeye başlamıştır. Ülkeler ekonomik birleşme akımlarına katılarak üretim
kapasitelerini, kaynak verimliliklerini ve sonuçta toplumsal refah düzeylerini artırmayı
amaçlarlar (Seyidoğlu, 2013: 225). Ülkeler ekonomik bütünleşmelere katılarak ekonomik
çıkarlarını korumanın yanı sıra birtakım siyasal çıkarlarını da kollamaya başlamışlardır. Bu
sebepten dolayı dünyada çeşitli ekonomik bütünleşmeler gerçekleşmiştir ancak bunların
birçoğu istenilen seviyede yürütülememiş ve bütünleşmeden beklenen faydalar
sağlanamamıştır.
Günümüzde ekonomik bütünleşmeler içinde en başarılı olanı ve en iyi şekilde yürütüleni
Avrupa Birliği (AB)’dir. AB, ekonomik temellere dayanan ancak günümüzde siyasal
bütünleşmeyi de hedefleyen ekonomik bir entegrasyondur. AB’nin yapısı, organları ve işleyişi
Birliğin önemini ortaya çıkarmaktadır.
3. EKONOMİK ENTEGRASYONUN AŞAMALARI
Ekonomik entegrasyon denildiğinde uluslararası ekonomik bütünleşme anlaşılır. Ancak
ekonomik entegrasyon kavramı teoride ve pratikte soyut anlamlarla kullanılmıştır. Örneğin,
ikili ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, bölgesel ticaret anlaşmalarına kadar
pek çok anlaşma ve yakınlaşma entegrasyon olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle çok türde
entegrasyon sınıflaması yapılmıştır ancak teorik literatürde en yaygın olarak kullanılan
entegrasyon türü gümrük birlikleridir, analizler de bu varsayımla yapılmıştır ( Yiğit, 2003: 1).
Tam entegrasyona birden ulaşmak mümkün değildir. İktisadi yapıların farklı olması, son
aşamaya ulaşmak için bundan önceki aşamaların başarıyla geçilmesini zorunlu hale
getirmektedir. Dolayısıyla bir aşamadan geçilirken diğer aşamanın şartlarını da hazırlamak
gerekir.
İktisadi bütünleşme kapsamındaki ülkelerin ayrımcı uygulamaları aynı zamanda bütünleşme
dışındaki ülkelerin de refah seviyelerini etkilemektedir. Uygulamada farklı iktisadi bütünleşme
türleri olmasına rağmen iktisadi entegrasyon teorisinin genellikle gümrük birlikleri üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir ( Küçükahmetoğlu ve diğerleri, 2005:43).
İktisadi entegrasyonlar çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. En dar kapsamlı iktisadi birleşme
türü serbest ticaret bölgeleri iken en geniş kapsamlı olanı ise ekonomik birliklerdir. Ekonomik
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birlik aşamasından sonra bazı iktisatçılar tarafından iktisadi bir birleşme türü olarak
görülmeyen siyasi birlik aşamasına geçilir.
3.1 Serbest Ticaret Bölgeleri
Bu birleşme türünde birliğe dahil olan ülkeler, aralarındaki ticarette gümrük tarifeleri ve
miktar kısıtlamalarını kaldırmakta, birlik dışında kalan ülkelere karşı kendi özel tarifelerini
uygulamaktadırlar (Atik; Dura, 2003: 7).
Serbest ticaret anlaşmaları bir grup ülke arasında çok yanlı biçimde yapılabileceği gibi yalnızca
iki ülke arasında karşılıklı biçimde de imzalanabilir. Birinci durumda bir serbest ticaret bölgesi
oluşturulmakta, ikinci durumdaysa anlaşmayı yapan ülkeler arasında ticaretin karşılıklı
biçimde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Serbest ticaret bölgelerinde amaç; üye ülkeler
arasında mal ve hizmetlere ilişkin ticareti serbestleştirerek ortak bir pazar yaratmaktır.
Serbest ticaret bölgeleri bazı olumsuzluklara da yol açmaktadır. Serbest ticaret bölgelerinde
bölge dışında kalan ekonomilere karşı ortak bir gümrük politikasının uygulanmaması ve her
üyenin üçüncü ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinde bağımsız olması, dünya ticaretini bölücü
ve her ülkenin ulusal ekonominin ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılaması ve uluslararası
ilişkilerini asgari seviyeye indirmesi gibi etkilere neden olmaktadır.
Serbest ticaret bölgelerine Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) , Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Bölgesi (NAFTA), Latin Amerika ülkelerinin kurduğu LAFTA, Avrupa Ekonomik Alanı
(EES) örnek olarak verilebilir.
3.2 Gümrük Birlikleri
Ekonomik entegrasyonun bu aşamasında gümrük birliklerine katılan ülkeler kendi aralarında
ticarete konan bütün engelleri kaldırırlar, aynı zamanda birlik dışında kalan üçüncü ülkelere
karşı da tek ve birleştirilmiş bir gümrük politikası (ortak gümrük tarifesi) uygularlar. Üye
ülkeler ortak gümrük tarifesini yani gümrük birliği fiyatlarını üye ülkelerin tümünün sosyal
refahını maksimize edecek şekilde belirlemektedir. Gümrük kazançlarını ise üye ülkeler
arasında belirlenen ortak bir formüle göre dağıtırlar.
Gümrük birliklerinde iki önemli unsur vardır:
1. Gümrük birliğine giden ekonomiler aralarında, mal hareketlerini sınırlayan gümrükleri ve
diğer engelleri ortadan kaldırırlar.
2. Gümrük birliği dışında kalan ekonomilere karşı tek ve birleştirilmiş bir gümrük politikası
yürütürler.
Yani bir taraftan gümrük birliğini kuran ülkeler arasında mal hareketleri serbestleştirilirken
diğer taraftan dışarıda kalan ekonomilere karşı koruyucu bir tutum ortaya çıkmaktadır.
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Koruyucu yönü göz önüne alındığında gümrük birliklerinin, belirli ülkeler arasında mal
hareketlerini serbestleştirmelerine karşılık aynı zamanda dünya ticaretini bölücü ve ulusal
ekonominin ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılaması ve uluslararası ilişkilerini asgari
seviyeye indirmesi gibi etkilere de yol açtığı görülmektedir.
Tarihte en çok görülen bütünleşme şekli gümrük birlikleridir özellikle İkinci Dünya Savaşı
sonrası dönemde gümrük birlikleri şeklinde yapılanan bölgesel ticaret anlaşmaları
yaygınlaşmıştır. Gümrük birliğinin oluşumunda iktisadi etkenlerin yanı sıra politik etkenlerin
de etkili olduğu söylenebilir. Viner, gümrük birliği girişiminde büyük ülkeler açısından ‘politik’
amaçların, küçük ülkeler açısından ‘ekonomik’ sonuçların daha önemli olduğunu
belirtmektedir (Küçükahmetoğlu ve diğerleri, 2005: 59).
Dünyada gümrük birliklerine Alman Gümrük Birliği (Zollverein), Avrupa Birliği ve Afrika
Gümrük ve Ekonomik Birliği (UDEAC), Benelüks örnek olarak verilebilir.
3.3 Ortak Pazarlar
Gümrük Birliğine emek ve sermaye hareketliliğinin (faktör mobilitesi) eklenmesi ile oluşan
daha geniş bir entegrasyon türüdür ( Yiğit, 2003: 10). Ortak pazarlarda, gümrük birliğinde
olduğu gibi üye ülkeler arasındaki gümrük tarifeleri ve kotalar kaldırılmakta, birlik dışında
kalan ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadır ancak gümrük birliklerinde kabul
edilen şartlardan daha da ileriye gidilerek sadece ticaret kısıtlamaları değil aynı zamanda
üretim faktörleri üzerindeki kısıtlamalar da kaldırılarak faktörlerin serbestçe dolaşımı
sağlanmaktadır.
Bir taraftan pazarı meydana getiren ekonomiler arasında üretim faktörlerinin hareketliliğini
sağlayan tedbirler getirilmekte diğer yandan ise para ve maliye politikaları ortaklaşa
yürütülmektedir.
Ortak pazarlarda para ve maliye politikalarının ortaklaşa sürdürülmesi politik yönden de bazı
sorunların ortaklaşa yürütülmesi demektir. Bununla birlikte sosyal politika tedbirleri birlikte
uygulanmaktadır (Manisalı, 1971: 4). Bu durumda üye ülkelerin sadece dış ekonomik politika
tedbirleri kısıtlanmamakta, aynı zamanda iç ekonomik politika tedbirleri de bağımsızlığını
yitirmektedir..
Ortak pazarlara Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) örnek verilebilir.
3.4 Ekonomik Birlik
Ekonomik entegrasyon hareketlerinin en ileri aşamasıdır. İç tarife engellerinin kaldırılması,
ortak dış engellerin konması ve faktörlerin serbest dolaşımının yanı sıra ortak pazarın
özelliklerine ek olarak birlik içinde ekonomik ve sosyal politikaların uyumlaştırılması söz
konusudur (Yiğit, 2003: 10).
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Ekonomik birlik içerisinde uyumlaştırılacak politikalar mal ve faktör piyasalarında sağlanacak
bütünleşme sadece gümrük engellerinin kaldırılması veya emek ve sermaye dolaşımının
serbestleşmesiyle gerçekleşmez. Üye ülkelerin ellerinde vergilemeye, çeşitli teşviklere kadar
uzanan bu akımları engelleyici politika araçları kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu alanlarda
bir uyuma gidilmesi, etkileri uluslararası düzeyde görülen konularda ortak politikalar
izlenmesi, tek bir ülkenin çözemeyeceği büyük ölçekli teknoloji, bilimsel araştırmalar ve
kaynakların harekete geçirilmesini gerektiren alanlarda ortak projelerde olduğu gibi
uluslararası politikaların izlenmesi ve topluluk içinde rekabetçi yapıları bozan ve tekelleşmeyi
ortaya çıkaran uygulamaları önlemeye yönelik politikalarda işbirliğine gidilmesi olarak
sıralanabilir.
Ekonomik birliklerde üye ülkelerin makroekonomik politika izleme serbestileri, birlik
düzeyinde bir organa devredilir. Böyle bir bütünleşme aşamasına geçilebilmesi için tek bir
para ve bankacılık sistemi, ortak maliye politikası ve tüm birlik için ortak ekonomik politikaları
belirleyecek ve uygulayacak ülkeler üstü bir organın bulunması gerekir. Ekonomik bir birlik
olabilmek için ortak politikalar olmalıdır. Ortak bir Merkez Bankası, ortak para birimi (Euro)
gibi. Ekonomik birlik aşamasında politikaların belirlenmesinde, üye ülke temsilcilerinden
oluşan bir kurul, karar organı durumundadır ancak uygulamayı her ulusal devlet kendisi
yürütmektedir.
Ekonomik birlik aşamasına geçilebilmesi için ortak pazardan sonra üye ülkeler arasında vergi
politikaları ile ekonomik ve mali politikaların uyumlaştırılması gerekmektedir. AB, ekonomik
birlik aşamasını geçmiştir bu nedenle ‘Avrupa Topluluğu (AT)’ ismi 1 Ocak 1993 tarihinde
‘Avrupa Birliği’ olarak değiştirilmiştir (Atik; Dura, 2003: 8).
Parasal Birlik: Ekonomik bütünleşme hareketlerinin diğer bir şekli de parasal birliklerdir.
Para birliği; iktisadi ilişkileri yoğun ülke paralarının sabit kurlarla birbirine bağladıktan sonra,
şartların oluşumuna paralel olarak tek para ve merkez bankasına geçmek şeklinde
tanımlanabilir ( Ertürk, 1993: 121).
Parasal birlik, üye ülkelerin para politikalarının tam uyumunu, döviz rezervlerinin ortak bir
havuzda toplanmasını ve tek merkez bankası veya tek parasal otorite oluşumunu gerekli
kılmaktadır (Dağdemir, 2016: 112). Parasal birliklerin ileri aşamalarında Avrupa Birliği’nde
olduğu gibi üye devletlerin kendi ulusal paralarını terk ederek onun yerine ortak bir para
birimi (örneğin Euro) benimsemeleri söz konusudur.
Para birliğinin esas amacı; birlik içinde tek bir paranın kullanılmasıdır fakat bu da sonuç
itibariyle ulusal politikalardan fedakarlık yapmayı ve ekonomi politikalarının
koordinasyonunu gerektirir. Tek ve ortak bir para biriminin benimsenmesi ve kullanımı,
kurların kalıcı bir şekilde sabitlenmesini gerektirir. Tek bir para biriminin yakın bir gelecekte
gerçekleştirilmesi projesi, belirli alanlarda uluslar üstü otoritenin hakim olmasını zorunlu hale
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getirecektir. 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması, uzun dönemde politik birleşmeyi de
amaç edinmiş bulunmaktadır.
İktisadi birlikler parasal birliklerden çok daha kapsamlı bütünleşme hareketleridir. Çünkü
yalnızca para ve maliye politikalarının değil, tüm ekonomik ve sosyal politikaların birbiriyle
koordinasyonu ve ulusal hükümlere ait bazı yetkilerin birlik düzeyinde bir kuruluşa
devredilmesini öngörürler. Fakat Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi, ekonomik birlik
kurmayı amaçlayan ülkeler bazen bu doğrultuda daha hızlı bir yol alabilmek için parasal birliği
bir araç olarak kullanabilirler (Seyidoğlu, 2013: 237).
3.5 Siyasi Birlik
Ekonomik birlik aşamasında sonra beklenen aşama siyasi birlik aşamasıdır. Ülkelerin para ve
maliye politikalarını uyumlaştırmaları, ekonomik olarak tek bir devlet gibi idare edilmelerine
yol açacaktır. Ekonomik konularda ortak hareket eden bir birlik, güvenlik ve savunma gibi
siyasi konularda da ortak hareket etmeye başlayacaktır. Bu aşamayı bir önceki aşamadan
ayıran yön; bu aşamada ulusal ekonomik bağımsızlığın büyük ölçüde kaldırılması ve bunun
yerini bir uluslar üstü otoritenin almasıdır (Atik; Dura, 2003: 9).
Siyasi entegrasyon, entegrasyonun son aşamasıdır. Tam ekonomik entegrasyon; parasal, mali,
sosyal ve konjonktürel politikaların birleştirilmesini ve üye ülkeleri bağlayıcı kararlar alacak
uluslar üstü bir otoritenin oluşturulmasını öngörmektedir (Balassa, 1973: 2). Bu aşamada
ülkeler, ortak parlamento oluştururlar ve birçok siyasi kararı ortak alırlar. Ancak bu durum
ülkelerin politika uygulama serbestilerini (politika otonomisi) ortadan kaldırdığı için çok
risklidir. Üyelerin her açıdan birbirlerine çok yaklaşmış ve diğer sorunların azaltılmış olması
gerekir ( Yiğit, 2003: 10).
Uygulamada görülen entegrasyon hareketleri sözü edilen entegrasyon aşamalarından hiçbirine
tam olarak uymayabilir çünkü bu entegrasyon aşamalarını birbirlerinden keskin çizgilerle
ayırmak mümkün değildir. Örneğin siyasi birlik ve iktisadi birlik aşamasında pek çok ortak
nokta vardır. Bundan dolayı aralarındaki ayrımın çok zor olduğu düşünülmektedir. Birçok
iktisatçı da siyasi birlik aşamasına değinmeden iktisadi birlik aşamasını son aşama olarak
belirlemektedir.
Görülüyor ki belirli bir aşamadan sonra ekonomik ve politik entegrasyonlar birbirlerinin
ayrılmaz parçası haline gelmektedir. Belirli bir noktaya kadar ekonomik entegrasyonlar,
serbest ticaret bölgeleri ve gümrük birliklerinde olduğu gibi uluslar üstü yani politik bir
otoritenin ortaya konmasını gerektirmeyebilir ( Manisalı, 1971: 5).
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4. GÜMRÜK BİRLİĞİ TEORİSİ
Gümrük birliklerinde ekonomiler, aralarında, mal hareketlerini sınırlayan her türlü engeli
ortadan kaldırırlar ve birlik dışında kalan ekonomilere karşı tek ve birleştirilmiş bir gümrük
politikası uygularlar. Kurmuş oldukları birliğe ‘Gümrük Birliği’, uyguladıkları bu politikaya da
‘’ortak gümrük tarifesi’’ denir.
Gümrük birliği anlaşması yapan ülkelerde gümrük vergileri kalkar, gümrük birliğine dahil
olmayan üçüncü ülkeler için tarife uygulanmaya devam edilir. Üçüncü ülkelerden gelen mallar
için gümrük vergileri ödendikten sonra bu mallar da serbest dolaşıma girer.
Entegrasyon hareketlerinin ilk belirtisi olarak 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
kurulmuştur. Entegrasyon konusundaki teorik çalışmalar da aynı yıllara denk gelmektedir.
1950’lerde yoğunlaşan bu çalışmalara Jacob Viner ve J. E. Meade önderlik etmişlerdir. Viner’in
‘’Gümrük Birliği Meselesi’’ (The Customs Union Issue), Meade’in ‘’Ekonomik Birliğin Sorunları’’
(Problems of Economic Union) ve ‘’ Gümrük Birliği Teorisi’’ (The Theory of Customs Union)
adlı eserleri gümrük birlikleri teorisinde temel eserler olarak gösterilebilir. Daha sonraki
iktisatçılar da teoriyi bu temelden geliştirmişlerdir, teoriyi inceleyen iktisatçılar bir taraftan
teorinin bazı yönlerini kabul ederken, diğer taraftan teorideki büyük eksiklikleri ortaya
koymuşlardır.
4.1 Gümrük Birliği’nin Ekonomik Etkileri
Gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi sonucunda entegrasyonun etkileri statik ve dinamik
nitelikte iktisadi etkiler olarak ikiye ayrılır. Statik etkiler analizini 1950 yılında Jacob Viner
yapmıştır. Viner 1950 yılında yayımladığı çalışması ‘’The Theory of Customs Union’’ adlı
çalışmasında gümrük birliğinin taşıması gereken koşulları belirtmiştir: Viner’e göre:
●
●
●

Üye ülkeler arasında tarifeler kaldırılmalı
Üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatta ortak bir gümrük tarifesi uygulanmalı
Toplanan gümrük vergisi gelirleri de üyeler arasında anlaşılacak bir yöntemle
dağıtılmalıdır.

4.1.1 Gümrük Birliğinin Statik Etkileri
Gümrük birliğinin statik etkileri teknoloji, işgücü ve sermaye stokunun sabit olması varsayımı
altında, üye ülkelerde kaynakların yeniden dağılımına bağlı olarak ortaya çıkan etkileri
içermektedir. Gümrük birliklerinin statik etkileri, tarifelerin kaldırılması sonucunda ortaya
çıkan dış ticaret hacmi ve refah seviyesinde meydana gelen değişmelerle ilgilenir. Statik etkiler
bir defaya özgü olarak ortaya çıkan kısa dönemli etki niteliğindedir. Bunun sebebi, ekonomik
yapının ve teknolojinin uzun süre sabit kalamayacağıdır ( Küçükahmetoğlu ve diğerleri, 2005:
44).
Statik etkiler üç başlık altında incelenir:
1.) Üretim Etkisi
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2.) Tüketim Etkisi
3.) Ticaret Hadleri Etkisi
4.1.1.1 Üretim Etkisi
Viner (1950) gümrük birliğinin iktisadi etkilerini öncelikle üretim etkisi bakımından
incelemiştir. Bu inceleme ticaret yaratma ve ticaret saptırma kavramlarına dayalı olarak
geliştirilmiştir. Viner, gümrük birliğinin üretim etkisini incelerken yaptığı varsayımları açık
olarak belirtmemiştir. Bununla birlikte Viner modeli şu varsayımlara dayanmaktadır (Collier.
1979: 84):
1.) İki ürün üretilmektedir.
2.) Maliyetler sabittir.
3.) Talep esnekliği sıfır, arz esnekliği sonsuzdur
4.) Dış ticaret hadleri veridir.
Bu varsayımlar gümrük birliğinin çeşitli etkilerini inceleme dışı bırakmaktadır. Burada talep
esnekliğinin sıfır olduğunun kabul edilmesi, tüketimin sabit olduğu anlamına gelir. Bu
durumda tüketim etkisi ortaya çıkmaz. Bu nedenle Viner’in analizinde tüketim etkisi yer
almamaktadır ( Küçükahmetoğlu ve diğerleri, 2005: 46).
Gümrük birliğine giden ekonomiler arasında, gümrüklerin ortadan kaldırılması sonucu
üretimin yer değiştirmesi birlik dışında kalan ekonomileri de etkilemektedir. Malı en ucuza
üreten ekonomi, eğer birliğin dışında kalmışsa kendisi malını ihraç edememe durumu ile karşı
karşıya kalır. Böylece, malın en ucuza üretildiği ekonomiden elde edilememesi dolayısıyla
refah kaybı söz konusudur. Gerek birlik içindeki ekonomilerin gerek birlik dışındaki
ekonomilerin üretim maliyetleri ve önceden uygulanan gümrük vergileri üretim etkisinin
olumlu veya olumsuz yönde işlemesine neden olmaktadır.
Ekonomiler gümrük birliği kurduklarında birlik kurulmadan önceki üretim ile birlik
kurulduktan sonraki üretim farklı olmaktadır. Buna ‘’gümrük birliğinin üretim etkisi’’ denir.
Ticaret Yaratma ve Ticaret Saptırma Etkileri
Viner’e göre gümrük birliği, bölgesel ticaretin serbestleştirilmesinde bir adım olmakla birlikte,
birlik dışında kalan ülkelerle olan ticareti azaltmaktadır. Bu sebeple gümrük birliklerinin
dünya refahını artırdığını söylemek doğru değildir çünkü gümrük birliği sonucunda serbest
ticaret ve korumacılık birlikte ortaya çıktığından dolayı bu durum ‘’ticaret yaratılması’’ ve
‘’ticaret sapması’’na yol açar.
Ticaret yaratma: Viner’e göre bir gümrük birliği ülkesi birlik öncesinde tarifeyi de içeren
fiyatı yerli mal fiyatından daha yüksek olması sebebiyle ithal edemediği malı, ilgili ülkenin
gümrük birliğine üye olması durumunda o ülkeden ithal etmeye başlayabilir. Gümrük birliğine
üye iki ülke arasında yaşanan bu üretim yeri değişimi, yüksek maliyetli yerden daha düşük
maliyetli yere doğru bir değişimdir. Viner’ın üretimin yüksek maliyetli gümrük birliği
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ülkesinden daha düşük maliyetli gümrük birliğine kayması olarak tanımladığı bu duruma
‘’gümrük birliğinin ticaret yaratma etkisi’’ denir. Bu etki, gümrük birliklerinin olumlu üretim
etkisi olarak da adlandırılır (Viner, 1961: 41).
Ticaret saptırma: Bir gümrük birliği ülkesi, gümrük birliği öncesi tarifeyi de içeren fiyatına
rağmen en düşük maliyetli arz kaynağı olan üçüncü bir ülkeden gerçekleştirdiği ithalatı,
gümrük birliği sonrası bir üye ülkeden gerçekleştirmeye başlayabilir. Viner’ın üretimin düşük
maliyetli üçüncü bir ülkeden daha yüksek maliyetli gümrük birliğine üye bir ülkeye kayması
olarak tanımladığı bu duruma ‘’gümrük birliğinin ticaret saptırma etkisi’’ denir. Bu etki,
gümrük birliklerinin olumsuz üretim etkisi olarak da bilinir (Viner, 1961: 43).
Gümrük birlikleri teorisi üzerine ilk eser veren Viner, analizini temel olarak gümrük
birliklerinin üretim etkisi üzerine kurmuştur. Viner ticaret yaratma ve ticaret saptırma
kavramları ile gümrük birliğinde refahın ne şekilde gelişeceğini izah etmeye çalışmaktadır. Bu
ikisi kıyaslandığında ticaret saptırma etkisi ticaret yaratma etkisine göre daha küçükse, bu
gümrük birliği öncesine göre daha iyi bir durumdur; üretim artar, üretim artışı hem birliğin
hem de bir bütün olarak dünyanın refahını artırır ( Ertürk, 1993: 20).
Refah Etkileri
Ticaret yaratma ve ticaret saptırma etkileri sonucu ortaya çıkan toplam etki ‘’refah etkisi’’
olarak tanımlanır. Gümrük birliklerinin net refah etkisi ticaret yaratma ve ticaret saptırma
etkilerinin göreceli büyüklüklerine bağlıdır. Viner, ticaret yaratılmasının dünyanın geri
kalanını etkilemediği için olumlu olduğunu, ancak ticaret sapmasının zararlı olduğunu
belirtmiştir.
Ticaret yaratma refah artışına yol açarken, ticaret saptırma refah azalmasına neden olur.
Dolayısıyla gümrük birliğinin üye ülkenin refahını artırabilmesi için ticaret yaratma etkisinin
ticaret saptırma etkisinden daha büyük olması gerekir. Ticaret yaratıcı etki, ticaret saptırıcı
etkiden daha büyük ise gümrük birliği dünya refahını olumlu yönde etkileyecektir. Tam tersi,
ticaret saptırıcı etki, ticaret yaratıcı etkiden büyük ise gümrük birliği dünya refahını olumsuz
yönde etkileyecektir.
Ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkilerin nasıl oluştuğunu ve refah etkisinin nasıl
hesaplandığını bir şekil yardımıyla açıklayalım:
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Tablodan gümrük birliğinin yalnızca yerli ülkeye (A) olan etkilerini incelemek için burada A
ülkesinin küçük ülke 1 olduğu varsayılmaktadır. Bu ülke ithal ettiği ürüne tarife uyguladığında
ihracatçı ülkenin fiyatında herhangi bir değişikliğe yol açamamaktadır ( Küçükahmetoğlu ve
diğerleri, 2005: 44).
Örnekte üç ülkeli ve tek mallı bir analiz gerçekleştirilmiştir. A, B ve C ülkeleri ile tek bir malı ele
alınmaktadır. (A’nın küçük ülke olduğu varsayımından hareketle B ve C’nin fiyatları yani arz
eğrileri yatay doğrularla gösterilmiştir.) Bu malın ülkelerdeki fiyatları PA=225, PB=150,
PC=100 olsun. Görüldüğü üzere malın üretimindeki en etkin ülke C ülkesidir. Verimliliği en
düşük yani maliyeti en yüksek olan ülke ise A ülkesidir. İlk aşamada A ülkesinde yüksek
maliyetli yerli üretimi korumak için %100 oranında bir advolarem vergi konulduğunu
varsayalım. Bu durumda C’nin fiyatı 200, B’nin fiyatı ise 300’e yükselmektedir. Dolayısıyla A
ülkesi; B’den hiç ithalat yapmaz tüketiminin bir bölümünü kendi üretiminden karşılarken
kalan kısmını ise C’den yaptığı ithalat ile karşılar (Seyidoğlu, 2013: 241).
Bu durumda SS ve DD, A ülkesindeki arz ve talep eğrileridir.
●
●
●

1

A’nın Tüketimi= OR
A’nın Tüketiminin Yurtiçi Üretimle Sağlanan Kısmı=OK
A’nın Tüketiminin C’den İthal Edilen Kısmı=KR

İktisadi anlamda „küçük ülke‟ dünya piyasalarında fiyatları etkileyemeyen ve „fiyat alıcı‟ durumunda olan ülkedir.
Bu ülke ithal ettiği ürüne tarife uyguladığında ihracatçı ülkenin fiyatında herhangi bir değişikliğe yol açamamaktadır.
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Şimdi A ve B’nin bir gümrük birliği kurduklarını ve C’nin bu birliğin dışında kaldıklarını
varsayalım. Bu durumda B’nin malı A ülkesine gümrüksüz gireceğinden fiyat B’nin fiyat düzeyi
olan150’ye iner. C birlik dışında kaldığından, fiyatı tarifeli fiyat olan 200 seviyesinde sabit
kalır. Bu değişiklikten sonra C ülkesi artık A’ya mal satamaz çünkü fiyatı B’nin üzerinde
kalmıştır. A ülkesinin ithalatının tamamı B’den karşılanır. (Seyidoğlu, 2013: 242)
Gümrük Birliği durumundan sonra
● A’nın Tüketimi: OT
● A’nın Tüketiminin B’den İthalatla Karşılanan Kısmı: LT
● A’nın Tüketiminin Yurtiçi Üretimle Karşılanan Kısmı: OL
İthalattaki artışın LK kadarlık kısmı; A’nın kendi pahalı yerli üretimini azaltması ve yerine
görece daha verimli durumdaki B’nin üretiminin geçmesi ile, RT kadarlık kısmı ise fiyat
düşüşünün tüketimi artırması dolayısı ile ortaya çıkmıştır. (Seyidoğlu, 2013: 242)
Böylece ithalattaki toplam artış; LK+RT olmaktadır. � Ticaret Yaratıcı Etki
Eskiden C ülkesinden yapılırken B’ye kayan ithalat: KR � Ticaret Saptırıcı Etki
Miktardaki bu değişmeler ekonomik refahı etkileyecektir.
Refahı Artırıcı Etkiler ( Ticaret Yaratıcı Etkiler):
● LK miktar yerli üretimin yerine B’den yapılan ithalatın geçmesi sonucu sağlanan refah
artışı � MVI üçgeninin alanı olan ‘’e’’ ye eşittir.
● Fiyat düşüşü sonucunda tüketimde ortaya çıkan RT miktar artışla ortaya çıkan refah
artışı � JYN üçgeninin alanı ‘’f’’ ye eşittir. (Seyidoğlu, 2013: 242)
Refahı Düşüren Etkiler (Ticaret Saptırıcı Etkiler):
● C ülkesinin üretim maliyeti B’den birim başına EI kadar düşük olduğu için ticaretin
C’den B’ye kayması sonucunda KR miktarındaki ticaret sapmasının doğuracağı etki �
EIJH dikdörtgeninin alanı ‘’h’’ ye eşittir.
Eğer;
MVI+JYN > EIJH ise ( E+F > H) � Gümrük birlikleri birliğe katılan ülkelere ve dolayısıyla tüm
dünya için net bir refah artışı sağlar.
MVI+JYN < EIJH ise ( H > E+F) � Gümrük birliklerinin birliğe katılan ülkeler ve dolayısıyla tüm
dünya üzerinde net refahı düşürücü bir etkisi vardır (Seyidoğlu, 2013: 242).
1950 öncesi gümrük birlikleri daha serbest ticarete yönelik bir adım olarak görülmekteydi ve
gümrük birliklerinin dünya refahı için kesinlikle olumlu olduğu görüşü hakimdi. Viner ise
gümrük birliklerinin dünya ticaretinin serbestleştirilmesi konusunda iyi bir adım olmakla
birlikte bu etkinin ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkilerin büyüklüğüne bağlı olarak her
zaman için dünya refahını artırmayabileceği sonucunu analiz etmiştir.
Çeşitli araştırmacılar gümrük birliğinin ortaya çıkardığı ticaret yaratma ve ticaret saptırma
etkilerinin büyüklüğünü araştırmışlardır. Avrupa Topluluğu (AT) ülkeleri için yapılan
hesaplamalarda ticaret saptırma etkisinin önemsiz boyutta olduğu ve ticaret yaratma etkisinin
ticaret saptırma etkisinden daha fazla olduğu ortaya konmuştur (Balassa, 1975: 104). Bununla
birlikte son zamanlarda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada
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ticaret saptırma etkisinin önemli boyutlara ulaştığı ortaya konmaktadır (Soloaga ve Winters,
2001: 13).
4.1.1.2 Tüketim Etkisi
Viner (1950) sonrasında, talep esnekliğinin sıfır olduğu varsayımı kaldırılarak gümrük
birliğinin tüketim etkileri de inceleme kapsamına alınmıştır. Meade, 1955 yılında yayımlanan
‘’The Theory of Customs Union’’ adlı eserinde Viner’in analizine tüketim boyutunu da
katmıştır. Tüketim etkisi gümrük birliği sonrası göreli ürün fiyatlarında ortaya çıkan
azalmadan kaynaklanmaktadır. Tüketim etkisi aynı zamanda tüketimdeki net artıştan
kaynaklanmaktadır.
Tüketim etkisi, düşük maliyetli malın yüksek maliyetli malı ikame etmesi sonucu tüketici
rantında meydana gelen bir artışı temsil etmektedir. Üretim etkisi ile tüketim etkisi, gümrük
birliğinin ticaret yaratma etkisini oluşturmaktadır.
Gümrük birliklerinin kurulması diğer taraftan birlik içindeki tüketimi de etkilemektedir.
Gümrüklerin kaldırılması, ithal edilen malın fiyatını düşüreceği için talep eğrisinin durumuna
göre tüketim de belli ölçüde artmış olacaktır. Burada talep esneklikleri etkili olmaktadır.
Ticarete konu olan malda talep esnekliği sıfırdan büyükse, ucuzlayan mala olan talep artar ve
bu durumda tüketim etkileri ortaya çıkar. Birlik içinde ithalat artmışsa tüketim de artmıştır.
4.1.1.3 Ticaret Hadleri Etkisi
Ticaret hadleri ihracat fiyatları ile ithalat fiyatlarının birbirine oranıdır. Ülkenin ithal ettiği mal
fiyatlarının artması, ihraç malları fiyatlarının ise düşmesi ticaret hadlerinin ülke aleyhine
geliştiğini; tam tersine, ithal mal fiyatlarının düşüp ihraç mal fiyatlarının artması ise ticaret
hadlerinin ülke lehine geliştiğini göstermektedir.
Ticaret hadleri etkisini gümrük birliği teorisine katan ikitisatçı 1964 yılındaki çalışması ile
Mundell olmuştur. Mundell çalışmasında teklif eğrileri analizini kullanmıştır. Üç ülkeli ve üç
mallı bir model oluşturduğu çalışmasında iki üye ülke arasında oluşacak bir gümrük birliği
durumunda birlik dışında kalan ülkeye göre birliği oluşturan üye ülkelerin ticaret hadlerinin
bu birleşmeden olumlu etkileneceği sonucuna varmıştır. Bu çalışmaya katkı olarak Petith
yayımladığı çalışmasında gümrük birliği ortaklarından daha küçük olanın ticaret hadlerinin
birleşmeden en fazla faydayı sağlayacağı sonucuna ulaşmış ve ticaret hadlerindeki bu
iyileşmenin bile gümrük birliklerinin kurulması için yeterli olabileceğini ileri sürmüştür.
Gümrük birliklerinde önemli olan, birliğin bütünü yönünden, ticaret hadlerinin gösterdiği
durumdur. Kısa dönemde birliğin ticaret hadlerine etki eden etkenlerden bahsedilecek olursa:
Birliğin kurulması sebebiyle ticaretin birlik dışı ülkelerden birliğin içine dönmesi birliğin
ticaret hadlerini etkiler ( Manisalı, 1971:50). Bu durumda birliğe katılan ülkelerin bir kısmı,
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birlik kurulmadan önce diğer ülkelerden ithalat yaparken, birliğin kurulmasından sonra
tarifeler ortadan kaldırıldığı için birlik üyelerinden ithal etmek onlar için daha ucuza
gelmektedir. Gerçekte maliyet daha yüksek olduğu halde, ithal vergilerinin kaldırılması
sebebiyle birlik üyelerinin daha ucuz birlik içi mallara yönelmesi, ticaret hadleri bakımından
olumlu2 bir sonuç doğurmaktadır.
Örneğin ticaretin birlik dışı ülkeden birliğin içine dönmesi ( ticaretin yön değiştirmesi) sonucu,
birlik içi ithal mallarının daha ucuza elde edilmesi ödemeler bilançosu üzerinde olumlu
sonuçlar verebilir ve ödemeler bilançosunda fazla ortaya çıktığı için birlik dış ekonomilerden
alacaklı duruma gelebilir. Bu durum dış ekonomilerin parasının değerinin düşürmesini veya
birliğin parasının değerini artırmasını sağlayabilir. Böyle bir durum birliğin ticaret hadlerini
etkileyecektir ( Manisalı, 1971: 51).
4.1.2 DİNAMİK ENTEGRASYON TEORİSİ
Ekonomik entegrasyonun temel amacı; az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyümeyi
hızlandırmasıdır. Entegrasyon, bütünleşmeye katılan ülkelerin büyüme oranını etkileyebilir,
yeni ekonomik girişimler yaratabilir. Uzun dönemde kaynak dağılımını daha etkin hale getirir.
Dinamik entegrasyon teorisinde büyük piyasa analizleri yapılmaktadır. Entegrasyonun ortaya
çıkardığı büyük piyasa koşullarının dışsal ekonomilere sebep olması, entegrasyondan sağlanan
yararları artırmaktadır.
Dinamik etkiler süreklilik arz eden ve uzun vadede ortaya çıkan etkilerdir. Dolayısıyla dinamik
etkiler, iktisadi bütünleşmeler yoluyla ekonomik gelişme seviyesinin daha fazla önemli olduğu
etkilerdir. Küçük ülke piyasalarının yerine daha geniş bir piyasanın geçmesi, dinamik etkiler
doğurur. Gümrük birliğine giden ekonomilerde, üretim kapasitesi ve kaynakların dağılımı
değişime uğrar. Zaman içinde kişi başına gelir, istihdam ve dış ticaretin yapısı değişir. Gümrük
birliğinden asıl beklenen, dinamik yararlardır.
4.1.2.1 Rekabet Artışı Etkisi
Gümrük birliğinin kurulması ile gümrük birliğine giden ülkeler arasında tarife ve diğer miktar
kısıtlamalarının kaldırılması rekabeti uyarır. Rekabet baskısı altında verimli çalışmayan
işletmeler, bulundukları sektörü terk ederek verimli oldukları alanlara kaymak zorunda
kalırlar. Rekabet edebilen işletmeler daha etkin çalışırlar ve maliyetlerini düşürürler,
dolayısıyla rekabet etkinliği artırır, tekellerin gücünü düşürür.

2

Olumlu sonuçtan kasıt; bu olumlu etkiden vergi kaybının olumsuz etkisini düşmek gerekir.
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Yoğun rekabet ortamı ulusal monopollerin yerini birlik çapındaki daha büyük monopollerin
almasına neden olabilir. Birlik oluşumu ile ortaya çıkan rekabet avantajından en iyi şekilde
yararlanmak için ortak bir rekabet politikasının izlenmesi son derece önemlidir.
(www.baskent.edu.tr)
Türkiye- AB arasında 1996 yılında kurulan gümrük birliğinden beklenen en önemli dinamik
fayda, dış rekabeti artırması olmuştur. Türkiye, kurulan gümrük birliği ile tamamen dış
rekabete açılmıştır.
4.1.2.2 Ölçek Ekonomileri Etkisi
Ölçek ekonomisi; bir firma ya da sanayi dalının iç yapısında meydana gelen değişikliklerin o
firma ya da sanayi dalına sağlamış olduğu yararlar olarak tanımlanabilir.
Firmaların büyüklüğünden kaynaklanan unsurlar, maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve
üretimin artması ve bunun sağladığı tasarrufların yarattığı olumlu sonuçlara ‘’ölçek
ekonomileri etkileri’’ denilmektedir. İşbölümü ve uzmanlaşma, büyüklükten kaynaklanan
makine ve donanım bolluğu, elde edilen yeni satış artırma teknikleri ve kazanılan yeni pazarlar
ölçek ekonomileri yaratmaktadır. (www.baskent.edu.tr)
Ekonomik entegrasyonlar, üretimin büyük çaplı bir piyasa için yapılmasına ve böylece ölçek
ekonomilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Ölçek ekonomileri içsel ölçek ekonomileri ve dışsal
ölçek ekonomileri olarak ikiye ayrılır. İçsel ölçek ekonomileri, üretim hacmindeki genişleme
sonucunda firma içinden kaynaklanan maliyet düşürücü etkilerdir. Belli bir üretim hacmine
ulaşan firma, üretimine daha az girdi kullanarak daha fazla çıktı ile devam edebiliyorsa bu,
firmanın içsel ekonomilerden yararlandığını göstermektedir. Ekonomik entegrasyon
sonucunda piyasada artan rekabet ve belirsizliğin azalması sonucunda üreticilerin daha uzun
dönemi kapsayan yatırım planı yapabilmeleri, içsel ölçek ekonomilerine yol açar.
Dışsal ölçek ekonomileri ise, faaliyette bulunulan endüstri dalının genişlemesi sonucunda
firma dışından kaynaklanan tasarruflardır (Atik; Dura, 2003: 20).
İhracat dolayısıyla üretim hacminin geniş dış piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde
artırılması, ölçek ekonomilerinden yararlanılmasına yol açar. Ayrıca geniş bir piyasa ve üretim
hacmindeki genişleme; üretim, planlama, yönetim, araştırma ve geliştirme gibi faaliyetler için
yüksek derecede kalifiye eleman çalıştırılmasına olanak verir.
4.1.2.3 Dışsal Ekonomiler Etkisi
Genel anlamda dışsal ekonomi, bir üreticinin başka bir üreticiye yapmış olduğu karşılıksız
yarar veya kayıplar şeklinde tanımlanabilir. Burada firmanın kendi faaliyetleri dışında
herhangi bir maliyete katlanmaksızın birtakım yararlar elde etmesi söz konusudur.
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Kitlesel üretim karşısında endüstriye hammadde sağlayan işletmeler ileri teknoloji ve büyük
ölçekli üretim yöntemlerini kullanmaya başlarlar. Bu durum, hammadde fiyatlarının
düşmesini, kalitenin yükselmesini ve fiyatların ucuzlamasını sağlar. (www.baskent.edu.tr)
Firmanın üretiminin artması, içsel ekonomiler ve ölçek ekonomileri sebebiyle maliyetleri ve
malın fiyatını düşürecektir. Dolayısıyla daha ucuz ara malını girdi olarak kullanan firmalarda
ise fiyatlar belli oranlarda düşer.
Verimlilik ve büyüme hızı üzerinde olumlu sonuçlar doğuran dışsal ekonomiler, ekonomik
entegrasyondan beklenen en önemli dinamik yararlardan biridir. Piyasanın büyümesi,
sanayinin genişlemesi, nitelikli işgücü ve yetişmiş eleman sağlanması ve teknolojik bilginin
yayılması gibi tüm endüstrinin yararlanabileceği olumlu bir ortam, dışsal ekonomiler
sayesinde ortaya çıkmaktadır. Üretim sistemleri arasındaki ileri ve geri bağlantılar sebebiyle
ortaya çıkabilecek içsel ve dışsal ekonomiler özellikle verimlilik üzerinde uzun dönemli olumlu
etkiler ortaya çıkarmaktadır. (www.baskent.edu.tr)
4.1.2.4 Teknolojik Gelişmeye Etkisi
Gümrük birlikleriyle teknolojik değişme arasındaki ilişki:
✔ Daha büyük ölçekli üretim yapmak
✔ Benzer malı üreten daha fazla sayıda firma ile rekabet etmek
✔ Birliğe katılan ülkelerdeki firmaları, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek
konusunda motive etmek
Gümrük Birliği, üye ülkelerin teknolojik ilerleme hızlarını yükseltir. Gümrük Birliği ile sağlanan
geniş bir piyasa büyük işletmelerin kurulmasına yol açar. Bu durum ise bir yandan yurt
dışından ileri teknolojilerin aktarılmasına, öte yandan da işletmelerin büyümesinde araştırma
ve geliştirme (ar-ge) faaliyetlerine daha büyük fonlar ayrılmasına olanak verir (Seyidoğlu,
2013: 245).
Teknolojik gelişme, üretim teknolojisini geliştirerek daha az maliyetle daha çok ürün elde
edilmesine yardımcı olmakta, ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek refaha katkı sağlamaktadır.
Bunun sonucu olarak ekonomik yapı, teknolojik gelişme ile canlanmakta ve büyüme
hızlanmaktadır. Teknolojik gelişmenin zayıfladığı dönemlerde, azalan verimler kanunu
gereğince dünya ekonomisi daralmakta ve ekonomik krizler meydana gelmektedir. Ekonomik
bütünleşmede ortaya çıkabilecek dışsal ekonomiler ve rekabetin yoğunlaşması gibi etkiler bir
yandan daha sermaye-yoğun tekniklerin kullanılmasını zorunlu hale getirirken, diğer yandan
da ar-ge faaliyetlerini teşvik ederek teknolojik gelişmenin hızlanmasına katkı sağlamaktadır.
(www.baskent.edu.tr)
4.1.2.5 Yatırımları Özendirme ve Sermaye Etkisi
Gümrük Birliği, kaynak etkinliğini dolayısıyla milli geliri yükseltir. Milli gelirdeki büyüme de
tasarruf ve yatırımları artırır.
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Kaynak hareketliliği, birlik çapında emek ve sermayenin hareketliliğindeki artış ve buna bağlı
olarak rekabetin artması gümrük birliğinde de ortak pazarda da bölge içindeki kaynakların
daha etkin kullanımına yol açar. Bu da verimliliği ve refahı yükseltici bir faktördür (Seyidoğlu,
2013: 245).
Gümrük Birliği, tarifelerin yeniden yükselmeyeceği konusunda iş insanlarına güvence
sağlayarak yatırımların riskini azaltıp karlılığı yükseltirken; piyasa hacminin genişlemesine,
birlik içinde üretimin daha etkin ellerde toplanmasına ve bölgeye önemli ölçüde yabancı
sermaye yatırımının çekilmesine neden olur. (www.baskent.edu.tr)
Ölçek ekonomilerinden yararlanılması, yoğunlaşan rekabet ve belirsizliklerin azalması
yatırımları artırıcı etki yapacaktır. Öte yandan, ekonomik bütünleşmenin sağlayacağı gelir
artışları, tasarrufları çoğaltacak; böylece toplam yatırımlar artacağı gibi yatırımların gelir
içindeki payı da büyüyecektir.
5. SONUÇ
Küreselleşen dünyada ülkelerin rekabete karşı tek başlarına dayanmaları daha zor
olduğundan, ülkeler herhangi bir kriz ya da olumsuz bir konjonktürde bu durumdan en az
etkilenmeye çalışıyorlar. Bu sebeple küreselleşme sürecinde pek çok gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke bölgesel ticaret anlaşmalarından en az birine dahildir. Yani, entegrasyonların son
dönemde artmasının nedeni; ülkelerin zorlaşan rekabet şartlarına birlikte karşı koyma isteği
ve verimliliklerini yükseltmede artan Pazar imkanlarını kullanma çabasıdır.
Günümüzde ekonomik bütünleşmeler içinde en başarılı olanı ve en iyi şekilde yürütüleni
Avrupa Birliği (AB)’dir. AB, ekonomik temellere dayanan ancak günümüzde siyasal
bütünleşmeyi de hedefleyen ekonomik bir entegrasyondur. AB’nin yapısı, organları ve işleyişi
Birliğin önemini ortaya çıkarmaktadır.
İktisadi entegrasyonlar çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. En dar kapsamlı iktisadi birleşme
türü serbest ticaret bölgeleri iken en geniş kapsamlı olanı ise ekonomik birliklerdir. Ekonomik
birlik aşamasından sonra bazı iktisatçılar tarafından iktisadi bir birleşme türü olarak
görülmeyen siyasi birlik aşamasına geçilir.
Gümrük birliği teorisinde iki önemli unsur vardır: Bunlardan birincisi, gümrük birliğine giden
ekonomiler aralarında, mal hareketlerini sınırlayan gümrükleri ve diğer engelleri ortadan
kaldırırlar.
İkincisi ise, gümrük birliği dışında kalan ekonomilere karşı tek ve birleştirilmiş bir gümrük
politikası yürütürler.
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Gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi sonucunda entegrasyonun etkileri statik ve dinamik
nitelikte iktisadi etkiler olarak ikiye ayrılır. Statik etkiler analizini 1950 yılında Jacob Viner
yapmıştır.
Gümrük birliğinin statik etkileri teknoloji, işgücü ve sermaye stokunun sabit olması varsayımı
altında, üye ülkelerde kaynakların yeniden dağılımına bağlı olarak ortaya çıkan etkileri
içermektedir. Gümrük birliklerinin statik etkileri, tarifelerin kaldırılması sonucunda ortaya
çıkan dış ticaret hacmi ve refah seviyesinde meydana gelen değişmelerle ilgilenir. Statik etkiler
bir defaya özgü olarak ortaya çıkan kısa dönemli etki niteliğindedir.
Dinamik etkiler süreklilik arz eden ve uzun vadede ortaya çıkan etkilerdir. Dolayısıyla dinamik
etkiler, iktisadi bütünleşmeler yoluyla ekonomik gelişme seviyesinin daha fazla önemli olduğu
etkilerdir. Küçük ülke piyasalarının yerine daha geniş bir piyasanın geçmesi, dinamik etkiler
doğurur. Gümrük birliğine giden ekonomilerde, üretim kapasitesi ve kaynakların dağılımı
değişime uğrar. Zaman içinde kişi başına gelir, istihdam ve dış ticaretin yapısı değişir. Gümrük
birliğinden asıl beklenen, dinamik yararlardır.
Gümrük birliği sonucu ortaya çıkan dinamik etkiler; rekabet artışı etkisi, ölçek ekonomileri
etkisi, dışsal ekonomiler etkisi, teknolojik gelişmeye etkisi, yatırımları özendirme ve sermaye
etkisi olarak sıralanabilir.
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PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ
YEŞİL MODA ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINA YÖNELİK ETKİLERİ
Gizem ANŞİN GÜRTEKİN*
ÖZET
Moda, geniş anlamıyla insanların değişiklik arama ve yeni biçimler ortaya koyma tutkusudur.
Günümüzde, küresel akımların ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak moda, bugünün
dünyasında önemli bir role kavuşmuştur. Moda üreticilerinin amacı; Ürünlerin hızla geliştiği ve
değiştiği moda piyasasında tüketicilerin tekrar tekrar satın alma davranışı sergilemesidir.
Tüketiciye en etkin ve pratik yoldan ulaşabilmek için, moda üreticilerinin ellerindeki ürünleri
onların en net algılayabileceği ve en kolay ulaşabileceği şekilde sunması gerekmektedir. Bu
aşamada moda pazarlama olgusuna ihtiyaç duyulur. Moda pazarlama; moda endüstrisi
kapsamında, herhangi bir moda organizasyonunda, ürünlerin üreticiden son kullanıcıya
akışıyla ilgili düşünebilecek her türlü aktivitenin toplamına denir.Yeşil moda pazarlama: moda
sektörüne yön veren tüketicilerin gerek ihtiyaç, gerek estetik gerekse ergonomik özellikleri
açısından gereksinim duydukları çevre ve doğa dostu moda ürünlerinin pazarlama
faaliyetlerinin tümüdür.Bu çalışmada yeşil ürün, moda, moda pazarlama ve yeşil moda ürün
pazarlama kavramları nesnel açıklayıcı anlatım biçimiyle incelenmiştir. Pazarlama karmasını
oluşturan elemanlardan ürün, fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve tutundurma kavramları
incelenerek, yeşil moda ürün pazarlaması ile ilişkileri ele alınmıştır. Araştırma verileri tarama
yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler tasnif (sınıflandırma) metoduyla açıklayıcı ve
betimleyici anlatım biçimleriyle ortaya konmuştur. Araştırma konusuna yönelik yazın
incelendiğinde konuya yönelik araştırma sayısının kısıtlı olduğu söylenebilir. Bu alanda
dünyadaki diğer güncel çalışmalarla birlikte ve eş güdümlü olarak yürütülebilecek
çalışmaların, akademik yeşil moda ürünlerin pazarlaması yazınının önünün açılmasına ve
gelişmesine vesile olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Moda, yeşil moda ürün, yeşil moda ürün pazarlama, pazarlama karması.

* Öğr.Gör., Bursa Uludağ Üniversitesi, İnegöl Meslek Yüksekokulu, gizem@uludag.edu.tr

THE EFFECT OF MIX MARKETING STAFF ON MARKETING OF GREEN FASHION

Abstract
Fashion is; in broad definition , the search of people for change and their desire to come up
with new formats.Today, with the developments in technology and globalization, fashion
gained an important part in daily life. The producers in fashion industry aim for the repeated
consumption of their customers in the highly innovative sector that has many variaties. To
reach the customers effectively and practically, producers need to market their products with
clear perception and high accessibility. Here lies the importance of the marketing of fashion.
Fashion marketing is; in fashion industry, in any fashion organization, all thoughts and ways of
activity for the transaction of goods from producers to their customers. Within this concept,
green fashion marketing is the total of marketing activities accordingly to the needs of the
customers, and also the aesthetics and ergonomics of the products that are eco-friendly.In this
work, green product, fashion, marketing of fashion and marketing of green fashion products is
inspected in an objective definitive manner. Staff, products, pricing, distribution channels and
holding up concept will be inspected that are forming the marketing composition, with their
relationship and roles on the marketing of green fashion products. The search data used is
found by scanning method. Received data is apprehended and defined with the method of
classification. It can be said by checking the literature, that, there is limited work on the subject
of this paper. Thus, it is thought to be a contributor to the literature and of contemporary work
by coexisting actual works on the subject.
Keywords: Fashion, Green Fashion Product, ,Green Fashion Product Marketing, Mix Marketing

1. GİRİŞ
Çevre sorunlarının temel nedeni: İnsanoğlunun doğal kaynakları sınırsız kabul etmesidir. Bu
durum doğayı ve dünyayı büyük tahribata uğratır niteliktedir. İnsanların sergilediği bu tür
bilinçsiz davranışlar sonucu dünyanın dengesi bozularak küresel ısınma, iklim değişikliği gibi
pek çok çevre problemi meydana gelmiştir. Artık güneş ışınları daha tehlikeli şekilde
yeryüzüne ulaşmakta ve kanserojen ışınlar içermektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak
meydana gelen iklim değişimiyle birlikte Dünya’nın pek çok bölgesinde kuraklıklar yaşanırken,
pek çok bölgesi de sular altında kalmaktadır (Kuduz, N: 2011).
Üreticilerin, tüketicilerin davranışlarını büyük ölçüde yönlendirebilen ‘Çevre Duyarlılığı’
karşısında tepkisiz kalmaları beklenemez. Sadece kar elde etme hedefiyle çalışan
üretimhaneler, yerini sosyal sorunlara duyarlı ve kaliteyi hedefleyen bir anlayışa bırakmıştır.
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Çevre dostu ürünler üretmenin ve çevre dostu pazarlar seçmenin yanı sıra esas olarak ‘Çevre
Dostu’ anlayışının üretimhane kültürüne yerleşmesi gerekir.
Tüketiciler, ozonla dost, canlılarla dost, çevreyle dost, geri kazanılabilir ve sürdürülebilir gibi
terimlerle karşılaşmaktadırlar. Teknolojideki hızlı gelişmeler, kaynakların doğal olduğunu
unutturarak tükenmez kaynaklarmış gibi kullanılmasına neden olmuş ve süreç içinde büyük
bir çevre kirliliği meydana gelmiştir. Doğa ve insanoğlu her zaman iç içe geçmiş olduğu için
doğanın geleceğine ilişkin endişeler insanlık açısından gelecek korkusunu da beraberinde
getirmektedir. Üreticilerin mevcut rekabet ortamında sürekliliklerini devam ettirebilmeleri
için tüketicilerin tek tek istek ve ihtiyaçlarını karşılamış olmaları yeterli değildir. Toplumsal
bilince, sosyal sorumluluğa ve çevre bilincine sahip olan üreticiler, tüketicilerin gözünde son
derece önemli bir imaj kazanmaktadırlar. Böylesi bir durum da ‘Yeşil Pazarlama’ kavramını
ortaya çıkarmıştır.
Yeşil pazarlama; kirlilik, enerji tüketimi ve kaynakların harcanmasının olumlu ve olumsuz
yanlarını inceleyen toplumun ve tüketicilerin ihtiyacını tatmin etmede sorumluluk anlayışı
içerisinde uzun vadeli karlılığı hedefleyen bir iş stratejisidir (Uydacı, 2002).
2. MODA VE MODA PAZARLAMA KAVRAMLARI
Moda, her ne kadar genellikle giysi ile özdeşleştirilse de aslında çok daha geniş kapsamlı bir
kavramdır. Bu açıdan moda: “Belirli bir yaşam döngüsüne sahip, geçici, popüler, görünür,
güncel ve yeni bir karaktere sahip olan bir olgu (Curaoğlu, 2013: 35), “sosyal kimlik, politik
fikir ve estetik beğeninin ifadesinde önemli bir yol (Breward, 2003: 9)”, “temelde kısa dönemli
trend ya da heveslerin başarısı olarak tanımlanan bir değişim (Easey, 2009: 3).” şeklinde
tanımlanmıştır.
Moda sadece günlük tüketim kararlarının önemli bir parçasını içermekle kalmayıp, aynı
zamanda insanların nasıl iletişim kuracaklarını ve düşüncelerini de etkilemektedir (O’Cass,
2001: 46; O’Cass ve Mc Ewen, 2004: 26).
∙ Moda bir yenilik (somut ya da soyut olan yeni, taze ve orijinal ürünler) arayışıdır.
∙ Moda bir güzellik arayışı olup estetiğe odaklanmaktadır.
∙ Moda bir değişim arayışıdır.
∙ Moda, tüketicilere özgünlük ve ayrıcalık katmaktadır.
∙ Moda, tüketicilerin geneli tarafından kabul edilen bir benzerlik ve güncellik arayışıdır.
∙ Moda, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan zihinsel bir taleptir.
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Moda her zaman aynı şekilde kalmayıp zamana göre birtakım değişikliklere uğramaktadır ve
bu süreç moda döngüsü olarak ifade edilmektedir.
Davis (1992: 103) tarafından moda döngüsü, “Yeni bir modanın tanıtılmasından, o modanın
yerini başka bir başarılı modanın almasına kadar geçen süreç.” olarak tanımlanmaktadır. Moda
döngüsü evreleri buluş/ yaratıcılar, öncülük/ ilk uygulayıcılar, popülerlik/ ilk çoğunluk,
düşüş/ gecikenler, son/ moda-dışı olmak üzere beş evreden oluşmaktadır (Curaoğlu, 2013:
38).
∙ Buluş/ Yaratıcılar: Sektöre yön veren öncü tasarımcıların yeni bir modanın yaratılması
sürecini başlattıkları ve yaratıcı bir buluş sundukları bir evredir. Bu evredeki yeni modayı,
yaratıcı ve deneysel bireylerden oluşan küçük bir azınlık grup olan moda liderleri
uygulamaktadır.
∙ Öncülük/ İlk Uygulayıcılar: Bu evrede buluş ortaya çıkarılır ve tanıtılır. O sezonun modası
lanse edilerek görünür hale getirilir.
∙ Popülerlik/ İlk Çoğunluk: Bu dönemde yeni moda daha geniş kitleler tarafından benimsenmiş
ve doygunluk dönemine ulaşmıştır.
∙ Düşüş/ Gecikenler: Bu evrede moda çeşitli sebeplerle modayı takip etmeyen ve yeniliklere
açık olmayan kişiler tarafından da benimsenmektedir.
∙ Son/ Moda-Dışı: Modanın eskidiği, stilin dönüşüme uğradığı ve ürünlerin kalitesinin de
düştüğü bir evredir.
Moda davranışı, asırlardan beri sosyal analistler, kültür tarihçileri, ahlak eleştirmenleri,
akademik teorisyenler ve üreticiler tarafından çeşitli yönleriyle incelenmektedir ( Sproles,
1974: 463). Moda, söz konusu alanların yanı sıra tüketici davranışları başta olmak üzere
pazarlamanın çeşitli alt dallarında da önemli bir yer tutmaktadır.
Moda Pazarlama, bir tüketici davranışı konusu olarak, moda ve modaya ilişkin konularla
yakından ilgilenmektedir. Söz konusu çalışmaların sonucunda modanın kendisinin de bir
pazarlama nesnesi olabileceği ortaya çıkmıştır. Modanın üretilebilir ve pazarlanabilir bir değer
oluşu moda pazarlamasını ortaya çıkarmıştır (Kaya, 2010: 136).
Tüketici davranışı teorisine göre moda; moda ürünü ve moda süreci olmak üzere iki ayrı
boyutta kavramsallaştırılmaktadır. Moda ürünü; spesifik bir tasarım ürünü, teknolojik bir
yenilik ya da bir müşteri hizmeti olabilmektedir. Moda süreci ise potansiyel bir moda
nesnesinin oluşturulmasından, insanlara sunulması ve kabul edilmesine kadar giden bir
stratejiler mekanizmasıdır (Sproles, 1974: 465).
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Easey (2009: 7) tarafından moda pazarlama, “Organizasyonun uzun dönemli amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi için giysi ile ilgili ürün ve hizmetlerin; mevcut ve potansiyel
müşterileriler üzerinde yoğunlaşmasını sağlayan bir işletme felsefesinin ve bir dizi tekniğin
uygulanması” olarak tanımlanmaktadır.
Curaoğlu (2013: 187)’ na göre moda pazarlama, “Herhangi bir moda işletmesinde ürünlerin
üretiminden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen tüm faaliyetlerin bütününe verilen
addır.”
Moda pazarlamacıları, hedef moda tüketicilerini tespit eden ve bu gruplara yönelik nasıl
pazarlama faaliyetlerinde bulunacağını bilen vizyonerlerdir. Onlar tasarımcılar ve müşteriler
arasında bağlantı kurmaktadırlar (Pani ve Sharma, 2012: 2).
Moda ve özellikle giysiler, takı, aksesuar ve ayakkabılar bir toplumun sahip olduğu materyal
kültürün önemli bir kısmını içermektedir. Ayrıca giysi; statü, güç ve başarıyı gösteren bir araç
olduğu için hem sosyal hem de ekonomik olarak önem taşımaktadır (Workman ve Lee, 2011a:
50).
Tüketiciler giysi alışverişlerinde görünümlerini doğrudan etkileyecek kararlar vermektedir
(Tatzel, 1982: 90). Bu kararlar, temel ihtiyaçların ve faydacı değerlerin yanı sıra insanların
kişiliklerini, sosyal rollerini, çekiciliklerini, imajlarını iletmelerinin ve kendilerini ifade
etmelerinin bir biçimi olarak kadın ve erkekler tarafından kullanılmaktadır (Goldsmith, R and
others; 1999). Daha da ötesi insanların nasıl ve nereden alışveriş yaptıkları yaşam tarzlarının
bir bileşenidir. Giysi alışverişi, tüketicilerin mağazalara ve modaya karşı tutumlarını hatta daha
genel olarak değerlerini ve ilgilerini (materyalizm, estetik gibi) yansıtan yaşam tarzlarının bir
parçasıdır (Goldsmith, R and others; 1999).
3. YEŞİL MODA PAZARLAMA
Yeşil moda pazarlama veya çevresel moda pazarlama; tüketici istek ve gereksinimlerini
karşılamaya yönelik güncel tasarımların her türlü çevre ve doğa dostu pazarlama faaliyetlerini
içerir (www.zeynepozata.wordpress.com; Erişim: 2018). Tüketicilerin bu istek ve
gereksinimleri karşılanırken doğal çevreye minimum zarar verilmesine dikkat edilmelidir.
Yeşil moda üretiminin sürekliliği, üreticilerinin toplumun etik kurallarına uygun davranması
ve sosyo -kültürel çevre için yardım veya destek sağlaması bakımından son derece önemlidir.
Ekonomik fayda hedefinde olan üreticiler, bir takım sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetlerin
etkisi altındadırlar. Yani faaliyet gösterdikleri çevre ile karşılıklı etkileşim içerisindedirler.
Toplumsal yapı içerisinde karşılıklı etkileşimin artması ve üreticilerin toplumsal kaynakları
kullandıklarının bilincine daha fazla varmış olmaları, topluma karşı ekonomik
sorumluluklarının yanında sosyal sorumluluklarının da artmasına yol açmıştır. Sosyal
sorumluluklarının artmış olması ise, yeşil moda üreticilerin ekonomik faaliyetlerini, bir takım
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sınırlamalar içerisinde yerine getirmelerini gerekli kılmıştır. Sosyal sorumluluk anlayışının
temelinde toplumun refah ve mutluluğu için güvenilir ürün, gerçeği yansıtan reklam, çevreyi
koruyacak faaliyetler, çalışanların güvenliği ve istihdam sağlama çabaları bulunmaktadır
(Ottman, 1999).
Yeşil moda üreticilerinin toplumda kabul görmelerinin önem kazanması ve tüketici talep artışı
yeşil moda pazarlama kavramının ortaya çıkmasına ve zamanla gelişmesine yol açmıştır. Yeşil
moda pazarlama, toplumun istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere birtakım değişimlerin
meydana getirilmesi ve kolayca uygulanması amacıyla doğal çevreye en az zarar vermek üzere
uygulanan faaliyetlerdir.
Yeşil moda pazarlama, çevreyi ve canlıları koruma ilkelerine uygun ürün üretimiyle ilgilenir.
Genellikle giysi, takı, aksesuar ve ayakkabı gibi ürünlerin çevresel sorumlulukla üretimine
odaklanmıştır. Yeşil moda pazarlama anlayışında çevreyi koruma bilinci hakimdir.
Yeşil moda pazarlama yaklaşımı da dört aşamada incelenebilir (Warner, 1996).
İlk aşamada, çevreci tüketiciler için yeşil ürünler tasarlanır. Örneği; Away Denim markası
organik denim ve organik indigo boyama denimden kullanılmayan veya üretim artığı
denimlerinden aksesuar ürünleri tasarlıyor ( https://www.yesilist.com/turkiyeden-6surdurulebilir-moda-markasi/; Erişim: 2018).
İkinci aşamada, yeşil stratejiler geliştirilir. Üretim aşamasında daha az atık çıkarmak, enerji
verimliliğini arttırmak gibi çevreci önlemler alınır. Örneğin; 2013 yılında Özge Horasan
tarafından kurulan Satsuma kadın giyim markası geleneksel doğal boyama tekniğiyle yola
çıkmıştır. Zaman içerisinde çok fazla su ve enerji tükettiğini fark ederek 2016 yılında boyama
uygulamasını geliştirerek soğuk boyama yöntemine geçiş yapmıştır. Ürünlerinde sadece
pamuk kullanmaktadır ( https://www.yesilist.com/turkiyeden-6-surdurulebilir-modamarkasi/; Erişim: 2018).
Üçüncü aşamada, yeşil olmayan yani çevre dostu olmayan ürünlerin üretimi durdurularak
sadece yeşil ürünler üretilir.
Dördüncü aşamada, ise sadece yeşil ya da çevreci olmak yeterli değildir. Üretici artık her
anlamda sosyal sorumluluk bilincine ulaşmıştır. İşletmelerin yeşil pazarlama bilincine
ulaşabilmeleri işletme kültürüne ve çevresel etmenlere bağlı olarak gelişmektedir.
Üreticilerin yeşil moda üretmeyi pazarlamayı seçmelerinin nedenleri aşağıdaki beş madde ile
açıklanmıştır (Ay ve Ay, 2005).
Moda üreticileri yeşil ürün üretmeyi ve pazarlamayı amaçlarına ulaşmak için bir fırsat olarak
görmektedir.
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Yeşil moda üreticileri konuyla ilgili sosyal duyarlılık göstererek motivasyonlarını
yükselttiklerini düşünmektedirler.
Devlet kurumları, çeşitli teşvik ve yaptırımlarla yeşil moda üreticilerini çevre konusunda
duyarlı olmaya zorlamaktadır.
Yeşil moda üreticileri çevreyle ilgili faaliyetlerini, rekabet ettikleri diğer üreticiler üzerinde bir
baskı unsuru olarak kullanmaktadırlar.
Atıkların boşaltılması sırasında uygulanan ücretlendirme, hammadde ve diğer malzeme
kullanımının azaltılması gibi maliyet faktörleri üreticileri konuyla ilgili davranışlarını
değiştirmeye zorlamaktadır.
Tüketicilerin hassasiyetle yaklaştıkları ve bu derece önem verdikleri bir konuyu görmezlikten
gelmelerinin mümkün olmadığını kavrayan bazı yeşil moda üreticileri bu durumu fırsat olarak
görmüşler, çevreye oldukça duyarlı bir tavır takınmışlardır. Bu yönde mal ve hizmetler üretip
pazarlayarak, konuya hassasiyetle yaklaşan tüketicilerin taleplerini karşılayabilmişler, böylece
rekabet içinde olup çevreye duyarsız mal satan rakiplerine göre pazarda önemli avantajlar
elde edebilmişlerdir (Ay ve Ay, 2005).
Çevre konusuna ilgi duyan pak çok üretici kendilerini çevreye duyarlı bir toplumun üyesi
olarak görmekte ve sosyal sorumluluğa sahip olduklarını düşünmektedirler. Böylelikle
üreticiler mali hedeflerini tutturmaya çalışırken çevreyle ilgili hedeflerini de gerçekleştirmeye
çalışmaları gerektiğine inanmaya başlamışlardır. Bu da çevre konusunun moda üreticilerinin
çalışma ve kültür yapısına nüfuz ettiğinin bir göstergesidir. Bu durum moda üretimhanelerinde
iki farklı politikaya neden olur.
Moda üreticileri çevreye olan duyarlılıklarını bir pazarlama aracı olarak kullanırlar.
Bunu bir pazarlama aracı olarak kullanmasalar da çevreye karşı kendilerini sorumlu
hissederler ve bu sorumluluk içinde davranırlar.
Yeşil moda üreticileri genel olarak, üretim sistemlerini yeniden düzenleyerek daha az enerji
kullanmaya gayret etmekte, atıklarını azaltma yoluna giderek, geri kazanım yoluyla üretim
maliyetlerini düşürmekte ve karlılıklarını artırmaktadırlar. Çevreye daha az zarar verecek
şekilde üretim sistemlerini değiştiren moda üreticileri, kendi atıklarını bir başka üreticinin
hammaddesi olarak pazarlama şansına da sahip olabilmektedirler. Bu yolla arıtımı ve
boşaltımı başlı başına bir gider kalemi olan atıklar aksine bir gelir kalemi haline
dönüştürülebilmektedir. Yeşil moda pazarlamanın maliyet boyutu, atık ticareti gibi yeni bir
sektörün oluşmasına da neden olmuştur. Bu iki boyutlu bir sektördür. Birincisi, atık miktarını
veya atıkların çevreye verdiği zararları azaltıcı üretim proses ve teknolojilerinin geliştirilmesi
ve bunların üretim teknolojilerinin patentini satan ve danışmanlık hizmeti veren üreticiler,
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diğeri de geri kazanım ve arıtma tesisleri kurarak üretici işletmelerin bu konudaki taleplerini
karşılayan üreticilerdir.
4. YEŞİL MODA PAZARLAMA KARMASI
Yeşil moda pazarlama, günümüze kadar ürünün çevresel özelliklerinin rekl}mını yapma
şeklinde tanımlanmıştır. “Çevre dostu”, “geri dönüşebilir”, “doğal”, “ozon dostu” gibi sadece
ürünün çevreci özelliklerini yansıtan birçok kavram, yeşil moda pazarlama için kullanılmıştır.
Oysa sadece tüketim malları ve hizmetleri değil endüstriyel mallar ve hizmetleri de kapsayan
yeşil pazarlama stratejisi, sadece ürünün değil, tüm pazarlama bileşenlerinin yeşil olmasını
gerektirir.
Yeşil moda pazarlama felsefesini benimseyen üreticiler ürünlerini tüketicilere sunmadan önce,
ürünlerin çevreyle ilişkili yanlarını göz önünde bulundurmalıdır. Geleneksel pazarlama ürünün
kullanımını öne çıkarırken; yeşil moda pazarlama, moda ürünün nasıl üretildiğini ve ömrünün
sonunda nasıl yok olacağını öne çıkartmaktadır. Yeşil moda pazarlamanın geniş sorumlulukları
olmasının yanı sıra, pazarlama elemanları üzerindeki toplam etkisi de çok önemlidir (Aslan,
2007: 28). Bu pazarlama elemanları; ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımın (da) yer aldığı yeşil
moda pazarlama karmasını içermektedir (Kuduz, N: 2011).
4.1. Yeşil Moda Ürün
Yeşil moda ürün, yeşil moda pazarlama karması içinde, en önemli etmen olarak
nitelendirilmesine rağmen geniş bir şekilde kabul görmüş yeşil moda ürün tanımı yapmak
zordur. Bu zorluğun genel nedeni ise kısmi özellikleri tanımlama ve çevreci moda ürünlerin
çevresel koruma ve devamlılığını saptama konusundan kaynaklanmaktadır. (Kuduz, N:2011)
(Uydacı, 2002b:117).
Yeşil moda ürün; “Dünyayı kirletmeyen ya da doğal kaynakları bitirmeyen ve geri
dönüştürülebilen ya da muhafaza edilebilen ve aynı zamanda değişen modayı da takip
edebilen ürünlerdir” (Shamdasani vd., 1993:488). Bir moda ürünün yeşil olup olmadığına
karar verilirken; “Ürünün tüketicilerin gereksinimlerini ve isteklerini tatmin etmesi, enerji ve
doğal kaynakların sürekliliğini sağlaması ve koruması, canlılara, insanlara veya diğer ülkelere
zarar vermemesi konusunda kabul görmesi, kişilerin sağlığını tehdit etmemesi, kullanım ve
tüketim yoluyla çevreye zarar vermemesi” gibi özellikleri incelenir (Aktaran: Aslan, 2007: 28)
(Uydacı, 2002a:113).
Moisander ‘ yeşil moda ürünlerin’ taşıması gereken özellikleri şu şekilde sıralanmıştır:
İnsan ya da hayvan sağlığına tehlikeli olmamak.
Üretim, kullanım ya da imha süresince çevreye zarar vermemek.
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Üretim, kullanım ya da imha süresince aşırı miktarda enerji, su veya diğer kaynakları
tüketmemek.
Gereksiz ambalaj ya da atık maddeye sebep olmamak.
Gereksiz kullanımı gerektirmemek.
Çevreye ya da evrene zararlı materyaller içermemek (2007: 405).
Yeşil moda ürün kavramındaki 4S formülü ise şu şekilde tanımlanmaktadır (Erbaşlar, t.y.:7):
• Tatmin (Satisfaction): Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının tatmini.
• Sürdürülebilirlik (Sustainability): Ürünün enerji ve kaynaklarının devamlılığının sağlanması.
• Sosyal Kabul (Social Acceptability): Ürünün veya işletmenin canlılara ve doğaya zarar
vermemesi konusunda sosyal kabul görmesidir.
• Güvenlik (Safety): Ürünlerin kişilerin sağlığını tehlikeye atmamasıdır.
Gerek tüketici baskısı gerekse ekonomik, politik ve çevreci baskılar nedeni ile tasarımcılar,
markalar ve işletmeler, her geçen gün insana ve çevreye duyarlı ürünleri piyasaya
çıkarmaktadır. Çevreci pazarlama yaklaşımında üreticiler tüketicilerin sağlık ve çevreyle ilgili
hassasiyetlerine karşı duyarlı olmak zorundadır. Gelişen yeni tüketici akımları ve eğilimleri,
yeşil moda ürün üreticilerinin rekabet ederken dikkat etmeleri gereken en önemli konulardır.
İşletmelerin bu kısmen keyfi sayılabilecek duyarlılıkları bazı tüketici akımları, çeşitli sivil
toplum örgütlerinin ve/veya kişilerin bireysel lobi çalışmaları ve politik ortam üzerinde etki
oluşturulması yoluyla yasalaşmaktadır. Çevreci ürün geliştirme stratejilerinde başarılı
olabilmek için üç ilkeden hareket edilebilir (Erbaşlar, t.y.:7):
1. Uzun vadeli bakış açısıyla üretim süreci ve teknoloji üzerinde yoğunlaşarak geri dönüşümü
maksimize edecek, kaynak israfını ve atık miktarını minimize edecek bir yaklaşım
benimsemek.
2. Ürünü çevreci hale getirmek için doğrudan ve ciddi bir yaklaşım benimsemek ve ürünün
çevresel etkilerini yaşam seyri boyunca sürekli değerlendirmek.
3. Tüketicilerle sürekli işbirliği içerisinde bulunmak, yüksek kaliteli, her zaman ulaşılabilir ve
güvenli yeşil moda ürünler üretmek.
İşletmeler, yeşil moda ürün oluştururken iki tür yaklaşımı göz önünde bulundurmalıdır.
Birinci yaklaşım; Yeşil bir moda ürün geliştirirken, söz konusu ürünün hammaddesinden,
üretim ve kullanım süresi boyunca harcadığı enerjiye kadar çevreci olması gerekmektedir.
(Uydacı, 2002b:113).
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İkinci yaklaşım; Üretilen herhangi bir moda ürünün, üretimi, kullanımı veya kullanım
sonrasında çevreyi kirletmemesi, doğal kaynaklardan faydalanılmaması mümkün değildir. Bir
moda ürün ne kadar hassasiyetle, ne kadar yüksek teknolojiyle üretilirse üretilsin, çevreye az
da olsa zararı olacaktır. Dolayısıyla yeşil moda ürün derken kastedilen, aynı işlevi yerine
getiren benzerlerine nazaran çevreye daha az zarar veren trend ürünler olarak anlaşılmalıdır
(Aktaran: Aslan, 2007:30).
Yeşil moda ürünler, insanlara ve hayvanlara zarar vermeyen, doğayı kirletmeyen, doğal
kaynakları en az şekilde tüketen, geri dönüştürülebilen ve aynı zamanda kendini güncelleyen
ürünler şeklinde tanımlanmaktadır.
Üreticilerin “yeşil moda ürün” geliştirmesi için yeni iş planlarına, üretim metotlarına, ürün
hatlarına ve pazarlama planlarına ihtiyaçları vardır. Çoğu zaman geleneksel üretici ve satıcılar
bu yeni maceralar için finansal kaygılar duymaktadır. Buna ek olarak; eğitim, üçüncü taraf
belgelendirmesi vs. için yapılacak yatırımlar karşısında da isteksizdirler (Aktaran: Yılmaz,
2003:109,110).
Bir moda ürünün tasarım ve üretim aşamalarında; maliyet, üretilebilirlik, performans ve kalite
önemli amaçlar olarak görülmektedir. Bu amaçlara ek olarak tüketicilerin geri dönüşümlü ve
çevreye daha az zarar veren ürünlere karşı hassasiyetleri de dikkate alındığında çevreci moda
ürün tasarımı için bazı yeniliklerin yaratılması gerektiği ortaya çıkmaktadır (Aslan, 2007: 31).
Yeşil moda ürün geliştirme aşamaları aşağıda gösterilmiştir.
1- Hammadde Kazanımları ve İşleme Süreci
- Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların korunması
- Doğal ortamın ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması
- Atık minimizasyonu, kirlilik önleme, özellikle de toksinlerin daha az kullanımı
- Taşıma
2- Yenilenebilir Kaynakların Kullanımı, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
- Geri dönüşümlü malzeme kullanımı
- Enerji tüketimi Üretim ve Dağıtım
- Malzemelerin minimum kullanımı
- Toksinlerin kullanımı / serbest bırakılması
- Ürün / atık üretimi ve taşınması
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- Enerji tüketimi
- Su kullanımı
- Hava, toprak ve su emisyonları
3- Ürün Kullanımı ve Ambalajlama
- Hızlı ve verimli enerji
- Ürünlerin kullanımı için gereken su gibi doğal kaynakların en aza indirilmesi
- Tüketici sağlığı ve çevre güvenliği
4- Kullanım Sonrası / Elden Çıkarma
- Geri dönüşebilir; yeniden üretimi, yeniden kullanımı ve tamiri kolay
- Dayanıklı
- Biyolojik parçalanabilir / doğada yok olabilir
- Yakıldığında veya toprağa verildiğinde güvenli (Aktaran: Yılmaz, 2003:110).
Genel olarak yeşil moda ürün geliştirme süreci; “fırsatların tanımlanması, tasarım, test etme,
giriş ve ürün yaşam eğrisi yönetimi” gibi çeşitli basamaklardan oluşmaktadır; ancak özellikle
çevreci moda ürün geliştirme sürecinde, bu basamaklarla birlikte çıkar gruplarının
beklentileri, çevresel performans amaçları da diğer aşamalar kadar önemli ve etkilidir. Çevreci
moda ürün üretebilecek teknolojik gelişimin sağlanabilmesi üreticilerin çevreci moda ürün
üretme stratejileri de en önemli faktördür. Teknolojik gelişim, çevreye duyarlı üretim süreçleri
için temel unsurlardan biridir (Aslan, 2007:3 2). İnsanlara, sağlıklı yaşamanın çevreye bağlı
olduğu ve bu maliyete çevreci ürünleri satın alarak yapacakları katkının onları gelecekte geri
dönülmez yaşamsal sonuçlardan kurtaracağı anlatılabilmelidir. Bu başarılabilirse, çevreci
yatırımların maliyeti fiyata yansıtılabilir (Erbaşlar, t.y.:7).
4.2. Yeşil Fiyat
Yeşil moda pazarlama açısından fiyat kavramı ise, bu tanıma ek olarak daha farklı bir boyut
kazanır; çünkü üretimhanelerde, yeşil moda pazarlama stratejilerinin uygulanması ek bir
maliyet unsuru oluşturur. Genelde üreticiler, bu maliyetleri ürünün fiyatına yansıtır; çünkü
yeşil moda üreticileri, tüketicilerin çevreye dost ürünler için daha fazla para ödemeye gönüllü
olduğunu düşünür; ancak bu durum tüketici tercihlerini negatif yönde etkilemektedir.
Üreticinin kısa vadede maruz kaldığı ekstra maliyet, yeşil politikanın bir sonucu olarak uzun
dönemde düşünülebilir (Aktaran: Ekinci, 2007:3 8).
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Yeşil moda ürünler geliştirmek için yapılan yatırımlar ürünün maliyetine ilave katkılar yaparak
son satış fiyatını arttırmaktadır. İnsanlara, çevrenin ve sağlıklı yaşamanın da bir maliyeti
olduğu ve bu maliyete çevreci ürünleri satın alarak yapacakları katkının onları gelecekte geri
dönülmez yaşamsal sonuçlardan kurtaracağı anlatılabilmelidir. Bu başarılabilirse, çevreci
yatırımların maliyeti fiyata yansıtılabilir. Maliyet tasarrufundan kaynaklanan daha düşük bir
fiyat, tüketicileri çevre dostu moda ürünü satın almaya teşvik edecektir. Ürüne olan talebin
fiyata duyarlı olduğu durumlarda, daha düşük bir fiyat işletme için daha başarılı bir strateji
olacaktır. Fiyat aynı seviyede tutulduğu zaman, moda ürünün çevreyle ilgili olumlu özellikleri
bir rekabet avantajı unsuru olarak kullanılabilir. Yeşil moda ürünün fiyatının daha yüksek
olduğu durumda ise, hem farklılaştırılmış yeşil ürünün promosyonuna önem verilmeli hem de
ürün için fazladan para ödemeye istekli tüketiciler var olmalıdır. Burada fiyatın ne derece
yüksek olduğu önem kazanmaktadır (E. Yılmaz, 2003: 81).
Yeşil moda ürün fiyatlamanın başarıya ulaşması için aşağıdaki noktaları göz önünde
bulundurmalıdır (Uydacı, 2002a:126,127):
1. Kalite: Ürün tüketicileri memnun edecek kadar kaliteli olmalıdır.
2. İnanılırlık: Ürünün yeşil karakteri ve çevresel faydası konusunda tüketici ikna edilmelidir.
3. Basitlik: Yeşil ürünler, kullanıcılar için basit ve kolayca anlaşılabilir olmalıdır.
4. Pazarlanabilirlik: Pazarlar bölgelere bölünmeli ve bölgelere uygun yeşil moda ürünleri
pazarlama stratejileri geliştirilmelidir.
5.Spesifiklik: Yenilenebilir kaynaklar ve geliştirilen teknolojiler tüketiciye açıkça anlatılmalıdır.
6. Görülebilirlik: Ürünler, proje vb. tüketicinin gözü önünde olmalıdır.
7. Somutluk: Ürünlerin toplam faydasının yanında birey olarak tüketiciye faydası da somut
olarak belirtilmelidir.
8. Toplum: Toplum yeşil ürünler hakkında bilgilendirilerek, destek sağlanmalıdır.
9. Strateji: Kurumlar stratejilerine uygun ürünler üreterek, ürünlerini stratejileri içindeki
yerleri ile birlikte tüketicilere tanıtmalıdır.
10. Azim: İşletmeler tüketicileri eğitmek, yeni yeşil moda ürünler geliştirmek ve uzun dönemde
k}r elde etmek için gayretle çalışmalıdır.
4.3. Yeşil Tutundurma
Günümüz iletişim ve medya çağı olarak kabul edilirse, çevre sorunları bu araçlarla her geçen
gün daha yaygın haber konumuna gelmekte ve tüketicileri etkilemektedir. Çevreci hareket
gruplarının konu ile ilgili hassasiyet yaratmak için bu iletişim araçlarını kullanmaları sonucu,
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bir yandan üreticilerin bir yandan da çevreci hareket gruplarının yaptığı tutundurma çabaları
pazarlama ve rekl}m sektörünü de etkilemiştir. Ajanslar rekl}m verenlerin istekleri sonucunda
tüketicilere “yeşil mesajlar” vermeye başlamıştır (Aslan, 2007:40,41).
Üreticilerin yeşil moda pazarlama karmasında en çok dikkat ettikleri konu tutundurma
politikasıdır. Tutundurma politikasının amacı tüketicinin gözünde “Çevre Dostu Üretici” imajı
yaratmak ve tüketicilere yeşil moda ürün hakkında çevresel mesajlar vermek olmalıdır. Bu
amaç doğrultusunda uygulanan reklam kampanyaları, promosyon, halkla ilişkiler ve diğer yeni
yeşil moda pazarlama araçlarının birbirleriyle uyum içinde işlemesi gerekir (Aktaran: Ekinci,
2007:42). Yeşil moda ürünler ile ilgili iddiaların inandırıcı olması, abartıdan uzak olması,
tutundurma faaliyetlerinin tüketici bilgi düzeyini geliştirmek için kullanılması, ürünün üçüncü
kişiler tarafından sunulması ve eko-sertifikasyona önem verilmesi, yeşil tutundurma
faaliyetlerinde en çok önem verilmesi gereken özelliklerdir. Ayrıca ağızdan ağza yayılma ve
internet kullanımı da önemli katkılarda bulunmaktadır (Tirkeş, 2008: 48).
Yeşil moda pazarlamayı benimsemiş üreticiler bu amaç doğrultusunda iki tip tutundurma
politikası kullanabilir (Ekinci, 2007: 44):
4.3.1. Tüketicinin gözünde oluşan kötü imajı değiştirmek için uygulanacak korumacı
tutundurma politikası:
En yaygın olarak kullanılan moda ürünü denim kumaşın taşlanmasında zararlı kimyasal
maddelerin kullanıldığı bilinmektedir, doğal çevreyi koruma adına yürüttükleri çalışmalar ve
bu çalışmalarda elde ettikleri başarılar hakkında tüketicileri bilgilendirmelidir.
Bilgilendirmenin amacı, işletmelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini göstermesi
olarak görülebilir.

4.3.2. Aktif Tutundurma Politikası:
Üzerinde çevre dostu gibi etiketler taşıyan moda ürünlerin artması, tüketicilerin kafasında
soru işaretleri uyandırdığı için gerçek çevreci rekl}m kampanyaları hazırlanarak üreticinin
gerçekten çevre dostu olduğu konusunda tüketici inandırılmalıdır. Esasen bu noktada işletme
açısından önemli olan, yeşil moda ürün markasını tüketici zihninde oluşturma başarısıdır.
Marka imajının oluşturulmasında kitle iletişim araçlarından yararlanılması son yıllarda sıkça
kullanılan yöntemlerin başında gelir.
Tutundurma stratejilerinde kullanılan yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Erbaşlar,
t.y.:8):
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4.3.2.1. Çevreci Reklâm Stratejisi
Çevreci akımların etkisiyle birçok üretici 1990’larda çeşitli rekl}m stratejileri geliştirmiştir. Bu
dönemlerde yapılan ve tüketicilerin büyük çoğunluğunun doğal çevre şartlarının kötüye
gitmesinden dolayı kaygı duyduklarını ortaya koyan araştırma sonuçları üreticilerin bu
çalışmalara odaklanmalarında en önemli faktördür. Üreticiler, çevre korunmasına yönelik bu
stratejilerinin sonuçlarını rekl}mlar aracılığıyla topluma duyurmaya çalışmaktadır.
Bu tür çevreci reklamlar tüketicilere dört tip çevresel bilgi sağlamak üzere hazırlanmaktadır (
Nakıboğlu, 2003: 44):
4.3.2.1.1. Ürün Oryantasyonu:
Yeşil moda ürününün sağladığı çevresel faydalara odaklanmaktadır. Bu tür ürünün “doğada
yok olabilir” mesajı taşıması bu yaklaşımı açıklayan bir örnektir.
4.3.2.1.2. Üretim Süreci Oryantasyonu:
Rekl}mlarla verilen bir yeşil moda ürününü oluşturan parçaların %20’sinin geri dönüşümlü
hammaddelerden meydana geldiğinin belirtilmesi gibi bilgiler, üreticinin içsel teknolojik
gelişimi ve düzeyi sayesinde, üretim süreçlerinde ürünün ne derece çevreye karşı hassas
üretilmiş olduğu ile ilgili mesajlar vermektedir.
4.3.2.1.3. İmaj Oryantasyonu:
Genellikle üreticinin imajı ile ilgili bilgilerdir. Bir yeşil moda üreticisinin yönetim anlayışındaki
çevreci hassasiyeti gösterir. Bir yeşil moda ürünün üzerinde, üretici firmanın doğayı koruduğu
veya her üründen elde edilen k}rın belirli bir kısmının doğal çevre için ilgili kuruluşlara
bağışlandığının belirtilmesi, imaj oryantasyonu hakkında verilebilecek örneklerdir. VogueVert,
her alınan ürünün 1 dolarını ve karın % 10’unu VogueVert Bağış Vakfı’na vereceğini garanti
etmektedir. Marka, “Kalkınma için Moda Kuruluşu” adı altında yeşil tasarım öğrencileri için
burs sağlar. Aynı zamanda da küresel ölçekte çevre, hayvan koruma ve kadınları destekleyen
yapıdadır. Markanın yol gösterici ilkeleri arasında eğitim, güçlendirme, geliştirme ve
zenginleştirme gibi alt başlıklar yer alıyor. Bu doğrultuda markanın ürünleri çevre dostu, geri
dönüşümlü ve bitkisel malzemeler kullanılarak yapılıyor. Markanın fiyat aralığı 99-500 dolar
arasında değişmektedir.
4.3.2.1.4. Çevresel Bilgi:
Bu yaklaşımda ise üretici, genel stratejilerden bağımsız olarak tüketicilerin dikkatini, genel
olarak doğal çevre ile ilgili durumlar üzerinde yoğunlaştırmak için çarpıcı bilgiler
verilmektedir.
4.3.2.2. Halkla İlişkiler ve Sponsorluk
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Toplumda güven duygusu yaratmak ya da kaybedilen güveni geri kazanmak için yapılacak tek
şey tutarlı bir çevrecilik anlayışı çerçevesinde kurulacak halkla ilişkiler sistemini oturtmaktır.
Etkin bir halkla ilişkiler sistemi üreticinin çevre konusundaki başarılarına ilişkin toplumda
olumlu bir fikir uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda tüketicilerde bilinçli ve hassas bir
yaklaşım yaratarak, onlara güvenilir bilgiler sunar (Uydacı, 2002a:130).
Halkla ilişkiler, üretici ile iletişimde oldukça esnek ve önemi gittikçe artan stratejik bir araçtır.
Üreticiye karşı yapılan çevresel saldırılara karşı üretici tarafından benimsenen farklı yeşil
halkla ilişkiler stratejileri vardır. Bunlar (Erbaşlar, t.y.:9):
1. Saldırı Stratejisi: Genellikle daha yeşil işletmeler tarafından rekabet avantajı sağlamak
amacıyla benimsenen stratejidir.
2. Savunma Stratejisi: Herhangi bir dışsal baskı ya da saldırıya karşılık benimsenen
stratejidir.
3. Önceden Harekete Geçme Stratejisi: Üreticinin eco-performansı ile ilgili eleştirileri
önceden tahmin edebilen üreticiler tarafından benimsenen stratejidir.
4. Fırsatçı Strateji: Kendilerine rekabet avantajı sağlayabilecek ya da çevresel sorunları
önceden görerek rekabetçi stratejiler geliştiren üreticiler tarafından benimsenen stratejidir.
4.3.2.3. Satış Geliştirme
Yeşil moda ürünlerin satış geliştirme stratejileri reklamların aksine medyada az yer almakta ve
az ilgi görmektedir. Satış geliştirmenin ilgi görmemesi kısa dönemli olmasından kaynaklanır.
Kısa dönemli satış geliştirme ile uzun dönemdeki çevresel taahhütler tüketici bilincinde
uzlaşmamaktadır. Bu nedenle çevre ile ilgili taahhütler uzun dönemli olmalıdır (Erbaşlar,
t.y.:9).
4.4. Yeşil Dağıtım
Yeşil moda ürünlerin dağıtım kararlarını iki bileşen içerir.
4.4.1. Lojistik: Lojistik alanında dağıtım kanalı, taşıma/depolama/tüketim faaliyetlerinden
kaynaklanan atık hacmini azaltmaya odaklanır.
4.4.2. Kanal Yönetimi: Kanal Yönetimi ise perakende satışın rolünü belirlemeyi, kanal
partnerlerinin seçimini ve çevresel dağıtım kararları ile birleştirilmiş çeşitli uygulama
kaygılarını içerir. Pazarlama kanallarının rolü, yeşil moda ürünleri müşteriler/tüketiciler için
ulaşılabilir kılmaktır. Müşteriler ile aracı örgütler, ürün ve/veya ambalaj atıklarını meydana
getiren tüketim faaliyetleri ile taşıma/depolama faaliyetlerinde iç içedir (Aktaran: E. Yılmaz,
2003: 82).
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Çevreci moda pazarlama stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin şartlarından
biri de toptancı, aracı ve perakendecilerden oluşan dağıtım kanallarının, üreticiye bilgi
aktarmalarının sürekli ve sağlıklı bir biçimde sürdürülmesidir. Perakendeciler (mağazalar,
butikler, moda evleri, tasarımcılar, vb) tüketicilerin çevresel beklentilerine yakındır ve
tüketiciler hakkında önemli bilgilere sahiptir. Örneğin; Seçilen perakendecilerin çevreci
poşetler kullanması işletmenin çevreci imajını pekiştirmektedir.
Yeşil moda ürünlerin dağıtım faaliyetleri şu safhalardan oluşur (Erbaşlar, t.y.:10):
1. Yeşil fiziksel dağıtım,
2. Depolama,
3. Stok yönetimi,
4. Sipariş alma ve yerine getirme,
5. Yükleme ve boşaltma,
6. Ters lojistik.
Dağıtım, çevre maliyetlerinin en alt seviyeye düşürülmesi için hedef alınan en önemli
fonksiyonlardan biridir. Pek çok yeşil moda üreticisi kullandıkları hammaddeleri ve ambalaj
malzemesini değiştirerek doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtım maliyetlerini düşürmeye
çalışmıştır. Örneğin, T-box markası uyguladıkları dağıtım stratejıleriyle yükleme ve taşımadaki
maliyetlerini düşürebilmişlerdir. Ayrıca bu ürünler aynı temizleme performansını daha az
enerji ve hammadde kullanımına ihtiyaç duyarak sağlayabilmektedir (Aktaran: Tirkeş,
2008:47).
Dağıtım politikası lojistik özelliklerin de çevre dostu bir politikayla ele alınmasını
gerektirmektedir. Bu özellikler, enerji ve hammadde kullanımı gibi doğal kaynakları olduğu
kadar, atıklar, çevre kirliliği gibi bazı faktörleri de kapsamaktadır.
Ambalajlamada daha az ve çevreyle dost hammadde kullanılması, alternatif taşımacılık
şekillerinin araştırılması bu konuda atılacak adımlara tipik birer örnektir. Ulaşım, üreticiler
tarafından çevreye potansiyel yardım alabilecek kilit bir alan olarak görülmektedir. üreticiler
çevreye zararlı etkileri azaltmak için çeşitli adımlar atmaktadır (Aslan, 2007:40).
Ters lojistik faaliyetleri (Ekinci, 2007:41):
• Takip Etme (Recognation): Ters lojistik sürecinde yeşil moda ürünlerin akışını izleme.
• Toplama (Recovery): Yeniden işleme tabi tutmak için yeşil moda ürünleri toplama.
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• Gözden Geçirme (Review): Orijinal standartlarda yeşil moda ürünü yeniden üretme veya
yeniden kullanım için uygun parçalar talep etme.
• Yeniden Tasarım (Reengineering): Daha iyi tasarım yoluyla mevcut olan yeşil moda
ürünlerin değerlendirilmesidir. Dağıtım faaliyetlerinden kaynaklanan çevre zararlarını
azaltmakta bütünleşik nakliye sistemleri ve internet kullanımı da etkili olmuştur. Ancak bu
alandaki en büyük yenilik “ters yönlü lojistik” (reverse logistics) olarak tanımlanan ve
üreticilerin kullanılmış ürünleri ve ambalaj malzemelerini dağıtım kanalları üzerinden
üreticiye geri getirmelerini sağlayan faaliyetlerinde yer almaktadır. Ters yönlü lojistik
üreticilere üretim girdisi akışı sağlayan ve üreticiler açısından k}rlılığı arttıran bir fırsat olarak
değerlendirilmektedir (Aktaran: Tirkeş, 2008:47,48).
4.5. Yeşil Paketleme
Yeşil dağıtımın içinde önemli bir yere sahip olan paketleme, geleneksel ürünlerin
paketlenmesiyle kıyaslandığında biraz daha farklıdır; çünkü çevre dostu bir paketleme
yönteminin tasarımı ve seçiminde bazı konuların gözden geçirilmesi gerekir (Ekinci, 2007:41).
Çevreye duyarlı moda ürün paketleme uygulamalarında, gereksiz paketlemenin azaltılması, bir
defadan fazla kullanılabilen paketleme araçlarının geliştirilmesi, çevre dostu paketleme
malzemelerinin kullanılması gibi önlemler alınabilir. (Yücel ve Ekmekçiler, 2008:330).
Çevre dostu paketleme yönteminin seçimi ve tasarımında “paketlemede kullanılan
malzemelerin kıt veya azalmakta olan bir kaynaktan mı elde edildiği; ambalajlama
malzemesinin üretiminde enerji kullanımının ne düzeyde olduğu; paket tasarımının, bu
malzemelerin yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü kolaylaştıracak biçimde olup
olmadığı; ambalajlamada kullanılan malzemelerin herhangi bir bileşiminin geri dönüşüm
süreci için zorluk yaratıp yaratmadığı” gibi bazı konular gözden geçirilmelidir (E. Yılmaz, 2003:
80).
4.6. Yeşil Etiketleme
Yeşil moda pazarlama; ürünlerin, üretilirken ve/veya tüketilirken çevreye en az zararı
vereceğinin tüketicilere kanıtlanması temeline dayanmaktadır. Bu da ancak onaylanmış /
belgelendirilmiş / etiketlenmiş ürünler vasıtasıyla yapılabilir (E. Yılmaz, 2003:107).
Yeşil moda ürünlerin çevre dostu özelliklerini toplum önünde belgelemek isteyen üreticiler,
bunu “eko etiket” programları aracılığıyla gerçekleştirmekte ve bir pazarlama aracı olarak
kullanmaktadır. Eko etiketlemenin amacı temel olarak, tüketicileri piyasadaki hangi ürünlerin
çevreye daha az zarar verdiği konusunda bilgilendirmektir. Bununla beraber, çevreye duyarlı
moda ürünlerin ayırt edilebilmesi ve belirli bir standarda kavuşturulabilmesi amacıyla
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO – International Organization for Standardization)
ISO 14000 belgeler dizisini uygulamaya koymuştur. Bu belgelere sahip moda ürünler,
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tüketiciler tarafından çevreye duyarlı ürünler olarak kabul edilmektedir (Yücel ve Ekmekçiler,
2008:329).
5. SONUÇ
Tüketiciler giderek daha az kirlilik yaratan, atıkları azaltan, daha fazla geri dönüşüm sağlayan
yenilenebilir kaynakların üretim de daha fazla kullanımını ve ürünlerin eko sistem içinde daha
güvenli olmasını talep etmektedirler. Tüketicilerin çevrenin korunması konusunda gittikçe
daha fazla bilinçlenmeleri şirket yöneticilerini ve özellikle pazarlama elemanları için daha
önemsenmesi gereken husus olmaktadır. Üreticiler açısından yeşil pazarlama uygulamaları
maliyetlerin düşmesini, satışların artmasını sağlarken daha az hammaddeyle daha az atık
oluşacağından, kaynak kullanımında verimlilik ve finansal tasarrufa ve kazanca neden
olacaktır.
Çevresel Yönetim Sistemleri işletmelerin aynı anda daha rekabetçi ve çevreye karşı daha
duyarlı hale gelmesinin çarelerini araştırır. Gelişmiş çevresel performansın, çevre üzerindeki
etkiyi azaltacak şekilde atıkların azaltılması ve üretim sürecinin/ürünün yeniden tasarlanması
ile mümkün olacağı düşünülebilir. Çevre ile ilgili uygulamalarda hem üreticilerin hem de
tüketicilerin yeterince bilinçli olmaları son derece önemlidir.
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KIRGIZİSTAN DİJİTAL MEDYASINDA ZEYTİN DALI HAREKÂTI
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ÖZET
Afrin’deki PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından oluşturulan sözde “devlet/kanton”
yapılanmasını ortadan kaldırmak ve Türkiye sınırlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı
sağlamak amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan
Zeytin Dalı Harek}tı, Türkiye açısından ülke güvenliği için atılan en önemli adımlardan biri
olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra TSK tarafından harek}tın, uluslararası hukuktan
kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin terörle mücadeleye
yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru
Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edeceğine
ilişkin açıklama yapılmıştır. Sadece Türkiye’nin güvenliğini değil, Suriye’nin toprak
bütünlüğünü de garanti altına almak açısından çok kritik bir önem taşıyan Zeytin Dalı Harek}tı,
Türkiye medyasının yanı sıra dünya genelinde nasıl yansıdığı da önemlilik arz etmektedir. Bu
perspektifte Orta Asya’nın göbeğinde yer alan Kırgızistan dijital medyasında söz konusu
operasyonun nasıl temsil edildiği de dikkate değer bir unsurdur. Bu kapsamda Kırgızistan
dijital medyasında 20 Ocak – 20 Şubat 2018 tarihleri arasında Zeytin Dalı Harek}tı hakkında
yapılan haberlerin genel olarak nasıl ele alındığı, hangi kaynakların ağırlıklı kullanıldığı,
harek}tın hangi temalar üzerinden olumlu/olumsuz şekilde servis edildiği incelemeye tabi
tutulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kırgızistan dijital medyası, Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin

OPERATION OLIVE BRANCH IN KYRGYZ DIGITAL MEDIA
Abstract
In order to eliminate the so-called “state/Canton” created by the PKK/PYD/YPG terrorist
organization in Africa, to ensure security and stability at the borders of Turkey and the region
tsk.tr the Olive Branch operation, launched by the TSK on January 20, is considered to be one
of the most important steps taken for the country's security in Turkey. mfa.gov.tr(see). In
addition, the Turkish armed forces declared that the operation would exercise the rights
* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi/Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Görevli, hcakir@erciyes.edu.tr
** Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri
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arising from international law, especially the resolutions 1624 (2005), 2170 (2014) and 2178
(2014) for the fight against terrorism, and the right to self-defense under Article 51 of the UN
Convention, in respect of Syria's territorial integrity. The Olive Branch operation, which is
critical to ensure not only the security of Turkey but also the territorial integrity of Syria, is
also important in how it is reflected in the Turkish media as well as in the world. In this
perspective, how this operation is represented in the Kyrgyz digital media in Central Asia is a
remarkable element. In this context, the news about the Olive Branch operation in the Kyrgyz
digital media between January 20 and February 20, 2018 was discussed in general, which
resources were used mainly, which themes of the operation were served positively and
negatively.
Keywords: Kyrgyz digital media, Turkey, operation of Olive Branch, Afrin
1. Giriş
Zeytin Dalı Harek}tı, Afrin Operasyonu veya Afrin Harek}tı, 20 Ocak 2018'de Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları tarafından Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesi
ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıf'at kentine yönelik başlattığı askeri harek}tın adıdır. Türkiye,
harek}tın amacının ülkenin varlığına tehdit olarak gördüğü ve terör örgütü olarak
tanımladığı PKK, KCK, PYD-YPG ve Irak ve Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) bölgeden uzaklaştırmak,
sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak ve kontrol altına almak olduğunu
açıklamıştır. Afrin’deki PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından oluşturulan sözde
“devlet/kanton” yapılanmasını ortadan kaldırmak ve Türkiye sınırlarında ve bölgede güvenlik
ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harek}tı, Türkiye açısından ülke güvenliği
için atılan en önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Türkiye harekatla ilgili
olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik
özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin
51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak
bütünlüğüne saygılı olarak icra edileceğine ilişkin açıklamalar yapmıştır. Zeytin Dalı Harek}tı
başlatıldıktan sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR:
● Harek}tın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla
gerçekleştirildiğini,
● Harek}t esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar
görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,
● Faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini,
● Harek}tın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden
kurtarmak olduğunu bir kez daha vurgulamıştır (www.tsk.tr, 2018).
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Türkiye’nin harekata yönelik açıklamalarının ardından dünya genelinden farklı sesler
gelmiştir. Türkiye’nin NATO ortaklarından biri olan Almanya, Türkiye’nin güvenliğini korumak
için hakkı olduğunu belirtmiş, aynı görüşü savunan İngiltere de Türkiye’nin yanında yer
almıştır. Nitekim NATO da Türkiye’nin yanında olduğunu söylemiştir. Ne var ki NATO’nun en
önemli ülkesi ve Türkiye ortağı konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), terörle
mücadele konusunda Türkiye ile aynı karede yer almaktan kaçınmıştır (Şahin, 2018:1). Rusya
ise Afrin operasyonunun ilk saatlerinde resmi görüşünü Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
kanalıyla: “ABD’nin tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını” söyleyerek aslında herkesin
anlayacağı dilden durumu ifade etmiş, bir yandan ABD’yi suçlarken diğer yandan da
Türkiye’nin attığı adımı meşrulaştırmıştır (Şahin, 2018:2). Ancak operasyonun ilerlediği
günlerde başta ABD olmak üzere Avrupalı müttefikler ve Rusya, harek}t alanının ve süresinin
kısa tutulması gerektiğini sıklıkla vurgulamışlardır. Buna karşın Türkiye yetkilileri
açıklamalarında harekatın amaçlarına varana kadar süreceğini belirtmiştir (Kibaroğlu,
2018:13).
Böylesi görüş farklılıkları dünya genelinde basın-yayın kurumlarında çeşitli perspektiflerde
yer almıştır. The Washington Post Gazetesi’nin “Türkiye, Suriye’deki ABD destekli Kürt
savaşçılara karşı hava harekâtı düzenliyor” başlığıyla yayınlanan haberinde, başlatılan askerî
operasyon, Suriye’deki yabancı askerî güçler arasında yeni çatışmalara yol açma endişelerini
ortaya çıkardığını belirtirken, Fransız Lefigaro Gazetesi; “Türkiye’nin Suriye saldırısı: çatışmada
yeni bir risk” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, Kürt bölgesi olan Afrin’e askerî saldırı
düzenlemesi Suriye savaşında bir şiddet artışına neden olacağına ilişkin endişelere yer
vermiştir (Vişnan ve İğbarriye, 2018:8). Böylesi çeşitli görüşlerin yansıtıldığı medya alanı
dikkate alındığında, harek}tın hangi bölgede nasıl bir şekilde görüş farklılığını yaratmış olduğu
önemli bir faktördür. Bu kapsamda, çalışmada Orta Asya’nın göbeğinde yer alan Kırgızistan’ın
olayla ilgili nasıl bir tutum sergilediğine dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda Kırgızistan dijital
medyasında 20 Ocak – 20 Şubat 2018 tarihleri arasında Zeytin Dalı Harek}tı hakkında yapılan
57 haber incelemeye tabi tutulmuştur. Haberlerin genel olarak nasıl ele alındığı, hangi haber
kaynaklarının ağırlıklı kullanıldığı, harek}tın hangi temalar üzerinden olumlu ve olumsuz
şekilde servis edildiği ve harek}tla ilgili hangi unsurların öne çıkarıldığı incelenmiştir. Haber
içeriklerinde dikkat çeken hususlardan biri de, Kırgızistan mahreçli ama diğer ülkelerin medya
kurumlarının temciliği işlevini üstlenen Azattyk ve BBC gibi basın-yayın organlarının ait
olduğu ülkeye göre tutum sergiledikleri gibi bazı FETÖ destekli dijital sitelerin de olumsuz
haberler yaptıkları saptanmıştır. Bunlar haricinde, Kırgızistan dijital medyasının Zeytin Dalı
Hakek}tı’na tarafsız yaklaştığı görülmüştür. Bu doğrultuda ilerleyen çalışmada, Zeytin Dalı
Harek}tı hakkında açıklama yapılmış ve Kırgızistan medyasında yer alan haber bulgularına yer
verilmiştir.
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2. Türkiye’de Zeytin Dalı Harekâtı
Türkiye terör örgütleriyle uzun bir süredir mücadele yürütmektedir. Bunların içerisinde PKK
ile mücadelesi 1980’li yılların ortalarından beri sürmektedir (www.mfa.gov.tr, 2018). Arada
birçok mücadele gerektiren dönemleri yaşayan Türkiye’nin diğer terör örgütleri yanında başka
bir belirtilmesi gereken düşmanı, 2003'te kurulan, PKK'nin Suriye kolu PYD olmuştur. 2011'de
BAAS rejiminin (Arap ulusunun tek bir sosyalist devlette birleşmesini amaçlayan siyasal
milliyetçi sol parti) kuzeydeki müttefiki olarak belirmiş olan PYD, Suriye'nin kuzeyinde doğuda
Cezire, ortada Kobani, batıda Afrin kantonlarını kurmuş, bu kantonlarda PKK'nin kurucusu
Abdullah Öcalan'ın ideolojisi doğrultusunda bir yönetim oluşturmuştur (www.sdam.org.tr,
2018). Söz konusu terör örgütü Türkiye’yi ilk günden rahatsız ettiyse de, “Çözüm Süreci”
olarak adlandırılan süreçte (Temmuz 2014) PYD’nin kazanımlarını etkileyecek bir tepkide
bulunamamış; Suriye’nin seküler kalmasında anlaşan uluslararası güçlerin de talepleriyle
uyumlu olarak PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde etkinliğini artırma sürecini engelleyememiştir.
Savaşın ilk dönemlerinde YPG silahlı güçleriyle muhalif gruplara karşı rejimin yanında yer alan
PYD, Rusya ile ilişkilerini bozmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bağımlı bir konuma
oturmuş; ABD'nin önerisiyle silahlı güçlerinin adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak
değiştirmiş ve savaşta yeni bir rol üstlenmiştir (www.sdam.org.tr, 2018). Türkiye ise, PYD’yi
güdümüne alan ABD’yle karşı karşıya gelmemek için Menbiç’e müdahalede bulunmamışsa da
meşruiyetini Suriye sahasında faaliyet gösteren DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun
hedefleri üzerine kurarak Ağustos 2017’de Fırat Kalkanı Harek}tı’nı gerçekleştirmiş; El-Bab
kasabasını müttefiki Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine vererek PYD’nin denetimindeki
Menbiç ile Afrin arasına engel koymuş olmasına rağmen ABD desteğindeki PYD’nin Afrin’den
Akdeniz’e uzanma ihtimalini bertaraf edememiştir. Ama bu süreç eşliğinde, bunların hepsini
kontrol altında bulunduran PKK (Öztop, 2018:15) ile mücadelesini azimli bir şekilde devam
ettirmekte olan Türkiye, PKK ile mücadele sürecini 2015’te iç güvenlik harek}tı çerçevesinde
kırsal ve kent merkezlerinde mukabele edici operasyonlarla devam ettirmiş, 2016 ve 2017’de
Suriye, Irak ve İran sınır hattında önleyici operasyon formatında geliştirmiştir. Bu yönde
ilerleyen süreç içerisinde Türkiye, kendi topraklarında terör örgütü unsurlarının faaliyetlerini
önemli oranda minimalize edecek tecrübeye sahip olmuş, kendi sınır güvenliğini tesis
edebilecek hale gelmiştir (Özçelik ve Acun, 2018:9). Türkiye, ulusal güvenlik anlayışını
temellendirerek yeni “güvenlik doktrini” çerçevesinde terör tehdidinin bütünüyle bertaraf
etmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye, birçok uluslararası ve yerel aktörün bulunduğu
ve bu aktörler arasında ciddi çatışma ve güç mücadelesinin yaşandığı Suriye sahasında PKK’ya
karşı kapsamlı bir askeri harek}t düzenlemeyi bir hedef haline getirmiş, 2012’den itibaren
Suriye topraklarında büyümekte olan PKK/PYD tehdidini ortadan kaldırmak ve kendi sınır
hattında geniş çaplı çatışma ihtimalini azaltmak için devletlerarası müzakere yönetimine
başvurmuştur. ABD’nin PKK/PYD ile doğrudan ve dolaylı irtibatını kesmesi ve Rusya’nın
PKK/PYD ile angajmanına son vermesi için bir ikna süreci yürütmüştür. Bu süreçte Türk
yetkililer Suriye’de meşru aktörler arasındaki hassas dengeyi de gözeterek alternatif planlar
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geliştirmiştir. Bu açıdan ele alındığında Afrin Operasyonu Türkiye’nin siyasi ve askeri açıdan
kararlı bir duruş sergileyecek adımlarından biri olmuştur. Ancak, belirtildiği gibi Türkiye
Zeytin Dalı Harek}tı’ndan önce, başka bir terör örgütü olan DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı
Harek}tı’nı gerçekleştirmiştir. Ama Zeytin Dalı Harekatı sıralama açısından birinci değilse de,
askeri kapsamı da konjonktürel gelişmelerden dolayı daha etkili bir askeri operasyon olarak
da belirtilmektedir (Özçelik ve Acun, 2018:10-11). Türkiye’nin Suriye ve Irak sınır hattındaki
PKK tehdidi göz önünde bulundurulduğunda, harekatların Suriye’de sadece Afrin ile sınırlı
kalmayacağı, benzer harekatların Irak’ta da gerçekleşmesi yakın vadede beklenilebilir. Ancak
Afrin Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Suriye’deki iç savaştan dolayı meydana gelen iç
göç hareketinden dolayı Afrin nüfusu 500-700 bin civarına ulaşmış durumda (Bingöl, 2018:4)
ve 2011’de iç savaşın başlamasından bu yana YPG’nin öncülüğünde özerk bir bölge
konumundadır. Türkiye’nin Afrin’e girmesi, sadece Türkiye’nin güvenliğini değil, Suriye’nin
toprak bütünlüğünü de garanti altına almak açısından çok kritik bir önem taşımaktadır (Şahin,
2017:4).
Türkiye, terörle mücadele kaygısı etrafında uzun süredir operasyon yapmak için hazırlık
yapmıştır. Ancak ABD’nin “Suriye Sınır Güvenlik Gücü” adı altında PYD’nin ana gücünü
oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden 30 bin kişilik bir askeri yapı kuracağını ilan
etmesi (aa.com.tr), harek}tın başlamasında tetikleyici bir işlev görmüştür. Hemen bunun
akabinde Türkiye Afrin bölgesine top atışları gerçekleştirmiş ve tanklarla Afrin’e doğru
ilerlemeye başlamıştır (Vişnan ve İğbarriye, 2018:1). Operasyonun başlamasının ardından
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı’nın amacını aşağıdaki gibi açıklamıştır:
“Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin
kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz
hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere,
20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harek}tı” başlatılmıştır. Harek}t, ülkemizin
uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle
1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci
maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne
saygılı olarak icra edilmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır (www.tsk.tr, 2018).
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlatılma gerekçeleri ve nihai hedeflerine yönelik Başbakanlık Kamu
Diplomasisi Koordinatörlüğünce 12 maddelik bir bilgilendirme ele alınmıştır. Buna göre:
● 10 bin kilometrekarelik bir alanın, ÖSO nüfuzuna geçmesini sağlamak.
● Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağını tamamen engellemek.
● Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.
● Suriye ile olan sınırlarımızın güvenliğini sağlamak.
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● PYD/PKK’nın Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye yaptığı sızmaları önlemek.
● Terör örgütünün Akdeniz’e ve buradan dünyaya açılmasını engellemek.
● Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.
● Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamak.
● ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.
● Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkan’ının korunmasında
Afrin kritik önemdedir.
● Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması demek, Kilis ilinin tamamının ve Hatay ilinin büyük
bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi demektir.
● Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak
görüyor.” (www.kdk.gov.tr, 2018).
Türkiye, aslında bu açıklamayla harek}tla kendisini uluslararası güçlerden bağımsız olarak
bölgesel bir güç olarak gördüğünü ve bundan sonra bölgedeki olaylara aktif olarak müdahale
edebileceğini duyurmuş oluyordu.
3. Araştırma
3.1. Amaç ve Önem
Çalışma, Zeytindalı Operasyonu ile ilgili haberlerin Kırgızistan dijital medyasında nasıl temsil
edildiğini amaç edinmiştir. Bu doğrultuda Kırgızistan dijital haber sitelerinde söz konusu
operasyonun hangi yönlerinin öne çıkarıldığı, nasıl bir dil kullanıldığı ve haber yaparken hangi
haber ajanslarının kaynak olarak gösterildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın
önemi ise, DEAŞ, PKK ve PYD gibi terör örgütlerine karşı Türkiye’nin vermiş olduğu haklı
mücadelenin bir boyutu olan Afrin Harekatı’na tüm dünyadan farklı olarak gönül coğrafyamız
Orta Asya içerisinden Kırgızistan dijital medyasının yaklaşımını haberler üzerinden okuyarak
bilgi akışındaki güçlü/güçsüz yönlerimizi ortaya koymaktır.
3.2. Yöntem
Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, yöntem olarak mevcut olan
metinlerin nitel ve nicel boyutlarından hareketle, mevcut olmayan yani bilinmeyen sosyal
gerçeğin bazı boyut ve kesitlerine yönelik birtakım bulguları elde etmeyi amaçlamaktadır
(Gökçe, 2001:17). İçerik analizi yönteminin uygulanmasında ise kategorisel analiz ve frekans
analizi tekniğine başvurulmuştur. Kategorisel analiz tekniği ile Afrin Operasyonu hakkında
haberlerin türüne, içeriğine, sunuş biçimine bakılmış, frekans analizinde ise elde edilen
verilerin sayısal olarak değerlendirilmesine olanak tanınmıştır.
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3.3. İnceleme Alanı
Araştırmanın inceleme alanını, Kırgızistan genelinde haber yapan dijital medya kurumları
oluşturmuştur.
3.4. Evren/Örneklem/Sınırlılık
Araştırmanın evrenini Kırgızistan medyası, örneklemini ise genel olarak internet ortamında
haber içerikli yayın yapan web siteleri oluşturmuştur. Çalışmamız 20 Ocak-20 Şubat 2018
tarihleri arasında Zeytindalı Harekatı’nı konu edinen haberlerle sınırlandırılmıştır.
4. Bulgular
Çalışmada, incelemeye tabi tutulan araştırma bulguları tablolar halinde sunulmuş, tabloların
içindeki veriler sayısal değerlerle gösterilmiş ve her tablo altında içeriklerle ilgili açıklamalar
yapılmıştır.
Tablo 1. Kırgızistan’da Zeytindalı Harekatıyla ilgili yayın yapan dijital medya kurumları ve
yayın dilleri:

Kırgızistan’da
yayın yapan
dijital medya
kurumları ve
yayın dilleri

Adı
Nazarnews
Ca-news
Azattyk
Kaktus.media
bbc.com
Ca-irnews.com
Sputnik
Maral FM
Knews.kg
Akipress
Saresep
Ca-portal.ru
Parus.kg
Sayasat.kg
Kloop.kg

Yayın Dili
Kırgızca/Rusça
Kırgızca/Rusça/İngilizce
Kırgızca/Rusça
Rusça
Kırgızca dahil 27 dilde
Farsça/Kırgızca/Kazakça/Rusça
Kırgızca/Rusça
Kırgızca
Kırgızca/Rusça
Kırgızca/Rusça/İngilizce
Kırgızca/Rusça
Rusça
Rusça
Kırgızca/Rusça
Kırgızca/Rusça/Özbekçe

Tablo 1’de Kırgızistan genelinde Zeytindalı Harek}tı ile ilgili yayın yapan 15 dijital medya
kurumunun isimleri ve yayın yaptıkları diller gösterilmiştir. Bunlardan ‘Ca-portal.ru’, ‘Parus.kg’
ve ‘Kaktus.media’ sadece Rusça yayın yapmakta olup diğerlerinin tamamı Kırgızca ve Rusça
yayın yapmaktadır. Bunun sebebi Kırgızistan’da Kırgızca’nın yanısıra Rusça’nın da resmi dil
sayılmasıdır. Halk arasında Kırgızca’dan çok Rusça konuşulmakta, medya kuruluşları Rusça
yayınlar üzerinden takip edilmektedir. Hatta resmi kurumların büyük bir çoğunluğu
yazışmalarını Rusça yapmaktadır. Bunda bağımsızlık öncesi Sovyet Rusyası’nın uygulamış
olduğu asimilasyon politikalarının dildeki tezahürünün bir yansıması olduğunu unutmamak
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gerekir. Bu dillerle birlikte İngilizce, Farsça, Kazakça, Özbekçe yayın yapan siteler de
bulunmaktadır. Örneğin İran menşeli ‘Ca-irnews.com’ Farsça, Kırgızca, Kazakça ve Özbekçe
yayın yapmaktadır. Bu da İran’ın Orta Asya’ya verdiği önemi göstermektedir. Ayrıca bbc.com
27 farklı dilde yayın yapmakta olup bu dillerden bir tanesi de Kırgızcadır. Kırgızca ve Rusça
yayın yapan ‘Azattyk’ ABD’nin; ‘Sputnik’, ‘Ca-portal.ru’ ise Rus yayın organlarıdır. FETÖ’nün
yayın organı ‘Maral FM’ ise sadece Kırgızca yayın yapmaktadır.
Tablo 2. Zeytindalı Harek}tı ile ilgili haberlerin dağılımı ve haber kaynakları:

Medya
kurumları

Haber
kaynakları

Nazarnews
Ca-news
Azattyk
Kaktus.media
bbc.com
Ca-irnews.com
Sputnik
Maral FM
Knews.kg
Akipress
Saresep
Ca-portal.ru
Parus.kg
Sayasat.kg
Kloop.kg
Toplam
Anadolu haber ajansı
Azattyk
Fars News
Haber Türk
Reuters
Vest.ru
RİA Novosti
Hürriyet Daily News
Novosti.ru
EurAsiaDaily
TASS
Özgür Basın

Haber Sayısı

(%)

7
2
15
5
3
14
1
2
2
1
1
1
1
1
1
57
9
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

12.2
3.5
26.3
8.7
5.2
24.5
1.7
3.5
3.5
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
100
25.7
14.2
8.5
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
2.8
2.8
2.8
2.8
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Haber
kaynakları

Tasnim News
Deutsche Presse
İSNA
SANA
Toplam

1
1
1
1
35

2.8
2.8
2.8
2.8
100

Tablo 2’de dijital medya kurumlarının bir aylık süreçte yaptıkları haber oranları yüzdelik
oranlarıyla gösterilmiştir. Kırgızistan’da en çok takip edilen haber kurumu olan Azattyk 15
haber (% 26.3), Orta Asya genelinde dijital alanda yayın yapan Ca-irnews medya kurumu 14
haber (% 24.5), Nazarnews medya kurumu 7 haber (12.2), Kaktus.media 5 haber (% 8.7),
BBC.com 3 haber, Knews medya kurumu ile Maral fm medya kurumları 2 haber, Akipress,
Saresep, Ca-portal.ru, Parus.kg, Sayasat.kg, Kloop.kg ve Sputnik medya kurumları 1’er haber
yapmışlardır .
Bu tabloda belirttiğimiz diğer bir husus ise incelemeye tabi tutulan medya kurumlarının haber
kaynakları olmuştur. Bu kapsamda baktığımızda Anadolu Haber Ajansı 9 haberle ( % 25.7) ilk
sırayı almaktadır. ABD’nin sahiplik yapısına ait olup Kırgızistan’da Kırgızca ve Rusça yayın
yapmakta olan Azattyk medya kurumu ise 5 haberle ( % 14.2) ikinci sırada yer almaktadır. Bu
iki haber kaynağını İran’a ait olan Fars News haber ajansı 3 haberle ( % 8.5) takip etmektedir.
Haber Türk, Reuters, Vest.ru, RİA Novosti ve Hürriyet Daily News 2 haberle, Novosti.ru,
EurAsiaDaily, TASS, Özgür Basın, Tasnim News, Deutsche Presse, İSNA ve SANA haber
ajansları da 1’er haberle haber kaynağı olarak gösterilmiştir. Burada dikkat çekici bir nokta
olarak operasyonu gerçekleştiren Türkiye’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Haber
Ajansı’nın yapılan haberlerde 9 haberle en çok gösterilen haber kaynağı olmasıdır. İleride de
görüleceği üzere kısa, detay ve yorum- haber kategorilerinde çıkan toplam 14 haberin 9’u
Anadolu Ajansı kaynağına dayanan haberlerdir.
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Tablo 3. Haber aktörleri
Haber aktörleri

Ülkeler

Türkiye
Suriye
ABD
Fransa
İran
Irak
Rusya
Kırgızistan
Diğer

PKK
YPG
PYD
Örgütler YPJ
DAEŞ
KCK
ÖSO
TTB
SDG
NATO
BM
AB
Kurumlar

Yetkililer

Uzman
Genel sonuç

Türkiye Silahlı Kuvvetleri
Türk Hava Kuvvetleri
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye İçişleri Bakanlığı
T. C. Bişkek Büyükelçiliği
Türkiye Cumhurbaşkanı
Türkiye Başbakanı
Suriye Cumhurbaşkanı
ABD Başkanı
Rusya Başkanı
Siyaset Bilimci
Medya araştırmacıları
Toplam

Sayı
40
50
20
4
7
4
15
6
5
16
19
7
1
17
1
7
1
1
9
3
1
15
2
5
1
3
28
7
6
6
3
2
2
302

(%)
13.2
16.5
6.6
1.3
2.3
1.3
4.9
1.9
1.6
5.2
6.2
2.3
0.3
5.6
0.3
2.3
0.3
0.3
2.9
0.9
0.3
4.9
0.6
1.6
0.3
0.9
7.0
2.3
1.9
1.9
0.9
0.6
0.6
100

Tablo 3’teki sayısal veriler incelendiğinde haber aktöreleri; ülkeler, örgütler, kurumlar,
yetkililer ve uzamanlar yayınlanma sayısı ve yüzdelikleri ile verilmiştir. Ülkeler kısmında
“diğer” olarak belirtilen kategoride Kazakistan, Çin, Almanya, İspanya ve Afganistan
ülkelerinden sadece Almanya’da PKK/YPG örgüt mensupları ve sempatizanlarının Hannover
Hava Limanı’nda Türk vatandaşlarına saldırması olayı haber niteliği taşımakta olup diğer

607
607

ülkelerin isimleri ise yetkililer tarafından telaffuz edildiği için söz konusu ülkelerin isimleri
belirtilmemiştir. Zeytindalı Harek}tı ile ilgili ülke aktörlerin başında doğal olarak ilk sırada %
16.5’le Suriye, ikinci sırada % 13.2 ile Türkiye’nin adı geçmektedir. % 6.6 ile ABD, % 4.9 ile
Rusya gelmektedir. İran ise % 3.2 ile beşinci sırada yer almaktadır. Genel çerçevede
değerlendirdiğimizde Suriye’de en etkin ülkeler, zaten bu ülkelerdir. Ancak kurumlar ve
yetkililer bazında haberlerde en çok zikredilen aktörlere baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri (
% 4.9) ve Türkiye Cumhurbaşkanı ( % 7) ile diğer ülke aktörlerinden ( % 0.9 ile % 1.9 arası)
açık ara önde gündemde yer almışlardır.
Tablo 4. Haber türleri ve içeriği
Haber Türü
Kısa Haber
Detay Haber
Yorum-Haber
Toplam

Toplam Haber
Sayısı
43
11
3
57

Zeytin Dalı Harekâtına Bakış
Olumlu
11
2
1
14

Tarafsız
21
3
1
25

Olumsuz
11
6
1
18

Tablo 4’e göz attığımızda Zeytindalı Harekatıyla ilgili yayın yapan 15 dijital sitede toplam 57
haber yer almıştır. Bu haberlerden 43’ü kısa haber, 11’i detay haber ve 3’ü de yorum-haber
formatlarında yazılmıştır. 43 kısa haberin 11’i olumlu, 21’i tarafsız ve 11’i olumsuz; 11 detay
haberin 2’si olumlu, 3’ü tarafsız, 6’sı olumsuz; 3 yorum-haberin biri olumlu, biri tarafsız ve
diğeri ise olumsuz olarak tarafımızdan değerlendirilmiştir. Bu kategorilendirmeleri yaparken
haber başlıkları, içerikleri, kullanılan dil, aktörlerin söylemlerine yer verme durumları, aktör
örgütleri tanımlamaları, kullanılan fotoğraflar gibi bir çok kıstas esas alınmıştır.
Türkiye’nin Zeytindalı Harekatıyla ilgili Kırgızistan’da yayın yapan ve en çok haberin
yayımlandığı site, ABD menşeli ‘Azattyk’ haber sitesidir (15 haber, % 26.3) Bu haberlerden
sadece bir tanesi olumludur. 28 Ocak 2018 tarihli sitede Türkiye’nin sınırını teröristlerden
temizledikten sonra Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönebilecekleri şeklinde
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olumlu habere dönüştürülmüştür. Tarafsız olarak
nitelendirebileceğimiz haberlerinde ise Türkiye’nin yanısıra ABD, Rusya, İngiltere, İran, Fransa
ve Suriye Rejimi’nin yetkili kişilerinin harekatla ilgili açıklamaları karşılıklı olarak verilerek
haber kurgusu oluşturulmuştur. Bu haberlerde resmi açıklamaların dışında yorumlardan
kaçınılmışsa da terör örgütleri PKK/YPG yerine bazen ‘kürtler’ , bazen de ‘Kürt militan grupları’
ifadelerine yer verilmiştir. Daha çok Türkiye’nin harekatı hakkında olumsuz haberlere yer
veren ‘Azattyk’, bu harekatı Suriye’nin kuzeybatısındaki Kürtlere yönelik yapılmış bir harekat
olarak göstermeye çalıştığı gibi YPG’ yi de İŞİD terör grubuyla mücadele eden bir kürt direniş
gücü olarak göstermiştir (20.01.2018). Diğer taraftan Türkiye’nin başlattığı operasyonun
Türkiye’deki, Yakın Doğu’daki ve Avrupa’daki Kürt diasporalarının hoşnutsuzluğuna yol açtığı
(23.01.2018), ‘Türkiye’nin kürtlere karşı harekatı’ başlıklı haberde bir çok Kürt, Arap ve
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Türkmen sivilin öldüğü (22/25. 01. 2018), Türkiye’de ifade özgürlüğünün olmadığından yola
çıkarak Zeytindalı Harekatı’nı eleştirenlerin gözaltına alındığı (01.02.2018) yolunda bir çok
habere yer vermiştir.
Zeytindalı Harekatıyla ilgili ‘Azattyk’ dan sonra 14 haberle ( % 24.5) ikinci sırada İran menşeli
‘Ca-irnews.com’ sitesi gelmektedir. Bilindiği üzere Astana Süreci ile Türkiye, Rusya ve İran
Suriye’de kalıcı bir barış için görüşmeler yapıyor olsa da İran, hem ABD’nin hem de
Türkiye’nin bölgede etkin olmasını istememektedir. Bu çerçeveden bakıldığında ‘Cairnews.com’ Türkiye’nin Zeytindalı Harekatıyla ilgili haberlerinde zamana ve zemine göre
haberler yapmayı tercih ettiği görülmüştür. Türk Uzman, Basın Mensuplarına Afrin’deki Askeri
Operasyonun Nedenlerini Açıkladı’ başlığı ile geniş röportaj tarzı yapılan haberde Türk askeri
uzman Kerem Yıldırım ve “Özgür Basın” portalının uzmanı Zaur Karayev’in harekatla ilgili
olumlu görüşlerine yer vermesi (20.01.2018), Türk Hükümeti’nin resmi açıklamalarından yola
çıkarak Afrin’e yapılan askeri harekatın gerekçelerinin madde madde sıralanması ve haberde
ayrıca harekatta gelinen noktanın genel hatlarıyla detaylı bir şekilde olumlu olarak
haberleştirilmesi (22.01.2018), Türkiye’nin Zeytindalı Harekatı ile ilgili ABD, Suriye Rejimi ve
İran’ın kaygıları dile getirilmekle birlikte haberin asıl kurgusu ve başlığı Erdoğan ile Putin’in
Suriye konusunda vardıkları anlaşma, Erdoğan’ın harekatı yapma gerekçelerinin detaylı bir
şekilde haberleştirilmesi ve Doğu Perinçek’in harekata destek veren söylemlerinin haberde yer
bulması (23.01.2018), Türkiye’nin operasyonu sınırında 30 kilometrelik güvenlik bölgesi
oluşturmak için yaptığını (12.02.2018), PKK/YPG’yi terör örgütü olarak göstermesi
(20.02.2018), gibi olumlu haberlerin yanısıra; Türk ordusunun Suriye Kürtlerine karşı
operasyon yapmayı planladığı (20.01.2018), Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatını, Suriye’nin
Afrin kentindeki Kürt bölgelerini istila amaçlı olduğu ve İran’ın bu konudaki rahatsızlığını
dillendirmesi (22.01.2018), Türkiye’de Zeytindalı Harekatı’nı eleştirenlerin gözaltına alındığı
(01.02.2018), Fars News Haber Ajansı’na dayanarak Türkiye’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde
kimyasal silah kullandığı (17.02.2018) yolunda gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya ve harekatı
itibarsızlaştırmaya yönelik haberlere de yer vermiştir.

Ca-irnews.com, 20.01.18
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Kırgızistan’da web üzerinden Kırgızca ve Rusça yayın yapmakta olan ‘NazarNews’ haber portalı
ise 3 tarafsız haberin yanısıra 3 olumlu ve 1 olumsuz habere yer vermiştir. NATO Genel
Sekreteri Stoltenberg’in, “Zeytin Dalı” harekatı ile ilgili olarak başka ülkeler gibi Türkiye’nin de
kendini koruma hakkı olduğunu yolundaki açıklamasının olumlu habere dönüştürülmesi
(28.01.2018), Suriye’nin Afrin bölgesinde operasyon yapmakta olan Türk ordusunda Van’ın
Ulu Pamir Köyünden 20 kadar Kırgız vatandaşın bulunmasının olumlu haber yapılması
(12.02.18), çeşitli internet sitelerinde ve sosyal paylaşım ağlarında Türkiye’nin aleyhinde
haberler yayımlanması nedeniyle T. C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu broşürün olumlu habere dönüştürülmesi (19.02.2018)’nin
yanısıra Türkiye’nin Zeytindalı Harekatı’nı ABD Dışişleri Bakanlığının Suriyeli Kürtlere yönelik
bir harekat olarak göstermesi ve YPG’nin İŞİD terör grubuyla mücadele ettiği yolundaki
açıklamasını tek taraflı haber yapması (20.01.2018) olumsuz haber olarak değerlendirilmiştir.
‘bbc.com’ sitesinin Kırgızca versiyonunda ise Türkiye’nin Zeytindalı Harekatıyla ilgili 3 habere
yer verilmiştir. Bu üç haber olumsuz olmanın ötesinde tamamen gerçekdışı ve yalan üzerine
kurgulanmış, dezenformasyon içerikli haberlerdir. Haberlerde: Türkiye’nin, kendi ülkesinde
yaşayan Kürtlerin Suriye’deki Kürtlerle birleşmesinden korktuğundan böyle bir harekata
kalktığı (23.01.2018), Türkiye’nin 2012’den beri Kürtleri Afrin’den çıkarmaya çalıştığı
(21.01.2018), PKK’nın 1984’den beri özerklik mücadelesi verdiği, harekatta bir çok sivilin
öldüğü (23.01.2018) şeklinde olumsuz detay haberlere yer vermiş ve bu haberleri fotoğraflarla
desteklemiştir.

bbc.com, 06.02.2018

bbc.com, 23.01.2018

Diğer taraftan Kırgızistan’da Rusça yayın yapmakta olan ‘kaktus media’ sitesi ise yapmış
olduğu 5 haberden 4’ünü Kırgızistan’daki Oş Devlet Üniversitesi öğrencilerinin Kur’an okuyup,
Türk ordusunun zafer kazanması için yaptıkları duayı skandal olarak nitelendirilmiş ve dua
etmenin kimin insiyatifi ile gerçekleştiğini ve neden Kırgızistanlı gençlerin Türkiye ordusunu
destekleyip dua ettiğine dair sorular soruyor şeklinde kışkırtıcı habere imza atmıştır ( 22.01.
2018), Haberi yapan ve videoya çeken Anadolu Ajansı muhabirinin sorguya alındığı yolunda
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konuyla ilgili aynı medya kuruluşunda aynı tarihli bir başka haber de yer almıştır. Haber,
sitenin 23 ve 24 Ocak tarihlerinde tekrar gündeme getirilmiş ve bu kervana Kırgızistan’da
yayın yapmakta olan diğer siteler de katılarak sorumluların hesap vermesi istenmiştir. Yapılan
resmi açıklamalarda olayın Oş İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilmediği,
Araşan Kuran Kursu öğrencilerinin istemdışı hareketleri olduğu vurgulanmış ve olayın tasvip
edilmediği açıklanmıştır. Bir dua olayının kardeş ülke medyasında büyütülmesi ve ‘neden Türk
askerine dua edilsin?’ tarzındaki söylemler, ‘ca-portal.ru’ isimli sitede daha da çarptırılarak
detaylandırılıyor. Sitedeki haberin başlığı: ‘Kırgızistan’da Türk Yumuşak Gücü (Soft Power)’
olarak veriliyor ve haberin içeriğinde: ‘Böyle bir video, İslamcılığa aykırı. Başka birilerini
öldürenler için dua etmek, İslam’da yasak. Gerçekten, geleneksel İslam’da birisinin başka bir
insanı öldürmesi günah. Seyyid Kutub (4/NİSÂ-93: Kim bir mümini bile bile öldürürse onun
cezası, içinde ebedi olarak kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet yağdırmış ve
kendisi için büyük azap hazırlamıştır. Eğer dini alandan uzak kalarak değerlendirilecek olursa, o
zaman bu tür videoların Türk yumuşak gücünün bir göstergesi olduğundan şüphe yoktur.’
(26.01.2018). ifadelerine yer veriliyor. Bize göre bu söylemler FETÖ söylemleriyle birebir
örtüşmektedir. Zira bu haberin yayımlandığı gün ‘saresep.kg’ isminde Kırgızca, Kazakça ve
Rusça yayın yapan ve ağırlıklı olarak audio/video ürünleri yayınlayan site: ‘Ankara-SuriyeAfrin. “Büyük Satranç Tahtası” Piyonlarına Dönüşmekte Olan Türk Hükümeti’ başlıklı röportaj ve
yorum ağırlıklı haberde ise bu defa doğrudan Cumhurbaşkanı ve Türkiye fedef alınarak:
‘Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Türk hükûmeti, eski ortağı ABD’ye ihanet ederek Rusya, İran
ve Suriye yönetiminin beğendiği işe yöneldi. Geçen yüzyıllardaki gibi başkasının toprağını işgal
etme, “başkalarını öldürme” siyasetine geçti’ şeklinde tamamen Türkiye düşmanlığı üzerine
kurgulanan gerçek dışı iftira dolu haber spotunun altında Amerikalı stratejist Zbigniew
Brzezinski’nin görüşlerine de yer vererek bu çirkinliği sürdürüyor. Brzezinski: ‘Şu anda 79
milyon nüfusa sahip Türkiye’nin yüzde 20’sinden fazlasını Kürtler oluşturuyor. Fars dili konuşan,
çoğu Sünni Müslüman olan bu halkın yaşadığı ülkenin güney tarafı sakin değil. Birkaç büyük köy
ve şehri terörle mücadele bahanesinden dolayı yıkıma uğramış durumda. Çoğunluğunu Kürtlerin
oluşturduğu Halk Demokratik Partisinin en güçlü 9 milletvekili başta olmak üzere yaklaşık 2 bin
üyesi hapishanede. Son bir yılda 60 binden fazla gazeteci, asker, polis, hâkim, savcı, avukat,
öğretmen ve memur gözaltına alınmış, dolan hapishaneleri boşaltmak için soyguncular ve
hırsızlar serbest bırakılmıştı. Bundan dolayı dünyadaki özgürlük sıralamasında Türkiye 10 yıl
içerisinde 36 sıra geriye giderek, bu yıl “özgür olmayan ülke” olarak tanındı ve en tehlikeli
ülkelerin arasında yer aldı.’ ifadeleriyle düşmanlık, iftira ve algı oluşturmada sınır tanımıyor.
Bu geniş röportaj haberde Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’ye büyük hakaretler ve iftiralar
yapılıyor. Kırgızistan dijital medyasında bu tarihlerde
ülkemize yönelik bir algı
operasyonunun başlatıldığını görüyoruz. Bu tür haberlerin söylem içeriklerine baktığımızda
hain FETÖ ağzının kullanıldığı izlenimi kendisini göstermektedir.
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5. Sonuç
Çalışma kapsamında yapılan inceleme sonuçlarına göre, Kırgızistan genelinde 15 dijital medya
kurumu Zeytin Dalı Harek}tı ile ilgili 20 Ocak – 20 Şubat 2018 tarihleri arasında toplamda 57
haber yapmıştır. Bu haberlerden 14’ü olumlu, 25’i tarafsız ve 18’i ise olumsuz kategorilerde
değerlendirilmiştir. Kırgızistan’da en çok takip edilen haber kurumu olan Azattyk 15 haber,
Orta Asya genelinde dijital alanda yayın yapan Ca-irnews medya kurumu 14 haber, Nazarnews
medya kurumu 7 haber, Kaktus.media 5 haber, BBC.com 3 haber, Knews medya kurumu ile
Maral fm medya kurumları 2 haber, Akipress, Saresep, Ca-portal.ru, Parus.kg, Sayasat.kg,
Kloop.kg ve Sputnik medya kurumlarının birer haber yaptıkları saptanmıştır. Dijital medya
kurumlarının kullandıkları haber kaynaklarına bakıldığında ise 9 haber (% 25.7) kaynağıyla en
çok Anadolu Haber Ajansı referans gösterilmiştir. Ancak Anadolu Ajansı kaynak gösterilerek
verilen haberler genelde rutin bilgi formatlı kısa haber kategorilerinden derlenmiştir. Diğer
taraftan ABD menşeli haberleri uzman yorumlarıyla ele alan ve çoğunluğu olumsuz olan
Azattyk ve Saresep medya kurumlarının haberlerinde operasyonun uluslararası arenada
itibarsızlaştırılması, bu operasyonun bir an önce durdurulması gerektiğini belirten tezlerin
işlendiği görülmüştür.
Kırgızistan’da dijital yayın yapmakta olan ve inceleme alanımıza giren bu 15 siteden hiçbirinin
sahiplik yapısında Türkiye olmadığı gibi haber ve ekonomik olarak destek verdiği bir site de
bulunmamaktadır. Diğer taraftan bu siteler içerisinde ‘Azattyk’ ABD, ‘ bbc.com’ İngiltere, ‘Cairnews.com’ İran destekli sitelerdir. ‘Sputnik’ ve ‘Ca-Portal.ru’ ise Rusya sahiplik yapısına ait
sitelerdir. 57 haberden 15’i % 26.3’ü ABD destekli hatta sahiplik yapısı kendisine ait ‘Azattyk’
haber sitesinde; % 24.5’i İran’ın ‘Ca-irnews.com’ haber sitesinde çıkmıştır. Olumsuz haberlerin
çıktığı sitelerin birkaçı da FETÖ tarafından desteklenen sitelerdir. Olumlu haberlerin
çıkmasındaki en önemli etmen ise Anadolu Ajansı’nın Rusça yayınıdır. Malum olduğu üzere
Kırgızistan’da ikinci resmi dil Rusça’dır ve Rusça gerek yazışmalarda ve gerekse konuşma
dilinde etkin ve yaygındır. Ayrıca Kırgızca yayın yapan tüm siteler aynı zaman da Rusça yayın
yapmaktadırlar.
Tarih boyunca iki ayrı coğrafyada yaşasak da Türkiye ile Kırgızistan yüzyıllardır ortak tarih,
kültür, dil ortaklığı bulunan kardeş iki ülkedir. Gerek Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
ve gerekse TİKA aracılığı ile bu coğrafyaya eğitim, kültür ve insani diplomasi bağlamında
ekonomik katkılarda bulunuyor isek de dijital çağın gereklerini yerine getirerek Orta Asya
toplumlarının ülkemiz hakkındaki haber alma ve doğru bilgilendirilmeleri konusunda medya
ayağını çok iyi kullanmamızın zarureti bu tabloda olduğu gibi ortaya çıkmaktadır. Yapılması
gerekenlerin başında Orta Asya coğrafyasına İngilizce, Rusça ve Orta Asya ülkelerinin
dillerinde yayın yapacak olan kitle iletişim araçları ile dijital haber sitelerini yaygınlaştırmak
olacaktır.
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Son söz olarak Türkiye’nin Afrin Harekatı, Kırgızistan dijital medyasında dikkat çekecek
ölçülerde yer almadığı gibi haberlerin verilişinde de flash haber olmanın ötesinde sıradan
haberler olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Haberlerin içeriğin de ise Türkiye’nin bu harekatı
yapış gerekçeleri ve haklılığı bağlamında bilgilendirici söylemlere yer verilmemiş ve yorumlar
yapılmamıştır.
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TÜRKIYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA GEÇİŞ
VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ
Fatih SÖĞÜT*
Özet
Teknolojide yaşanılan ilerlemeler sonucu Manuel Castells’in enformasyon toplumu adını
verdiği internetin ve bilgisayar teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği bir dönemi
yaşmaktayız. Bu dönem enformasyonun ve bilginin hızla yayıldığı ve paylaşıldığı bir dönemdir.
Enformasyonun hızla yayılması iletişimi de hızlandırmış Manuel Castells'in de belirttiği gibi
toplum, daha akışkan, dinamik bir yapıya yani ağ toplumuna dönüşmüştür.Bu dönüşümde
halen önemli bir iletişim teknolojisi olarak görülen televizyonda etkilenmiş ve analog
yayıncılık olarak adlandırılan teknikler gelişen teknolojiyle birlikte yerini sayısal yayın
tekniklerine bırakmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da özellikle ülkemizde ve dünyada
televizyon yayınlarının yaşadığı teknolojik dönüşümü açıklamaktır. Bu çalışmanın kuramsal
dayanağını iletişim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan kullanımlar ve doyumlar
yaklaşımı oluşturmaktadır. Sayısal televizyon teknolojilerinin daha çok izleyici odaklı olması
ve izleyicinin ihtiyaçlarına yönelik doyumları karşılama iddiasında olması nedeniyle
kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada literatür taraması ile birlikte
kuramsal temel oluşturulup televizyon yayıncılığında yaşanan dönüşüm bütün yönleriyle
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Sayısal Teknoloji, Yayıncılık

ANALOGUE TO DIGITAL BROADCASTING MIGRATION AND PUBLISHING AUDIENCE THE
IMPACTS IN TURKEY
Abstract:
Progress in technology is the result of a period in which Manuel Castells has given the name of
the information society and the computer technology has entered into every aspect of his life.
This is a period in which information and information are spreading and shared rapidly. Rapid
dissemination of information accelerated communication As Manuel Castells noted, society has
become a more fluid, dynamic structure, a network society.In this transformation, which is still
regarded as an important communication technology, influenced television and techniques
called analog broadcasting have begun to be replaced by digital broadcasting techniques with
developing technology. The aim of this study is to explain the technological transformation of
* Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, fatih.sogut@klu.edu.tr

television broadcasts especially in our country and in the world. The theoretical basis of this
study is the approach and satiation approach widely used in communication research. The use
and satisfaction approach is preferred because digital television technologies are more
audience-oriented and the viewer is willing to satisfy their needs. With the search of the
literature in the study, the theoretical basis is established and the transformations experienced
in television broadcasting are explained in all aspects.
Keywords: Television, Digital Technology, Broadcasting
1. Giriş
Gelişen internet ve bilgisayar teknolojisi ile enformasyonun dolaşıma sokulduğu sayısal
temellere dayanan bir ağ ve bu ağ etrafında şekillenen ağ toplumu kavramı ortaya çıkmıştır. Ağ
toplumunu ilk ortaya atan düşünürlerden biri Manuel Castells'dir. Castells (2013), ağ
toplumunu ağa dayalı bir toplumsal yapı, dengesini bozmaksızın yeniliklere gidebilecek son
derece dinamik açık bir sistem olarak tanımlar.
Bu çalışmanın kuramsal temellerini iletişim çalışmalarına kuramsal bir temel sunan
kullanımlar-doyumlar yaklaşımı oluşturmaktadır. Son yıllarda Türkiye de gelişen sayısal
televizyon yayıncılığının izleyiciye olan etkileri de bu çalışmada değerlendirilmektedir.
Ağ toplumuna televizyon yayıncılığı açısından bakarsak, görsel-işitsel teknolojilerin
gelişmesiyle birlikte yayıncılık anlamında yeni oluşumların gerçekleştiği görülür. Bir
frekanstan sadece bir televizyon kanalının yayın yaptığı analog yayıncılık sistemi yerini sayısal
yayıncılığa bırakır. Sayısal televizyon yayıncılığındaki gelişmeler; televizyon yayıncılığını da
çeşitlendirir. Günümüzde farklı yapısal özelliklere sahip karasal sayısal televizyon yayıncılığı,
sayısal kablo yayıncılığı, sayısal uydu yayıncılığı, web tv, IPTV gibi uygulamalar dikkat çeker
(Kandemir, 2013: 2).
Çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın kuramsal dayanağını oluşturan kullanımlar ve
doyumlar yaklaşımı değerlendirildi. İkinci bölümde ise Türkiye’deki sayısal televizyon
yayıncılığı öncesi televizyon yayın iletim türleri açıklandı. Üçüncü bölümde ise ülkemizde
sayısal televizyon yayıncılığının televizyon alanında getirdiği yenilikler açıklandı. Ayrıca bu
bölümde, IP TV ve web TV arasındaki farklar belirtilerek bu sistemlerle birlikte izleyiciye
sunulan yenilikler detaylandırıldı.
2. İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI
1970’li yılların basında bazı bilim adamları, güçlü etkiler dönemi üzerine yapılan çalışmaları
gözden geçirerek yeni kuramsal bilgiler ortaya çıkarmaya çalışması ile Kullanımlar ve
Doyumlar Yaklaşımı’nın dogmasına öncülük etmiştir. Bu araştırmacıların ortaya attığı iki temel
gelişme şunlardır:
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“Birincisi, katılımcı insanların, medyanın ürettiği doyumlar tipolojisinin yaratımına yol açan
kavramsal kategorilerin içinde gruplandırılan kitle iletişim araçları ile birlikte üretime
katılmaları yönündeki gözlemdi. İkincisi ise insanların, kitle iletişim araçlarını, insansal
gereksinimlerini doyurmak için nasıl kullandıklarını bulgulamak üzere başlatılan girişimlerdi”
(Lull, 2001: 129).
Lull’un da değindiği gibi, iletişim sürecinin araç boyutundan öte, izler kitlenin bizzat iletişim
sürecinin üretimine katılması ve insani bir gereksinim olan kitle iletişim araçlarını kullanma
pratiği KDY için önem taşımaktadır. Rubin, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın temel
bileşenlerinin, bireylerin psikolojik ve sosyal çevresi, iletişime yönelik ihtiyaçlar ve güdüler,
medya sistemi, medyaya yönelik tutum ve beklentiler, iletişim davranışı ve bu davranışın
çıktıları olduğunu belirtmektedir (Rubin, 2002: 527).
İzleyiciyi iletişim süreci içinde h}kim bir konum için de ele alan Kullanımlar ve Doyumlar
Yaklaşımı, kitle iletişim sürecine etken konumda olmuş “gönderici-ileti-alıcı” modelini sarsan
bir yaklaşımdır. Halkın medya ile ne yaptığı sorununa odaklanan bu yaklaşım, iletişim
sürecinde alıcının, izleyicinin aktif bir konumda olduğunu ifade etmektedir (Erdoğan ve
Alemdar, 2002: 187-188). Medya araçlarının izleyici üzerindeki etkilerini medya araçları bakış
açısından değerlendiren etki araştırmaları, iletişim sürecini açıklamada yetersiz kaldığı için,
izleyiciyi aktif bir noktada konumlandıran Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı önem
kazanmıştır. Medya araçlarının etkilerini tek yönlü ve dikey olarak algılayan “etki-tepki”
yaklaşımı yerine etkileşime dayalı ve çift yönlü olan bu yaklaşım kullanılmıştır (Yumlu, 1994:
104-105). Erdoğan ve Alemdar, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın temelinde
“fonksiyonalist kuram “olduğunu söyleyerek, bu kuramın “kişilerin, örgütlerin, grupların ve
her türlü ilişkilerin belli sistemleri oluşturduğunu ve bu sistemlerin denge sağlayıcı ve denge
arayıcı yönde etkinlik gösterdiğini” belirtmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2002: 189).
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımıda, izler kitlenin kendi çıkarları doğrultusunda doyum
arama amacıyla kitle iletişim araçlarını kullanarak doyum elde etmesini açıklamaktadır.
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’na göre, bireylerin kitle iletişim araçları ile olan ilişkileri
“gereksinimler” aracılığı ile olmaktadır. Rosengren, gereksinim kavramının arkasında, insan
davranışlarını biçimlendiren biyolojik ve psikolojik olguların olduğunu ifade etmektedir. Bu
olgular etki ve tepkiyi de içermektedir (Rosengren, 1974: 270). Katz’ın Kullanımlar ve
Doyumlar Yaklaşımı’na ilişkin formasyonu da bu temele dayanmaktadır. Katz’a göre,
“Kullanımlar yaklaşımı insanların değerlerinin, çıkarlarının, gruplarının, toplumsal rollerinin
önceden etkili olduğunu ve insanların gördüklerini ve işittiklerini bu çıkarlara göre seçici
olarak şekillendirdiklerini varsayar” (Katz, aktaran: Lewis, 2005: 352).
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nı temel alan bütün araştırmalarda yaklaşımın
şekillenmesinde önemli bir isim kabul edilen Katz’ın formasyonu ve yaklaşımla ilgili yapılan
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çalışmaların ilişkili olduğu konulara yönelik olarak Katz, Blumler ve Gurevitch’in tanımlaması
söyledir:
“Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’na göre; 1) Gereksinimlerin 2) toplumsal ve psikolojik
temelleri vardır. Bu gereksinimler, 3) kitle iletişim araçlarından ve diğer kaynaklardan 4)
beklentiler ortaya çıkarır. Bu beklentiler bireyi 5) kitle iletişim araçlarına yönelmenin
farklılaşan biçimlerine (ya da diğer etkinliklere) yöneltir. Sonuç olarak 6) doyum
gereksinimleri karşılanır ve belki de çoğu zaman amaçlanmamış 7) diğer doyumlar elde edilir”
(Katz, Blumler ve Gurevitch, 1974: 20). İnsanların gereksinimlerini doyuma ulaştırmaları
gerekliliği için kullandıkları araçlardan olan kitle iletişim araçları, kullanıcıların kullanımıyla
gerginliğin giderilmesi ya da azaltılması sonucunu doğurmaktadır. 1959’da Katz, iletişim
araçlarının insanlara ne yaptığından çok insanların iletişim araçları ile ne yaptığının önemli
olduğuna dikkat çekmiştir (Alemdar ve Erdoğan, 1990: 108). Kullanımlar ve Doyumlar
Yaklaşımı’na göre bireyler, medyayı çok çeşitli amaçlar için kullanırlar. Kitle iletişim süreci
kullanıcıların denetimindedir. Yaklaşım, izleyicinin etkinliği, süreç içinde izleyicinin kendi
etkisini kendisinin oluşturduğunu, dolayısıyla izleyicinin performansının önemli olduğunu
belirtmektedir (Tekinalp ve Uzun, 2004: 123).
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, insanların hangi iletişim araçlarını kullanarak içerikten
nasıl doyum elde ettiklerine yönelik tanımlamalar ortaya koyar. İnsanların medya ile ne
yaptığı, medyayı ne amaçla kullandığı gibi araştırmalar bu yaklaşım içinde değerlendirilebilir.
Birçok insanın medyayı kullanımına yönelik olarak belirlenen 5 kategori şunlardır: Çevreyi
gözetim, karar verme, sosyal kültürel etkileşim, eğlence ve kişisel kimlik (Folkerts ve Lacy,
2004: 421).
Çevreyi gözetim, insanların yaşamını etkileyen olaylara ilişkin bilgi ve haber almalarını ifade
etmektedir. Hava durumunun bilinmesi, yol durumuna ilişkin bilgi, sebze-meyve fiyatları,
yatırım bilgileri gibi konular, izleyicilerin merakını çeken konulardır. Haber medyasının
politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda, izleyicinin bilmek istediği haberler, iletişim araçlarınca
verilmektedir (Vivian, 2003: 370). Bireylerin gündelik yaşamını devam ettirebilmesi ve günlük
rutinin kolaylaştırılması için çevreyi gözetim gereklidir. Sosyalleşme, yasam boyu süren bir
süreç olarak insanların topluma uyumunu sağlamaktadır. Medya kullanımı da bir sosyal
aktivite olarak insanları bir araya getirerek sosyalleşme sağlayabilir. Birlikte sinemaya giden
arkadaşlar, okudukları bir haber üzerine yorum yapıp tartışan insanlar ortak bir anlayışa sahip
durumdadır (Vivian, 2003: 371). Aynı gazeteyi alıp okuyan bireyler de gerek sosyalleşme
gerekse kamuoyunun oluşumu açısından birliktelik oluşturmaktadır.
Gündelik yasamın rutininden, sıkıcılığından kaçmak için de insanlar medyayı kullanmaktadır.
Örneğin, duyguların coşkulu olduğu bir anda yüksek sesle müzik dinlemek, dingin bir anda
hafif müzik dinlemek, korku filmi izleyerek farklı heyecan yasamak, komedi filmi izleyerek
gülmek ve eğlenmek, bir kaçış olarak değerlendirilebilir (Vivian, 2003: 372). Kitle iletişim
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araçları içinde özellikle televizyonun eğlence ve kaçış amaçlı olarak izler kitleye doyum
sağladığı belirtilebilir. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nın kapsamı kitle iletişim
araçlarının sunduğu içerikler ve bu içeriklerin izleyicilerde hangi doyumları yerine getirdiğidir.
Medyayı kullanmanın izleyici açısında geçerli ve mantıklı bir gerekçesinin bulunduğu
belirtilmektedir. Bazı insanlara neden televizyon izlediği sorulduğunda alınan “zaman
öldürüyorum” cevabı bile, bir medya kullanımını ifade eder ve Kullanımlar ve Doyumlar
Yaklaşımı bakımından tv izleme işinin amaçlılığını belirtir. Yarışma programı izlemek ya da
haber izlemek arasında da boş zamanı değerlendirme açısından bir seçim yatmaktadır (Berger,
1995: 102).
3. TÜRKİYE’DE SAYISAL YAYINCILIK DIŞINDAKİ TELEVİZYON YAYIN İLETİM TÜRLERİ
Ülkemizde televizyon yayınları izleyicilere ulaşırken farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu
tekniklerden bazıları sayısal olmayan analog yayın türleri olarak adlandırabilir. Bu teknikler;
karasal yayın tekniği, uydu yayın tekniği, kablo tv yayın tekniğidir.
3.1. Karasal Yayın
Karasal yayın tekniği, yayının izleyiciler tarafından doğrudan alınması amacıyla radyo
dalgaları yoluyla yapılması anlamına gelir. Bu teknikte televizyon stüdyolarında kamera ve
mikrofon aracılığıyla ayrı ayrı alınan görüntü ve ses, televizyon linki adı verilen küçük güçlü
vericilerle verici istasyonuna ulaşmaktadır. Vericiye ulaşan yayında ses ve görüntü için ayrı
kanallar kullanılmaktadır. Evlerdeki televizyon alıcıları, aldığı görüntü ve ses sinyallerini
ayırmakta, bu sinyaller hoparlör ve resim tüpünde biten iki ayrı yol izlemektedir. Stüdyo
dışından canlı olarak yapılan programları iletmek için de taşınabilir radyolinkler
kullanılmaktadır (Rigel, 1991: 31).
Ses, elektrik sinyaline dönüştürülerek radyo linkler ya da kablo aracılığıyla verici istasyona
yönlendirilmektedir. Sesin elektrik sinyaline dönüşmüş şekli, radyo dalgası şeklinde
yayılmasına uygun değildir. Bu sinyali frekansı yüksek bir taşıyıcıya eklemlemek
gerekmektedir. Taşıyıcı Dalga adı verilen modüle edilmiş bu yüksek frekanslı dalga yayılmak
istenen sinyali taşımaktadır. Alıcılara ulaştıktan sonra işlevi bitmekte, esas olarak talep edilen
işaret süzülüp ayrılmaktadır. Yayın izleyicinin alıcısına radyo dalgası olarak ulaşmaktadır.
Verici ve verici dışına bağlı anten radyo dalgalarının yayılmasını sağlamaktadır.
Televizyon resimlerini atmosferde radyo dalgalarıyla yaymak ses yayınına kıyasla oldukça
zordur. Ses için gerekli olan bant genişliği 15 KHz, resim yayını için gerekli olan bant genişliği
ise 5.5 MHz. dir. Resim yayını için sese oranla 330 kat fazla bant genişliği gerekmektedir.
Televizyon yayınları için geniş bir frekans bandına gereksinim duyulması frekans
spektrumunun VHF ve UHF bantlarının televizyon yayını için ayrılmasını gerektirmiştir. Bu
yükseklikteki frekanslar doğrusal yayılma özelliğine sahip oldukları için TV yayınları doğal
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engelleri aşmada yetersiz kalmaktadır. TV yayınlarını taşıyan VHF ve UHF bandındaki
elektromanyetik titreşimler atmosferin üst katmanlarından yansıyamaz, bu nedenle ya
atmosferde emilir ya da uzaya yönelirler (Dağdeviren, 1990: 12).
Geniş banda gereksinim duyulması, belli bir bölgeye yayın yapabilecek verici sayısını
kısıtlamanın yanında parazit olasılığını da arttırmaktadır. Yayın yapılması ve televizyon
alıcıları tarafından alınması zorlaşmaktadır. Karasal yayında kaliteli görüntü elde edilebilmesi
için alıcının bulunduğu yerden vericinin görünmesi gerekmektedir. Bu nedenle yayın yapılan
yerin genellikle çevreden yüksek olmasına dikkat edilmektedir. Alıcı ile verici arasında
bulunan tepeler, yüksek binalar elektromanyetik bir alan olan yayını bozabilmekte,
yansımalara, bozuk görüntülere sebep olabilmektedir (Rigel, 1991: 32).
Televizyon yayında ses ve görüntüyü ileten elektromanyetik dalgalar farklı uzunlukta
bulunmaktadır. Bu dalgalar genel olarak uzun, orta, kısa dalgalar ve frekans modülasyon
olarak gruplara ayrılmaktadır. Elektromanyetik dalgalar vericinin gücü ile orantılı olarak
yayınım yapmaktadır. Verici güçlü ise dalga uzunluğu da fazla olmaktadır. Dalga uzunlukları
farklı olmasına rağmen televizyon yayıncılığında yalnızca çok kısa dalga uzunlukları
kullanılmaktadır. Her dalganın saniyede belli bir titreşim devri bulunmaktadır. Televizyon
yayıncılığında genel olarak yüksek frekanslı bantlar, dalgalar kullanılmaktadır.
3.2. Kablo TV Yayıncılığı
Karasal televizyon yayıncılığında karşılaşılan en büyük problem, çok sayıda kanal için frekans
spektrumunun yetersiz kalmasıdır. Coğrafi koşullara da bağlı olmakla birlikte özellikle kentsel
yerlerde kanalların birbirinin yayınlarını bozma sorunu yaşanmaktadır. Bu nedenle karasal
yayıncılıkta kanal sayısını sınırlandırmak gerekmektedir. Kanal sayısını arttırmanın
yollarından biri yayınların dağıtımının özel kablolarla sağlanmasıdır (Atabek, 2001: 83).
Kablolu televizyon ayrıca, açık alan sinyallerini zayıf olarak alabilen, yerleşim yerlerine uzak
bölgelerde yaşayan insanlara daha gelişmiş ve kaliteli televizyon hizmeti iletebilmek için
geliştirilmiştir. Kablo TV uzak bölgelerde yaşayan insanlar açısından ana kaynak
durumundadır (Bartlett, 1995: 5).
Kablolu yayınlar, karasal yayına kıyasla çok daha fazla kanalın yayınına imk}n vermektedir.
Özellikle televizyon alıcılarında bulunan S-bandı (special band) sayesinde karasal yayına ek 41
kanal ile yayın yapabilecek analog kanal sayısı 60’ın üzerine çıkabilmektedir. Kanal sayısındaki
artışın yanı sıra kablo TV’de programlar daha net izlenebilmekte ve çatılardaki anten sorunu
ortadan kalmaktadır.
Kablolu yayında ses ve görüntü, verici istasyondan alıcıya koaksiyel ve fiber optik kablolar
kullanılarak iletilmektedir (Freches, 1990: 8). Koaksiyel kablo, çeşitli kalınlıklarda bir çift bakır
tel kullanılarak oluşturulan ve elektrik sinyallerini şebekenin başlangıç noktasından abonelere
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kadar taşıyan teknolojidir. Koaksiyel şebekede elektrik sinyalleri abonelere dağıtılmadan önce
işlenir, yükseltilir ve üst üste bindirilerek tek kanalda toplanır.
Fiber optik (cam elyafı), koaksiyel kabloya göre önemli üstünlüklere sahiptir. Fiber, iletilen
sinyallerin niteliğini, ağın taşıma gücünü arttırarak iyileştirmektedir. Fiber optik, daha az yer
tutması, sinyalleri uzun mesafelere yükseltilmeden ve yeni yeniden güçlendirilmeden
iletebilmesi ve aşınmadan etkilenmemesi nedeniyle daha kaliteli kablolu yayıncılık imk}nı
sunmaktadır (Freches, 1990: 17).
Kablolu televizyon şebekelerinin sunduğu kolaylıklar şu şekilde sıralanabilir (Kesim’den akt.
Şeker, 2009: 47):
1. Aboneler kendi konutlarında özel antenlere gerek duymadan merkezi antenden yayın
alabilmektedir.
2. Kablo TV aboneleri komşu ülkelerin televizyon yayınlarını alabilmektedir. Bu sayede
uluslararası gelişmeleri takip etmek mümkün olmaktadır.
3. Küçük sitelerde kurulan kablolu televizyon şebekeleri kamusal televizyon denemelerine
imkan vermiştir. Site halkı kendi sorunlarını kablolu televizyon şebekesi ile tartışmaktadır. Bu
uygulama pek çok ülkede çeşitli projelerle hayata geçirilmiştir.
4. Televizyon yayınlarında frekans paylaşımı sorunu yaşanmamaktadır. Frekanslardaki
sınırlılık kablolu şebekelerle birlikte ortadan kalkmış, sınırsız sayıda kanalın dağıtımı
yapılabilmiştir.
3.3. Uydu Yayıncılığı
Uydu yayınları özellikle karasal ve kablo yayınlara ve kablo yayınlara ulaşamayan kırsal kesim
için vazgeçilmez bir teknolojidir. Kentlerde yaşayan izleyiciler için daha kaliteli görüntü
anlamına gelen uydu televizyon yayınları bazı kırsal coğrafyalar için alternatifsiz tek görüntü
kaynağı durumundadır. Diğer yandan uyduların sağladığı teknolojik olanaklar olay yerinden
haber toplamada da önemli mesafeler alınmasını sağlamıştır. Özellikle televizyon
haberciliğinde taşınabilir küçük uydu antenleriyle her coğrafyadan haberin stüdyoya
iletilebilmesi mümkün olmuştur. Bu gelişme dünyanın her yerinden naklen yayın yapabilmeye
imk}n vermiştir. Yine kısıtlı bütçelerle yayıncılık yapmaya çalışan yerel ve alternatif radyo
televizyon kuruluşları giderek ucuzlayan dijital kanallardan geniş izleyici kitlelerine ulaşma
olanağı bulmuştur. Uydu yayınlarının teknik olarak engellenememesi özellikle siyasal
nedenlerle karasal yayın yapamayan çok sayıdaki kanalın uydu yayıncılığından yararlanmasını
beraberinde getirmiştir. Bazı ülkelerde uygulanan çanak anten kullanma yasakları, dışarıdan
bakıldığında görülemeyen kamufle edilmiş biçim ve boyutlardaki çanak antenlerin
kullanımıyla başarısızlığa uğramıştır (Atabek, 2001: 100).
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Uydu iletişim sistemi sinyallerin belli frekanslar üzerinden (ticari uygulamalarda kullanılan C
Bandı 4-6 GHz, Ku Bandı 11-14 GHz, Ka Bandı 20-30 GHz frekans bandında çalışmaktadır)
gönderilip alınmasına dayanmaktadır. Sinyal aktarımı, frekans bantlarından düşük olanlar
(downlink) için uydudan yere, yüksek olanlar (uplink) için yerden uyduya doğrudur (Törenli,
2005: 106).
İletişim uydularından hedeflendiği coğrafi alana yayını ulaştırabilmesi ve kullanım ömrü
içerisinde kaliteli ve güvenli hizmet vermesi beklenmektedir. Bu süreç de uydunun iletişim
kapasitesi, çalışacağı fiziksel koşullar ve teknolojik donanımı tarafından belirlenmektedir
(Richharia, 1999: 274).
İletişim uydularında alıcı verici sistemlere transponder adı verilmektedir. Transponder,
uyduya gelen sinyali alıp güçlendirip frekansını uydu alış frekansına indirip kapsama alanında
belirlenen bölgelere inişini sağlamaktadır. Transponder’in bant genişliğine göre kaç TV yayını
aktarılacağı saptanmaktadır. Transponder’lar aldıkları yayını hiç değiştirmeden yayın alanına
göndermektedir. Uydulara yerden gönderilen yayınlar uydu üzerindeki parabolik antenlerle de
alınmakta ve yeryüzüne gönderilmektedir. Parabolik antenin yeryüzüne gönderdiği yayın
dairesel bir alanı kapsamaktadır (Rigel, 1991: 56).
Evlerdeki çanak antenler ya da yer istasyonları tarafından alınan yayınlar uydu alıcısı
tarafından normal televizyon alıcılarının alabileceği hale dönüştürülmektedir. Analog uydu
yayınlarında görüntü ve ses frekans kiplemesiyle (FM) iletilmekte, dijital uydu yayınları ise
MPEG kodlama ve QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) kiplemesi kullanmaktadır (Morgül,
2002: 7).
Uydudan dijital televizyon ve radyo yayıncılığı son yıllarda giderek artmaya başlamıştır.
MPEG-2 sıkıştırma algoritması kullanılarak transponderlerin daha ekonomik kullanımına
olanak veren dijital yayıncılık analog yayınının yerine tercih edilmeye başlamıştır. 36 MHz’lik
bir transponderden 1 analog televizyon yayını yapılabilirken aynı band genişliğinden 10 dijital
kanal yayınını iletebilmektedir. Sıkıştırma oranına, görüntü kalitesine bağlı olarak
iletilebilecek kanal sayısı da değişmektedir. Sabit bir band genişliğini daha verimli
harcayabilmek için bir kuruluşun birçok değişik yayın kuruluşunun yayınlarını birlikte
iletebilmek üzere oluşturduğu buket yayın formatı da (Türkiye’de Digiturk, D-Smart)
kullanılmaktadır.
Uyduların işlevini yerine getirebilmesi için uzayda bilinen ve önceden belirlenmiş bir yolu
izlemesi zorunludur. Yörünge adı verilen bu yol uydunun yapacağı göreve uygun olarak
konumlandırılmaktadır. Uydular kullanım amaçlarına uygun olarak yerleştirildikleri
yörüngelerde yol almaktadır.
4. ÜLKEMİZDEKİ SAYISAL TELEVİZYON YAYINCILIĞINA BAKIŞ
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Analog ve sayısal yayıncılık televizyon yayıncılığında yaygın olarak kullanılan iki tür sistemdir.
Ülkemizde yapılan altyapı çalışmalarıyla sayısal yayıncılık büyük bir aşama kaydetmiştir.
Analog tv yayını, ses ve hareketli resim karelerinin analog işaretler vasıtasıyla iletilmesine
denir. Yayın sinyalinin genişliği ve frekansındaki değişimler, gönderilen sinyalin taşıdığı bilgiyi
gösterir. Sayısal tv yayıncılığında ise birden fazla verici aynı kanaldan yayın yapabileceğinden,
frekans spektrumunu kullanımı tasarruf açısından daha çok öne çıkmaktadır. Yayın neredeyse
hiç bozulmadan iletilebilir ve kopyalanabilir (Şeker, 2008: 55). Sayısal tv yayıncılığı, daha
kaliteli ses ve görüntü sunar. Spektrumun çok daha fazla program kanalını taşıyabilecek
durumda olması ile artan kapasite, geniş bant internet hizmetlerine ya da cep telefonları için
mobil TV hizmetlerine ayrılabilir. Elektronik Program Rehberi (EPG), Etkileşimli TV gibi
hizmetlerin sunumuna imk}n tanır (Karaoğlu, 2011: 10-11).
Teknolojik yeniliklerin Televizyon yayıncılığına olumlu manada yansımaya başlamasıyla
birlikte sayısal olarak isimlendirilen detaylı bir yayın teknolojisi gelişmiş ve bu yeni teknoloji
uydu yayıncılığında da kullanılmaya başlanmıştır. Sayısal tv yayıncılığının ülkemizde en çok
tercih edilen kullanımı sayısal uydu yayıncılığı platformunda olmuştur.
Sayısal teknolojinin uydu yayınlarında tercih edilmesinin nedenlerine bakacak olursak
(Richharia ve Westbrook, 2010: 212):
• Sağlamlık: Analog sinyaller belli bir dereceden sonra bozulma ve parazitlenme
yaşayabilirken, sayısal sinyallerde bu durum söz konusu değildir. İletim herhangi bozulma ya
kayba uğramamaktadır.
• Rejenerasyon ve çoğaltma kolaylığı: Sayısal sinyaller kendini yenileyebilmekte
(rejenerasyon) ve hatalar düzeltilebilmektedir. Buna ek olarak iletilen sinyal kopyası bilgi
kaybı olmadan çoğaltılabilmektedir.
• Anahtarlama kolaylığı: Sayısal yayıncılıkta da sayısal bilgisayarlarda kullanılan elektronik
devreler kullanılmaktadır. Böylelikle hedefler arasında depolama ve geçiş işlemleri daha rahat
bir şekilde yürütülebilmektedir.
• Matematiksel manipülasyon için uygunluk: Bu sistemlerde DSP (Sayısal Sinyal İşlemci)
kullanılarak anahtarlama ve depolama işlemleri gerçekleştirilmekte; böylece haberleşme
kalitesi artmaktadır. Depolanması gereken veri miktarının haddinden fazla olduğu durumlarda
veri aktarım zamanını azaltabilmek için sayısal sinyalleri sıkıştırma amacıyla da bu sistem
kullanılabilmektedir.
Sayısal teknoloji analog yayıncılığa oranla birçok avantaja sahiptir. Bu avantajları şu şekilde
sıralayabilmek mümkündür (Durmaz, 1999: 4-6):
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• Sayısal yayın teknolojisi, analoga oranla çok daha kaliteli ses ve görüntü imk}nı
sunmaktadır.
• Sayısal yayın teknolojisinde parazit ve gürültüden doğan sorunlar giderilebilmektedir.
• Sayısal yayıncılık aracılığıyla bir kanaldan 4-6 program yayınlanabilmekte böylece
kanallara daha verimli bir şekilde kullanılabilmektedir.
• Sayısal yayıncılıkta isteğe bağlı olarak 2’den fazla dilde film yayını veya 4–5 kanallı bir
müzik yayını gerçekleştirilebilmektedir.
• Sayısal yayıncılık interaktif uygulamaları desteklemektedir. Sayısal yayıncılıkta seyircilere
görüntü dışına isteğe bağlı bir şekilde fazladan veriler sunulabilmektedir.
• Sayısal yayıncılık değişik ekran formatlarına (4:3, 16:9, 14:9) uygundur.
• Sayısal yayıncılıkta görüntü ve seste olan tekrarlar, fazladan veriler yok edilerek yapılan
sıkıştırma sonucunda verilerin daha dar bir veri yolunda veya frekansta iletilebilmesini
mümkün kılmaktadır.
• Sayısal yayıncılıkta, sayısal kodlu görüntüler ile sesler, bütün yayın iletim tekniklerine
(kablo TV, uydu, karasal yayın… vb.) uygun şekilde çalışmaktadır.
• Sayısal yayıncılık sayesinde seyirciye değişik kalite ve detayda yapılabilmektedir.
• Sayısal yayıncılık aracılığıyla internet ve benzeri iletişim standartları üzerinden (IPTV,
İnternet TV, Mobil TV) radyo televizyon yapılabilmektedir.
• Sayısal televizyon yayını ile seyirciler görüntüleri farklı açılardan seyredebilmektedir.
Sayısal yayıncılık konusunda ülkemizde DVB (Digital Video Broadcasting) sistemi tercih
edilmiştir. DVB, Avrupa kıtasında da yaygın olarak kullanılmaktadır.
DVB-S: TRT’nin Türkiye, Avrupa, Amerika, Avustralya’ya yönelik uydu yayınları DVB-S
formatında 1999 yılından bu yana gerçekleşmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika’da 1990’lı
yılların ortalarından itibaren bu yayın formatında uydudan yayınlar yapılmaya başlanmıştır.
Ülkemizdeki diğer tüm özel kanallar da uydudan bu formatta yayın yapmaktadır.
DVB-C: Avrupa’da ve ülkemizde TV yayınları kablo-TV şebekesi üzerinden sayısal olarak bu
formatta yayınlanır.
DVB-T: Ülkemizde de, Avrupa’da olduğu gibi, karasal vericilerden sayısal yayın sistemi olarak
DVB-T tercih edilmiş ve denemelere bu sistem ile başlanır.
Türkiye’de sayısal yayıncılıkla birlikte uydu platformunda, internet üzerinden televizyon
yayınları yapılmaya başlandı. IPTV (internet protokolü televizyonu), Web TV, Pay TV, Video on
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Demand (VoD) sayısal yayıncılık ile hayatımıza giren kavramlardır. Bu yayıncılıkla televizyon
haricinde farklı mecralarda tv programları izlemek mümkün hale geldi.
4.1. Sayısal Televizyon Yayıncılığında Kullanılan Alıcılar
Set Top Box (STB) antenden ya da kablodan gelen kiplenmiş dijital işareti çözerek analog ses
ve görüntü işaretini elde etmeye yarayan bir dönüştürücüdür. Etkileşimli yayıncılık
gerçekleştirmek için gerekli olan yazılım ve donanımı içeren STB’ler televizyonla olan
bağlantısı sayesinde izlemeyi, telefona olan bağlantısıyla da etkileşimi gerçekleştirmektedir.
Analog-dijital ya da karma tiplere sahiptir ve sayısal yayıncılığın, etkileşimli yayıncılığın
yapılmasını olanaklı kılmaktadır. Set Top Box’ların içinde bulunan kombine çipler, birden fazla
işlevi yerine getirmektedir. İzleyicilerin etkileşimli yayına dahil olabilmesi için almak zorunda
olduğu STB’lerin işlevleri şu şekilde sıralanabilir (Durmaz, 1999: 355):
• Uydu, kablo, karasal gibi farklı iletim kanallarından gelen yayınları alabilme,
• Alınan kanal paketleri arasından istenilen birini seçmeyi sağlama,
• Yayından kaynaklanan iletim bozukluklarını ortadan kaldırma,
• Taşıyıcı sinyalden görüntü ve ses sinyalini ayırabilme,
• Sıkıştırılmış görüntü ve sesleri çözme,
• Şifreli olarak gönderilen yayınların program yayın akış listelerini görselleştirerek ekrana
verilmesini ve bu yayın akışının etkileşimli olarak kullanılmasını sağlama,
• Abone yönetimi için gönderilmiş özel şifreleri ve verileri işleyerek abonelerin talep ettiği;
abonelik süresi, abone olunan kanallar, aylık-haftalık ücretli izleme bilgileri, fatura detayları
gibi verileri televizyon ekranına yansıtma,
• Bazı kanallar şifreleyerek erotizm ve şiddet içeren yayınların çocuklar tarafından
izlenmesini engelleme,
• Abonelerin etkileşim verilerini kodlayarak yayıncı kuruluşa gönderme,
• İnternet erişimini sağlama,
• İnternet ya da etkileşimli TV kanalları üzerinden, alışveriş ve bankacılık gibi işlemlerin
güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlama,
• Bilgisayar bağlantısı ile program verilerini karşılıklı iletimine imk}n verme,
• Sayısal görüntü kanalları arasında ya da bilgisayar bağlantısından video oyun yüklenmesini
ve oyun oynanmasını sağlama
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• Uzaktan kumandası ile tüm yayın kanallarının seçilmesi etkileşimli yayınların izlenmesi,
Sayısal şifreli ya da normal sayısal yayınları standart televizyon alıcılarında seyredilebilecek
yapıya, sinyallere dönüştürme.
4.2. Sayısal Televizyon Yayıncılığın Bir Diğer Yönü: Web TV ve İP TV Uygulamaları
1990’ların sonunda, düzenli TV sinyallerinin internet üzerinden yayını teknolojik olarak
mümkünse de, standart video kalitesini tutturmak için gerekli olan yüksek aktarım
kapasitesinden ötürü uzun vadede gerçekleşebilecek bir olasılık olarak görünüyor idiyse de,
başka bazı teknolojik bütünleşme biçimleri ortaya çıkıyordu. Bir televizyonun, hem bir
bilgisayara hem de bir telefon hattına bağlı olduğu Web TV, aynı alıcı üzerinden hem TV
sinyallerini hem de internet hizmetlerinin alınmasına imkan tanır; bu aslında birbirinden
bağımsız iki ayrı teknolojinin kullanıcı dostu bir ortamda birleştirilmesidir (Castells, 2013:
488).
İnternet ağının ve özellikle kullanıcıya ulaşan son uzantı hattının (last mile) bant genişliğinin
artması, internete erişim olanaklarının artması, TCP/IP,HTTP ve HTML gibi standart
protokolların kullanımlarının yaygınlaşması, internetin ticarileşmesi ve veri sıkıştırma
yöntemlerindeki gelişmeler sonucunda, internet üzerinden TV yayıncılığı yaygınlaşmaya
başlar. Böylece sadece internet üzerinden izlenebilen TV yayınları ortaya çıkar (Dolanbay ve
İnal, 2008: 109).
IPTV, internet temelli televizyon yayıncılığının yeni bir türüdür, internet protokolü ile yapılan
televizyon yayınıdır. IPTV yayıncılığının en temel teknolojisi, IP protokolü üzerinden yayın
yapan bir televizyon yayını platformu olması, televizyon programları ve içeriklerinin sayısal
aktarım ile yine sayısal olan bir veri ağı üzerinden izleyicilere, abonelerine aktarılmasıdır
(Kandemir, 2013:19-20).
Kısaca IPTV internet ya da başka veri yollarından televizyona ait sinyallerin taşınmasını
sağlayan yayın iletim türü olarak adlandırılabilir. IPTV kısaltmasının başındaki IP, internet
protokolü anlamına gelse de izleyicinin bir web sayfasına girip TV izleyecekleri anlamına
gelmemektedir. IPTV, güvenli ve kapalı bir şekilde yönetilen bir ağ üzerinden gelişmiş TV
hizmeti vermek anlamına gelir.
Sayısal televizyon yayıncılığının diğer hizmetleri şöyledir;
Pay TV: Pay TV sadece belli bir yayın platformu içerisinde yer alan abonelere özel programlar
(maçlar, sinema kanalları, tematik kanallar) sunmak için oluşturulmuş ücretli bir yayın
sistemidir. Pay TV’ nin en temel özelliği yayınların abonelere gönderilirken şifrelenmesidir. Bu
şifreler günümüzde, genellikle uydu üzerinden hizmet yapan sayısal platformların
abonelerinin dekoderlerinin (decoder) içinde bulunan akıllı kartlar aracılığıyla çözülebilir
(Kırık, 2010: 110). Türkiye’de ilk Pay TV uygulaması, CINE 5 televizyonudur (Büyükbaykal,
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2013: 25). Günümüzde Digitürk ve D-Smart kanallarını, Pay TV kuruluşları olarak
niteleyebiliriz.
Elektronik Program Rehberi (EPG): İngilizcesiyle Electronic Program Guide yani Elektronik
Program Rehberi, izleyiciye yayın akışını ve yayın içeriğini bir menü şeklinde sunmaktadır.
İzleyici EPG menüsü sayesinde satın almak istedikleri programları ve uygulamaları daha
detaylı tanıyacak ve izleyip izlememe kararını buna göre vereceklerdir (Kırık, 2010: 131).
VoD (Video on Demand-İsteğe Bağlı Video Hizmeti): Kısaca VoD yani Video on demand,
isteğe bağlı video hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmet sayesinde izleyiciye spor, haber,
film ve oyun gibi pek çok içerik sunulmaktadır. VoD servisleriyle sunulan hizmetlerde içerik
tümüyle olmasa da kısmen seyircinin (kullanıcının) kontrolüne tabidir (Karakuş ve Kırık,
2013: 67). Video on demand hizmetinin ana unsurları, video depolamayı ve aynı zamanda
erişimi sağlayan video sunucusu, izleyiciyle bağlantı kuran network ve izleyiciye ait olan
erişim cihazı set top box’tır. Video on demand hizmetinin izleyici açısından en büyük avantajı
yayını ileri ya da geri alma veya dondurma gibi seçeneklerinin olmasıdır (Dolanbay ve İnal,
2008: 49).
OTT(Over The Top TV): Videoların internet yoluyla izleyicinin online cihazlarına taşınmasını
ifade eder. İPTV den farklı olarak kapalı bir ağı değil açık internet hizmetlerinden
faydalanmaktadır. Açık interneti kullanmasından dolayı görüntü çözünürlüğü düşük
olabilmektedir. Web TV’den farkı ise bilgisayarlardan değil televizyon ekranlarından takip
edilmesidir (Kırık, 2010: 111).
Ek servisler: interaktif televizyon, internette dolaşma, kişisel video/program kaydı (Cep
telefonu veya bilgisayardan da başlatılabilir), televizyon üzerinden diğer mecralarla
mesajlaşma (diğer televizyonlar, cep telefonları, bilgisayarlar), program uyarıları ve alarmlar,
televizyondan sesli veya görüntülü görüşme yapma imk}nı, sesli veya görüntülü medya kaydı,
içerik yükleme gönderme (Belirli bir izleyici kitlesi ile içerik paylaşma), dijital alışveriş,
bankacılık, e-devlet, dijital geziler (Dolanbay ve İnal, 2008: 135).
5. SONUÇ
Diğer teknoloji alanlarında olduğu gibi sayısal teknolojinin gelişimi televizyon yayıncılığını da
etkileyerek bu alanda yeni tekniklerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Sayısal altyapıya dayanan izle öde benzeri sistemler sayesinde izleyici aktif bir kullanıcı haline
gelmiştir. Aynı zamanda mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler sayesinde televizyon
içerikleri mobil cihazlardan takip edilebilir hale geldiler. Tek bir cihazda toplanan farklı medya
ürünü içerikler kitle iletişim araçlarında yöndeşme denilen durumu ortaya çıkardı. İletişim,
internet ve bilgisayar teknolojilerinin tek bir cihazda toplanmasına yöndeşme olarak
adlandırılır. İletişim araçları için yöndeşmenin üç önemli unsuru vardır bunlar sırasıyla:
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altyapı, içerik/hizmet ve donanımdır. Sayısallaşma ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle
birlikte her türlü verinin aynı altyapı üzerinden aktarılması olanaklı hale gelmiş ve altyapılar
arasında bir yakınlaşma gerçekleşmeye başlar. İçerik/hizmet bazındaki yöndeşme sürecinin de
temelini sayısallaşma oluşturur. Sayısallaşma sayesinde aynı içeriğin farklı altyapılar
aracılığıyla aktarılabilmesi ve aynı içerik üzerine temellenmiş farklı hizmetlerin verilebilmesi
mümkün olur (Başaran ve Geray, 2005: 262). İletişim araçlarının yöndeşme özelliği
kazanmasıyla birlikte mobil bir cihaz üzerinden televizyon izlemek, telefonla konuşmak,
internette gezinti yapmak mümkün olmuştur.
Sayısal televizyon yayıncılığının izleyiciye olan katkıların yanı sıra yayıncılara ve reklam
verenlerde çok büyük katkısı bulunmaktadır. Abonelik sistemi sayesinde izleyicinin ilgi
alanlarının belirlenmesi ve reklam verenlerin hedef kitleye ulaşması daha kolay sağlanır.
Böylelikle pazarlama alanında ürünlerin doğrudan alıcıya ulaşması mümkün olur.
Sonuç olarak sayısal iletişim teknolojileri karşımıza yeni bir izleyiciyi/tüketici kitlesini çıkarır.
Aktif, etkileşimin üst seviyede olduğu, zaman kavramının ortadan kalktığı, internet ve mobil
araçlar yardımıyla izleyicinin üretici olduğu bir süreç yaşanmaktadır.
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HERKES İÇİN KÜLTÜREL ÜRETİM: TÜRKİYE’DE TİKTOK UYGULAMASI ÖRNEĞİ
Özlem Yıldız*
Özet
Bu makalede Türkiye’de yakın zamanda popülerleşen ve kullanıcıları tarafından hızlıca
benimsenirken başka kesimler tarafından yadırganan bir video paylaşım uygulaması olan
TikTok ele alınacaktır. Makale, TikTok uygulamasının Türkiye’de daha çok çevre olarak
konumlandırabileceğimiz aktörler tarafından kullanıldığını ileri sürmektedir. Bu çevre
hakimiyeti mecranın Türkiye kullanımına özgü görünmektedir. Burada çevre kavramının çıkış
noktası Şerif Mardin’in merkez-çevre paradigması olmakla birlikte, kavram bu çalışmada
kültürel sermayesi görece düşük kesimleri ifade etmektedir. TikTok’a kültürel sermayesi
yüksek, yani merkezi aktörlerin katılımı olmakla birlikte bu katılım sınırlıdır ve TikTok
çevresel aktörlerin hakimiyetindeki bir mecra konumundadır.2016’da piyasaya sürülen ve
dünya çapında büyük bir çıkış yapan TikTok 15 saniyeden kısa videoların paylaşıldığı bir akıllı
telefon uygulamasıdır. Kullanıcılar özellikle popüler akımlara cevaben içerikler üretmektedir.
Çalışmada öncelikle TikTok’un Türkiye’de popülerleşmesi üç olgunun kesişimine bağlanarak
incelenmiştir. Bunlar çevrenin kültürel yükselişi, neoliberalizmin yarattığı yeni özne
pozisyonları ve teknolojinin ilerlemesiyle görünürlüğün başlı başına bir kıymet haline
gelmesidir. Bu üç olgu aslında iç içe geçmiş ve bağlantılı olmakla birlikte analiz gereği
birbirinden ayrı olarak incelenmiştir. Daha sonra TikTok’taki içeriklerin niteliğini açıklamak
üzere Erving Goffman’ın izlenim yönetimi, sahne-kulis ve çerçeveleme gibi kavramları
kullanılmıştır. Özellikle mecrada paylaşılanların bazılarınca utanç verici bulunurken
kullanıcılar için böyle bir durumun söz konusu olmaması mecranın iki taraf tarafından farklı
şekillerde çerçevelenmesine bağlanmıştır. Son olarak hem yorumlarla hem de TikTok’un
hammaddesini oluşturan akımlarla yeniden üretilen kolektif ruhun bir psödokamusallık
yaratarak hakiki bir kamusallığı ikame ettiği öne sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: TikTok, çevre, izlenim yönetimi, çerçeveleme, kamusal alan

* Bahçeşehir Üni., Sosyal Bilimler Enstitüsü Mezunu, ozlem.yildiz@stu.bahcesehir.edu.tr

CULTURAL PRODUCTION FOR EVERYONE: THE EXAMPLE OF TIKTOK TURKEY
Abstract
This article examines the video sharing application TikTok, wholeheartedly embraced in
Turkey by its users and criticized by others. It is argued that TikTok in Turkey is mainly used
by peripheral actors, which seems to be peculiar to Turkey. Whereas the point of origin of the
concept “periphery” has been Şerif Mardin’s paradigm of center-periphery, the study employs
the term to denote groups with relatively low levels of cultural capital. Although there are
central actors participating in TikTok, their participation is limited, and the medium seems to
be dominated by the periphery.Launched in 2016 with a big success throughout the World,
TikTok is a smart phone application for sharing videos shorter than 15 seconds. Users
primarily produce content in response to popular memes. It is argued that TikTok’s rise in
Turkey is the result of three interrelated phenomena: The cultural rise of the periphery, the
new neoliberal subjectivities and the rise of the visual becoming a standalone value thanks to
new technologies. Although these three developments are interrelated, they have been
separately analyzed for the sake of clarity.Erving Goffman’s concepts of impression
management, front stage-backstage, and framing have been used to analyze the nature of
TikTok content. The fact that some find this content shameful whereas the users do not, has
been explained through the argument that the two camps frame TikTok differently. The article
concludes by stating that both the comments section and the memes and trends forming the
raw material of TikTok content produce a pseudopublicity replacing a true public sphere.
Keywords: Tik Tok, periphery, impression management, framing, public sphere

1. GİRİŞ
Bu makalede Türkiye’de yakın zamanda popülerleşen ve kullanıcıları tarafından hızlıca
benimsenirken başka kesimler tarafından yadırganan bir video paylaşım uygulaması olan
TikTok ele alınacaktır. Makale, TikTok uygulamasının Türkiye’de daha çok çevre olarak
konumlandırabileceğimiz aktörler tarafından kullanıldığını ileri sürmektedir. Bu çevre
hakimiyeti mecranın Türkiye kullanımına özgü görünmektedir. Burada çevre kavramının çıkış
noktası Şerif Mardin’in (1990) merkez-çevre paradigması olmakla birlikte, kavram bu
çalışmada kültürel sermayesi görece düşük kesimleri ifade etmektedir. TikTok’a kültürel
sermayesi yüksek, yani merkezi aktörlerin katılımı olmakla birlikte bu katılım sınırlıdır ve
TikTok çevresel aktörlerin hakimiyetindeki bir mecra konumundadır.
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Çin menşeili bir uygulama olan TikTok Douyin ismiyle 2016 yılında Pekin merkezli bir
teknoloji firması olan ByteDance tarafından piyasaya sürüldü. 2018’de Avrupa ve Amerika’da
Apple ve Android cihazlara en çok yüklenen mobil uygulama oldu ve Youtube, Instagram,
Snapchat gibi benzerlerini geride bıraktı. 2018 verilerine göre aylık 500 milyon kullanıcısı olan
TikTok Uber’i geçerek dünyanın en değerli startup’ı oldu. (theconversation.com/tiktok-theworlds-most-valuable-startup-that-youve-never-heard-of109302?utm_source=facebook&utm_medium=facebookbutton&fbclid=IwAR3ofHxQtFhpfgjg8
NwH90T4cWV3-eUN8Fuz8aXyNz64isClVcelt3g6Dks, 2019)
Bütün bu veriler TikTok kullanımının dünya çapında bir trende dönüştüğünü gösteriyor.
TikTok kullanımın Türkiye’de bir trende dönüştüğünü fakat bu trendin kendine özgü özellikler
de taşıdığını söylemek mümkün.
TikTok içerikleri genelde belli bir akıma cevaben çekilen ve kullanıcılar tarafından üretilen 15
saniyeden kısa videolardan oluşuyor. Bu akımlar meydan okuma (challenge) şeklini de
alabiliyor ve o meydan okumanın hashtag’iyle yayınlanıyor. Bu akımlara katılmak isteyenler
uygulamada ilgili bölüme girip popüler akımları görebiliyorlar. Video izlemek isteyenlere ise
uygulama kendi algoritmalarını kullanarak öneriler sunuyor. Ayrıca sağ tarafta videonun kaç
kez izlenip paylaşıldığı, yorum sayısı ve yorumlar var. Bu makale yazıldığında global olarak
popülerleşmiş akımlardan biri “Egggang” hashtag’iyle paylaşılan yumurta temalı videolar idi.
Bu örnekte internetin çevrimdışı hayata paralel bir gündem oluşturma yetisine şahit
olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu akım Instagram’da bir ay içinde beğenilme rekorları kıran bir
yumurta videosuna cevaben oluşmuş. Ocak 2019 başında Instagram’da paylaşılan yumurta
resmi makalenin yazıldığı tarih olan Şubat 2019 ortası itibariyle 53.007.108 kez beğenilmiş.
Fotoğraf “Let’s set a World record together and get the most liked post on Instagram. Beating
the current World record held by Kylie Jenner (18 million)”1 altyazısıyla paylaşılmış. Kylie
Jenner’ın söz konusu resmi ise doğumdan sonra paylaştığı bebeğinin ilk resmi.
(www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/kylie-jennerin-rekorunu-bir-yumurta-kirdi/,
2019)

1

Haydi hep beraber Instagram’da beğenilme dünya rekorunu kıralım ve Kylie Jenner’ın (18 milyonluk)
rekorunu alt edelim.
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Şekil 1. Eggang akımı: Yabancı bir videodan görseller

Türkiye’de de bu global akımlara katılımın yanı sıra tamamen Türkiye’ye özgü akımların
oluştuğunu ve benimsendiğini hatta TikTok kullanımının daha çok bu doğrultuda
şekillendiğini görüyoruz. Akımların TikTok’u nasıl şekillendirdiğini anlamak için
örneklemimde rastladığım popüler içerik türlerine bakmak faydalı olacaktır.
Bu çalışmanın örneklemi algoritmanın araştırmacıya sunduğu yaklaşık 200 ulusal ve yabancı
videodan rasgele seçilen 50 Türkiye yapımı videodan oluşuyor. Bu 50 videonun ortalama
izlenme sayısı 29,224. Örneklemim izlenme oranı oldukça düşük olan az sayıda videodan ve
izlenme oranı yüksek videolardan oluşuyor. Başlıca türlerden bahsetmek gerekirse, popüler
akımların kostüm ve playback yoluyla canlandırılması oldukça yaygın bir tür. Aşağıda
Bornovalı Ayşe adıyla ünlenen ve naifliğiyle bir sosyal medya fenomeni haline gelen Roman bir
kadının bir akıma yol açan röportajından bir fotoğraf ve akımdan örnekler verilmektedir.
Şekil 2. “Düğünüm var” akımının çıkış noktası Bornovalı Ayşe ve akıma cevaben oluşturulmuş
2 farklı videodan görseller
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Söz konusu diyalog ise şu şekilde gerçekleşmektedir:
Bornovalı Ayşe: Düğünüm var benim anlamıyon mu?
Röportajcı: Ne zaman?
Bornovalı Ayşe: Pazartesi günü.
Röportajcı: Ne zaman?
Bornovalı Ayşe: Bu Cuma.
Röportajcı: Pazartesi mi Cuma mı?
Bornovalı Ayşe: Pazartesi.
Röportajcı: Düğünün var?
Bornovalı Ayşe: Nikahlar kıyılıyo vallaha yemin ederim.
Röportajcı: Evleniyon?
Şekil 3. Bir dans videosundan görsel
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Bunun dışında gene popüler olmuş müzikler eşliğinde çekilen dans videoları var. Bu
videolarda genelde dans hemen değil, müziğin can alıcı bir noktaya gelmesiyle başlıyor.
Maharet, buluş ve fikir videoları var. Bu maharet, buluş ve fikirler genellikle çok karmaşık
olmuyorlar. Kullanıcıların izleyende bazı duyguları uyandıracağı düşünülen hikayelerin
anlatıldığı bir bakıma ibret verici olması amaçlanmış videolar var. Benzer şekilde askere gitme,
nikah gibi anların da videolarını paylaşanlar var. Duygu uyandırıcı olduğu düşünülen gündelik
hayattan kesitler sunan videolar var. Çocuk ve hayvanların sevimliliği temalı videolar var. Gene
oldukça rastlanan bir tür yiyecek hazırlama videoları. Bazı videolar da ürün satışı yapmak için
çekilmiş. Türkiye’deki türler bunlarla sınırlı değil fakat araştırmanın örnekleminde en yaygın
rastlanan türlerin bunlar olduğu söylenebilir. Bunların dışında bir de merkezde
konumlandırabileceğimiz kullanıcılar tarafından çekilen videolar var. Bunlar ise daha çok
sosyal medya fenomeni olmuş kişilerin Instagram, TikTok, Youtube gibi farklı sosyal medya
mecralarının hepsini birden kullanmaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Mesela bir sosyal medya
fenomeni ve şu anda hamile olan Eylül Öztürk Özkan’ın popüler bir akımı kullanarak çektiği ve
hamilelikle ilgili “hurafeleri” eleştirdiği bir video buna örnek gösterilebilir. Bu videoda ve
“Düğünüm var benim” akımındaki videolarda kullanıcıların kendilerine göre çevrede
konumlandırdıkları aktörleri taklit ya da tenkit yoluyla küçümsediklerini görüyoruz. Bornovalı
Ayşe örneğinde gördüğümüz gibi bu çalışmada konu edilen ve kültürel sermayesi görece düşük
gruplar olarak tanımlanan çevrenin de bir çevresi var ve en dıştaki halka daha içerideki
halkanın menzil alanına rahatça girebiliyor.

Şekil 4. Merkezden bir örnek
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2. TİKTOK’UN TÜRKİYE’DEKİ SERÜVENİ
Bu çalışmada Tiktokun Türkiye’deki yükselişinin üç olgunun kesişim noktası olduğunu ileri
sürülmektedir. Bunlar aşağıda açıklanacağı üzere çevrenin kültürel yükselişi, neoliberalizmin
yarattığı yeni özne pozisyonları ve teknolojinin ilerlemesiyle görünürlüğün başlı başına bir
kıymet haline gelmesidir. Bu üç olgu aslında birbirleriyle iç içe geçmiş durumda ve
birbirlerinden besleniyorlar. Burada yapılanın analitik bir ayrım olduğunu belirtmek gerekli
olacaktır.
2.1 Çevrenin Kültürel Yükselişi
Çevrenin kültürel yükselişini 1980’lerden başlatabiliriz. Bu dönemde kitleler kendi
kültürlerinden feragat etmeden / sıyrılamadan şehir hayatına, kültürel ifade olanaklarına ve
tüketime dahil olabileceklerini fark ettiler. Arabesk müziğin çok daha önce doğmuş olmasına
rağmen 1980’lerde bir kültürel patlama yaşaması buna bir örnektir. Fakat kitleler bu
özlemlerini ancak piyasa aracılığıyla yaşayabiliyorlardı. (Gürbilek, 2001) Ve kültürel hayata
görece daha pasif olan tüketici pozisyonunda katılım gösteriyorlardı.
Yukarıda Vitrin’de yaşamak adlı çalışmasıyla alıntılanan Nurdan Gürbilek bu çalışmada
kullanılan çevre kavramı yerine “taşra” kavramını kullanmakta ve “taşranın kültürel
yükselişi”nden bahsetmektedir. Taşra kavramını ise Kemalist modernizasyon projesinin
dışında bırakılan kesimler olarak tanımlamaktadır Buna göre Kemalist modernite
imajinasyonunun dışında kalan kesimler 1980’lerle beraber bastırılma ve söze kışkırtma
şeklinde gerçekleşen iki iktidar projesinin kesişiminde kendilerini ifade olanaklarına
kavuşmuşlardır. Fakat bu çalışmada çevrenin kültürel üretim ve tüketime eklemlenmesi
modernite imajinasyonunda gerçekleşen değişimden ziyade Türkiye toplumunun 1980’lerden
itibaren neoliberal politikalarla dönüşümüne bağlanmaktadır. Çünkü neoliberalizm özellikle
tüketimi toplumun her kesimi için bir değere dönüştürmeyi hedefleyen bir toplumsal projedir.
Bu toplumsal projeyle birlikte aşağıda değinilecek olan neoliberal öznellik pozisyonlarının
toplumun her kesiminden bireye benimsetilmesi amacı söz konusudur.
Çevrenin kültürel üretime eklemlenmesi 1950lerde yoğunlaşmaya başlayan köyden kente
göçle birlikte kademeli olarak gerçekleşti. 1950’lerde edebiyatta öne çıkan toplumsal
gerçekçilik akımıyla önce onlar hakkında kültürel üretim yapıldı. 1960’larla beraber köyden
kente göçüp gecekondu semtleri oluşturan kesimler az da olsa tüketmeye başladılar. 60’larda
Orhan Gencebay gecekondunun müziğini üretmeye başladı. 70’lerin ikinci yarısında ise çevre
Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi kendi içinden yıldızlar çıkararak kendi müziğini kendi
üretmeye başlayacaktı (Kozanoğlu, 1992). Fakat kültürel üretim hala bazı filtrelere tabi idi ve
sonuçta herkesi arabesk yıldızı olması ve kültürel üretimde bulunması mümkün değildi.
2000’li yıllar ilerlemeye başladığında sosyal medya kullanımı halkın hemen hemen tüm
kesimlerine yayıldı ve kültürel içerik üretimi bir bakıma demokratikleşti. Çevrenin sosyal
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medyaya eklemlenmesi de gene benzer bir şekilde kademeli bir şekilde oldu. Bu noktada önce
merkezi aktörler tarafından benimsenen sosyal medya mecralarının bu yolla bir cazibe
merkezi haline geldikleri ve daha sonra çevresel aktörler tarafından benimsendikleri
söylenebilir.
2.2 Neoliberal Öznellik Pozisyonları
Neoliberalizmin yarattığı özne pozisyonlarından bahsetmek gerekirse, Türkiye özelinde gene
1980’lerden itibaren başlayan bir süreçten bahsedebiliriz. Neoliberal politikalara geçişin
miladı olan 12 Eylül darbesi 70’lerin politik çatışmalarına bir son verip topluma düzen ve
huzur getirdiğini iddia etmişti. Gene bildiğimiz gibi darbe ile yaşanan geçiş aynı zamanda son
derece politize bir toplumdan apolitik bir döneme de geçiş oldu. Bu dönemde 70’lerin
idealizminin deyim yerindeyse “out” olmasıyla doğan ideolojik boşluğu neyin doldurduğuna
bakarsak emek-adalet gibi kavramların yerini tüketim, rekabet ve bireysellik kavramlarının
aldığını söyleyebiliriz. Adalet kavramının da yerini her aktörün çabası doğrultusunda emeğinin
karşılığını aldığı adil rekabet anlayışına bıraktığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak birlikte eşit ve
adil bir sistem içinde yaşama ülküsünün sisteme eklemlenerek kendini kurtarma stratejisiyle
yer değiştirdiğini söyleyebiliriz.
Sisteme ilk ve tam şekilde entegre olanlar Yuppielerdi. Kozanoğlu’nun aktarımıyla, İngilizce
“Young Urban Professional” (Genç Kentli Profesyonel) tamlamasının kısaltması olan Yuppie
kelimesi kariyerlerine 1980’lerin başında başlayan hırslı ve kapitalist değerleri sonuna kadar
benimseyen bir grubu ifade ediyor. Türkiye’de Yuppieler sınıfsal konumlarını eğitime
yaptıkları yatırım vasıtasıyla sınıf atlama yoluyla elde ettiler ve kapitalist sistemin rekabet
yoluyla adalet anlayışını benimseyip bu sistemin değerlerinin taşıyıcısı oldular (Kozanoğlu
1993). Türkiye’de bir bakıma yeni değerlerin vitrini haline gelen Yuppie’lerin kitlelerin sistem
içinde yırtma, kendileri için değilse bile çocukları için sınıf atlama umutlarını canlı tutarak da
sistemi benimsemelerinde önemli bir rol oynadıklarını söyleyebiliriz. Rıfat Bali’nin aktarımına
göre 1980’lerde politikacılarla içli dışlı olmaya başlayan ve bir nevi kapitalizmin değerlerini
topluma yaymayı kendilerine görev edinen köşe yazarları, Yuppie figürünü yüceltmeyi de
kendilerine görev edinmişlerdi. Bali’nin aktardığına göre örneğin dönemin köşe yazarlarından
Hadi Uluengin, Yuppie’lere devrimci bir rol atfederek 1970’lerin devrimci figürünü ters yüz
etmektedir (Bali, 2002).
Sonuç olarak sisteme ilk ve tam bir şekilde eklemlenenlerin Yuppieler olduğu, çevrenin
eklemlenmesinin de kademe kademe devam ettiği söylenebilir.
Bir veçhesi adil rekabette sistem içinde yırtma anlayışı olan neoliberal öznelliğin, bir diğer
veçhesinin de sosyal medya ile gelişen benliğin teşhiri olgusu olduğunu söyleyebiliriz. Buna
göre insanlar sosyal medyada kendi hayatlarından seçtikleri parçalarla bir ürün oluşturmakta
ve bu ürünü sosyal pazarda beğeniye sunmaktadır (Yıldız, 2013). Bu tanım her türlü sosyal
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medya kullanımını kapsayamamakla birlikte birçok paylaşımcının beğeni almak için çeşitli
zahmetlere girmesi gerçek bir olgudur. Yukarıda da belirtildiği gibi çevre, özellikle de akıllı
telefon kullanımının artmasıyla sosyal medyaya kademe kademe eklemlenmektedir.
2.3. Görünürlüğün Kıymet Haline Gelmesi
Yeni gelişen teknolojiler neoliberal öznelliğin getirdikleriyle birleşerek görünürlüğün başlı
başına bir kıymet olmasını ve hemen herkesin bu görünürlüğe ulaşabilmesini sağladı. Yeni
teknolojilerin ve yeni medyanın herkes için görünürlüğü mümkün kılmasıyla görünürlüğün
“Görünüyorum, öyleyse varım” düsturuyla özetlenebilecek ontolojik bir boyut kazandığını
söyleyebiliriz. Görünür olmak günümüzde onay görmenin en önemli yollarından biri haline
gelmiş durumda.
Elbette bu durum teknolojik determinizmle açıklanamaz. Guy Debord 1967’de yayınladığı
Gösteri Toplumu adlı kitabında belki de günümüzde çok daha derinleşmiş olan gösteri
toplumunun aslında meta fetişizminin mantıki sonucu olduğunu söylemektedir. Kültür
endüstrisi de görünür olanın fetişleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kültür endüstrisinin ilk
önce 70’ler, 80’ler ve 90’lar gibi on yılları yeniden tüketime sunduktan sonra sosyal medya ve
Reality Showlar aracılığıyla tamamen kullanıcı tarafından üretilen içerik tarafından
beslenmeye başladığı ve içerik üretmeden kazanç sağladığı söylenebilir. Debord şöyle
demektedir:
Tümüyle meta haline gelen kültür, gösteri toplumunun da en ünlü metası olmak
zorundadır. Bu eğilimin önde gelen ideologlarından biri olan Clark Kerr … bu
yüzyılın ilk yarısında otomobilin, önceki yüzyılın ikinci yarısında demiryollarının
oynadığı rolü, bu yüzyılın ikinci yarısında kültürün oynayacağını öngörmüştür
(Debord, 1996, s: 104)
Douglas Kellner de 2003’te yazdığı “Media Spectacle” adlı kitabında özellikle medya tarafından
birer gösteriye dönüştürülen Lady Diana’nın ölümü, Michael Jordan’ın sportif başarıları, 11
Eylül saldırıları gibi olayları analiz etmekte ve gösteri toplumunda şöhret kültürünün önemine
dikkat çekmektedir. Bir şöhret kaynağına dönüşebilme ihtimali şüphesiz görünür olanın
yükselişinde önemli bir etkendir. Gösteri toplumunun bir çeşit mikro gösteri toplumuna
dönüştüğü bu süreçte hemen herkes küçük nişlerde belli bir ün yakalamanın peşinde
koşabilmektedir.
3. GOFFMAN’IN DRAMATÜRJİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA TİKTOK
Erving Goffman’ın Dramatürjik yaklaşımı çeşitli araştırmacılar tarafından sosyal medyayı
incelemekte kullanılmıştır (Hogan, 2010; Bullingham ve Vasconcelos, 2013; Tashmin, 2016).
Goffman’ın yüz yüze iletişimi anlamlandırmak için geliştirdiği kavramlar birkaç on yıl
sonrasında internet üzerinden iletişimi anlamlandırmak için yararlı bir çerçeve sunmaktadır.
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Bu çalışmada da Goffman’ın özellikle “Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” ve “Çerçeve Analizi”
adlı eserlerinden ve “The Social Thought of Erving Goffman” adlı ikincil kaynaktan
faydalanılmıştır.
Goffman’ın hemen hemen tüm çalışmaları etkileşim düzeni adını verdiği insanlar-arası iletişimi
konu almaktadır. Goffman’a göre fiziksel olarak bir arada bulunan insanlar karşılarındaki
kişilerde belli bir izlenim yaratmaya ve bu vasıtayla kişisel ya da sosyal çeşitli amaçlara
ulaşmaya çalışmaktadırlar. Kısacası her birey başkalarının huzurunda belli bir izlenim
yönetimi yaparak bir performans sergiler. Goffman Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu adlı
kitabında bireylerin karşılarındakilere ideal bir benlik sunmaya çalıştıklarından bahseder.
İzlenim yönetiminin en önemli unsurlarından biri kişinin izleyicilere kendi hakkında verdiği
bilgileri yönetmesidir. Goffman dramatürjik modelinde ayrıca kulis ve sahne arasında da bir
ayrım yapar. Sahne etkileşimin gerçekleştiği alanken kulis performansın sona erdiği ve kişinin
bir nevi daha rahat davrandığı arka alanı temsil etmektedir. (Goffman, 1956; Jakobsen ve
Kristiansen 2015). Mesela bir restoranda bir garson için yemek sunumunun yapıldığı restoran
kısmının sahne, mutfak kısmının kulis olarak değerlendirilebileceğini ve garsonun her iki
alandaki benlik sunumunun farklı olacağını söyleyebiliriz.
Örneğin Instagram’da bireylerin ideal bir benlik sunmak üzere yaptıkları paylaşımlar izlenim
yönetimine çok belirgin bir örnek teşkil ediyor. Fakat Türkiye’de TikTok’ta bireylerin kendi
ideal benliklerini sergilediklerini söylemek çok zor. TikTok videoları bireylerin sanki normalde
kuliste sergileyecekleri davranışları sahneye taşıdıkları ve izlenim yönetimini ve performansı
bıraktıkları izlenimini veriyor. Hatta başka sosyal medya mecralarında TikTok kullanıcılarının
kendilerini rezil ettiğini ve onlar adına utanç duyduklarını paylaşan birçok insan var. Mesela
Instagram’da utanç verici olduğu düşünülen TikTok videolarının paylaşıldığı bir hesap açılmış.
Fakat daha dikkatli bir inceleme TikTok videolarının her şeye rağmen birer performans, birer
sıradanlık ve samimiyet performansı olduğunu gösteriyor. Bu sıradanlık ve samimiyet hem
videoların içeriği hem sunum yazıları hem de yorumlarla tekrar ve tekrar yeniden üretiliyor.
Bu içeriğin bazılarınca utanç verici bulunmasını TikTok’taki sahne ve kulis ayrımının
belirsizleşmesine bağlayabiliriz. Goffman’a göre izleyici yanlışlıkla kulise şahit olduğunda
kişinin benlik duygusu zedelenir ve mahcubiyet duygusu ortaya çıkar. Sözgelimi az önceki
örneğimizdeki garsonumuz mutfaktaki tartışmaların müşteriler tarafından duyulması
durumunda utanç duyacaktır. TikTok’ta ise bireylerin ve takipçilerinin bu videolardan utanç
duymamasını gene Goffman’ın çerçeveleme kavramıyla açıklayabiliriz.
Goffman’a göre kendimizi içinde bulduğumuz durumları tanımlayıcı çerçevelere koyarız.
Bizden beklenen davranışlar da bu çerçeve doğrultusunda şekillenir (Goffman, 1986; Jakobsen
ve Kristiansen 2015). Goffman’ın analizini bir adım ileri götürerek bir cenaze çerçevesinde
gülüp eğlenmenin sosyal olarak uygunsuz kabul edilirken bir düğünde bu şekilde
davranmamanın uygunsuz kaçacağını söyleyebiliriz. TikTok’u eleştirenlerin ve uygulamayı
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kullananların mecrayı farklı biçimlerde çerçevelendirdiği ve bu nedenle iki farklı tutum ortaya
çıktığı söyleyenebilir. Eleştirenler açısından TikTok bir sosyal medya mecrası olarak kişilerin
ideal benliklerini başkalarına sundukları toplumsal bir alan olarak çerçevelenmektedir.
Kullanıcıları için ise TikTok kendine özgü sunum olanakları olan farklı bir çerçeve ve bu
çerçevede deyim yerindeyse anlamsız şeyler paylaşmak uygun bir davranış. Fakat bunun da
sınırları var. Çalışmanın örneklemindeki bir videonun aldığı yorumlar, TikTok’ta da
paylaşımların belli bir çerçevesinin olduğunu ortaya çıkarıyor. Video koltuğun üstüne çıkıp
dans eden bir kadın tarafından çekilmiş.
Yorumlardan bazıları ise şu şekilde:
-Yaşından başından utanmıyorsun Gitti evinde ibadet et torunlarını sev ömrünü geçir koca mı
ağrıyon
-bu kadından sadece ben mi diksiniyorum
-Biraz daha zorlarsa ÇATIya çıkacak oynamak için
-teyze acil tansiyon ilaçlarını kullanmayı birak sende ciddi yan etkiler yapıyor

Şekil 5. Dans eden kadın

Burada sadece olumsuz yorumlara yer verildi fakat kadının istediğini yapma özgürlüğünün
olduğunu savunan yorumlar da var. Kadının videosunu TikTok çerçevesine uygun
görülmemesinin videonun herhangi bir akıma dahil olmamasının da etkili olduğunu
söyleyebiliriz. TikTok akımları kolektif trendler yaratarak kullanıcılar için yeni çerçeveler

643
643

oluşturuyorlar ve bu akımlara cevaben yapılan paylaşımlar bir nevi meşruiyet kazanıyor.
TikTok kullanıcılarının kendi aralarında dile gelmemiş bir kabulü paylaştıkları söylenebilir. Bu
kabule göre kullanıcılar ürettikleri TikTok içeriklerinin gündelik ve sıradan hatta saçma
olduğunu kabul ettiklerini hissettirerek TikTok çerçevesine yeni bir katman ekliyorlar ve bu
katman TikTok’un kolektif bir deneyim olmasını sağlıyor. Yukarıdaki örnekte verdiğimiz
videoda ise bu katmanın olmaması videonun TikTok çerçevesine uygun olmadığı yönünde bir
tartışma yaratmıştır.
4. SONUÇ: BİR PSÖDOKAMUSAL ALAN OLARAK TİKTOK
Yukarıda bahsedilen kolektif kabul ve kolektif bir ruh yaratan akımlar sonucunda TikTok
Türkiye’yi psödokamusal bir alan olarak değerlendirebiliriz. Bu kamusallık sanrısı özellikle de
yorumlarda hem “abla, abi, teyze, amca” gibi hitap şekillerinde, hem de insanların birbirlerine
karşı olan teklifsizliklerinde yeniden ve yeniden üretilmektedir. Bu teklifsizliği yalnızca
insanların TikTok mecrasında rumuz kullanmaları nedeniyle anonim olmalarından aldıkları
rahatlığa bağlamak yanlış olacaktır. Bu teklifsizlik, kamusal alanda yaşanan dönüşümlerle
açıklanabilir. Örneklendirmek gerekirse, oldukça sıradan gözüken bir waffle yapma videosu
bile aşağıdaki yorumları alabilmektedir:
Şekil 6: Waffle yapma videosundan görseller

-bi de ekmek arası yapsaydın
-canım nasıl isterse öyle servis yaparım sanane
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-ona kapalı waffle deniyor bilmiyorsan boş yapma
-sarelle surup cilek koydun midem bulandi
Genç bir kızın dans ettiği bir videoya ise erkeklerden kendisiyle beraber olma isteklerini açığa
vuran ya da kızın eskort olduğunu ileri süren oldukça müstehcen yorumlar gelmiş. Bu son
örnek TikTok’taki teklifsizliğin saygısızlığı da aşıp tacize kadar varabildiğini gösteriyor.
Kamusal alanda yaşanan dönüşümü anlamak için Richard Sennett’ın “Kamusal İnsanın Çöküşü”
adlı kitabından bahsetmek ve Sennett’la beraber tarihte biraz daha geriye gidip tekrar
günümüze dönmek günümüz kamusallığını açıklamaya yardımcı olacaktır.
Sennett Kamusal İnsanın Çöküşü adlı kitabında 18. yüzyıl Avrupa kentlerinde deneyimlenen
kamusallığın 19. yüzyıldan itibaren yerini samimi topluma bıraktığından bahsediyor. Buna
göre 18. yüzyıldaki kamusal alan deneyiminde rol, oyun oynama ve maske kavramları önem
arz ediyordu. Böylece kamusal alanda yabancılar birbirlerinin özel kişilikleriyle değil kamusal
maskeleriyle muhatap olup birbirlerine birer yabancı olarak sosyalleşebiliyorlardı.
Günümüzde ise tüm sosyal olgular kişisel hale gelebildikleri ölçüde anlamlı olmaktadır. Bunun
en güzel örneğini Sennett politikacıların yaptıkları üzerinden değil şahsiyetleri üzerinden
değerlendirilmeleri olarak verir. Sennett 18. yüzyılda birbirleriyle kamusal maskeleri
aracılığıyla ve birer yabancı olarak muhatap olup, şahsiyetleri üzerinden değil yaptıkları
üzerinden değerlendirilen kamusal insanın 19. Yüzyıldan itibaren çöküp yerini samimi
topluma bırakmasını vahim bir tablo olarak görür (Sennett, 2002). Yakın zamandaki bir
röportajında ise Sennett kendi kitabında çizdiği tablo açısından Facebook’u değerlendirir ve
Facebook ile samimi toplumun daha da derinleştiğinden ve artık insanların yalnızca
birbirlerine karşı değil, güç karşısında da bir yabancı olamadığını söyler (Sennett, 2016).
TikTok’ta ise Facebook’la derinleşen samimi toplumun daha da derinleşmesi söz konusudur.
Çünkü Facebook’ta her şeye rağmen içerikleri kimlerin görebilecekleri gibi filtreler ve belli bir
izlenim yönetimi vardır. TikTok’ta yaratılan psödokamusallık ise herkesin birbiriyle samimi,
teklifsiz ve birbirine karşı sorumsuz olduğu bir alandır.
Bu çalışmada öncelikle çevresel aktörlerin hakimiyetinde olan TikTok’un Türkiye’de
yükselişinin sebepleri irdelenmiştir. Söz konusu olan üç olgu çevrenin kültürel yükselişi,
neoliberal özne pozisyonları ve görünür olanın kıymet haline gelmesi olarak belirlenmiştir.
Daha sonra Goffman’ın izlenim yönetimi, sahne-kulis ve çerçeveleme kavramları kullanılarak
TikTok içerikleri analiz edilmiş ve mecranın farklı kesimler tarafından farklı çerçevelendiği
ileri sürülmüştür. Son olarak Sennett bağlamında kamusal alan tartışılmış, TikTok’un bir
kamusallık sanrısı yarattığı ifade edilmiştir. Bu psödokamusallık gerçek kamusallığı ikame
etmekte ve aktörleri hakiki eylemden uzaklaştırmaktadır.
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DİJİTALLEŞME: YENİ SOSYALLİK
Özlem ALTUNSU SÖNMEZ**
Ahmet YILMAZ**
ÖZET
İletişimin küresel boyutta etkileşim sağladığı ve değişimin “anlık” olduğu bu çağda teknolojik
gelişme yeni bir atmosfer oluşturmuştur. Burada etkili olan bazı değişim elemanları
bulunmaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi bireylerin görmeden etkilendikleri kültürel
etkidir. Bununla beraber değişen yaşam şekilleri ile oluşan ve kendi varlık alanını ortaya koyan
bir kültür biçimi olarak dijital kültür ve bunun etrafında oluşan kültürel etmenler (sosyal
medya uygulamaları, sosyal ağ araçları vb.) artık değişimi etkileyen ve şekillendiren bir
konuma gelmiştir. Bu bağlamda çalışmanın ana amacı bu etkilemenin boyutunu ortaya
çıkarmak ve buna neden olan sosyal etmenlerin ve kültürel oluşumların neler olduğunu
betimlemektir. Küreselleşmenin hızlanarak kapitalizmin yeniden inşa edildiği bu süreçte
internet teknolojileri önem kazanmış ve her alanda merkez konuma gelmiştir. Bunlardan birisi
de kültürel alandır. Bu süreçte kitle iletişim araçlarının yerine geçen internet, gündelik hayatın
düzenlenmesi ve örgütlenmesinde daha da ağırlık kazanmış küreselleşmeyle oluşan kültürel
formların, oluşumların, değerlerin bir numaralı taşıyıcı olma özelliğine sahip olmuştur.
Buradan hareketle internetin belirli bir ekonomik ve teknolojik araçtan çok psikolojik, sosyal,
kültürel ve tarihi birçok alanda muhatap alınacak, araştırılacak bir konuma geldiği söylenebilir.
Bu çalışmada, sosyal medya tarafından oluşturulan dijital kültürün gençlik açısından ne ifade
ettiği ve bu kültürün gençliği nasıl etkilediği araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye de
dijital kültürün gençler arasında "popüler" hale gelmesinde hangi etmenler rol oynamaktadır,
sorusuna yanıt aranmıştır. Dijital kültürün gençlerin gündelik yaşamına etkisi bunun yanı sıra
dijital kültürün gençlerde dünyaya, toplumsal yaşantılarına, insanlık tanımlamalarına ve kendi
öz varlıklarına ilişkin bakış açılarını nasıl etkilediği de incelenmiştir. Bu kültürün gençlerin
davranışı, değer, duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğine, biçimlendirip dönüştürdüğüne
yönelik saptamalara ve bulgulara yer verilmiştir. Çalışma kapsamında sosyal medya bağımlılık
ölçeği kullanılmış ve anket sonuçları SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiş ve veriler
değerlendirilirken frekans dağılımları, çapraz tablolar ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda gençlerin dijital kültürün popülerliğine göre en çok
Instagram uygulamasını kullandığı, aile bireylerinin birlikteliğinin, ailenin ekonomik
durumunun sosyal medya kullanımımda etkili olduğu ve farklı eğitim alan öğrencilerin genel
olarak sosyal medya bağımlılığı tespit edilmiştir. Ayrıca Instagram uygulamasını kullanan
gençlerin sosyalleşme aracı olarak sosyal medyayı ve dijital kültürü etkin bir güç olarak
gördükleri bulgusuna da ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Sosyalleşme, Gençlik, Kültürel Çevre

* Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Dr. Öğr. Üye. ozlemaltunsu@gmail.com
** Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi, kazo_ahmet@hotmail.com

648
648

DIGITIZATION: NEW SOCIABILITY
Abstract
Technological development has created a new atmosphere in this era where communication is
provided globally and change is becoming “instant. There are some exchange elements that are
effective here. Perhaps the most important of these is the cultural influence that individuals
are affected by without seeing. However, cultural factors formed by changing lifestyles and
revealing the area of its own existence (social media applications, social networking tools, etc.)
that have been formed around have become a position that affects and shapes change any
more. In this context, the main purpose of the study is to reveal the extent of this impact and to
describe what are the social factors and cultural formations that causes this process. Internet
technologies have gained importance and have become center in every area in the process of
where globalization is accelerating and capitalism is rebuilt. One of them is the cultural area. In
this process, the Internet, which replaces the mass media, has become the number one carrier
of cultural forms, formations and values formed by globalization which has gained more
weight in regulating and organizing the daily life. From this point of view, it can be said that
Internet has been in a position to be addressed and researched in many areas of psychological,
social, cultural and historical background rather than a specific economic and technological
tool. Then, in this study, it is tried to investigate both what digital culture created by social
media means in terms of youth and how this culture affects youth. In addition, it has been
sought to answer the question of what factors also play a role in the digital culture have
become more popular among young people in this research. The effect of digital culture on the
daily life of young people as well as how digital culture affects the viewpoints of them about
world, social experiences, humanity definitions and their own assets are also examined in here.
Social media dependency scale is used and the results of the survey are analyzed by using SPSS
25.0 program in this study. In addition, the data is evaluated by frequency distributions, cross
tables and one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the research, according to the
popularity of digital culture, young people used the most Instagram application, the unity and
economic situation of family members are effective in using social media and students
receiving different education had social media addiction in general are determined. Further, it
has been found that young people who use Instagram see social media and digital culture as an
effective power of socialization.
Keywords: Digitalization, Sociability, Youth, Cultural Environment
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1.GİRİŞ
İletişimin küresel boyutta etkileşim sağladığı, değişimin “anlık” olduğu bir çağda yaşıyoruz.
Teknolojik gelişmenin oluşturduğu bu yeni atmosferde etkili olan değişim elemanları vardır.
Bunlardan belki de en önemlisi bireylerin görmeden, fark etmeden etkisi altında kaldıkları
kültürün etkisidir. Kültür insandan bağımsız ancak insana bağlı bir canlı-üstü varlıktır ve
medya en başat güç olarak kendini gösterdiği günümüzde kendi kültürünü yaratmaktadır.
Dijital kültür olarak bilinen bu kültür, fütürist (gelecekçi) görüşün, geleneksel kültürünü
oluşturmaktadır. Bundan dolayı geleceğimize yönelik sorunları ve bunlara yönelik çözümleri
yine geleceğin yetişkinlerini araştırarak yapmak anlamlı olmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Gençlik
Gençlik kavramını genel bir tanımda bulunarak açıklamak oldukça zor olacaktır. Çünkü gençlik
kelime olarak tanımlanırken hem uluslararası hem de ulusal literatürde farklı farklı tanımı
yapılan bir kavram haline gelmiştir.
Gençlik tanımı yapılırken yaşanılan ülkelerin
politikalarının, ekonomilerinin, geleneklerinin ve demografik durumları gibi değişkenlerin bile
etkin olduğu görülmektedir. Tam da bu noktada gençlik kavramının tek ve herkes tarafından
geçerli bir tanımlanmamın yapılamadığı bir kavram olduğunu belirmek mümkün olmaktadır.
Bu nedenle bu farklılıklar ışığında farklı gençlik tanımlarına rastlamaktayız. Sonuç olarak ise
gençliğin insan yaşamının bir evresi çocukluk ve erişkinlik arası bir dönem ve somut bir yaş
aralığını kapsadığını bir tanımla yapılması gerektiğini söylemek mümkün olabilir. Birleşmiş
milletler; istatiksel bir amaç için 15-24 yaşları arasındaki kişileri genç olarak
tanımlamaktadır.1 Uluslararası çalışma örgütü (ILO)'nün Gençlik tanımı; yaşam sürecinde
yetişkinlik aşamasına geçmeden önceki süreçtir. Sivil, ekonomik ve sosyal hakların edinimi
sonucu olarak toplumda gençlerin yetişkin rolünü üstlenmesi beklenen ortalama yaş gibi
değişkenlerden etkilenir.2 Uluslararası kuruluşların gençlik hakkındaki tanımlamaları bu
şekilde söyleyebiliriz.
Gençlik, her zaman coşkulu, dinamik, aktif yaşam ile beraber çalkantılı bir dönem olarak da
görülmektedir. Yalnızca olumsuz durumların ya da kazanımların olduğu bir dönem değil aynı
zamanda yaşanılan bütün zorluklara rağmen; hayallerin kurulduğu, idealist düşüncenin
geliştiği, güçlü arkadaşlıklar ve dostlukların oluştuğu, kimlik bulma sürecinin yaşandığı,
kendini geçekleştirme ve ispatlamanın en üst seviyede olduğu toplumsal bir kategori olarak da
ifade edilebilir. Bu süreçten biri olan ‘lise gençliği’ çocuklukla yetişkinliği birbirine bağlayan bir

1

Youth-Social Policiy And Devolapent Division, Http://Social.Un.Org/İndex/Youth.Aspx, 10.10.2018 tarihinde,
15.03 erişim sağlandı.
2
ILO, Joining Forces With Young People: A Pratical Guıde To Collaboration For Youth Employment, 2009, s.14.
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köprü gibi arada yer almaktadır. Lise gençliği döneminde birey özellikle toplumda yer bulmak,
kimlik kazanımı ve yetişkinler arasında yer alıp söz sahibi olma becerilerini kazanmaktadır.
2.2. Sosyolojik Açıdan Gençlik
Kozadan çıkan tırtıl ne kozaya giren aynı tırtıldır ne de gelecekte olacağı kelebektir; o kelebeğe
evirilen bir canlıdır. Gençlikte aynı bu durum gibi ne artık o eski çocuk ne de gelecekteki
erişkindir. Erişkinliğe her yönü ile hazırlanılan bir dönemi ifade eder. Gençlik döneminde
kişinin en büyük savaşı kendisiyle "kim olduğu" sorusuyla geçer gibi görünse de aslında
sosyolojik açıdan bakıldığında durum çoğunlukla toplumsaldır. Kişinin kim olduğunu,
seçeneklerini, tercihlerini, düşünmesini, nasıl düşünmesi gerektiğini, neyi ve ne kadarını
düşünmesini, yaşayacakları, davranışları ve sözlerini kısaca hayatını nasıl yaşayacağını daha
çok toplumun şekillendirdiği çerçevede belirlediği bir dönemdir.
Bir gençlik tanımı yapmak istiyorsak bunu onların yaşadığı toplum, yaşanılan zaman,
ekonomik ve sosyal değişkenler, kültür, gelenek ve görenekler dikkate alınarak yapmak
gereklidir. Buradan yapılabilecek bir çıkarım; gençliğin tanımının da gençlik gibi değişim
geçirdiği olmalıdır. Bu durum göz önüne alınarak değişimin neler olduğu ve değişime yönelik
gençlerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun şartlar ve koşullara göre bir
tanımlama yapılması gerekmektedir. Sosyoloji biliminde gençlik “Gençlik Sosyolojisi” olarak
ayrı bir alan haline gelerek bir alt disiplin olmuştur. Sosyolojik literatürde gençlik önemli bir
inceleme grubu olarak ele alınarak birçok çalışmada yer almıştır.
23. Kültür
Kültür, bir toplumun ortaklaşa sahip olduğu ve üyelerine yaydığı, davranışa yansıyan, o
davranışı yaratan ve yorumlamada kullanılan görüşler, değerler ve algılar olarak
tanımlanabilir. Aynı zamanda kültür sosyal süreçleri de kapsamaktadır. Davranış örüntüleri de
kültürün önemli olgularından birisi olmaktadır. Davranış örüntüsünü de kısaca aynı davranışta
bulunan insanların bu davranışı sürekli tekrarlamaları sonucunda biçimlenmiş kültürel
oluşumlar olarak ifade ermek mümkündür. Kültüre dair Güvenç’in yaptığı tanımlamaya
bakarsak “kültür ya da uygarlık, belli bir toplumun üyesi olarak insanların öğrenip edindiği bilgi,
sanat, gelenek-görenek benzeri bütün beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür”
(Güvenç, 2011:360).
Kültür, insan varlığını öteki canlılardan ayıran temel özelliktir. İnsan, canlılar dünyasının
sayıları yüzbinlere hatta milyonlara varan türünden sadece birisidir. Ancak kendi ötesinde
“canlı “üstü” (süperorganic) varlık alanı (kültür) yaratmış bir canlıdır. İnsanın kendisi
ölümlüdür ancak yaratmış olduğu canlı-üstü varlık (Güvenç, 2011: 358) alanı öncesiz ve
sonrasızmış gibi görünmektedir. Bu bağlamda insan öyle bir varlıktır ki hem canlı ölümlüdür;
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hem de canlı-üstü (kültür sahibi) bir varlık olarak ölümsüzdür. İnsan kendi kültüründe yaşar,
diğer kültürlerden etkilenir.
Yirmi birinci yüzyılda dijitalleşen bir yaşam tarzı oluşmuş ve toplumlar, ağ toplumlarına
dönüşürken; enformasyon da dijitalleşmiş, elektronikleşmiştir. Bütün bunların sonucunda
"dijital kültür" literatürdeki yerini almıştır. Karmaşık bir yapı gibi görünen dijital kültür belirli
alanlar etrafında oluşmuştur, bunlar;
●
●

●

●

●

●

Dijital kültürü gerçekleştirmek ve erişmek için gerekli olan kültürel araçlar; Bilgisayar,
Telefon, Kamera, Modern Televizyon, İnternet Ağı gibi teknik ekipmanlar gereklidir.
Dijital platformlarda veya dijital olarak yaratılmış kültürel elementler (kimlik, profil,
sosyal medya hesapları, bloglar vb.) sahibi olunmalıdır. Dijital kültür, gerçek hayatta
değil sanal ortamda, görülen ama algılanmayan bir ortamda gerçekleştiği için kendine
has platform oluşturur. Buralara kültürel araçları kullanarak giren bireyler
oluşturdukları hesaplar ki her uygulama, hesaplar, ögeler yine kendilerine has giriş
istemektedirler (Şifre, isim, adres vb.) gibi.
Değişen bir Sosyalleşme tasavvuru olarak “Dijitalleşme” ortamının oluşması. Bireyler
kendi varlıklarını yaşadıkları toplumun gerektirdikleri şekilde, kendilerine adapte
ederek gerçekleştirirler. Kendi kültürlerinden etkilenerek kültürleşmiş, kültürle
etkileşime girmiş olurlar. En az iki kültürün etkisinde kalmasıyla oluşan sentezlemeye
kültürlenme, eğer bu etkileşim sonucunda da beklenilen etkileşim gerçekleşmezse
kültürlenememe durumu ortaya çıkar. Bunun sonucunda da bireyde doğru kimlik
kazanımı ya da yanlış kimlik kazanımı ortaya çıkmaktadır. Yaşanılan bu sosyalleşme
durumunun dijital ortama taşınmasıdır. İnsanların sosyalleşme olarak bilinen
kültürleşmesini, dijital platformlarda gerçekleştirmesi dijitalleşme olarak değişmiş
olmasıdır.
Bilgiye ulaşa bilirlik, bununla birlikte bireylerin bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekleri bir
alan oluşmuştur. Bilgiye sahip olmak için belirli sürede eğitim sürecinden geçmesi
gerekmektedir. Kuşaklar arası aktarılan tecrübi bilgi de önemli bir yer
oluşturmaktaydı. Bilgiye ulaşımın hızlanmasıyla bireyler artık tek tuş ile dünyalar
kadar bilgiye erişebiliyor. Zamandan ve durumdan enformasyona olan ulaşım
kolaylaşmış durumdadır.
Dijital dil; insanlar arasında ki iletişimin en önemli ögesi olan "dil" sanal ortamda
kendine farklı yorumlar katarak yer bulmuştur. Örneğin Emoji dili, kısaltma dili gibi.
Gündelik hayatta konuşulan dilin sanal ortamda yazıya geçmesi durumudur. Söz den
ziyade yazı ön plandadır. Belirli semboller, ifadelerle oluşan emoji diliyle
Dijital kültürün özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz. Kültür için söylenen her söz
dijital kültür için de söylenebilir ancak bir farkla ama büyük bir farkla o’da; dijital
kültür gerçekliğe getirmiş olduğu değişim ve bu değişim sonucunda muğlaklaşan bir
sanal olanın ortaya çıkmıştır.
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2.4. Sosyalleşme
Kültürden ayrı bir yaşam sürmek imk}nsız gibi görünmektedir. Her insan bir kültür içinde
doğar, büyür ve kendini gerçekleştirir. Kültürel benimseme her insanda aynı değildir ve
farklılıklar gösterir. Her toplumun ve ideolojinin kendi kültürel pratikleri vardır. Birey bu
pratikleri görür ve benimser. Sosyalleşme ise (kültürleşme), kültür kavramından türetilmiş ve
çoğunlukla antropologlarca kullanılan kavramlardan birisidir. Burada en az iki farklı kültürün
karşılıklı etkileşimi söz konusudur. Birey içinde bulunduğu toplumun kültürel özellikleri ile
dışarıdan gelen başka kültürel oluşumların etkisi ile tercihler listesini karşılaştırıp bir sentez
(kültürlenme3) ya da çatışma (kültürlenememe4) yaşar.
Kültür ve kültürel ögelerin üretimi insanlık gibi değişim yaşarken aynı zamanda değişimin
zamanını belirleyen bir etmen haline gelir. Günümüzde değişimin hızına yetişmek imk}nsız
gibi görünmekle birlikte artık insanlık tarihi binlerce yılda kat ettiği değişimi bir yılda hatta bir
günde yaşamaya başlar hale gelmiştir. Değişimin bu denli etkili olduğu insan yaşamında “güç”
dengelerinin değiştiği bir zamanda yaşıyoruz ve bu güç artık kültürel etmenleri araç olarak
kullanan “medya” tarafında gibi konumlanmaktadır.
2.5. Dijitalleşme
İletişim dünyasında ki hızlı gelişim ve değişimden etkilenen kültür dünyasında, artık dijital
sistemler ve onun kuralları hüküm sürmektedir. Sayılar, kullanıcı profilleri, imajlar, simgeler
ve dijital terminoloji tarafından yapılan dijital kültür, sosyal ağlarda izlenilebilmektedir.
Teknolojiyle birlikte değişen bu yeni iletişim ortamlarının ortak noktasını "dijitalleşme"
kavramı oluşturmaktadır. Yeni iletişim ortamında bulunan bu nesneler sayısal olarak ifade
edilmektedir. Aynı zamanda analogdan dijitale geçiş yapan ya da dijitalde üretilmiş farklı
yapılarda ki nesneler birbirleri içinde ki geçişken olmaktadır. Bu nokta da ise artık yeni iletişim
ortamı; dijital temelli bireylerin aktif rolde olduğu etkileşimli iletişim alanlarıdır. İletişim
ortamı insanın düşüncesinin biçimlendiği temel alanlardan birisidir ve bu alan teknolojik
gelişmelerle şekillenen kitle iletişim araçlarıyla güncellenmektedir. Bu güncelleniş "yeni"
sözcüğün eklenmesini de zorunlu kılmaktadır. Kısacası yeni iletişim ortamı, dijital kodlama
sitemine temellenen bir yapıyla birbirinden farklı bölümlerle yüksek hızda etkileşimin
gerçekleştiği iletişim alanları olarak ifade edilebilir (Yengin, 2012: 352). Bireyler ise artık bu
3

Kültürlenme, kendilik bilincinin oluşumuyla başlar. İnsanın başkalarına karşı sorumluluk hissetmesi, ötekine
( diğerlerine) nasıl davranacağını belirleyen tavır ve rolleri üzerinde taşıması kendilik bilincidir. Kişilik
gelişimidir. Kültürlenme, belirli bir toplumda alt kültürel gruplardan ya da farklı toplumların kültürlerinden
gelen birey ve grupların buluşması (etkileşimi) sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Asıl kültürde yeni
oluşumlar görülebilir. Kısaca kültürel bir sentez yaşanmıştır.
4
Kültürlenememe, söz konusu bu durumda farklı, olumsuz sonuçların ortaya çıkmasıyla oluşur,
kültürsüzleşme, kültürel yozlaşma gibi terimlerle ortaya çıkan bir olumsuzluktur. Birey kültürler arasında
belirli bir kişisel gelişimini oluşturamazsa, kimlik krizi yaşar. Farklı tür kimlikleri benimsemesine yol açabilir.
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iletişim alanlarında kendilerini kültürel olarak sosyalleşmiş görmektedir. Bu durum ise aslında
karşımıza yeni sosyallik olarak çıkan dijitalleşmeden başka bir şey değildir.
Yeni medya araçlarından kabul edilen "sosyal paylaşım siteleri" bireylere gerçek hayatlarından
çok daha farklı bir sosyal ağ/ortam sağlamaktadır. Günümüzde bireyler özelde gençler sosyal
ihtiyaçlarını bu yolla gidermeye başlamışlardır. Mc Luhan'ın deyimiyle dünya "Global bir köye"
dönüşürken insanların yaşam tarzlarında ve sosyal alışkanlıklarında da bir değişim kaçınılmaz
olarak olmuştur. Yeni medya araçlarının oluşturduğu bu yeni ortamın bireysel ve toplumsal
düzende değişim ve dönüşüme etkisi yadsınamayacak bir durumdadır.
Durağan, otantik ve natürel boyuttan kurtarılıp, süreç içerisinde belirlenen, sürekli değişen ve
sınırları akışkan bir yapı olarak sahnelendiği alan olan sosyal medya da öz benliklerine
yabancılaşan profiller bir çeşit imaj sergisine dönüşmektedir. Birey süreç içinde çevrimiçi
alanda sosyalleşme, çevrimdışı alandaysa hızla asosyalleşme gibi kendini bu eksende
gösterirken, farkında veya farkında olmadan dijitalleşen kültürün yeni kurallarını kendi
kimliğine transfer etmektedir. Mc Luhan'nın5 anlatımıyla dünya, dev bir bilgisayar/ elektronik
beyne dönüşmekte ve bu daha büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirerek insanları karşı
karşıya bırakmaktadır. İnsanları robotlaştıran, tek tipleştiren ve gözetim altına alan "büyük
birader"6 artık içimizde yaşamaktadır. Görünmeyen ama gücü elinde bulunduran ana etmen
olarak karşımıza çıkan Büyük Birader’in gerçeklik algısında değişimlere neden olduğunu
söylemeliyiz. Gerçek, kelime anlamı beş duyu organımızla algılanan, algılanmasa bile insandan
bağımsız ama var olan, evrende bir yerlerde olan “şeyler” olarak tanımlanabilir. Günümüzde
gerçeklik algısında değişimler olmuştur. Gerçekliğin sahteliği olarak sunulan ama gerçek
olarak bilinmesi istenilen bir geçeklik söz konusu hale gelmiştir. Medya tarafından oluşturulan
dijital kültürün sahte olarak sunduğu gerçeklerinin nasıl olduğunu bu konuda önemli
düşüncelerle açıklamaya çalışan Baudrillard, gerçekliğin yeniden üretildiği çağımızı
"simülasyon" kavramıyla açıklamıştır. Buradan hareketle simülasyonu şu şekilde
kuramsallaştırmıştır; "Gerçek ya da hakikate özgün perspektifle bir ilişkimizin kalmadığını
gösteren bu farklı olaya geçiş uzamıyla birlikte, tüm gönderen sistemlerin tasfiye edildiği bir
simülasyon çağına girilmiştir... Burada taklit, suret ya da parodiden değil, aslı yerine
göstergeleri konulmuş bir gerçek, başka deyişle her türlü gerçek süreç yerine işlemsel ikizini
koyan bir caydırma olayından söz ediyoruz... Maddi üretim çılgınlığına koşut, hatta ondan daha
ileri bir çılgınlık düzeyine ulaşan gerçek ve gönderen sistemleri üretilmektedir"
5

Global Vıllage (Global Köy), McLuhan, değişen ve gelişen elektronik teknolojilerinin
dünyayı küresel bir köy haline getireceğini ileri sürmüştür. Bu durumda herhangi bir insan dünyanın
neresinde olursa olsun istediği kişiyle istediği vakit kolayca iletişim kurabilecektir ( McLuhan,2015:15-24).
6

George Orwell'in “1984” adlı kitabında "büyük birader seni izliyor " sloganıyla insanları etkileyen bir simge,
iktidarı ve diktatörlüğü betimleyen bir kavramdan bahseder. Büyük birader, herkesi gören ve kontrol altına
alan bir göz görevindedir.
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(Baudrillard,2011:13-21). Görülüyor ki gerçeklik algısında meydana gelen bir değişim ve
yanılsamanın aslında gerçek değil hiper-gerçekliğe ulaştırdığını söyleyebiliriz. Marks'ın "katı
olan her şey buharlaşıyor" söylemine ekleme yaparak " katı olan her şey akışkanlaşıyor" diyen
Bauman (2015) Akışkan modern zamanlarda kültürel formlarla insanların bireyler arası
ilişkilerinde sosyal ağlara olan bağlılığının giderek artarken gerçekliğin ise tam tersi
bulanıklaştığı bir ortamdan söz etmektedir. Sahte kimlikler üzerinden sanal ilişkiler kuran
gençler, kültürel pratikleri (müzik, resim, dans vb.) bu sanal ortamda yaşamaktadırlar çünkü
bu Sosyal ağlar "hiper gerçeklik” içeren bir yapıdır. Böylelikle kültür dijital ortama, mek}na,
sanal dünyaya taşınmıştır.
Mekanikleşmenin hızla artması, iletişim ve etkileşim kavramlarının anlamlarında yaşanan
değişimler sonucunda bireyler dünya da ve ülkemizde sosyal ağ sitelerini kullanmaktadır.
Mobil iletişim araçları olan akıllı telefon ve tabletlerin özellikle gençlerde kullanımının artışıyla
birlikte Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal uygulamalarında da gençler öncelikli
durumdadır. Sanal ortamda iletişim, iletişim tarihi boyunca karşılaşılmayan bir durum olarak
ortaya çıkmakta kişiler artık iletişimde bulundukları diğer kişilerin biyolojik ve toplumsal
varlığını hissetmeden; sesini, görüntüsünü, cinsiyetini özetle kişisel tarihini dikkate almaksızın
iletişimde bulunmaktadırlar.
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Tablo-1: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2004-2018 durumu.
2004

2005

2016

2017

2018

Bilgisayar Kullanımı

-

87.8

95.9

97.2

97.0

İnternet Erişimi

-

80.4

93.7

95.9

95.3

17.6
24.0
11.1
8.7

61.2
70.5
51.9
76.3

66.8
75.1
58.7
80.7

72.9
80.4
65.5
83.8

Girişimlerde internet Kullanımı

Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı
İnternet Kullanımı-toplam
Erkek
Kadın
Hanelerde İnternet erişimi

18.8
25.7
12.1
7.0

Sosyal medya, internet ağı üzerinden bilgisayar, televizyon ve akıllı telefonlar vasıtasıyla,
iletişimin gerçekleştirildiği medya türü ve alanıdır (Orhon, 2002: 13). Sosyal medya araçları ile
ulaşılan sosyal ağlar ve uygulamaları farklı form ve biçimlerle; yazıyı, görüntüyü, sesi kısaca
bütün iletişim ögelerini içinde barındırarak yeni mecra/alan oluşturmuştur. Bütün bunların
oluşmasını sağlayan internet üzerinden kurulan iletişimlerdir ve bu her geçen gün artarak

devam eden bir iletişim türüdür. Bunun ülkemizdeki gelişim durumunu Tablo-1’de görebiliriz.
Bu tabloya göre 2004-2018 yılları arasındaki dönemde hanelerde internet kullanımının %
18.8’den % 72. 9 seviyesine çıktığını ve yine hanelerde internete erişim sağlanma oranının da
% 7.0’den % 83.8 gibi çok büyük bir seviyeye ulaştığı görülmektedir. İnternete erişimin bu
kadar artmasında akıllı telefonlar sayesinde sosyal ağlara daha kolay ve daha çok girilmesinin
etkisi olduğunu söylememiz mümkündür. Sosyal medya da insanlar yalnızlıklarını
paylaşabilecekleri, içlerini döküp anlaşılmak istenecekleri, işleri ya da yaşadıkları sorunlarla
ilgili yardım alabilecekleri yeni dostlar da bulabilmektedirler.
3. METODOLOJİK ÇERÇEVE
Toplumsal süreç içerisinde her daim insanla birlikte var olan kültür ve onun şekillendirip,
belirli bir konuma getirdiği birey önemli konulardır. Bu nokta da çalışmanın amacı da
gençlerin sosyalleşme süreçlerinde aslında sosyalleşmek yerine dijitalleştiği ve bunun da
sosyalleşmenin yeni bir boyutu olduğunu göstermektir.
Araştırmamızın evrenini Konya ili Selçuklu ilçesinde ki resmi ve özel ortaöğretim kurumları
oluşturmaktadır. Örneklemimiz ise Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi,
Normal Lise ve Özel Lise/kolej olarak belirlediğimiz beş faklı lise türünden 9. 10. 11. 12.
sınıflarda öğrenim gören 506 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Bu okullar Selçuklu Fen Lisesi,
Selçuklu Anadolu Lisesi, Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Selahaddin Eyyubi Anadolu
Lisesi, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Selçuklu Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Envar Fen/Anadolu Liseleridir. Aradaki yaş farkının
yüksek olmadığı 14-18 yaş aralığını kapsayan lise gençliği üzerine kimlik konusunda yapılan
bu araştırma da örneklem basit tesadüfi yöntemle seçilmiş ve gönüllük esasına dayalı olarak
uygulanmıştır. İlk olarak toplam 583 öğrenciye milli eğitim müdürlüğünden alınan izinle
bulundukları okulda, ders saatlerinde uygulanmıştır. Araştırmanın sağlıklı sonuçlarının
alınması için yapılan incelemeler sonucunda sorunlu anketler çıkarılarak toplam 506 anket
veri analizinde kullanılmıştır. Araştırma bu anketlerin istatistiksel verilerinden elde edilen
sonuçların değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Veri değerlendirmesi SPSS 25,0
paket programı kullanılarak yapılmıştır.
3.1. Araştırma Bulguları
Araştırmaya katılanların % 60.5’i kadın % 39.5’i ise erkektir. %36.8 ile en yüksek yaş oranı 16
yaşta görülürken onu %33.6 ile 15 yaş, %22.1 ile 17 yaş, %4.9 ile 18 yaş ve %2.6 ile 14 yaş
takip etmektedir. Katılımcıların ebeveynlerinin %93,5’i birlikte, %6,5’i ayrılmış oldukları tespit
edilmiştir.
Katılımcıların %60,3’ü en küçük aile yaşamını ikame ettirmek için gerekli ekonomik durumu
karşılamaktadır. Bunun yanında %39’7 gibi bir oranda refah düzeyi yüksek aile gruplarının
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olduğu görülmüştür. Katılımcıların en çok kullandıkları sosyal medya uygulaması sonucu da
506 kişiden 439 kişilik bir sayı ile % 87’i oranında İnstagram yanıtını vermişlerdir.
Katılımcıların % 51’i kendini sanal ortamda sosyalleşmiş görürken, %75’i paylaşımlarının
beğenilmesi ve yanıt almasından memnun olmaktadır. Katılımcıların %58 için TV, cep telefonu,
PC olmayan bir dünya düşünülemez görüşündedir.
3.1.1 Sosyalleşmeden Dijitalleşmeye Geçiş
Katılımcıların internet ve sosyal medya kullanma sıklığını incelediğimiz Şekil 1’de %
38.9’unun interneti 1-2 saatte bir kullandığı, % 29.6’sının her an kullandığı ve % 22.5’inin ise
günde birkaç kez kullandığı tespit edilmiştir. Buda göstermektedir ki liseli gençlerimiz boş
zamanlarının hatta zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal medya araçlarını kullanırken ya
da ondan ayrı kaldığında neler olup bittiğini merak ederek geçirmektedir. Geleceğe yönelik
yapılan bütün politikalar ve projeler bu durumlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.
Şekil-1: Katılımcıların internet ve sosyal medya uygulamalarını kullanma sıklığını gösteren
grafik.
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Ankete katılanların sanal ortamdaki kimliklerinin gerçek olanı ne kadar tanımladığı Şekil
2’den incelendiğinde; katılımcıların %33.2’sinin %75, %28.7’sinin %100, %21.7’sinin %50,
%11.9’unun %25 oranlarında gerçek olanla uyuştuğu, %4.5’inin sanaldaki profili ile hiç
uyuşmadığı tespit edilmiştir. Bu durum kişinin bireysel olarak dijital çevrede kendisini nasıl
istiyorsa öyle gösterdiğinin, gerçek olanı saklama eğilimi gösterebildiğinin de bir göstergesidir.
Bu anlamda inşa ettiğimiz profillerimiz; kendi ellerimizle ince ince ördüğümüz, tasarımını
istediğimiz gibi biçimlendirdiğimiz, ustalıkla kurguladığımız imajlarımızdan başka bir şey
değildir. Elde edilen bu sonuçlar bize gösteriyor ki kişiler doğru- yanlış ayrımını bilerek ya da
bilmeyerek de olsa toplumsal ahlaka aykırı gerçekliğe ters düşen ancak kendi istedikleri

doğruluğunda kendilerini yeniden yaratma, inşa etme gücünü ellerinde bulundurmaktadırlar.
Burada sanal kimliklerin gerçekliğin bir parodisi olduğu sonucu da ortaya çıkabilir. Her
uygulamada farklı bir görünüş çizen, inşa eden kişiler birçok yüz, rol ve kendisinin heykeltıraşı
olmuştur. Kısaca her birey dijital iz7 bırakır ki bunlar sayısı belli olmayan izler

Şekil-2: Katılımcıların sanal ortamda oluşturdukları profilleri, kimliklerinin gerçek kendilerini
ne kadar tanımladığını gösteren grafik.
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Sayısal olarak toplam 506 kişinin 378 tanesi Şekil 3’de sosyal medya da paylaştığı durum,
fotoğraf gibi paylaşımların beğeni, görüldü ya da yanıt alması durumunun artmasıyla
kendilerini mutlu hissetmelerini sağladıklarını belirtmişlerdir. Bu % 75.0 gibi büyük bir orana
tekabül etmektedir yani her dört katılımcının üçü bu durumdan hoşnut olmaktadır. Bu durum
diğer yandan bunun kişiye bir güven vermesi ve bu güveninde kişide süreklilik arz eden
alışkanlığa dönüşmesine neden olabilmektedir. Kişide oluşan alışkanlıklar bir süre sonra
değişmez bir davranış, tutum sergilemesine bu durumun yanlış olsa bile normal
karşılanmasına neden de olabilir. Paylaştığı fotoğrafın beğenilmesi, kişinin dış görünüşünün
beğenilip, onay aldığı düşünmesine neden olabildiği gibi kendisinde olan ve kendini beğenme
7

Dijital iz, Kullanıcıların bilerek veya bilmeyerek internet üzerinde veya bilgisayar sistemlerinde geride
bıraktıkları bilgilerdir. Sosyal medya da kendi istekleriyle oluşturdukları profilleri veya her hangi bir sisteme
giriş yapmaları ile ortaya çıkan dijital olma durumlarına denir.

duygusunu dıştan onaylanmaya tabi tutan gençler beklenilen beğenilme olmadığı zaman
kendilerini değersiz, depresif hissedebilir ve bu da bir süre sonrasında yalnızlaşmasına da
neden olabilir.
Sosyal medya ağlarında fazla zaman geçiren, aşırı sayılacak düzeyde ilgilenenlerin beyni,
herhangi bir uyuşturucu madde almadığı halde sanki o maddeyi almış gibi haz duyar. Bu
nedenle sanal }lem için “sanal uyuşturucu” (Söyler,2018:38) terimi de kullanılmaktadır. Bu
zihinsel yönden kişilerin yönlendirilmesi açısından kullanılan bir sözdür. Bu tabirin kişilerin
istemeden de olsa kendisine bağımlı hale getiren dijital alanlar içinde kullanması tabidir.
Şekil-3: katılımcıların, sosyal medya ve mutluluk duygusu ilişkisini gösteren grafik.
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Katılımcıların %51’inin kendini sanal ortamda sosyalleşmiş olarak gördüğü tespit edilmiştir
(şekil-4). Bu sonuç araştırmamızın ana düşüncesi ile örtüşmektedir. Burada gençlerimiz
sosyalleştiklerini sanarak aslında dijitalleşmektedir. Gençlerimiz kendi geleneksel kültürel
özelliklerini benimsemek yerine dijital kültür çevresinde oluşan sanal dünyanın gerçekliğine
bağlanmaktadırlar. Baudrillard’ın düşüncelerinde haksız olmadığını belirtmeliyiz. Göstergeler
dünyasında bir simülasyon içerisinde yaşamaktayız. Gençlerde bu dünyanın en büyük
katılımcıları konumundadırlar. Elde edilen sonuçlar bu doğrultuda gerekli bilinçlendirme
faaliyetlerinin yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.
Şekil-4: Katılımcıların kendilerini sanal ortamda sosyalleşmiş görme durumlarını gösteren
grafik.

Katılımcıların 294’ü %58’lik bir yüzde ile dijital-siz bir dünyanın olma ihtimalini
düşünmediklerini belirtmişlerdir Şekil 5’de. Teknolojik araçlar artık hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası, haline gelmiştir. İnsanlık birçok devirden geçerek günümüze geldi. Belki de gelecek
yüzyılları belirleyen dijital çağların başlangıcını yaşıyoruz. Tamamen dijital dünya içinde
yaşayan gençlerimizin, bu araçların ve internetin olmadığı bir dünyayı düşlemelerinin de zor
olacağını söylemelerinin çok normal olduğunu belirtmeliyiz.
Şekil-5: Katılımcıların, dijital araçların olmadığı bir dünya düşünme durumlarını gösteren
grafik.

Katılımcıların %87’sinin en çok Instagram kullandığı görülmüştür (şekil-6). Instagram
uygulaması dünyanın dört bir yanından kişilerin görüntülerini, durumlarını görebildiğimiz bir
sosyal ağdır. 2010 yılında ilk olarak IOS(iPhone-iPad) kullanıcılarına özgü çıkan bir
uygulamadır. Onu kısa zamanda popüler yapan şey ise birkaç efekt ve düzenlemelerle daha
çekici, güzel fotoğrafları oluşturması ve paylaşmasına imkan vermesinde yatmaktadır. Diğer
yandan diğer sosyal medya uygulamaları ile entegre olabilme ( facebook, twitter vb.)
imk}nlarıyla en çok rağbet gören, kullanılan uygulama durumuna gelmiştir. Gençlerin içine her
gün yenileri eklense de en çok kullandığı, popülerliğine göre, farklı birçok içeriğe sahip sosyal
paylaşım ağları şu şekilde kategorize edilebilir:

Sosyal siteler: facebook, twitter, MSN, MySpace, Whatsapp
Fotoğraf paylaşım siteleri: instagram, photobucket, flicker
Video paylaşım siteleri: youtube, scorp, tik tok, snapchatt
Profosyonel ağ siteleri: linkedin, Ning.
Bloglar: blogger.com, Word press
Wikiler: wetpaint, PBWiki,
Sanal kelime: SL, Active worlds, Whywille, HİPİHİ.
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Şekil-6: en çok kullanılan sosyal medya uygulaması: instagram grafiği.

4. SONUÇ
Küresel dünya oluşmasında etkili olan araçlardan olan dijital kültür sayesinde ortak
platformlarda ortak düşünce ve etkinlikler yapılabilmektedir. Bunlardan biri olan “♯ (hastag)”
olma durumuna, 8 Mart dünya kadınlar gününde kadınların ortak bir etkinlik düzenleyerek
bisiklet sürmesi, ya da Afrika’da ki açlık sorununa dünyanın diğer ülkelerinden yardım
toplayarak gidermeye çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bu durum; Çin, Almanya, Türkiye,
Amerika vb. ülkeler de aynı şarkıyı dinleyen aynı tarzda giyinen aynı düşünce etrafında
toplanan insanların olması durumu gibi insanların ulusal değil de ulus-üstü bir varlık alanına
geçmesini sağlamıştır. Bireyler bu yeni sanal dünya da aslında aynılaşmaktadır. Aynı zamanda;
bu ortamda kimlikler sanal bir göstergeye dönüşmektedir. Bu bağlarda oluşturulan arkadaşlık
ilişkileri, paylaşımlar ve gösterilen- sunulan- yaşam tarzının da sanal ortamda oluşmuş
göstergeler alanı, sanal gerçek bir alandan öteye geçmemektedir. Bu çalışmada öncelikle,
Sosyal Medya tarafından oluşturulan Dijital Kültürün gençlik açısından ne ifade ettiği ve bu
kültürün gençliği nasıl etkilediği araştırılmaya çalışılmıştır. Dijital kültürün gençlerin gündelik
yaşamına etkisi bunun yanı sıra dijital kültürün gençlerde dünyaya, toplumsal yaşantılarına,
insanlık tanımlamalarına ve kendi öz varlıklarına ilişkin bakış açılarını nasıl etkilediğine
bakılmıştır. Bu kültürün gençlerin davranışı, değer, duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğine,
biçimlendirip dönüştürdüğüne yönelik saptamalarda ve bulgulara yer verilmiştir. Bunun
yanında elde edilen bulgular toplumsal yapıyı oluşturan aile kurumunda değişimden
etkilendiğini göstermektedir. Ailelerin ekonomik refah sevilerine göre dijital araç sahipliğinin
artmasıyla sanal ortama ulaşılabilirliğin artmasına neden olmaktadır. Sosyal medya
bağımlılığında artma göz önüne alındığında bunun önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz.
Araştırmada ilk olarak gençlerin ne sıklıkla sosyal medya uygulamalarını kullandıkları ele
alınmıştır. Elde edilen sonuçlar %91’lik bir ortalama ile gün içerisinde neredeyse
katılımcıların büyük çoğunluğunun hesaplarına eriştiğini göstermiştir.
İkinci olarak
katılımcıların %71.3’ü kendi benliklerini temsilen oluşturdukları profillerin tamamen
kendilerini yansıtmadığını belirtmişlerdir. Gençlerin kimlik kazanımı gibi önemli bir dönemde
kendilerini bu şekilde ifade etmeleri üstünde durulması gereken bir durumun göstergesi
olabilmektedir. Üçüncü olarak sosyal medya bağımlılığı bu denli artan gençlerin genel
ihtiyaçlarının da bu ortamda kurulan ilişkilerden karşılanmaya başlandığı tespitidir.
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Katılımcıların % 75’i paylaşımlarının beğeni, yorum ve yanıt alması gibi dönütlerle mutlu
olduklarını belirtmişlerdir. Dördüncü olarak araştırmanın da ana konusu olan sosyalleşme
durumu ile sanal ortamın ilişkisi ortaya çıkarılmak istenmiş ve burada %51 gibi bir oranla
gençlerin kendilerini sanal ortamda sosyalleşmiş gördükleri tespit edilmiştir. Son olarak
gençlerin hayatlarının bir parçası yerine koydukları teknolojik araçların ve onların sayesinde
oluşan sanal dünyanın olmaması gibi bir durumu düşünme durumlarını ölçmek ve geleceğin
yetişkinlerinin geçmişin (teknolojik temelli olmayan) bir dünya tahayyülü üzerinden ne
düşündüklerine baktığımızda, yarıdan fazlası (%58)’nin bunun mümkün olmayacağı
görüşünde olduklarıdır. Bütün bu sonuçlar teknoloji merkezli dijital çağın yetişkinleri olacak
gençlerin duruma ne kadar entegre olduklarının bir göstergesi olarak ifade edilebilir.
5. KAYNAKÇA
Baudrillard, Jean, (2011), Simulakr ve Simülasyon, Çeviren: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları,
Ankara.
Bauman, Zygmunt, (2015), Akışkan Modern Dünyada Kültür, Çeviren: İhsan Çapçıoğlu, Atıf
Yayınları, Ankara.
Güvenç, Bozkurt,(2011), İnsan ve Kültür, Boyut Yayınları, İstanbul.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Toplumu İstatistikleri,2004-2018
www.tuik.gov.tr, 03.12.2018 tarihinde, 14:03’de erişim sağlandı.

durumu,

McLuhan, Marshall, (2015), Global Köy, Çeviren: Bahar Öcal Düzgören, Scala Yayınları, s.1524, İstanbul.
Orhan, Alev, (2002), “Sosyal Medyanın Birey ve Toplumsal Yapıya Etkileri”, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.13, İstanbul
Söyler, Sait, (2018), “Sanal Uyuşturucu: İnternet”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi, Sayı:7, Cilt:2, s.37-38, Gümüşhane
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Toplumu İstatistikleri,2004-2018
www.tuik.gov.tr, 03.12.2018 tarihinde, 14:03’de erişim sağlandı.

durumu,

Yengin, Deniz, (2014), “Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama
Toplumu Olgusu: Whatsapp Örneği”, Sosyal Medya ve Akademi, Editör: Tolga Kara ve Ebru
Özgen, Beka Yayınları, s.352, İstanbul.
Youth-Social Policiy And Devolapent Division, Http://Social.Un.Org/İndex/Youth.Aspx,
10.10.2018 tarihinde, 15.03 erişim sağlandı.

662
662

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Toplumu İstatistikleri,2004-2018
www.tuik.gov.tr, 03.12.2018 tarihinde, 14:03’de erişim sağlandı.

durumu,

663
663

TÜRKİYE’DE MERKEZİ VE YEREL DÜZEYDEKİ AKTÖRLERİN EVSİZLİK SORUNUNA İLİŞKİN
İZLEDİKLERİ TEMEL POLİTİKA VE STRATEJİLERE İLİŞKİN BİR ANALİZ

Ferhat KOÇOĞLU*
ÖZET
Evsizlik (homelessness- roughsleeping) sorunu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de; merkezi
yönetim ve yerel yönetim düzeyinde kamu idareleri açısından çözüm bekleyen ve sivil toplum
kuruluşlarının inisiyatif aldığı önemli bir sosyal politika alanı olarak varlığını sürdürmektedir. Bu
konuda gerek merkezi gerekse de yerel yönetimlerin hesapverebilir konumda olmaları yeni
yönetim anlayışının da gerekleri arasında yer almaktadır. Nitekim bu durum insani açıdan da
kabullenilebilir bir nitelik taşımamaktadır. Soruna yönelik farkındalığın artırılmasının önemli
araçlarından biri akademik çalışmalardır. Konuya ilişkin akademik çalışmaların artması; konunun
öncelikli politikalar arasına girmesine katkı sağlayacaktır. Evsizlik konusuna ilişkin gerek merkezi
yönetimler gerekse yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri birbirinden bağımsız politikalar
izleyebildiği gibi birbirleriyle ortaklaşa politikalar geliştirme yönünde tercihte bulunmaktadır.
Sorunun çözümüne ilişkin dünya genelindeki örnekler dikkate alındığında merkezi yönetimlerin;
bazen yerel yönetimlere yasa yoluyla yeni görevler yüklediğini, bazen de birtakım yetkilerin yerel
yönetimler tarafından kullanılmasına olanak sağlayan desantralize edilmiş politikalara yöneldiğini
görmekteyiz. Bu bağlamda çalışma özellikle merkez-yerel ilişkilerini göz önünde tutarak yetki ve
sorumluluklara dayalı hukuksal bir değerlendirme yapacak, yasa kaynaklı sorunların varlığına ya
da eksiklğine yönelik tespitlerde bulunacaktır. Değerlendirme ve önerilerin, ilgili kurumların
konuyla ilgili kapasite geliştirme politikalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın
temel vurgularından biri süreçte özellikle yerel yönetimlerin rolünün artırılmasına ilişkindir.
Anahtar Kelimeler: Evsizler-Politika Transferi-Sosyal Politika

AN ANALYSIS OF BASIC POLICY AND STRATEGIES OF ACTORS ON THE SUBJECT OF
HOMELESSNESS PROBLEM AT LOCAL AND CENTRAL LEVEL IN TURKEY
ABSTRACT
Homelessness problem, in which social organizations take the initiative, continues to be solved as a
social policy area at the local and central level in the world as well as in Turkey. The fact that, to be
accountable in this issue for local and central governments is one of the requirements of the new
public administration approach. As a matter of fact, this situation is not acceptable in terms of
humanity. Increasing academic studies on the subject will contribute priority to the subject. Both
central and local governement and also non-governmental organization pursue independent policy
on this issue but sometimes they choose to develop joint policy with each other. Considering
examples from around the world for the solution of the problem; sometimes we see that central
*Dr., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ferhatkocoglu@gmail.com
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government gives new duties to the local government through the law, sometimes they turn to
decentralized policies that allow local government to use some authorities. In this context, the
study will make a legal evaluation by taking into account of central-local government relations and
will determine the existence or lack of legal problems. It is considered that this evaluations and
suggestions will contribute the capacity building of the relevant institutions. One of the main
emphasis of the study is that increasing the role of local governments in the process.
Keywords: Homeless-Benchmarking-Social Policy

1.GİRİŞ
Evsizlik sorununa ilişkin kamu politikası geliştirmenin ilk adımı soruna ilişkin bir kavramsal
tanımlamada bulunmaktır. Evsizlik kavramına ilişkin litertürde farklı coğrafyalarda ülkelerin
kendilerine özgü geliştirdikleri tanımlamalar bulunmaktadır. Kavramsal tanımlama ile birlikte
konuya özgü literatür çalışmalarını göz önünde bulundurmak kamu politikası geliştirme
sürecini daha etkin kılacaktır. Evsizlik olgusuna neden olan toplumsal, bireysel, ekonomik
birçok sebep bulunmaktadır. Çalışma bu kapsamda evsizlik olgusuna neden olan kuramsal
yaklaşımlara da değinerek evsizlik olgusunun anlaşılabilirliğini sağlama amacını taşımaktadır.
Günümüzde “evsizler” gündelik yaşamda birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların
üstesinden gelme bağlamında ise diğer insanlara nazaran dezavantajlı konumda
bulunmaktadırlar. Çalışma bu bağlamda literatür çalışmalarını da göz önüne alarak evsizlerin
sağlık sorunlarına odaklanacaktır. Evsizlere yönelik bir kamu politikası oluşturmanın dayanağı
şüphesiz yasalardır. Bu bağlamda Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve bu doğrultuda yapılacak
öneriler çalışmanın bir diğer odak noktasını oluşturmaktadır.

2. EVSİZLİĞE İLİŞKİN TANIMLAMALAR VE TEORİK YAKLAŞIMLAR
2.1. Evsizliğe İlişkin Tanımlamalar
Birleşmiş Milletler’in Evsizlikle Mücadele Strateji belgesi; evsizliği insanları toplumsal yapılara
bağlayan unsurlardan kopuş olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda evsizlik yanlızca; belli bir
mek}nda uyuma olanağından ziyade; hiçbir yere ait olmamanın imalarını taşımaktadır.
Evsizliğe ilişkin tanımlar sadece sokakta uyuyanları kapsayan bir nitelikten; riskler ve
nedensellikleri kapsayan bir niteliğe dönüşmüştür. Aşırı kalabalık, güvensiz ve standartların
altında bir barınma, istemsiz şekilde barınaklardan kalma, yüksek düzeyde gürültü kirliliğine
maruz kalma gibi genişletici tanımlamalarda evsizlik tanımları içerisine girmeye başlamıştır.
Gelişmekte olan ülkelerden bazıları evsizliği arazi ve barınma olanaklarına sahip olmamak
olarak tanımlarken bazıları ise; standart altı konutlarda yaşamak olarak tanımlamaktadır (UN,
2000:13).
Portekiz’de evsizlik; yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, zihinsel ve fiziksel durumdan
bağımsız şekilde; kamusal alanda, güvenli olmayan bir barınakta, acil barinma veya geçici evsiz
barınma mek}nlarında yaşayan bireyler olarak tanımlanmıştır. Danimarka’daki evsizlik tanımı
ise; kendilerine ait ev veya odaya sahip olmayan bununla birlikte aile veya arkadaşlarıyla
sözleşmeye bağlı olmadan geçici şekilde yaşayan veya sonraki gece kalacak yeri olmayan
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insanlar olarak ifade edilmiştir. Almanya’daki evsizlik tanımlamasında ise iki grup “evsiz”
statüsünde değerlendirilmektedir. Bu gruplar şu şekilde ifade edilmiştir.
i. Herhangi bir kamu kurumu (STK’ler ve yerel yönetimler) tarafından kendilerine geçici
konaklama/barınak sağlanamayan kişiler. Bu gruptakiler sokakta uyuyanları ve kendi
evlerinin bulunmaması nedeniyle geçici olarak arkadaş ve akrabalarının yanında kalanları ve
kalıcı yaşam alanı olarak tasarlanmayan yapılarda yaşayanları kapsamdaktadır.
ii. Yerel makamlar veya STK’lardan kendilerine geçici geçici barınma/sığınma olanağı
sağlananlar (Bush vd, 2014:16-18).

2.2. Evsizliğe İlişkin Teorik Yaklaşımlar
Evsizlik sorununa ilişkin teorik yaklaşımlara katkıda bulunan çalışmalar yapısalcı ve bireyselci
yaklaşım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapısalcılar, işsizlik ve yoksulluk eğilimleri, konut
piyasası ve genel anlamda ekonomik ve bazende büyük ölçekli sosyal politikalara odaklanarak
evsizlik sorununu açıklamaya çalışmışlardır. Bireysel faktörler üzerinden evsizlik sorununa
yaklaşanlar; bireylerin zihinsel hastalıkları, alkolizm, madde bağımlılığı gibi özelliklerine
odaklanmışlardır (Main,1998:42). 1990’larda evsizlik politikalarına ilişkin öne çıkan teorik
yaklaşlardan bir diğeri Yeni Ortadoks olarak adlandırılan görüşlere dayanmaktadır. Bu
yaklaşım evsizliğin doğası itibariyle bireysel ya da yapısal nedenlere dayanmadığını bunun
yerine yapısal ve bireysel faktörlerin etkileşiminden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Yapısal
faktörler arasında, konut ve emek piyasasının, kültürel ve politik faktörlerin eşitsizliğe katkı
sağladığı (cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer damgalama biçimlerine) bununla birlikte refah, halk
sağlığı ve sosyal konut sistemlerinin işletilme biçiminin de evsizlik sorununa etki oluşturduğu
ifade edilmiş ilave olarak ta evsizlik olgusunda bireysel faktörlerin (ihtiyaçlar, karakteristikler,
deneyimler ve davranışlar) etkili olduğu ileri sürülmüştür. (Pleace,2016:20).

3. EVSİZLERİN SAĞLIK SORUNLARI
Evsizlerin toplumsal yaşamda önemli sorunlarından biri sağlık alanına ilişkindir. Bu kapsamda
dünyanın farklı bölgelerinde saha çalışmaları yürütülmekte ve bu saha çalışmalarına dayalı
kanıt temelli kamu politikaları oluşturulmaktadır. Saha çalışmaları ile evsizlerin ölüm
nedenleri araştırılmakta zihinsel ve fiziksel kapsamda tespit edilen sorunlarına yönelik kamu
politikaları geliştirilmektedir. Sağlık alanında sağlık hizmetlerinden kaçınma durumları,
fiziksel anlamda madde bağımlılığı, alkol tüketimi, viral hepatitlerle enfekte olma sorunları,
(HIV, Hepatit türleri), kişisel hijyen durumları, tüberküloz, ayak sağlığı, tütün kullanımı,
kardiyavasküler rahatsızlıkları, hipertansiyon, kanser vb hastalıklara yakalanma durumları
araştırma alanları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda araştırma sonuçlarına dayalı olarak,
kamu sağlığı alanında alınacak tedbirlere yönelik öneriler getirilmektedir.
Evsizlere yönelik gerçekleştirilen saha çalışmalarında dikkat çeken sonuçlar elde edilmektedir.
Örneğin Boston kentinde yapılan bir çalışmada (Bagget vd,2003) klinik hizmetlerde görülen
gelişmelere rağmen, 1988-1993 yılları arasında evsiz insanların ölüm oranlarının çok yüksek
kalmaya devam ettiğini vurgulanmıştır. Saha çalışmalarından elde edilen verilere göre
Boston’da evsiz insanlarda gözlemlenen HIV virisu yerini aşırı dozda uyuşturucu kullanımına
bırakmıştır. Bu kapsamda çalışmada, aşırı dozda madde kullanımını önlemeye yönelik kamu
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sağlığı alanında girişimlerin ve sosyal politika tedbirlerinin önemi vurgulanmıştır. Amerika
Birleşik Devletleri’nde yapılan bir başka çalışmada (Noska vd:2017) evsizlere ilişkin HIV, HCV,
HBV test sonuçlarının depolandığı veri tabanları incelenmiştir. Elde edilen bulgularda; evsizler
arasında bu enfeksiyon hastalıklarının görülme oranının yüksekliği vurgulanmıştır. Bu
kapsamda evsiz statüsünde bulunan kişlerde %63.8 oranında HIV, %78,1 oranında HCV, ve
%52.8 oranındaki HBV virüsü tespit edilmiştir. Bu bağlamda; evsizler arasında bu enfeksiyon
hastalıklarının görülme oranındaki yüksekliğe dikkat çekilmiş ve bununla ilgili entegre sağlık
hizmetlerinin gerekliği üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Viral hepatitlere ilişkin benzer nitelikte 597 olgu üzerinde yapılan bir çalışmada kronik Hepatit
B, Hepatit C, HIV enfeksiyonları üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuş ve evsizlerde kronik
hepatit C ve eş fonksiyonlarının yaygın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında elde
edilen temel bulgulardan biri HIV ve Hepatit B virüsü ile enfekte olan hastalarda sıklıkla HCV
ile birlikte enfekte olmalarıdır (Cheung vd,2002).
(Matthew J. Tovd vd,2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmada evsizlerin ayak sağlığına
odaklanılmıştır. Çalışma kapsamında bu alana ilişkin bir literatür taraması yapılmış, bu
alandaki yazında 333 makale içerisinden önceden belirlenmiş kriterler kapsamında 17 makale
belirlenmiştir. Bu makalelere ilişkin yapılan değerlendirmede, evsizlerin herhangi bir ayak
problemi prevalansının çalışma populasyonlarında %9 ile %65 arasında değiştiği tespit
edilmiştir. Ayak sağlığına ilişkin yapılan taramalarda, nasır ve tırnak patolojileri ile
enfeksiyonların yaygın ayak sağlığı sorunları olarak öne çıktığı ifade edilmiştir. Ayak
patolojilerinin diyabet gibi kronik hastalıklarla ilişkisi diğer elde edilen bulgular arasındadır.
Çalışmada, evsiz olmayan insanlara oranla; evsizlerin tineapedis, ayak ağrıları, yürüme ve
uygun olmayan ayakkabıların kullanılmasıyla ilişkili ayak problemlerinin daha olası olduğu
ifade edilmiştir. Evsizlerin sağlık sorunlarından biri Tüberküoz hastalığıdır. Evsizler üzerinde
(Bamrah R.S vd,2013 ) tarafından yapılan çalışmada genel nüfusa kıyasla evsizlerde tüberküloz
hastalığın 10 kat daha fazla olduğu, bu hastaların tedavilerini tamamlama olasılıklarının daha
düşük ve hastalar arasında madde bağımlılığının daha yüksel olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
kapsamda çalışmada Tüberkülozun evsizler üzerindeki aşırı yükünü azaltmaya yönelik halk
sağlığı müdahalelerinin gerekliliği vurgulanmıştır.
Louisiana, New Orleans’ta bulunan bir evsiz kliniğinde yapılan çalışmada kardiyovasküler
hastalığın evsiz erişkinlerde önemli bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilmek istenmiştir.
Bu kapsamda evsiz kliniğinden rastgele seçilen 100 evsiz ile şehir içi kliniklere giden 200 evsiz
statüsünde olmayan kişiler kardiyavasküler hastalıkları açısından karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma faktörleri açısından hipertansiyon, diabet mellitus tip 2, sigara içim durumu ve
hiper kolestronomi durumları incelenmiştir. Çalışma sonucunda; hipertansiyon durumlarının
evsiz statüsündeki insanlarda görülme oranı %65 iken diğerlerinde %52, sigara içimi
evsizlerde %75 iken diğerlerinde %57 olarak bulunmuştur. Diyabet prevalansı veya total
kolestrolde ise farklılık gözlenmemiştir. Bu kapsamda yapılan sonuç değerlendirmesinde;
hipertansiyon ve sigara içiciliğinin evsizlerde daha yaygın olduğu ifade edilmiştir. Bu verilere
dayanılarak kardiyovasküler hastalık prevalansını azaltmak için ve masraflı sağlık
harcamalarının önüne geçmek için eğitici ve önleyici programların önemi vurgulanmıştır
(Szerlip ve Szerlip,2002). Rotterdam kentinde evsizlere yönelilk gerçekleştirilen saha çalışması
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2001-2010 yıllarını kapsamaktadır. 2096 “evsiz” statüsündeki kişileri kapsayan çalışma
süresince 265 evsiz ölümü gerçekleşmiştir. Çalışmada Rotterdam kentindeki genel nüfusun
ölüm oranına göre evsiz statüsündeki kadın “evsiz” ölüm oranının 5 kat, erkek “evsiz” ölüm
oranının 3 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaş grupları açısından yapılan
değerlendirmede 20-44 yaş aralığında ölüm oranının 8 kat, 60 üstü yaş grubunda ise ölüm
oranının genel nüfusa oranla 1.5 kat fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Nusselder vd,2013).
Amerika Birleşik Devletleri özelinde 601 denek üzerinde yapılan çalışmada; olguların
neredeyse yarısında (601 olgu), son zamanlarda (son 3 ay içerisinde) alkol kullanımına
rastlanmış ve yine olguların en az 1/3’ünün yasadışı bir ilaç kullandığı bulgusu elde edilmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgulara göre; son 3 ay içerisinde en çok yasadışı uyuşturucu olarak
esrar kullanımına ( %19,) rastlanmış, kokain kullanım oranı %16 ve opioid kullanım oranı
(%7.5) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada; katılımcıların yarısından fazlasında orta ASSIST
tanımlı orta veya yüksek riski madde kullanımının varlığı ayrıca tespit edilmiştir. (Strignfellow
vd,2016)
Los Angeles kentinde 974 evsiz kadının d}hil edildiği çalışmada ise evsiz kadınların çalışmanın
yapıldığı tarih öncesi yılda, %13 oranında tecavüze uğradığı ifade edilmiştir.(Wenzel vd,
2000).

4. EVSİZLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELERDE ÜLKE UYGULAMALARI
“Evsiz”lerin farklı nitelikteki sorunlarına stratejik yaklaşım geliştiren ülkeler bu doğrultuda ilk
adım olarak soruna yönelik kavramsal tanımlama ve ilgili yasal düzenlemelere yönelmektedir.
Yasalara dayanan söz konusu stratejiler birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Bu stratejiler
kimi zaman ayrı bir stratejik belgesi olarak düzenlenmekte kimi zaman devletin farklı yönetsel
yapılarını sorumlu tutan bir nitelik taşımaktadır. Bu durum, ülkelerin yönetsel anlamda kamu
yönetimi sistemleriyle doğrudan ilgilidir. Gerek ekonomik anlamda sosyal harcamaları artıran
(barınma ve sağlık harcamaları) gerekse sosyal anlamda entegrasyon, dışlanma,
hoşgörüsüzlük gibi toplumsal maliyetleri olan sorunun çözüne yönelik ülkelerin izledikleri
stratejiler politik transferi örneği olarak şu şekilde ifade edilebilir.
Estonya’daki evsizlik sorununa ilişkin hedeflerin net olarak belirlenmediğini ifade eden (Käsk
ve Käsk,2018:69), bu hedeflerin net biçimde belirlenmesi gerektiğini, ancak h}lihazırda
Estonya’da kalkınma alanında mevcut doküman sayısının şaşırtıcı şekilde fazla olması
nedeniyle evsizlere yönelik ayrı bir stratejinin belirlenme olasılığının bulunmadığını ifade
etmektedir. Bu noktada çalışma tarafından öne sürülen görüşlerden biri; Estonya Refah
Kalkınma Planı’na (Estonya’da yoksulluğun azaltılmasına ilişkin yönetsel birimlerin
görevlerini ve izlenecek stratejileri belirleyen plan) evsizlerle ilgili bir bölüm eklenmesidir.
Evsizlere yönelik strateji belgeleri aracılığı ile tedbirler almaya çalışan ülkelerden biri
Portekiz’dir. Portekiz, “Evsiz İnsanların Entegrasyonu İçin Portekiz Stratejisi 2017-2023”
(“The Portoguese Strategy for The Integration of Homeless Persons 2017-2023”) kapsamında
(ENIPPSA Stratejisi) bir takım stratejiler geliştirme yoluna gitmiştir. Bu stratejiler, Bakanlar
Kurulu kararı ile Temmuz 2017 tarihinde onaylanmıştır. Portekiz’de “evsizlere” yönelik
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stratejik olarak yenilenen devlet ilgisi; sivil toplum örgütlerinden gelen baskı ve önceki evsizlik
stratejisine dahil olan diğer hükümet dışı aktörlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca konuya
ilişkin samimi bir politik gündemin oluşması devlet ilgisinin artmasında önemli bir etkendir.
Portekizde evsizlere yönelik belirlenen stratejinin ana unsurları olarak şu ilkeler sıralanabilir;
i. Evsizlik olgusuna ilişkin geçmiş tecrübe, bilgi, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının ele
alınması, ii. Evsizlerin toplumsal entegrasyonunu teşvik etmeye yönelik müdahalelerin
güçlendirilmesi, iii. Evsizlere ilişkin koordinasyon, izleme ve değerlendirme mekanizmalarının
güçlendirilmesi. Portekiz’de stratejilerin uygulanması; bu üç hedefe odaklanmış bu kapsamda
eylem planları oluşturulması ve çok çeşitli kurumsal paydaşları da içeren bir dizi önlem ve
faaliyetin uygulanması tasarlanmıştır.(Baptista, 2018:96)
Evsizlere yönelik strateji geliştiren ülkelerden biri İspanya’dır. İspanya Ulusal Evsizlik
Stratejisi, evsizliği sona erdirmeyi amaçlayan bir strateji belgesi olarak ortaya çıkmıştır.
Stratejide temel vurgulardan biri evsizlerin sayısının hızla artmasına ilişkindir. Nitekim,
İspanya’da evsizlerin sayısı, 2005 yılında 21.900 iken, 2012 yılında 22.938 olmuştur. Strateji
belgesinde 18-29 yaş arası kadın evsizlerin durumları özel olarak vurgulanmıştır. Strateji
belgesinde temel vurgulardan biri, İspanya’da beş yıldan fazla yaşayan Avrupalı olmayan
evsizlerin sayısında görülen artıştır. Bu kapsamda 2005’te toplam “evsiz”lerin oranı içinde
Avrupalı olmayan evsizlerin oranı %19 iken 2012’de %58 olarak ifade edilmiştir. Strateji
belgesi “evsiz” lerin sayısına ilişkin bir hedef belirlemiş ve 2020 yılı için bu hedefi 18.000
olarak ifade etmiştir. Strateji kapsamında belirlenen amaç ve hedefler şu şekilde ifade
edilmiştir. i. Evsizliğin önlenmesi, ii. Ayrımcılık ve nefret söylemine ilişkin toplumsal
farkındalığın artırılması, iii. Evsizlerin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünü temin etmeye yönelik
hizmetlerde bulunulması, iv. “Evsiz” insanların kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine
olanak sağlanması, v. Evsizler için kamu hizmeti sisteminin geliştirilmesi, bilgi ve
değerlendirme mekanizamalarının kurulması. Bu kapsamda önleyici hedefler belirlenmiş,
evsizlerin kurumlardan tahliyesine yönelik protokollere düzenlemeler getirilmiştir. Evsizlere
yönelik farkındalığın artırılması, evsizlerle iletişimi geliştimeye yönelik planlama yapılması,
evsizlere yönelik hoşgörüsüzlük ve ilgilsizliğin ortadan kaldırılmasına ve şiddetin önlenmesine
yönelik tedbirler alınması, konut temelli yaklaşımlara dayalı geniş bir konaklama hizmetinin
sunulması diğer hedefler arasında yer almaktadır. (Baptista,2016:102).
Evsizlere ilişkin politika üreten bir başka ülke Hollanda’dır. Hollanda’da 2016 yılı itibariyle
evsiz insanların sayısı; Ulusal İstastistik Ofisi rakamlarına göre 31.000 düzeyindedir. Bu sayıya
sokakta uyuyanlar, evsizler barınağında kalanlar, kısa süreli konaklama mek}nlarında kalanlar
ile düzensiz şekilde akraba ve arkadaşlarında kalanlar da d}hil edilmiştir. Evsizliğin
önlenmesine ilişkin Hollanda merkezi yönetimi tarafından alınan kararlardan biri yerel
yönetimlere fon aktarımıdır. Bu bağlamda Hollanda da, 43 belediyeye evsizlik sorununun
çözümünde kullanılmak üzere merkezi bütçeden fon aktarımı gerçekleştirmiştir. Yine, “Sosyal
Destek Yasası” ile belediyelere evsizlere ilişkin yeni sorumluluklar yüklenmiş, evsizlik önleme
politikalarıyla bütünleşik olarak onların akıl sağlığı, madde bağımlılığı ve öğrenme güçlüğü gibi
alanlarda yaşadıkları sorunlara ilişkin yeni bölgesel planlar geliştirme sorumluluğu verilmiştir.
Bu kapsamda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı ile Yerel Otoriter Birliği stratejilerin
koordinasyonundan sorumlu tutulmuştur. Bakanlığın genel sorumluluğu; hukuki sistemin
işleyişi, desantralize edilmiş politikaların ve politika geliştirme sürecinin gözetimi olarak
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belirlenmiştir. Süreçte yerel yönetimler; yerel ve bölgesel ölçekteki politikaların belirlenmesi
ve uygulanmasından sorumlu tutulmuş; sürecin işleyişine yönelik raporlama konusunda kendi
yerel meclislere karşı sorumlu kılınmışlardır (FEANTSA,2017).
Evsizlere ilişkin İngiltere örneğine bakıldığında 2015 sonbaharına ait verilere göre tahmini
olarak 3569 kişi sokakta uyuyan (rough-sleeping) statüsündeki evsizlerden oluşmaktadır.
Toplam evsiz statüsünde yaşayanların sayısı ise 57.740 dır. İngiltere örneğine ilişkin dikkat
çeken özelliklerden biri özellikle gece sokakta yaşayan evsizlerin (rough-sleeping) uyruklarına
ilişkindir. Sokakta yaşayan evsizlerin %41’i Birleşik Krallık, %37’si Merkez ve Doğu Avrupa
ülkesi vatandaşlar %22’si ise diğer göçmenlerden oluşmaktadır. Politika ve stratejilere ilişkin
bir değerlendirme yapıldığında, İngiltere’da evsizlik konusunun yasal anlamda güçlü bir
dayanağı olduğunu ifade etmek gerekir. İngiltere’de evsizlik konusuna ilişkin yasal
düzenlemeler 1996 Konut Yasası, 2002 tarihli Evsizlik Yasası ve 2002 tarihli Konaklama
Öncelikli İhtiyaç Usulleri adını taşıyan düzenlemelerdir. Evsizlik yasası ile yerel yönetimlerin
yasal yükümlülükleri düzenlenmiş ve evsizlerin uygunluk, öncelik ve niyet durumları (bireysel
olarak evsizliği tercih etme), dikkat alınarak yerel yönetimlere değerlendirme yetkisi
verilmiştir. Öncelik ilkesi gereğince, bağımlı çocukları olan haneler, hamile kadının yaşadığı
haneler, zihinsel hastalık ve fiziksel sakatlığı olan aileler ile yangın ve sel gibi acil durumların
sonucu olarak evsiz kalanlar öncelikli hizmet sunulacak kişiler olarak tanımlanmıştır. Evsizlik
yasası yerel yönetimlere; yerel evsizlik stratejisinin formüle edilmesi, yayınlanması ve düzenli
olarak gözden geçirilmesi gibi görevler de yüklemiştir (FEANTSA,2016).

5. TÜRKİYE’DE EVSİZLİK POLİTİKALARI
Evsizlere yönelik kamusal hizmet sunumunun temel dayanakları anayasa ve yasa düzeyindeki
yasal düzenlemelerdir. Anasaya’nın (5, 10, 17, 57, 58, 60, 61) maddeleri kimi zaman genel bir
ifade ile (1982 Anayasası/ 5. ve 17 madde) kişilerin maddi ve manevi varlığının
geliştirilmesini ve konut ihtiyacının karşılanmasını (1982 Anayasası 57. Madde) devletin temel
amaç ve görevleri arasında sıralarken, kimi zaman gençlerin alkol, uyuşturucu madde, kumar
ve benzeri kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik tedbirleri alma konusunda devletin
sorumluluğuna özel bir vurguda bulunmuştur.(1982 Anayasası/ 58.Madde). Benzeri şekilde
yaşlıların, engellilerin ve çocukların korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve bu
konularda gerekli teşkilatma yapısını oluşturmak devletin sorumluluğundaki görevler
arasında sayılmıştır (1982 Anayasası / 10, 60-61 Madde).
Konuya yasa düzeyinde baktığımızda yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve görevlerini
düzenleyen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda da benzeri hükümlerin yer aldığı
görülmektedir. Nitekim 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili hükmü gereğince
belediyeler yetişkinler, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yerine getirmek ve bu kapsamda sosyal tesis kurmakla görevli, yetkili ve
sorumlu kılınmıştır (5216/ 7. Madde v. bendi). Yine Kanun’nun 13. Madde’si hemşehri
hukukuna ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu kanun maddesi kapsamında belediyeler;
hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması
konusunda gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü kılınmış; süreçte üniversiteler, kamu kurum
niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin
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katılımını esas alan bir yaklaşımın benimsenebileceği hüküm altına alınmıştır. Kadınlar,
çocuklar için konuk evleri açılması, kamu hizmetinin vatandaşlara en yakın yerde ve uygun
yöntemlerle sunulacağına ilişkiln düzenlemeler (5216/ 14. Madde), dezavantajlı gruplara
yönelik hizmetlerin görülmesinde katılımcılık esaslı bir yönetim anlayışı (5216/ 77.madde),
dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımların
belediyenin giderleri arasında gösterileceğine ilişkin düzenlemeler (5216/60 Madde) evsizlere
ilişkin belediyeler tarafından görülecek hizmetlerin hukuki alt yapısını oluşturduğu ileri
sürülebilir. Yine, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Daire
Kanun” da evsizliğe neden olabilecek sorunlar kapsamında barınma imkanı başta olmak üzere
bir takım önlemlerin ve yardımların teminini hüküm altına almıştir. 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu’da; muhtaç durumda olan insanlara sosyal adaleti
pekiştirici tedbirleri almaya ilişkin düzenlemelere yer vermiştir.
Yine 27.02.2003 tarihli İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile her ilde, ilk etapta en az bir tane olmak
üzere
sığınma
evi
veya
merkezi
kurulması
talep
edilmiştir.
www.psikiyatriksosyalhizmet.com/evsizlerle-ilgili-bir-sosyal hizmet-modeli-onerisi
Türkiye’de evsizlere yönelik uygulamalar açısından bakıldığında Valilik ve belediye düzeyinde
Kimsesizler Evi, Barınma Evi, Evsizler Evi adını taşıyan uygulamalarla farklı hizmetler
sunulmaktadır Türkiye’de “evsizler” üzerinde yapılan saha çalışmaları son derece sınırlıdır.
Saha çalışmalarının yetersizliği bu alana ilişkin kanıt temelli kamu politikası oluşturma
sürecinin en önemli engellerinden biridir. Evsizlere ilişkin bir strateji belgesinin ve bu strateji
belgesi ile bütünleşik eylem planlarının oluşturulabilmesi için saha çalışmalarına dayalı
verilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Evsizlere ilişkin Eskişehir özelinde 34 olgu üzerinde yapılan bir çalışmada; evsizlerin kentin
karasal ikliminden dolayı park veya açık alan yerine çoğunlukla metruk binalar ve kapalı
alanlarda yaşadıkları ifade edilmiş, mek}n seçimine rağmen, evsizlerin ölümünün kış aylarında
donma nedeniyle gerçekleştiği belirtilmiştir. Çalışma kapsamında; aşırı soğukların
kardivasküler hastalıklar açısından risk faktörü olduğu bu sebeple; evsizlerin kış aylarında
barınabilecekleri ve karınlarını doyurabilecekleri merkezlerin açılması gerektiği
vurgulanmıştır. Yapılan saha çalışmasına dayanılarak; Eskişehir’de evsizliğin bir sorun olduğu,
bu sorunun tanımlanmasının alınacak önlemlerin belirlenmesinde ilk aşama olduğu
değerlendirmesi yapılmıştır. Saha çalışmasının önemli bulgularından biri; evsiz ölümlerinin
önlenebilir ve tedavi edilebilir nitelikteki hastalıklardan kaynaklanmasıdır. Çalışma
kapsamında evsizlerin ölüm nedenlerinin ayrıntılı olarak soruşturulmasının, otopsi ve
tetkiklerin eksiksiz yapılmasının soruna ilişkin belirlenecek politikalar açısından önemli
olduğu ifade edilmiştir (Çelikel vd,2015:83-86).
Ankara özelinde 1997-2006 yılları arasında yapılan çalışmada 127 “evsiz” olarak
nitelendirilebilecek ölüm gerçekleştiğini ifade eden Yağan (2009:38-47), ülkemizde ölümü
gerçekleşen evsiz insan sayısı içinde kadınların oranının düşük olduğunu bunun Türk
toplumunun sosyo-kültürel yapısından kaynaklandığını ifade etmektedir. Çalışmada evsiz
insan ölümlerindeki yaş aralığınının ülkü nüfusunun altında olmasının, sorunun öncelikli
sorun olarak ele alınmadığının göstergesi olduğunu ileri sürülmüştür. Çalışma kapsamında;
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Ankara’da; evsiz ölümlerinin kış aylarında gerçekleşmesi evsizlere yönelik izlenen politikaların
ve alınan önlemlerin yetersizliği ile ilişkilendirilmiştir. Olguların otopsiye alınmamasının; ölü
muayene ve keşif tutanaklarında bildirilen ölüm nedenlerinin güvenlirliği açısından sorun
teşkil ettiği ayrıca belirtilmiştir Saha çalışmasında olguların ölüm nedeninin %70’inin doğal
olmayan nedenlerden; %54’ünün ise doğal nedenlerden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Doğal
ölüm nedenleri açısından temel bulgulardan biri; %18.7 oranı ile kalp hastalıklarının birinci
sırada yer almasıdır. Çalışma bu kapsamda evsiz ölümlerinin önlenmesine yönelik bir takım
önerilerde bulunmuştur. Barınma evlerinin sayısının ve işlevselliğinin artırılması, sağlık
hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve sağlık problemlerinin takibinin yapılması bu
öneriler arasında yer almaktadır.
İstanbul özelinde 1991-1995 yılları arasında yapılan çalışmada; 126 “evsiz”in ölüm
nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ölümlerin belli bölgelerde (BeyoğluAksaray) toplanmasının nedeni bu bölgelerde evsiz insanların yaşabilecekleri ortamların bu
bölgelerde daha fazla olması ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmada evsiz ölümlerinde cesetlerin
%75’inin açık ortamda bulunduğu ifade edilmiştir. Bu durumun temel gerekçelerinden biri
olarak evsizler için yapılmış özel barınma evlerinin olmayışı ve evsizlerin halka açık alanlarda
yaşamları sürdürmeleri gösterilmiştir. Evsiz statüsündeki 126 kişiden 120’sinin erkek olması
ise toplumun ataerkil yapısı ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Olguların üzerinde herhangi
bir kimlik bulunmaması, (%87) evsizlerin toplumsal süreçlerden izole olduğunun kanıtı olarak
değerlendirilmiştir. Saha verilerine göre; evsiz ölümlerinde yaş aralığı en çok 41-50 yaş olarak
tespit edilmiş, evsiz ölümlerinde olguların 103’ünün (%82) Ekim-Nisan döneminde
gerçekleştiği belirtilmiştir. Bu durumun; evsiz insanlara özgü özel barınma evlerinin olmayışı,
evsizlerin açık ortanda yaşamaları, doğal etkenlerden yeterince korunmamaları ve buna bağlı
olarak enfeksiyon hastalıklarının artışı ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmanıın temel
vurgularından biri; adli tıp alanında “evsizlik” kavramının bir “antite” olarak yaygın biçimde
kullanıma girmemesinden kaynaklı olarak adli tabibler arasında yeterince önemsenmemesidir.
Çalışmanın sonuç bölümünde enfeksiyon, travma ve madde bağımlılığı gibi önlenebilir
nedenlerin azaltılmasında geniş tabanlı bir politika izlenmesi, evsizliğin tek başına bir risk
faktörü olarak ele alınmasına yönelik anlayışın gelişmesi, evsiz insan tanımının net olarak
yapılması gibi öneriler getirilmiştir. (Altun,1997:30-38). 2011 tarihli “Türkiye’deki Evsizlere
Dair Durum Tespit” adını taşıyan Raporda; evsizlere ilişkin üç ana talep dile getirilmiş ve bu
talepler şu şekilde sıralanmıştır (EAP,2011:15).
i. Valilik ve belediyeler öncülüğünde süresiz şekilde işletilen evsiz yurtları/merkezleri
açılması. Bu merkezlerde evsiz statüsündeki insanların bakım tedavi ve rehabilitasyonlarının
uzman kişilerce yapılması, SHÇEK ve belediyeler tarafından verilen hizmetlerin süreli şekilde
değil, kalıcı şekilde devam etmesi
ii. Önerilen tesisler açılıncaya kadar, devletin ilgili kurumlarının öncülüğünde bina ve otellerin
kiralanması
iii. Evsizlerin 24 saat boyunca yetkililere bildirilebileceği bir iletişim ağının kurulması, bu
merkezin sağlık ve sosyal hizmet uzmanları, kolluk güçleri ve önerilen evsiz merkezleriyle
koordineli çalışması. Rapor’da bir takım talepler ayrıtılandırılmış evsiz insanları için kurulacak
merkezlerin yaş, cinsiyet, madde bağımlılığı, ruh sağlığı gibi durumlarının özel olarak dikkate
alınması gerekliliği vurgulanmıştır.
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Konuya ilişkin 19-21 Nisan 2004 tarihli, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü 1.Sosyal Hizmetler Şurası’da; öneriler bölümünün 13. Maddesinde “Sosyal hizmet
kuruluşları, başta büyük şehirler olmak üzere, evsiz ve kimsesiz olup sokaklarda yaşayanlar
için, sürekli hizmet verecek gece barınma evleri kurulmalıdır” şeklinde öneri getirilmiştir.
(SHÇEK, 2004:18)

SONUÇ
Gerek insani yönden gerekse toplumsal ve ekomomik maliyetleri açısından
değerlendirildiğinde evsizlere ilişkin mako ve mikro düzeyde kalıcı ve profesyonel nitelikte
politika geliştirilmesi zorunluluktur. Evsizlik sorununa yönelik ilk olarak ifade edilmesi
gereken unsur, yeni kamu yönetimi anlayışına uygun şekilde evsizlik sorunu ortaya çıkmadan
önce önleyici müdahalelerde bulunmaktır. Evsizlik sorununun Türkiye’ye özgü tanımının
yapılması evsizlik stratejisinin oluşturulmasında belirleyici etki oluşturacaktır. Söz konusu
stratejinin belirlenme sürecinin çok aktörlü olarak tasarlanması, farklı kurumsal kapasitelerin
etkin kullanımını sağlayacaktır. Strateji belgesinin oluşturulmasında önemli faktörlerden biri
kamuoyu baskının oluşturulması ve medyanın bu süreçte etkin olarak rol almasıdır. Evsizlik
stratejisinin belirlenmesi ve bu kapsamda oluşturulacak bir eylem planının işlerlik kazanması
aktörlerin yetki, görev ve sorumluluklarının netleşmesini sağlayacaktır.
Evsizlik sorunun çözümüne ilişkin önemli unsurlardan biri saha çalışmalarının eksikliğidir.
Saha çalışmalarının artması; kanıta dayalı bir kamu politikası oluşturulmasını olanaklı
kılacaktır. Ayrıca politika transferi kapsamında dünya genelinde iyi uygulama örneklerinin
transferi sorunun çözümünde izlenencek etkin yollardan biri olarak değerlendirilebilir.
Evsizlik sorununa ilişkin önemli sorun alanlarından biri evsizlerin toplumsal algısına
yöneliktir. Toplumsal algıya yönelik hoşgörüsüzlük ve ilgisizliğin önüne geçmeye yönelik kamu
spotu yayınları evsizlerin bu alandaki sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilir. Evsizlerin
önemli sorun alanlarından biri olan barınma ihtiyacının çözümüne yönelik TOKİ ve KİPTAŞ
gibi merkezi ve yerel düzeyde konut üreten aktörlerin kurumsal kapasitelerinin etkin şekilde
kullanılması, süreçte kamu-özel sektör ortaklığı modeline dayalı projelerin geliştirilmesi
barınma sorununa yönelik kalıcı çözümler üretebilir. Evsizlere ilişkin bölgesel düzeyde
oluşturulacak ve sürekli güncel tutulacak bir veri tabanı oluşturulması bu alandaki politikalara
yön verecektir. Örneğin Marmara Bölgesi özelinde değerlendirecek olursak Marmara
Belediyeler Birliği bünyesinde ilgili aktörler aracılığı ile oluşturulacak ve güncellenecek veri
tabanı bu alandaki politikaların tek merkezden etkin şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Yerel
yönetimlerin hizmet sunumunda karşılaştıkları sorunlardan biri mali kaynağa ilişkindir. Bu
kapsamda merkezi yönetim tarafından yerel yönetimler bu alanda kullanılmak üzere fon
aktarımı sağlaması hizmet sunum sürecini etkin kılacaktır. Yerel yönetimlere Hollanda
örneğinde olduğu yasa ile konuya ilişkin yeni yetki ve görevler verilmesi, merkezin denetim ve
gözetimde etkin bir kamu politikasını olanaklı kılacaktır. İngilter’de örneğinde olduğu gibi
evsizlere yönelik sorumlulukların netleştirildiği bir idari yönetsel yapı sorunun etkin
çözümünün en önemli unsuru olacaktır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUM YARARINA PROGRAM UYGULAMASI: ÖĞRENCİ
GÖRÜŞ VE TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Mehmet Levent KOCAALAN*
Bülent ARPAT**
ÖZET
Günümüzün en büyük sosyo-ekonomik sorunlarından biri olan işsizlikten en fazla etkilenen
gruplardan biri gençlerdir. Son yıllarda, özellikle yükseköğretim mezunu genç nüfusta işsizlik
artışı dramatik düzeylerdedir. Gençlerin çalışma hayatının pratiklerinden yoksun olmaları ve
piyasa tarafından talep edilen niteliklerden uzak olmaları, bu sorunun başlıca nedenleri olarak
kabul görmektedir. İşsizliğin azaltılması ve gençlerin mezuniyetleri sonrası işgücü piyasasına
geçişlerinin kolaylaştırılması, aktif istihdam politikalarının (AİP) temel amaçlarından biridir.
AİP içerisinde “Toplum Yararına Program-TYP” adı verilen ve kamu yararına ücretli çalışmayı
kapsayan bir modül uygulanmaktadır. Bu modüle üniversite öğrencileri de eklenmiş ve tatil
dönemlerinde ücretli ve sigortalı çalışma olanağı sağlanmıştır. Programın amacı öğrencilerin
hem işgücü piyasasını tanımalarını hem de öğrenciliğine ilişkin giderlerini karşılayacak bir
gelir elde etmelerine destek olmaktır. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin TYP’ye yönelik
görüşlerini ve tercihlerini değerlendirmektir. Araştırmada temel demografik değişkenler ile
bursluluk durumu, öğrencinin ailesinin gelir durumu, öğrencilik dışı çalışma durumu gibi
sosyo-demografik değişkenlere göre de değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla öğrencilere 20
soruluk elektronik anket uygulanmıştır. Araştırma, kesitsel yapıda ve nicel desendedir.
Araştırma bulgularında öğrencilerin %71,42’sinin ailesinin hane gelirinin, asgari ücret
düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir çalışma ilişkisi içinde olmayan öğrencilerin
%82,9’u program kapsamında çalışmayı tercih etmektedir. Hane halkı geliri asgari ücret
düzeyinde olan öğrencilerin %85,18’i çalışmayı tercih etmekte iken, burslu öğrencilerde
TYP’den %86,11 oranında faydalanma düşüncesindedir. Öğrencilerin %50,73’ü, TYP’nin
mezuniyet sonrası iş bulmalarına katkı sağlayacağını düşünmektedir. Bu bulgulara göre TYP,
hem çalışma alışkanlığı kazandırma hem de asgari ücret düzeyinde ücretlendirme özelliğiyle,
üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak nitelikte bir uygulama
olarak değerlendirilmektedir. Ancak öğrenci tercihlerinin büyük ölçüde TYP’den yararlanma
şeklinde belirlenmesi, uygulamada, bu derece büyük bir talebin karşılanmasının güçlüğüne
ilişkin tereddütleri ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplum Yararına Program, Üniversite Öğrencisi, İşgücü Piyasası.

*Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi, Honaz MYO, mlkocaalan@pau.edu.tr
**Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Honaz MYO, barpat@pau.edu.tr
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PROGRAM APPLICATION FOR SOCIETY IN UNIVERSITY STUDENTS: AN APPLICATION
ON THE EVALUATION OF STUDENT OPINIONS AND PREFERENCES
Abstract
One of the most affected societies is one of the most affected socio-economic problems. In
recent years, the unemployment rate of the young population, especially of higher education
graduates, is at dramatic levels. The fact that young people lack the practices of working life
and are far from the qualities demanded by the market is considered as the main reasons for
this problem. Reducing unemployment and facilitating young people's transition to the labor
market after graduation is one of the main objectives of active employment policies (AIP).
Within the AIP, a module called bir Community Benefit Program-TYP verilen is applied to the
public interest. This module has been added to university students and it is possible to pay
paid and insured during the holiday periods. The aim of the program is to support students
both to recognize the labor market and to earn an income to cover their expenses. The aim of
this study is to evaluate the opinions and preferences of students about TYP. In the study,
socio-demographic variables such as basic demographic variables and scholarship status,
income level of the student's family, and non-student working status were also evaluated. For
this purpose, a 20-question electronic questionnaire was applied to the students. The research
is cross-sectional and quantitative. In the research findings, it was found that 71.42% of the
students 'households' household income was at the minimum wage level. 82.9% of the
students who do not have any working relationship prefer to work under the program. While
85.18% of the students whose household income is in the minimum wage level prefer to work,
it is thought that they will use 86.11% of the students in the scholarship. 50,73% of the
students think that the TYP will contribute to finding employment after graduation. According
to these findings, TYP is considered as an application that will facilitate the transition of the
university students to the labor market by providing both the study habit and the minimum
wage level compensation. However, the choice of student preferences to use the TYP in large
scale, in practice, raises concerns about the difficulty of meeting such a large demand.
Keywords: Community Benefit Program, University Student, Labor Market.
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1. GİRİŞ
Toplum yararına çalışma kapsamındaki işler düzensiz, güvencesiz ve düşük gelirli işler
olmaları ve yoksullukla dindirme olanağı bulunmadığı için sıklıkla eleştirilmektedir (Gün,
2013). Uygulama kapsamına okul harcamalarına katkı sağlamak amacıyla, üniversite
öğrencileri de dahil edilmiştir. Toplum Yararına Program (TYP) olarak anılan uygulama ile,
yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç)
çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda
kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle uygulanabilen bir çalıştırma
uygulamasıdır. Uygulama, “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile yürürlüğe sokulmuştur. TYP’nin aşağıdaki alanları kapsar şekilde uygulanması
öngörülmüştür:
● Doğanın korunması.
● Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
● Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
● Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.
TYP uygulamasında usul ve esaslar aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2018):
● Yararlanma Süresi: En fazla 3 aydır. Bu süre hakkında açıklayıcı bir ifade bulunmaması
nedeniyle, bir yıl içinde en fazla 3 ay değil, toplam öğretim süresi içinde en fazla 3 ay
faydalanılabileceği şeklinde yorumlanmaktadır.
● Faydalanılabilecek Dönemler: TYP döneminde, dersleri devam eden öğrenciler ile zorunlu
staj yapmakta olan öğrenciler uygulamadan yararlanamayacaklardır.
● Çalışma Süresi: Haftada 3 gün ve günde 8 saat olarak uygulanacaktır.
● İzin Süreleri: Kullanılabilecek ücretsiz izin süresi 5 gündür.
● Ücret: Günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutardır. Hafta tatili günleri ile çalışmanın yapılmadığı diğer günler için ödeme
yapılmamaktadır.
2. UYGULAMA
Araştırmanın amacı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin TYP’ye katılım konusundaki
düşüncelerinin değerlendirilmesidir. Değerlendirme, öğrencilerin çeşitli demografik özellikleri
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bağlamında yürütülmüştür. İstatistiklerde betimsel ve çıkarımsal yöntemler kullanılmıştır.
Araştırma kesitsel teknik ve nicel araştırma desenine uygun olarak yürütülmüştür.
Araştırma örneklemi Pamukkale Üniversitesi MYO’larında okuyan 203 öğrenciden
oluşturulmuştur. Öğrencilerin seçiminde kolayda örnekleme metodu kullanılmıştır.
Uygulamanın yapıldığı MYO programları bankacılık ve sigortacılık, büro yönetimi ve yönetici
asistanlığı, halkla ilişkiler ve tanıtım, iş sağlığı ve güvenliği, işletme yönetimi, muhasebe ve
vergi uygulamaları, pazarlama, sağlık kurumları işletmeciliği ve sosyal hizmetlerdir.
3. BULGULAR
TYP’nin mezuniyet sonrası iş bulmaya katkı sağlama derecesi hakkında öğrenci görüşleri Tablo
1’de görülmektedir.
Tablo 1: Öğrencilerin TYP’nin İş Bulmaya Katkısı Hakkındaki Düşünceleri
Frekans

Yüzde

Geçerli

Birikimli

Yüzde

Yüzde

4

2,0

2,0

2,0

Evet

108

53,2

53,2

55,2

Hayır

8

3,9

3,9

59,1

Kısmen

83

40,9

40,9

100,0

Toplam

203

100,0

100,0

Tablo 1’e göre öğrencilerin %53,2’si TYP’nin iş bulmaya katkı sağlayacağını düşünür iken,
kısmen katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı %40,9’dur. TYP’yi istihdam ile
ilişkilendirmeyenlerin oranı ise %3,9 düzeyindedir.
Öğrencilerin TYP kapsamında çalışma tercihlerine ilişkin bulgular Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Öğrencilerin TYP Kapsamında Çalışma Tercihleri
Frekans

Yüzde

Geçerli

Birikimli

Yüzde

Yüzde

3

1,5

1,5

1,5

Evet

167

82,3

82,3

83,7

Hayır

33

16,3

16,3

100,0

Total

203

100,0

100,0
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Tablo 2’ye göre öğrencilerin %82’si TYP’den çalışma amacıyla faydalanmayı düşünmekte iken,
%16,3’ü bu kapsamda çalışmayı düşünmemektedir.
Tablo 3’de, öğrencilerin ailelerinin gelir durumlarına göre TYP tercihleri görülmektedir.

Tablo 3: TYP’den Faydalanma Tercihinin Ailenin Gelir Durumuna Göre Dağılımı
0-2000
2001300140015001 TL
TL arası 3000 TL 4000 TL 5000 TL
ve üstü
TYP’den
Faydalanma
Tercihi

Evet

124

29

7

3

2

165

Hayır

21

6

3

0

3

33

145

35

10

3

5

198

Toplam

Ailesinin ücret geliri asgari ücret ve altındaki bantta yer alan öğrencilerin 124’ü (%85,51’i)
TYP’den yararlanmayı tercih ederken, 21 öğrenci (%14,48’i) TYP’den faydalanmayı
düşünmemektedir. Ailesi asgari ücret bandında olan öğrencilerin TYP’den faydalanmayı
düşünmemelerinin nedeni elde ettikleri burs geliri, herhangi bir çalışma ilişkisi içinde olmaları
ya da sağlık durumlarının çalışmaya engel teşkil etmesi olabilir. Tablo 3’e göre üst gelir
grubunda ailelerin sayısı azdır ve üst gelir grubundaki aileye mensup öğrencilerde de çalışma
tercihi beyan edilmiştir.
Araştırma kapsamındaki öğrencilerin burs gelirine ilişkin verileri Tablo 4 ve Tablo 5’de
görülmektedir.

Yanıtsız
Evet
Hayır
Toplam

Tablo 4: Burslu Öğrenci Verileri
Geçerli
Birikimli
Frekans
Yüzde
Yüzde
Yüzde
3
1,5
1,5
1,5
48
23,6
23,6
25,1
152
74,9
74,9
100,0
203
100,0
100,0

Tablo 4’ye göre örneklem içindeki öğrencilerin %23,6’sı burs almakta, %74,9’u herhangi bir
burstan yararlanamayan öğrenci grubundan oluşmaktadır. Öğrencilerin burs tutarlarına ilişkin
veriler Tablo 3’de görülmektedir.
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Tablo 5: Öğrencilerin Burs Geliri Tutarları
Burs
Geçerli
Birikimli
Frekans Yüzde
Tutarı
Yüzde
Yüzde
Geçerli
200 TL
1
2,1
2,1
2,1
300 TL
1
2,1
2,1
4,3
460 TL
1
2,1
2,1
6,4
470 TL
30
62,5
63,8
70,2
475 TL
1
2,1
2,1
72,3
500 TL
13
27,1
27,7
100,0
Toplam
47
97,9
100,0
Geçersiz
1
2,1
Toplam
48
100,0
Tablo 5’e göre öğrencilerin burs tutarları 200 TL ile 500 TL arasında değişmektedir.
Öğrencilerin %23,15’i burs almaktadır.
SONUÇ
TYP, üniversite öğrencilerinin okul masraflarını karşılamak amacıyla, sömestre ve yaz
dönemlerinde çalıştırılmalarını içermektedir. Üniversite öğrencilerinin çalışma tercihlerini
belirlemeye yönelik olan yapılan araştırma, uygulamaya büyük bir talep olacağını
göstermektedir. Uygulamanın başta düşük gelirli gruplar olmak üzere, tüm gelir gruplarındaki
ebeveynlerin çocuklarınca tercih edileceği anlaşılmaktadır. Üniversite öğrenimlerini burslu
olarak sürdüren gruplarında uygulamaya yoğun ilgi göstereceği anlaşılmaktadır.
TYP’ye olan yoğun talebin bütünüyle karşılanıp karşılamayacağı konusunda şu anda net bir
bilgi bulunmamaktadır. Ancak talebin büyüklüğü, öğrenci yoksulluğunun ulaştığı noktayı
göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
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POSTMODERNİZM SÜRECİNDE GÖÇ OLGUSUNA İLİŞKİN KÜLTÜR TARTIŞMALARI
Cansu IŞIK*
ÖZET
Yoğun bir ulusötesi sermaye ve işgücü akışı ağına bağlı olan dünya ekonomisi, iç ve dış göç
akışı ile ve hareketlilikle işlemektedir. Öte yandan koşullarının kırılganlığı ise toplumsal
istikrasızlık, geçici vatandaşlık ve kalıcı olmayan yerleşimler gibi sorunlara neden olmaktadır.
Küreselleşme, farklılıkların hareketliliği ve toplumsal kimliğin yersiz-yurtsuzlaşmasıyla
ilgilidir. Kendilik ve ötekilik arasında kalan göçebe özne ve göçebe bilinç tasviri ile, ileri küresel
toplumların “akış halinde” söylemleriyle de yüzleşilmektedir. Bu bağlamda, “Ortak kültür
özelliklerinin halklar arasında işbirliğini ve tutarlılığı kolaylaştırırken kültürel farklılıkların
ayrılıkları ve çatışmaları desteklemesinin sebebi ne olabilir? ” Samuel P. Huntington’un
Medeniyetler Çatışması (ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması) adlı eserinde İfade ettiği bu
sözce günümüzde göçmenlerin kültürel entegrasyonu konusunda “çokkültürlülük” ve
“vatandaşlık/kimlik” tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Sosyal entegrasyonun
boyutlarından biri olan “kültürleşme”, özellikle son dönemde göç çalışmalarında entegrasyon
bağlamında incelenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 1990’lardaki “yeni vatandaşlık”
anlayışının etkilerinden biri de dışlama/dahil etme eksenini de düşünerek, post-modern
dönüşün temel çerçevelenmesini oluşturan “öteki”ne ve “farklılığa” karşı duyulan sorumluluğu
değişen toplumsal sınıflar bağlamında resmin içine alarak irdeleyecektir. Tablo böyle olunca
çokkültürlülük ile milliyetçilik arasındaki ilişki de irdelenmelidir. Popülist milliyetçi ve dünya
genelinde yükselen yeni sağın varlığı söz konusu iken “göç” olgusu ortada bir “kriz” olarak
durmaktadır.”
“En ufacık bir farklılık bile kıyaslanmaya yol açıyor” sosyolog “Nilüfer GÖLE’nin sözcesiyle.
“Öteki tarafından istila edilme korkusu, benliğini ve evini yitirme korkusu ”. (Kontrol edilmesi
gerekir)
Anahtar Kelimeler: Göç, kültür, postmodernizm.

* Doktora Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, cansusk@yahoo.com
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“CULTURAL DISCUSSIONS ON IMMIGRATION IN POSTMODERNISM PROCESS”
Abstract
The world economy, which is connected to a dense transnational capital and labor flow
network, operates with the flow of internal and external migration and mobility. On the other
hand, social instability causes problems such as temporary citizenship and non-permanent
settlements. Globalization is concerned with the mobility of differences and the irrelevantnationalization of social identity. With the depiction of nomadic subject and nomadic
consciousness between self and otherness, the flowing discourses of advanced global societies
are also confronted. In this context, “ What can be the reason why cultural differences support
cultural differences and conflicts while facilitating the co-operation and co-ordination of common
cultural characteristics?” Samuel P. Huntington's Statement of Clash of Civilizations (and the
Re-Establishment of the World Order) This statement, which is now expressed in his book
Multiculturalism and Citizenship / Identity has brought about the integration of immigrants.
One of the dimensions of social integration, culturing has started to be examined in the context
of integration especially in the recent migration studies. In this study, one of the effects of the
concept of new citizenship eley in the 1990s will consider the exclusion / inclusion axis and
examine the responsibility for the modern other, and the difference which constitute the basic
framing of post-modern return, taking into account the changing social classes.
The table should also examine the relationship between multiculturalism and nationalism.
While the populist nationalist and the emerging new right in the world is in existence, the
phenomenon of “migration stands as a crisis.
”Even the slightest difference leads to a comparison” with the word of the sociologist Nilüfer
GÖLE. “Fear of invasion by the other, fear of losing self and house “. (Bknz: Türkçe özet)
Keywords: Migration, culture, postmodernism.
1. GİRİŞ
Süreç olarak, bütüncül olmayan, ayrık, geçişken bir göçebe öznelik halinde olduğumuzu
söylemenin yanlış olmayacağı kanısındayım. Yoğun bir ulusötesi sermaye ve işgücü akışı ağına
bağlı olan dünya ekonomisi, iç ve dış göç akışı ile ve hareketlilikle işlemektedir. Bu esneklik ya
da gerçek iş koşullarının kırılganlığı ise toplumsal istikrasızlığa, geçici vatandaşlığa ve kalıcı
olmayan yerleşimlere yol açmaktadır. Küreselleşme, farklılıkların hareketliliği ve toplumsal
kimliğin yersiz-yurtsuzlaşmasıyla ilgilidir. Kendilik ve ötekilik arasında kalan göçebe özne ve
göçebe bilinç tasviri ile, ileri küresel toplumların “akış halinde” söylemleriyle de
yüzleşilmektedir.
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Bu bağlamda, “Ortak kültür özelliklerinin halklar arasında işbirliğini ve tutarlılığı
kolaylaştırırken kültürel farklılıkların ayrılıkları ve çatışmaları desteklemesinin sebebi ne
olabilir?” Samuel P. Huntington’un Medeniyetler Çatışması (ve Dünya Düzeninin Yeniden
Kurulması) (Huntington: adlı eserinde İfade ettiği bu sözce günümüzde göçmenlerin kültürel
entegrasyonu konusunda “çokkültürlülük” ve “vatandaşlık/kimlik” tartışmalarını da
beraberinde getirmiştir.
Stuart Hall, antropolog Marry L. Pratt’tan aldığı “kültüraşımı”- “transculturation” kavramına
başvurur. Bu kavram ile Hall, kültürel melezlemelerin gelişiminin özel koşullarının birbirine
karışmaların göreceli esnekliğini getirdiğini gösterme olanağı verir. Bu birbirine karışmalar,
evrenselleşen zeminde kültürel göstergelerin dolaşımıyla olduğu kadar, toplumsal
alışverişlerde dil kullanım pratikleriyle de görünebilir ve okunabilir kılınmıştır.
Göçmenlerin, yaşadıkları ülkenin kültürünün göstergelerini korudukları ve sonunda bu
göstergelerin birbirine karışıp yeni göstergeler yaratıp çeşitlendiği yer yer çatıştığı
gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada 1990’lardaki “yeni vatandaşlık” anlayışının etkilerinden biri de dışlama/dahil
etme eksenini problematize ederek, “öteki”ne ve “farklılığa” karşı duyulan sorumluluğu farklı
kategorileri ve sosyal grupları da resmin içine alarak irdeleyecektir. Metodolojik milliyetçilik
yaklaşımlarının “biz” ve “onlar” ayrımı, 21. yüzyılın karşılıklı bağımlılık dünyasında, kültürel
sınırlar içinde yeni yaklaşımlarla tanımlanabilecektir.
Tablo böyle olunca çokkültürlülük ile milliyetçilik arasındaki ilişki de irdelenmelidir. Popülist
milliyetçi ve dünya genelinde yükselen yeni sağın varlığı söz konusu iken “göç” olgusu ortada
bir “kriz” olarak durmaktadır.”
En ufacık bir farklılık bile kıyaslanmaya yol açıyor sosyolog “Nilüfer GÖLE’nin sözcesiyle. “Öteki
tarafından istila edilme korkusu, benliğini ve evini yitirme korkusu”. Bu karşılaşma zemininde
“söylemler” de bu ayrımın sınırlarında varlığını sürdürmektedir(Göle, 2010)
Farklı postmodern öznelliklere işaret eden Zymunt Bauman da endişelerini dile getiren
düşünürlerden biridir. Köklerinden edilmiş insanların- göçmenlerin, sığınmacıların, kalıcı bir
ikametgahları bulunmayan insanların-sayısının her geçen gün önüne geçilmez bir şekilde
artması ile birlikte Akışkan Modernite teorisini geliştirmiştir. Bauman’ın belirttiği üzere,
sıvıları ve gazları katılardan ayıran şey, Encylopaedia Britannica’daki ifade ile, sıvıların ve
gazların “durağan durumdayken içlerinde geçtiği hayal edilen bir düzleme etki eden güçlere
direnememesi” ve bu nedenle “üzerlerine bir güç uygulandığında şekillerinin sürekli
değişmesidir. Bu tür bir kuvvete maruz kalan sıvı ve gaz haldeki maddenin bir kısmının diğer bir
kısmına göre sürekli ve geri dönüşsüz bir şekilde yer değiştirmesi, akışkanlara özgü bir özellik
olan ve “akış” adı verilen bir duruma yol açar (Bauman, 2017: 25)”. Akışkanlaştırıcı/sıvılaştırıcı
güçler “sistemden” “toplum”a, “politika”dan (gündelik) yaşam politikalarına yönelmiş-ya da
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toplumsal bir aradalığın “makro” düzeyinden çıkarak “mikro” düzeyine inmiştir. Dolayısıyla
burada öne çıkan, “hareketlilik” ve “değişkenlik”tir.
Postmodernizm «Her şey sonrası» ile ifade edilebilecek bir değişim sürecidir. David Mclellan,
postmodernizmin, moderniteye bir tepki ve onun bir uzantısı olduğunu ve modernitenin
başarılarından ve ikilemlerinden beslenerek yaşadığını belirtmiştir. Burada moderniteden
kastedilen, bilim ve aklın hayata geçirilmesi sayesinde maddi ve ahlaki ilerleme sağlama
yönündeki Aydınlanma düşüncesidir. Bu bağlamda, Postmodern düşünürler, «üst anlatılar»
dedikleri evrensel şemalara karşı kuşkuculuk beslerler.
Postmodernsit düşünürler üç iddiaya ağırlık verirler:
• Jacques Derrida düşünürlere göre, gerçekliğe dair imgelerimiz yoluyla karşı
karşıya kalmaktayız. Gerçekliğe dair açıklamalarımızı kelimelerle kurarız. Gerçeklik de
onu betimlerken kullandığımız kelimeler, imgeler ve benzetmelerden oluşmaktadır.
• Benlik, modernist düşüncedeki güvenli ve egemen varlık rolünü yitirir.
• Üçüncüsü postmodernizm gibi, farklılığı ve çeşitliliği kendi başına birer değer
olarak görür. Kimliğin en yalın tanımında görüleceği üzere, “başkalığın” var olması ile
“benlik” bölünmüştür(Mclellan , 2012: 88-89).
Artık farklı kolektif toplumsal pratiklerin ortaya çıktığı yeni bir «ultra-çoğulcu» toplumun
oluşacağı fikri söz konusudur. Bu bağlamda «sivil toplum» kavramı siyasal düşünceye dönüş
yapmıştır.
Burada tartışmanın merkezinde aslında postmodern sürecin bir parçası olan “belirsizlik” söz
konusudur. Girişte de belirttiğim üzere, “hareketlilik” ve değişkenlik” bu sürecin bir parçasıysa,
toplumlar post-endüstriyel çağa, kültürler postmodern çağa girerken, “göç” olgusunun da
belirsiz bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz.
Derrida için geleneğin merkezinde kendi bulunuşunu kendisine ancak “dil” yoluyla
gösterebilen bir varlık olarak “insan” tanımı yer almaktadır. Buna göre, konuşma dilindeki
sözcükler hiçbir aracıya konu olmaksızın doğrudan düşüncenin anlatımıdırlar; çünkü onlar
yalnızca konuşulduklarında vardırlar, dahası söylendiklerinde konuşanın içinde
duyulabilmektedirler. Buna karşı yazı dilindeki sözcükler, onları dile getiren konuşmacı
ortadan kaybolduğunda dahi işlevlerini yerine getirebildiklerinden, düşünceye dışsaldırlar.
Konuşma bu anlam da doğrudan doğruya düşüncenin gövdelenmesi iken, yazı yalnızca
konuşmanın ikincil bir göstergesidir. Bu bağlamda Derrida’ya göre ben “öteki”ne, benden farklı
olan “başka”ya açık olmak, onu çağırmak, davet etmek zorundadır. Dolayısıyla postmodern
zeminde “diyalog” etkin bir gerçeklik kazanmaktadır. Bunu söylem ve göstergeler dünyasında
aramak mümkün duruma gelmektedir.
Ürettiği bazı kavramlar aracılığla özne’nin ya da aynı’nın ve öteki’nin ya da başka’nın nasıl
anlaşılabileceğini gösteren Derrida “Öteki’nin İcadı” Makalesi’nde, “icat” ve “masal” kavramları
aracılığıyla ben’den ya da aynı’dan başka ya da öteki olana ulaşılabilirliğin ya da
ulaşılamazlığın çözümlemesini yaparak mutlak yasa olarak gösterdiği "öteki"liğin önemini
vurgular. Derrida’ya göre özneyi oluşturan, içinde doğmuş olduğu söylemdir. Derrida’ya göre
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önceden inşa edilmiş mevcut bir dil olmaksızın, hiçbir tür deneyimimizi aktaramayız. Şeyleri
tanımlayabilmemiz, bazı kategoriler ile açıklanmazsa mümkün değildir(Derrida, 2011, özet).
Dolayısıyla, postmodernizm aynı zamanda bir süreçtir. Göç olgusuna ilişkin “hareketliliği” ve
“değişkenliği” ön plana alan bir süreç olarak belirginleşmektedir.
Suriyeli Sığınmacı ve Mülteci Hareketleri
Sığınmacıların ve mültecilerin Türkiye’ye hareketleri düzensiz göç özellikleri göstermektedir.
Sığınmacıların ve mültecilerin hareketleri ulusal ve uluslararası hukuk ile meşruluk kazanmış
bir olgudur. Türkiye 1951 BM Cenevre Sözleşmesi’ni ve 1967 Ek Protokolü’nü imzalamıştır.
Türkiye, Cenevre Sözleşmesi’ni 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış olsa da, içinde bulunulan
bölgenin potansiyel risklerini azaltmak için, pek çok ülke gibi, sözleşmeyi kısıtlamalarla
imzalamıştır. Kısıtlamalardan ilki sözleşmenin içinde yer alan “zaman aralığı” ile ilgilidir. Buna
göre sadece “1951 öncesi olaylar” için bu mülteci statüsünden söz edilmektedir. Bu kısıtlama
1967 protokolü ile büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. İkinci ve daha önemli olan ve devam
eden kısıtlaması “coğrafi” olandır(Erdoğan & Kaya, 2015: 285-286).
Türkiye, Cenevre Sözleşmesi’ndeki genel tanım yerine sadece Avrupa ülkelerinden, Avrupa
Konseyi’ne üye olan ülkelerden gelecek sığınmacıları “mülteci olarak kabul etmektedir.
Türkiye’nin 2014’ten bu yana dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olduğunu
söyleyebiliriz. 2013 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile,
mülteci olduğu tespit edilse de Avrupalı olmayan kişiler için “şartlı mülteci” kavramı ikame
edilmiştir((Erdoğan & Kaya, 2015: 315). 63. Madde ile “İkincil koruma” statüsü karşımıza
çıkmaktadır.
Uzmanlar, hukuki, teknik, uluslararası bağlamından farklı olarak toplum içinde “mülteci,
“sığınmacı, “geçici koruma statüsü”, “misafir”, gibi kavramların tartışılmasının, Suriyeliler’in
uzun süre kalması ve daha geniş bir zaman dilimine yayılmaları açıklanabilecek bir süreç ile
ilgili olduğunu vurgulamaktadırlar.
Böyle bir durum Türkiye’de göç olgusunun “söylemler” zemininde “kültür” kavramı ile
tartışılabileceğini göstermektedir.
Kültür Kavramının Gelişimi
Kültür kavramı, insanın birliği olgusunu farklılıklarıyla ele almaktadır. İnsan özünde bir kültür
varlığıdır. Denys Cuche’nin belirttiği üzere insanın kontrol ve imgelemi altında bir yeniden
uyum süreci yaşandı. Kültür bu bağlamda, insana yalnız çevresine uyma olanağı vermez.
Çevreyi kendine, ihtiyaçlarına, amaçlarına uydurmayı sağlar; kültür doğanın dönüştürülmesini
hazırlar.
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Geniş anlamıyla yaşam ve düşünüş tarzına değinen kültür kavramı zaman zaman belirsizliğe
yol açsa da bugün geniş bir biçimde kabul görmüştür. Ancak modern kültür olgusu 18. yy da
ortaya çıkışından bu yana sürekli tartışmalara da neden olmuştur. Çünkü kültür, sembolik
düzenle ile bağı arasında anlama ilişkindir.
18. yüzyıla sözcüğün modern anlamının oluşma dönemi olarak bakılsa bile, 1700’de “kültür,
Fransız sözlüğünde (vokabüler) eski bir sözcüktür. Latince cultura’dan gelen ve tarlalara ve
çiftlik hayvanlarına verilen bakım anlamına gelen sözcük, 18. yy sonlarına doğru ekilmiş biçilmiş
toprak anlamına geliyor. Bu anlam sadece artık bir durum anlamını vermiyor, hareket
bildiriyor, bir toprağı işlemek eylemi gibi. Mecazi anlamı 16. Yüzyılın ortasında oluşuyor ve bir
zihin yetisinin işlenmesi, onu geliştirmeye çalışmak anlamlarına geliyor. Ancak bu anlam, 17.
Yüzyılın sonuna kadar yaygın değil ve akademik olarak da kabul görmüyor. Kültür sözcüğü
mecazi anlamda 18. yyda kendini göstermeye başlıyor. Bu anlamda Fransız Akademisi
Sözlüğüne giriyor. Daha çok bir tamlama olarak kullanılıyor. Örneğin, sanat kültür, edebiyat,
bilim kültürü gibi. Giderek kültür kavramı tamlamalardan kurtulmaya başlıyor ve gerçek
anlamına ulaşıyor. Tek başına zekanın formasyonu, eğitimi anlamında kullanılmaya başlıyor ve
durum olarak kültüre geçiliyor.
Denys Cuche bu kullanımı yüzyılın bitiminde, kültürün bu bağlamda, İnsan’ın özgünlüğü
olduğunu, kültür ve uygarlık kavramlarına birbirine karıştırmamak gerektiğini belirtmiştir.
Zaman zaman birlikte kullanılsalar da tam olarak aynı değiller. Kültür daha çok kişilerdeki ileri
gidişi, uygarlık daha çok kolektif ilerleyişi çağrıştırır.
Kültür kavramı, “anlamın” genişlemesiyle, kolektif bir niteliğe bürünüyor. Bir insan
topluluğuna özgü niteliklerin bütününü de anlatmaya başlıyor (Cuche, 2013: 9-23).
Farklılıkların Belirginleşmesi: Kimlik ve Çokkültürlülük Tartışmaları
Zygmunt Bauman’ın kavramsallaştırmasında akışkan modern dünyanın sakinlerinin
farklılaştığı yer de hareket halindeki insanların varlığıdır. Aslında yeniden üretilen bir hareket
halindelik. İnşa ediyor ve bir arada tutuyoruz.
Dolayısıyla, müzakere edilemeyen kimlikler Bauman’ın vurguladığı üzere, başarısız olacaktır.
Ancak burada belirtilmesi gereken, kimliğe duyulan özlemin, kendisinin de muğlak olan
güvenlik arzusundan beslendiğidir.
Özellikle belirli bir kimliğe bağlılık anlamsız hale gelirse, Bauman’ın ifade ettiği üzere, ilk ve
son seçilmiş tek kimliği “bağlantılar ağı” ile değiştirirsiniz. Ancak bunu yaptığınız anda
bağlanmak ve bu bağlılığı güvenilir kılmak her zamankinden daha rahatsız edici bir hal alabilir
ve kimliğin yokluğu ile de karşı karşıya kalınabilir (Bauman, 2017:
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Bu tartışmayı başlatmamın nedeni, farklılık içinde ve farklılığa rağmen birliği nasıl
sağlayacağız ve birlik içinde farklılığı nasıl konumlandıracağız? sorusuna bir yanıt aramaktır.
Özellikle de 2011’de Suriye’den Türkiye’ye yönelen kitlesel göçlerde bu soru aynı zaman da bir
kırılma oluşturmaktadır. Beklentiler ve karşılaşmalar zemininde “kırılma”ları betimlemek
durumunda olduğumuzu ve bu süreçte çözüm arayışlarının teorik bir tartışma ile
çözülebileceği inancındayım. Postmodernizm süreci ile birlikte kimlik de sıcak bir gündem
olarak beliriyor. Birbiriyle uyum içinde demek nasıl bir “toplum” hayal ediyoruz cümlesine de
yanıt aramaktır aynı zamanda. Çok kültürcülük tartışmaları da bu bağlamda eleştirilmekte
hem de yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır.
Değişen Toplumsal Sınıflar
Michel Bourse, günümüzde çokkültürlü modern toplumlarda (örneğin Fransa ve Hollanda)
kültürel sorunların ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Çok sayıda, toplumsal, kültürel, etnik
gruplar nasıl bir arada yaşayabilir sorusu başlangıç kısmında da belirttiğim üzere önemli bir
toplumsal sorun haline gelmiştir. Birçok Avrupa ülkesinde-gelişmekte olan ya da eski sömürge
ülkelerden gelen -göç dalgalar-, kültürel kimlik çeşitliliğini nasıl bir arada tutacağız sorusunu
da gündeme getirmiştir.
Bu bağlamda iki ve daha çok kültürün tanışmasından söz ettiğimizde, kültürün tarihsel ve
değişmez bir yapım olduğu ve o konudaki bilgilere erişince edinilebileceği ilkesinden yola çıkılır.
Buna karşılık, kültürlerarasılıkla birlikte, bir kültürden diğerine aktarıma olanak tanıyan,
bilişsel, duygusal ve davranışsal yetenekler düzeyine erişilmiş olunur (Bourse, 2009: 19-22).
Buradan “etkileşimler” zemininde kimliğin yaşama ve ifade etme tarzı da çeşitlenir.
İnsanlar hareket halinde, imgeler, tıpkı düşünceler gibi, dolaşıyorlar, Özellikle de internet ve
yeni medya aracılığıyla çağdaş toplumlar giderek daha fazla iletişim halindedir. Bu buluşmalar
ve karşılaşmalar zemininde, çağdaş yeni ırkçılığın görünümleri tartışılırken, sözü edilen şey,
kültürler çatışmasıdır ve reddedilen şey, mutfaklar, ibadetler, konuşmalar kısacası
başkalarının alışkanlıklarıdır. Yeni ırkçılığın farkedilmeyen bir türdür. Kültürlerin mesafesi,
kültürel benzeşme, içe kapanma, kimliğin bastırılması gibi birçok konuda bu kapsamda
değerlendirilebilir.
Michel Bourse, üç temel sorun alanını belirler:
 Dilsel farklılıklara rağmen ya da bunlar sayesinde dil ve iletişim sorunu,
 Kimlik sorunu ve buna bağlı kültürlerarası ilişkiler,
 Temsiller dinamiği sorunu ve önyargının yeniden üretimi.
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SONUÇ
2011’den sonra Türkiye’de göç olgusu karşısında bir kırılma yaşanmıştır. Algıların
betimlenmesinde önemli olduğunu düşündüğüm “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve
Uyum” (Erdoğan, 2018: 132) adlı çalışmadan bir örnekleme ile bu kırılmanın neden önemli
olduğundan bahsetmek isterim:
M. Murat Erdoğan’ın çalışmasında yapılan kamuoyu araştırmasında Türk toplumu kültürel
olarak Suriyeliler’e çok yakın olduğumuzu düşünmemektedir. %54,9’u Suriyeliler’in
Türkiye’de tamamının ya da bir bölümünün kalacağı görüşündedir (Erdoğan, 2018: 132).Böyle
bir algının oluşmasında tabii çok çeşitli etmenler var. Çalışmanın tamamında bu sorulara cevap
bulabilirsiniz.
Toplumsal sınıfların yurttaşlık üzerindeki etkileri açıkça görülebilir. Hatta çoğu zaman, din,
etnisite, ulusal farklılıklar, kültür gibi unsurlar aslında oldukça çoğu insanda tabularla,
yargılarla ve sınırlarla dolu oluşumlar olabilmektedir. Günümüzde çatışma ve gerilimler de
değerler ve inançlar üzerinden yoğunlaşabilmektedir. Küresel sosyal bir değişimden
bahsetmek mümkündür. T.H Marshall& T. Bottomore, bu değişimleri kısaca sıralamışlardır:
“Misafir işçiler, göçmenler, sığınmacılar, tüccarlar ve akademisyenler gibi örneklerde
görüleceği üzere ulus-ötesi nüfus hareketlerinin yaygınlaşması; yasal, bilimsel sözleşmelerde
insan haklarına saygı ilkesinin belirleyici unsur haline gelmesi; uluslararası insani yardım ve
sığınmacı kabulü konularında görüldüğü gibi ulus devletlerinin sorumluluklarının ulusal
sınırları aşması ve küreselleşen çevre konularında bireysel sorumlukların artması gibi
değişimlerden söz edilebilir (Marshall & Bottomore, 103)
Bu koşullara bakıldığında W. Kymlicka ve I. Young sosyal bilimcilerin verdikleri mesajın
önemli olduğunu söyleyebilirim. Çeşitlilik içinde birlik (unity in diversity) & ”farklılık içinde
birlik”.” Bu model, farklılıkların korunması ilkesini benimsemektedir. Ulusal güvenliğe tehdit
oluşturabilecek yeni tehditler tanımlanabiliyor değişen dünya düzeninde. Dolayısıyla “sadakat
ve güvenlik” söyleminin önemli olduğunu düşünüyorum.
Postmodernizmin yarattığı bu belirsiz uğrakta, Chantel Mouffe’un ifade ettiği çok taraflılığa
doğru gidilirken (Mouffe, 2013: 133), “güven” öncelikli ilişkiler nasıl inşa edilir sorusu
yanıtlanmaya çalışılmalıdır.
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE YÖNELİK BİR GÖNÜLLÜLÜK
ÇALIŞMASININ İÇERİĞİNE GENEL BAKIŞ: GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA REHBERİ
Büşra SUBAŞI YURTÇU*
Yeşim GÜLEÇ ASLAN*
ÖZET
Otizm spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı bireyler ve aileleri için sağlık kurumlarına ziyaret zor
bir süreç haline gelebilmektedir. OSB tanılı bireyin günlük rutinin bozulması gibi nedenlerle
artabilen davranış sorunlarının yanı sıra, sağlık çalışanlarının OSB hakkındaki bilgi ihtiyaçları
ve gönüllü desteğin olmaması bu sürecin zor geçmesindeki etmenlerdendir. Sağlık
çalışanlarının OSB ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin ve gönüllü
desteğinin önemi doğrultusunda; İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) bünyesinde “Hastane
Arkadaşım Olur musun?” adlı bir Otizm Gönüllülük Programı (OGP) projesi başlatılmıştır. Bu
çalışmada, bu programın süreci ve çıktıları temelinde oluşturulan gönüllü çalışma rehberi
sunulmuştur. Bu tür gönüllülük çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde, belirli ölçütler
doğrultusunda hazırlanması ve yürütülmesi gerektiğinden, bu rehberin ileride
gerçekleştirilecek gönüllülük çalışmalarına yol gösterici olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, gönüllülük
OVERVIEW OF THE CONTENT OF A VOLUNTEERISM STUDY FOR AUTISM: THE
VOLUNTEER WORK GUIDE
Abstract
Hospital visits can be a difficult experience for children with autism spectrum disorder (ASD)
and their parents. In addition to the behavioral problems that may increase due to the
deterioration of the daily routine of the individual, the lack of ASD information of healthcare
workers and insufficient voluntary support are the factors that make this process difficult. In
line with the importance of improving the awareness and knowledge levels of healthcare
workers about ASD and the importance of voluntary support, An Autism Volunteer Program
(AVP), was initiated at Istanbul Medeniyet University (IMU) under the name of “Be My Hospital
Friend”. In this study, a volunteer study guide based on the process and outputs of this
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program be presented. This guideline is expected to guide future voluntary work, as such
voluntary work needs to be prepared and conducted in accordance with certain criteria within
the framework of a specific program.
Key Words: Autism spectrum disorders, volunteering
GİRİŞ
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı bireylerin, çeşitli sağlık sorunları ve tıbbi kontrolleri
için sık gittikleri sağlık kurumlarında günlük rutinlerinin bozulması gibi çeşitli nedenlerle
OSB’ye özgü güçlükleri artabilmektedir. Dolayısıyla, sağlık kurumlarında geçirilen süre, birey
ve ailesi için zor bir süreç haline gelebilmektedir (Carbone, Behl, Azor, & Murphy, 2010;
Carbone, Murphy, Norlin; Azor, Sheng, & Young, 2013; Havercamp, Ratliff-Schaub, Navas
Macho, Johnson, Bush, & Souders, 2016).
Sağlıkla ilgili süreçlerin zor geçmesinde, sağlık kurumları çalışanlarının hepsinin OSB
hakkındaki bilgilerinin yeterli olmamasının etkisi de söz konusudur. Sağlık kurumlarındaki
çalışanlarla ve geleceğin sağlık çalışanları olacak üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen
araştırmalar, bu kişilerin OSB ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin, sağlık
kurumlarında yaşanan güçlüklerin azalmasında etkili olduğunu göstermektedir (Carbon et al.,
2013; Havercamp et al., 2016). Ayrıca, OSB tanılı bireye ve ailesine destek olacak gönüllülerin
olmaması da zorluklarda rol oynamaktadır (Carbon et al., 2010; Hall, 2012). Gönüllüler,
herhangi bir maddi karşılık beklemeden sundukları destekle OSB tanılı birey ve ailesinin tüm
yaşantılarını kolaylaştırmaktadır. Gönüllüler, sağlıkla ilgili işlerin yürütülmesindeki rutin
işlerle (örneğin, ailenin eşyalarını taşıması yardımcı olmak, aile resmi işleri yürütürken OSB
tanılı bireyle ilgilenmek, ulaşımla ilgili konulara yardımcı olmak, vb.) ve resmi ve/veya evrak
işleriyle (sağlık kurumundan randevu almak, fotokopi çektirmek, evrak imzalatmak, vb.) ilgili
destek verebilmektedirler. Ayrıca, sağlık kurumundaki bekleme sürelerini OSB tanılı birey için
keyifli hale getirebilecek etkinlikler yapmak (beklerken bireyle boyama gibi boş zaman
etkinlikleri yapmak, vb.) ve sağlık çalışanlarına bilgi aktarmak (bireyin tanısı, vb.) şeklinde de
destek sunabilmektedirler (Carbon et al., 2013; Chiri & Warfield Erickson, 2012; Hall, 2012;
Hyman, & Johnson, 2012).
Sağlık çalışanlarının OSB ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin ve gönüllü
desteğinin önemi doğrultusunda; İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) bünyesinde Ekim
2016-Temmuz 2017 tarih aralığında İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Bilimsel Araştırma
Projeleri (BAP) kapsamında, “Hastane Arkadaşım Olur musun?” adlı bir Otizm Gönüllülük
Programı (OGP) projesi başlatılmıştır. Programın amacı, geleceğin sağlık çalışanı adayları Tıp
ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine devam eden öğrencilerin OSB tanılı bireylere ve ailelerine,
sağlık kurumlarında destek sunmaları ve OSB hakkında bilgi edinmeleridir kazanmalarıdır.
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Proje doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin Hastane Arkadaşım Olur musun? adlı OGP’na
ilişkin deneyimlerinin incelendiği bir nitel araştırma da yürütülmüştür. Ayrıca, proje ürünleri
temelinde bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına kılavuz olması için bir “gönüllü çalışma
rehber kitapçığı” oluşturulmuştur. Bu tür gönüllülük çalışmalarının belirli bir program
çerçevesinde, belirli ölçütler doğrultusunda hazırlanması ve yürütülmesi gerektiğinden
(Güngör ve Çölgeçen, 2013; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi [STGM], 2018; Türk Eğitim Vakfı
[TEV], 2018), bu rehberin ileride gerçekleştirilecek gönüllülük çalışmalarına yol gösterici
olması beklenmektedir.
Bu rehber kitapçık, araştırmanın veri kaynaklarından (görüşme, gözlem, günlük) elde edilen
bulgulara ve alanyazına dayalı olarak oluşturulmuştur. İlerleyen bölümlerde, kitapçıkta yer
alan gönüllülerin seçimi, gönüllülük çalışmasının içeriği ve yürütülme aşamaları yer alacaktır.
Genel gönüllü özellikleri
Gönüllü çalışmaların gönüllüler için pek çok kazanımının bulunduğu bilinmektedir. Bununla
birlikte, gönüllülük rastgele sunulan bir uygulama değildir ve belli ilkeler dahilinde
gerçekleştirilmelidir. Gönüllüler yaptıkları çalışmalardan para kazanmıyor olsa da, her zaman
profesyonelce bir tutumla hareket etmelidir. Dolayısıyla, gönüllülerin sorumlulukları ve bu
sorumluluklarını nasıl yürütecekleri, gönüllünün görev tanımının ve seçiminin süreç
başlangıcında yapılması gerekmektedir. Gönüllü etkinlikleri yöneten kişi ve gönüllüler
arasında görev tanımına ilişkin anlaşmanın sağlanması önemlidir. Görev tanımı belirlenirken
etkinliğin gerektirdiği sorumluluklar ve gönüllünün yerine getirebileceği sorumluluklar göz
önünde bulundurulmalıdır. Böylece, gönüllünün belli ilkeler çerçevesinde hareket etmesi
önündeki engeller önemli oranda azaltılabilir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bir
gönüllünün sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir (Güngör ve Çölgeçen, 2013;
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi [STGM], 2018; Türk Eğitim Vakfı [TEV], 2018): Bireysel ve
sosyal sorumluk, ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim becerisi, farklı kültürlere uyum
sağlayabilme, eleştiri-özeleştiri mekanizmasını uygulayabilme, yeniliklere açıklık ve
araştırmacı olma, paylaşımcı olma.
“Hastane Arkadaşım Olur musun?” Projesi için Gönüllülerin Seçimi
Araştırmanın katılımcıları İstanbul Medeniyet Üniversitesi tıp ve sağlık bilimleri fakültelerine
devam eden öğrenciler arasından başvuruda bulunup, proje için ilgili ölçütleri karşılayan
öğrencilerdir.
Araştırmaya toplam 9 öğrenci (K) katılmıştır. Katılımcılardan bir tanesi Tıp Fakültesi birinci
sınıf, iki tanesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf, üç tanesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü birinci sınıf öğrencisidir. Üç katılımcı ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoloji Bölümü
yüksek lisans öğrencisidir. Bu üç katılımcıdan iki tanesi hemşire olarak bir hastanede
çalışmaktadır.
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Katılımcıların belirlenmesi sürecinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde lisans
öğrencisi olan toplam 543 (Tıp Fakültesi= 502, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü=41) ve lisansüstü eğitim gören toplam 231 öğrenciye (Sağlık Bilimleri Enstitüsü: 22,
Sağlık Yönetimi Programı: 57, Tıp Hukuku programı= 152) çeşitli yollarla (üniversite, sosyal
medya gibi çeşitli ortamlarda ilan metinlerinin dağıtımı, vb.) duyurular yapılmıştır.
Duyurularda gönüllülük programı hakkında kısa bilgilendirme yapılmıştır. Gönüllülerin
seçiminde, gönüllülük çalışmalarına katılmak isteyenlerin niyetlerinin ve istekliliklerinin
davranışsal olarak ölçülmesini sağlayan Gönüllülük Niyeti Değerlendirme Aracı (Volunteering
Intentions Scale) (Hall ve Minnes, 1999; Gardiner ve Iarocci, 2014; Mahoney, 2008)
kullanılmıştır. Bu araç kişilerden eğer gönüllülük çalışmasına katılmak istiyorlarsa iletişim
bilgilerini yazmalarını isteyen bir maddeden oluşmaktadır. İletişim bilgilerini yazan kişiler,
“gönüllü çalışmaya niyetleri” olumlu kişiler olarak değerlendirilmektedirler (Gardiner ve
Iarocci, 2014). Bu doğrultuda, duyurularda sadece OSB tanılı bireylerle gönüllü olarak
çalışmak isteyenlerin e-mail ve/veya telefonlarını yazarak önkayıt yaptırmaları istenmiştir.
Önkayıt yaptıran 15 öğrenci tanışma toplantısına çağrılmışlardır. Tanışma toplantısına 12
öğrenci gelmiştir. Bu öğrencilerden üçü sonraki toplantılara derslerinin yoğunluğu
gerekçesiyle devam etmemişlerdir. Tanışma toplantısı sonrasında iki öğrenci daha kayıt
yaptırmıştır ve proje toplam 9 kişi ile devam etmiştir.
Katılımcılarla programa gönüllü katıldıklarını, programın kurallarını ve katılımcıların
sorumluluklarını ve araştırmacıların rollerini içeren bir sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca,
katılımcılardan sabıka kaydı belgesi, nüfus cüzdanı, referans mektubu, öğrenci kimliği ve sağlık
raporu istenmiştir.
Gönüllülük çalışmalarının yönetiminde genel ilkeler
Gönüllü çalışmaların beklenen etkiyi yaratması ve hem gönüllü hizmeti sunanın hem de
hizmeti alanın memnun olması için başarılı bir gönüllü yönetimi gereklidir. Gönüllü
yönetiminde gönüllülerin motivasyon, bilgi ve iletişim ile güven en kritik unsurlar arasında
sayılabilir. Gönüllü hizmetlerde sunulan hizmetin niteliği kadar gönüllülerin motivasyonlarının
yüksek tutulması da önemlidir. Bunun için gönüllülerin ödüllendirilmesi, takdir edilmesi ve
yapıcı geribildirimlerin sunulması gerekir. Başarılı bir iletişim de gönüllü yönetiminde önemli
bir unsurdur. Gönüllülerin tüm hizmet aşamalarından şeffaf biçimde haberdar edilmesi, gerekli
bilgilerin düzenli olarak toplantılar, yazışmalar yoluyla bildirilmesi gönüllü ile sağlıklı bir
bilgilendirme ve iletişim ağının kurulmasını sağlar. Gönüllü hizmeti yöneten kuruluş ya da
kişilerin şeffaf bir bilgi ağı kurması gönüllülere bir güven aşılar. Gönüllünün güven duyması,
onun içinde bulunduğu girişime kendini ait hissetmesini ve motivasyonunun artmasını sağlar.
Güven duygusunun sağlanması için hedefler gerçekçi biçimde aktarılmalı, gelişmeler
gönüllülere bildirilmelidir. Ayrıca, bu bilgilendirme tek taraflı olmamalı, gönüllülerin görüşleri
düzenli olarak öğrenilmelidir. Bu, gönüllü hizmetin yolunda gidip gitmediğini değerlendirme
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için de önemlidir. Gönüllülerin yaşadığı sorunlar, memnun oldukları ve olmadıkları yönler,
daha etkili hizmet sunma için gerekli olduğunu düşündükleri değişiklikler düzenli
değerlendirmelerin yapıldığı toplantılarda dinlenmeli ve gönüllülere görüş ve düşüncelerinin
önemli olduğu hissettirilmelidir (Güngör ve Çölgeçen, 2013; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
[STGM], 2018; Türk Eğitim Vakfı [TEV], 2018):
“Hastane Arkadaşım Olur musun?” projesi için gönüllülük çalışmasının içeriği ve
yürütülme süreci
İlerleyen kısımda bu gönüllülük çalışmasının içeriği ve yürütülme süreci aşamalar halinde
sunulmuştur.
● Programı yürüten öğretim elemanlar gönüllülerle iki saat süren bir tanışma toplantısı
yürütmüştür. Bu toplantıda gönüllülerle tanışılmıştır ve gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında
detaylı bilgiler sunulmuştur. Ayrıca, gönüllülük (gönüllülük nedir, neden önemlidir, vb.)
kavramı üzerine paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.
● Öğretim elemanları gönüllülere OSB hakkında sekiz saatlik bir eğitim sunmuştur. Eğitimde,
katılımcılara OSB, uygulamalı davranış analizi gibi konuları kapsamıştır. Ayrıca, eğitimlerde
OSB tanılı birey ve ailesiyle etkili iletişim kurabilmeleri, sağlık kurumlarında
karşılaşabilecekleri olası sorun ve baş etme yolları hakkında da temel bilgiler sunulmuştur.
Gönüllülere yazılı dokümanlar ve başvurabilecekleri diğer kaynakların (web adresler, kitaplar,
filmler, vb.) listesi de verilmiştir. Gönüllülerin OSB tanısı olan bireyleri gözleyebilmeleri ve
sorularını araştırmacılara sunarak bilgilenmeleri için iki kuruma ziyaret gerçekleştirilmiştir.
● Çalışmaya katılan ailelerin ihtiyacı yüz yüze görüşmelerde belirlenip ve aileler için iki
gönüllü ataması yapılmıştır. Bu atamada, ailenin ihtiyacı ile gönüllülerin ilgilerinin ve/veya
yeterliklerinin uyuşması gibi etmenler göz önüne alınmıştır. Örneğin, çocuklarından kan
alınması gerektiğinde zorlanan aile için gönüllü ekibindeki hemşireler atanmıştır.
● Gönüllü ataması sonrasında, araştırmacılar ve atanan gönüllüler tarafından aileye
sunulacak hizmet planlanmıştır.
● Aile ve çocuk ile gönüllünün tanışması ve hizmetin aileye aktarılıp, aile onayının
alınmasının ardından gönüllülük hizmeti sunulmuştur.
● Toplam sekiz aile ve çocuklarına; randevu almak, resmi işlere yardım, ulaşım, randevu
beklerken çocukla etkinlik yapmak, sağlık çalışanlarına OSB ve birey hakkında kısa bilgi
sunmak, vb. alanlarında gönüllülük hizmeti sunulmuştur. Bu sekiz ailenin bazısına farklı
zamanlarda farklı ihtiyaçlarına yönelik birden fazla hizmet sunulmuştur.
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● Hizmet sonrası geribildirim toplantısı yapılarak, gönüllüler ile araştırmacılar tarafından
süreç değerlendirilmiştir.
● Araştırmacılar tarafından aileler ile telefon veya yüz yüze görüşülerek, hizmet hakkındaki
görüşleri alınmıştır. Bu görüşler gönüllülerle de paylaşılmıştır.
● Gönüllüler Otizm Farkındalık Ayı kapsamında farkındalık etkinlikleri (seminerler, afişler,
kitapçık hazırlanması, vb.) gerçekleştirmişlerdir.
● Proje sonunda gönüllülere katılım ve teşekkür belgelerinin takdim edildiği bir tören
gerçekleştirilmiştir.
Sonuç
Bu projenin, alanyazınla da tutarlı olarak geleceğin sağlık elemanları Tıp ve Sağlık Bilimleri
Fakültelerinde okuyan öğrencilerin OSB hakkında farkındalık ve bilgi kazanmaları ve aynı
zamanda OSB tanılı birey ve ailelere sağlıkla ilgili işlerinde destek olmalarını sağladığı
söylenebilir (Carbon et al., 2013; Chiri & Warfield Erickson, 2012; Havercamp et al., 2016).
Proje ürünleri temelinde bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına kılavuz olması için ve
gönüllülük sürecinin yönetimine ilişkin ipuçları içeren bir “gönüllü çalışma rehber kitapçığı”
oluşturulmuştur. Bu tür gönüllülük çalışmalarının belirli bir program ve ölçütler çerçevesinde
hazırlanması ve yürütülmesi gerektiğinden (Güngör ve Çölgeçen, 2013; Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi [STGM], 2018; Türk Eğitim Vakfı [TEV], 2018), bu çalışmada temel
unsurları sunulan bu rehber kitapçığın ileride gerçekleştirilecek gönüllülük çalışmalarına yol
gösterici olması beklenmektedir.
Uygulama için şu önerilerde bulunulabilir: (a) sağlık çalışanları ve adaylarına OSB konusunda
eğitimler sunulabilir, (b) gönüllülük hizmetleri yaygınlaştırılabilir, (c) gönüllülük rastgele
sunulan bir uygulama olmadığından belli ilkeler dahilinde planlanıp yürütülmelidir.
Dolayısıyla, bu tür hizmetlerin profesyonelce yürütülmesi için gerekli ilke ve süreçlerin yer
aldığı benzer kitapçıklar ve yönetmelikler hazırlanabilir. Gelecek çalışmalar için öneriler de
şöyledir: (a) nitel ve nicel çalışmalar yürütülebilir, (b) gönüllülük çalışmalarının etkililik ve
verimliliği incelenebilir.
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SINIF PANOLARI, OKUL DUVAR GAZETELERİ VE OKUL DERGİLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİN
KULLANIMI AÇISINDAN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali GÖÇER*
Ceyda ÇAYLI**
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkçenin etkin kullanımı açısından sınıf panoları, okul duvar
gazeteleri ve okul dergilerinin işlevselliğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda
okullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerin Türkçenin etkin kullanımına yönelik görüşleri ele
alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma
grubunu Kayseri merkez ilçelerde görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan öğretmenler okul gazetesi çıkaran okullardan amaçlı olarak seçilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formları uygulanmıştır. Ayrıca
okullarda pano, duvar gazetesi ve okul dergilerinde görev alan öğrencilerle de görüşmeler
yapılmış; sınıf panoları, duvar gazeteleri ve okul dergilerinden örnekler doküman
incelemesiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler kod ve temalara ayrılarak
içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen verilerden hareketle sonuçlar
çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin etkin kullanımı, sınıf panoları, okul panoları, nitel araştırma.

THE EVALUATION OF TEACHER'S OPINIONS ON THE USAGE OF CLASS BOARDS, SCHOOL
WALL NEWSPAPERS AND SCHOOL MAGAZINES FOR THE FUNCTIONAL AND EFFICIENT
USAGE OF TURKISH LANGUAGE
Abstract
The aim of this research is to reveal the functionality of class boards, school wall newspapers
and school magazines in terms of effective use of Turkish Language. Inline with this purpose,
the opinions about the effective usage of Turkish language of Turkish teachers working in
middle schools were reviewed. The qualitative research approach has been embraced in this
research. The study group consists of Turkish teachers working in the central districts of
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** Türkçe Öğretmeni, ERÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi ABD Doktora Öğrencisi, email:
cydcayli@gmail.com
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Kayseri. The teachers who participated in the research were selected on purpose from the
schools which had published a school newspaper. Semi-structured interview forms were
applied to the teachers. In addition, interviews were held with the students who take charge in
school boards, wall newspapers and school magazines and the examples from class boards,
wall papers and school magazines were examined with document review. The data obtained as
a result of the research were analyzed by dividing into code and themes. The results were
derived from the data obtained from the analysis.
Keywords: effective use of Turskish, class boards, school boards, qualitative research

1. GİRİŞ
Eğitim öğretim kurumlarında sınıflarda ve okul koridorlarında çok sayıda pano yer almaktadır.
Panolarda; okul yönetiminin duyuruları, rehberlik servisinin bültenleri, branş ve sınıf
öğretmenlerinin çalışmaları gibi paylaşımlar bulunmaktadır. Okul içerisinde yer alan “sınıf
panoları” ve “okul duvar gazeteleri” öğrencilerin eserlerini sergilemelerine imk}n
tanımaktadır. Ayrıca “okul dergileri” de öğrencilere yaptıkları çalışmaları gösterebilmeleri için
fırsat vermektedir. Okul içerisinde öğrencilerin katılımının sağlandığı bu çalışmalar; süreç
içerisinde görev alan öğrencilerin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine etki etmektedir.
Hazırlanan sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin içeriği ya da ilgi alanı ne
olursa olsun Türkçenin etkin kullanımını destekleyecek nitelikte olması önemlidir. Süreçte yer
alan öğrenciler, ortaya koydukları çalışmada dilimizin kurallarına dikkat etmeli, okuyuculara
doğru örnekler sunmalıdır. Ürün oluşturma sürecinde yer alan/almayan öğrenciler, gizil
öğrenme ile fark etmeden dilin kurallarını, inceliklerini ve özelliklerini sınıf panoları, okul
duvar gazeteleri ve okul dergilerinden edinebilmektedir. Bu sebeple öğrencilere örnek teşkil
edecek çalışmalarda Türkçenin etkin kullanımına dikkat edilmelidir.
Göçer (2017: 415) sınıf panolarını, öğrencilerin ortaya koydukları seçkin çalışmaların
sergilendiği araçlar, olarak tanımlarken; duvar gazetelerinin, sınıf panolarına göre daha detaylı
çalışmaları gerektirdiğini ifade etmiştir. Okullarda dergi çıkarılması Milli eğitim Bakanlığı
tarafında yönetmelikle belirtilmiştir. Yönetmelik; gazete, deri ve yıllıkları içine almaktadır.
Yönetmeliğe göre okul dergilerine konulacak yazı, resim ve karikatürler şu nitelikte olmalıdır
(MEB, 1967: 176):
a) Derslerde öğrenciler tarafından yazılıp öğretmenlerin kontrollerinden geçmiş olan
ödevlerden seçilmiş örnekler
b) Öğrenciler tarafından doğrudan doğruya yazılan ilmi ve edebi yazılar
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c) Öğrencilerin Atatürk'e, Türklüğe, Türk Milletine, Yurdumuza, Cumhuriyet rejimine,
devrimlerimize, Türk Ordusuna, Türk Bayrağına, aileye, okula, iş ve meslek hayatına
karşı duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığı yansıtan ve Türk devriminin çeşitli yönlerinin
önemini belirten yazılar
d) Eserleriyle milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilgin ve sanatçıların
hayat ve eserleriyle ilgili yazılar,
e) Öğrencilerin edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, fen vb. alanlarda yapacakları incelemeler
ve matematik, fizik, kimya gibi derslerle ilgili problem çözümleri,
f) Okulun tarihine ait yazılar
g) Okuldan yetişen ve okula hizmet etmiş olan değerli şahsiyetlerin hayatları ve eserleri
hakkında yazılar,
h) Okulun bulunduğu yerin tarihi, eski eserleri, folkloru, coğrafyası, yetiştirdiği büyük
adamlar hakkında incelemeler,
i) Büyük şahsiyetlerin okulu ziyaretleri hakkında yazılar,
j) Okulda verilen müsamereler, konserler hakkında yazılar,
k) Millî Bayramlarla belidi gün ve haftalarla ilgili yazılar,
l) Sınıfça veya okulca yapılan gezi ve incelemeler hakkında yazılar,
m) Eğitsel öğrenci kollarının çalışmaları hakkında yazılar,
n) Okulda sergi açılması, diploma verilmesi, okulun bahçesinin ağaçlandırılması, yeni bir
binaya geçilmesi gibi okul hayatını ilgilendiren olaylar hakkında yazılar,
o) Okuldan mezun olan öğrencilerin yükseköğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri
başarılara dair yazılar;
p) Okul kitaplığına yeni alınan eserleri tanıtan yazılar,
r) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resim ve karikatürler.
Okul dergi ve gazetelerinde görev alan öğretmenlerle ilgili olarak Yıldız vd., (2010: 227)
Öğretmenler, sadece danışmanlık görevini üstlenmeli. Öğretmenlerin çıkardığı bir gazete
öğrenci etkinliği sayılmaz, demektedir. Bu sebeple, öğretmen yapılandırmacı yaklaşım
anlayışına uygun olarak hareket ederek; öğrencilerinin süreç içerisindeki koordinasyonunu
yapmalı, süreci uzaktan izlemeli, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamalıdır.
2. YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. “Nitel araştırma, disiplinler arası
bütüncül bir bakış açısını esas alarak, araştırma problemini yorumlayıcı bir yaklaşımla
incelemeyi benimseyen bir yöntemdir. Üzerinde araştırma yapılan olgu ve olaylar kendi
bağlamında ele alınarak, insanların onlara yükledikleri anlamlar açısından yorumlanır
(Altunışık ve diğerleri, 2010: 302; akt. Karataş, 2017: 71)”. Ayrıca; nitel araştırma, gözlem,
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve
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olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir
sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39).
Araştırmanın çalışma grubunu Kayseri merkez ilçelerde görev yapan Türkçe öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler okul gazetesi çıkaran okullardan amaçlı
olarak seçilmiştir. Katılımcı öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formları uygulanmıştır.
Görüşme formunda yer alan sorular iki farklı uzmanın görüşü alınarak hazırlanmıştır.
Hazırlanan sorular ön deneme grubu olarak 3 Türkçe öğretmenine uygulanmıştır. Görüşme
sorularında öğretmenler tarafından anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan herhangi bir ifade
olmadığı görülmüş, ardından çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmada geçerlilik ve
güvenilirliği artırmak için veri çeşitlemesine gidilmiştir. Bu amaç doğrultusunda sınıf panoları,
okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde yer alan 10 öğrenci ile görüşülmüştür. Ayrıca
araştırmada görüşme yapılan öğretmenlerin bulunduğu 7 farklı okulda bulunan sınıf panoları,
okul duvar gazeteleri ve okul dergileri incelenmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler "içerik analizi" yapılarak değerlendirilmiştir. “İçerik
analizinde araştırmacı öncelikli olarak araştırma konusu ile ilgili kategoriler geliştirmektedir.
Araştırmacı daha sonra, incelemiş olduğu veri setinde, bu kategoriler içerisine giren kelime,
cümle ya da resimleri saymaktadır. Kategori geliştirme aşamasında araştırmacı dikkatli olmalı
ve aynı metin üzerinden benzer bir araştırma yürütmeyi planlayan başka araştırmacıların da
aynı sonuçlara ulaşabilecekleri türden uygun kategoriler geliştirmelidir (Silverman, 2001; akt.
Özdemir, 2010: 335).
Araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin bilgiler aşağıda tablolaştırılmıştır.
Tablo 1: Öğretmenlere İlişkin Bilgiler
Öğretmen
Kodu

Cinsiyet

Yaş

Mesleki
Yılı

Eğitim
Durumu

Mezun Olduğu
Bölüm

Ö1

Kadın

45

24

Lisans

Edebiyat Fakültesi

Ö2

Kadın

35

10

Y. Lisans

Eğitim Fakültesi

Ö3
Ö4

Kadın
Kadın

35
32

12
9

Lisans
Lisans

Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi

Ö5
Ö6

Kadın
Erkek

49
45

26
20

Lisans
Lisans

Eğitim Fakültesi
Edebiyat Fakültesi

Ö7

Erkek

40

15

Lisans

Edebiyat Fakültesi

Ö8

Erkek

34

13

Lisans

Edebiyat Fakültesi

Ö9

Kadın

38

15

Lisans

Edebiyat Fakültesi

Ö10

Erkek

47

28

Lisans

Edebiyat Fakültesi
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Araştırmaya 6 erkek, 4 kadın öğretmen katılmıştır. Katılımcıların yaşları ortalaması 40,
mesleki yıllarının ortalaması ise 16’dır. Katılımcılardan bir tanesi yüksek lisans, diğerleri lisans
mezunudur. Araştırma hem ortaokul hem de lise öğretmenleri üzerinde yapıldığı için
araştırmada 6 edebiyat fakültesi, 4 eğitim fakültesi mezunu öğretmeni bulunmaktadır.
3. BULGULAR
3.1. Öğretmen Görüşme Sorularına Yönelik Bulgular
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin Türkçenin etkin kullanımı açısından
işlevselliğine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlere bu
bağlamda sorulan sorular ve alınan cevaplar şu şekildedir;
Tablo 2: Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin genel olarak eğitim
öğretime etkilerine yönelik öğretmen görüşleri
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin genel olarak eğitim öğretime
etkileri konusunda düşünceleriniz nelerdir?
Öğretmen

Kod

Tema

Ö1, Ö3, Ö4, Ö7, Ö9, : Sınıf panoları, okul
duvar gazeteleri ve okul dergileri bu
çalışmalara katılan öğrenciler açısından
oldukça faydalı.
Ö3:Genel kültür bilgileri ve ders
konularının sınıf panolarında işlenmesi
öğrenmeyi kalıcı kılar.
Ö4: Gizil öğrenmeyle oradaki bilgileri
öğrenebilirler.
Ö4, Ö6: Öğrenciler yaptıklarını panoda
sergilemek için daha özenli çalışmalar
yapıyorlar.
Ö2: Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri
ve
okul
dergilerinde
öğrencilerin
eserlerini yayınlamasına imk}n verildiği
için çok faydalı buluyorum.
Ö1, Ö7: Katılan öğrencilerimiz daha istekli
oluyorlar.
Ö5, Ö6, Ö8, Ö10: Öğrencinin kendine olan
özgüveni artmaktadır.
Ö6: Sorumluluk duygusunu geliştirme

Eğitim öğretime katkı
sağlama
Öğrenmeyi kalıcı hale
getirme
Gizil öğrenme
Özenli olma
Öğrenciye imk}n
tanıma

Eğitim Öğretime
Etkileri

Görev alma istekliliği
Özgüven kazandırma
Kişisel gelişim sağlama

Öğrenciye Etkileri
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Araştırmada yer alan katılımcıların tümü; sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul
dergilerinin genel olarak eğitim öğretime katkısı olduğunu düşünmektedir. Sınıf panoları, okul
duvar gazeteleri ve okul dergileri; öğrenmeyi kalıcı hale getirmekte, gizil öğrenme ile
öğrencilerin bilgilerini artırmakta, öğrencilerin kişisel ve duyuşsal gelişimlerine etki etmekte
ve kendilerini ifade edebilmelerine imk}n sağlamaktadır
Tablo 3: Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin Türkçenin etkili ve
verimli kullanımı açısından işlevselliğine yönelik öğretmen görüşleri
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin Türkçenin etkili ve verimli
kullanımı açısından işlevselliği hakkında neler düşünüyorsunuz?
Öğretmen
Kod
Tema
Ö1, Ö2: Gelişen teknolojik dünya
sebebiyle öğrencilerin ilgisini çekmek
zor oluyor.
Ö3, Ö4: Panolar düzgün ve estetik
olarak hazırlanırsa faydalı olabilir.
Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10: Buralarda
görev alan öğrenciler Türkçeyi daha
dikkatli kullanmaya çalışıyor.
Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9: Yazım ve imla
kurallarına dikkat edilerek hazırlanan
çalışmalar öğrencilere faydalı olur.
Ö4, Ö5, Ö9: Sergilenen çalışmalar diğer
öğrencilere örnek oluyor.
Ö6: Yabancı kelimeleri kullanmaktan
kaçınma.
Ö6,
Ö7:
Kelime
hazinesini
zenginleştirmesi konusunda faydalı
olduğu kanaatindeyim.
Ö7: Dilbilgisi kurallarına dikkat
ediliyor.

Dikkat çekme

Panoların fiziksel
özellikleri
Türkçeyi doğru
kullanma

Öğrenci Faktörü
Panoların Niteliği
Türkçenin İşlevsel
Kullanımı

Yazım ve
noktalama
kurallarına dikkat
etme
Örnek olma
Türkçe sözcük
kullanma
Kelime hazinesini
geliştirme
Dilbilgisi
kurallarını fark
etme

Araştırmaya katılan bir katılımcı dışında herkes sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul
dergilerinin Türkçenin etkili ve verimli kullanımı açısından işlevsel olduğu görüşündedir.
Pano ve dergilerin işlevsel olduğunu düşünen öğretmenlerin çoğu hazırlanan çalışmaların
nitelikli olmasının önemi üzerinde durmuştur. Öğretmenler, sınıf panoları, okul duvar
gazeteleri ve okul dergilerinin Türkçenin etkili kullanımı açısından işlevsel olabilmesi için,
pano ve gazetelerin dikkat çekici ve fiziksel olarak düzgün olması gerektiğini vurgulamıştır.
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Ayrıca hazırlanan ürünlerde yazım, noktalama ve imla kurallarına dikkat edilirse Türkçenin
etkin kullanımına fayda sağlayacağı belirtilmiştir. Katılımcıların %60’ı sınıf panoları, okul
duvar gazeteleri ve okul dergilerinin ürün oluşturma sürecinde görev alan öğrencilere daha
fazla yarar sağladığı görüşündedir.
Tablo 4: Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin süreçte görev alan
öğrencilere Türkçenin işlevsel kullanımı açısından etkisi konusunda öğretmen
görüşleri
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin, bu ürünlerin ortaya çıkma
sürecinde yer alan öğrencilere Türkçenin işlevsel kullanımı açısından etkisi/katkısı
konusunda neler söylemek istersiniz?
Öğretmen
Kod
Tema
Ö1, Ö2, Ö3, Ö10: Olumlu katkıları Eğitim öğretime katkı
olduğunu düşünüyorum.
sağlama
Ö1, Ö3, Ö7: Bu süreçte yer alan
Yazım-noktalama
öğrenciler yazım ve noktalamaya özen
kuralarını fark etme
gösteriyor.
Anlatım bozukluğunu
Ö1, Ö5, Ö7: Öğrencilerin anlatım
fark etme
bozukluğu
yapmadan
cümle Sözcük bilgisine katkı
kurmalarına katkı sağlıyor.
sağlama
Ö4, Ö5, Ö7: Öğrenciler sözcüklerin
doğru kullanımını öğreniyor, sözcük
Anlama-anlatım
bilgisi artıyor.
becerisine etki etme
Türkçenin Etkin
Ö5, Ö6: Bu süreçte yer almak Türkçenin kullanımına
Kullanımı
öğrencilerin yazma, konuşma, okuma
özen gösterme
alışkanlıklarına etki etmektedir.
Ö4, Ö5, Ö8: Öğrenciler Türkçeyi daha
doğru
şekilde
kullanmaya
Örnek olma
çalışmaktadır.
Ö5: Yabancı sözcüklerin Türkçesini
tercih ediyorlar.
Ö9: Okul gazetesi, sınıf panosu ve okul
dergilerinin en önemli katkısı,
öğrencilere örnek olmasıdır.
Araştırmada yer alan öğretmenler; sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin, bu
ürünlerin ortaya çıkma sürecinde yer alan öğrencilere Türkçenin işlevsel kullanımı açısından
etkisi/katkısı olduğunu belirtmiştir. Katılımcı öğretmenler pano ve dergilerin oluşturulma
sürecinde yer alan öğrencilerin; yazım-noktalama kuralarına dikkat ettiğini, yazılarında
anlatım bozukluklarına ve yabancı sözcüklere yer vermemeye özen gösterdiklerini ifade
etmiştir. Ayrıca dergi ve pano sürecinde yer almanın öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma
becerilerine etki ettiği belirtilmiştir.
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Tablo 5: Süreçte görev alan öğrencilerin dilsel, zihinsel, duyuşsal, sosyal vb. alanlardaki
durumlarına yönelik öğretmen görüşleri
Sınıf panoları okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde görev alan öğrencilerin dilsel,
zihinsel, duyuşsal sosyal vb. alanlardaki durumlarına yönelik olarak gözlemleriniz
nelerdir?
Öğretmen
Kod
Tema
Ö1, Ö6: Görev alan öğrencilerin iletişim
İletişim becerisini
Duyuşsal Alan Gelişimi
becerisi artıyor.
artırma
Ö2, Ö10: Bu tür faaliyetlerde bulunan
Görev alma
öğrenciler görev alma konusundan daha
istekliliği
Sosyal Alan Gelişimi
fazla istekli oluyor.
Ö5, Ö6, Ö7: Bu tür etkinlikler çocuklarda Sorumluluk bilinci
sorumluluk duygusunun gelişmesine
kazanma
etki ediyor.
Ö2, Ö3, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10:
Özgüven kazanma
Öğrencilerin kendilerine olan
özgüvenleri artmaktadır.
Ö10: Hazırlanan eserlerin yayınlanması
Motivasyon
öğrencilerin motivasyonlarına etki
sağlama
Zihinsel Gelişim
ediyor.
Ö2, Ö3, Ö4, Ö5: Bu öğrencilerin sosyal
Sosyal becerilerin
faaliyetlere katılımları artmaktadır. Bu
gelişimi
şekilde sosyal yönleri de gelişmektedir.
Ö7: Ürettiklerini gösterebilme imk}nı
Öğrenciye fırsat
buluyor.
tanıma
Ö3: Kültürel yönden bakış açıları
Kültürel gelişim
genişlemektedir.
sağlama
Ö3, Ö5, Ö7: : Görev alan öğrenciler dili
Türkçeyi doğru
doğru kullanmaya özen gösteriyorlar.
kullanma
Ö5: Farklı bakış açıları
Farklı bakış açısı
oluşturabiliyorlar.
oluşturma
Katılımcı öğretmenler; öğrencilerin sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde
görev almalarının, iletişim becerisini artırma, görev alma istekliliği, motivasyon sağlama,
sorumluluk bilinci ve özgüven kazanma gibi duyuşsal gelişimlerine etkilerinin olduğunu ifade
etmiştir. Bunun yanı sıra süreç içerisinde yer almanın öğrencilerin sosyal ve zihinsel
gelişimlerine de etkilerinin olduğu belirtilmiştir.
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3.2. Öğrenci Görüşme Sorularına Yönelik Bulgular
Araştırmada yer alan öğrenci görüşme soruları ve öğrencilerin cevapları tablolaştırılarak
verilmiştir.
Tablo 6: Ürünün ortaya çıkma sürecinde görev almanın Türkçenin etkin kullanımına
etkilerine yönelik öğrenci görüşleri
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde ürünün ortaya çıkma sürecinde yer
almanın Türkçenin etkin kullanımına etkileri olduğunu düşünüyor musunuz?
Öğretmen
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8,
Ö9, Ö10: Evet, düşünüyorum.

Kod
Türkçenin
kullanımına etki etme

Tema
Türkçenin Etkin Kullanımı

Katılımcı öğrencilerin tümü sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde ürünün
ortaya çıkma sürecinde yer almanın Türkçenin etkin kullanımına fayda sağladığını
düşünmektedir.
Tablo 7: Ürünün ortaya çıkma sürecinde yer almanın Türkçenin etkin kullanımına
yönelik nasıl etkileri olduğuna yönelik öğrenci görüşleri
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde ürünün ortaya çıkma sürecinde
yer almanın Türkçenin etkin kullanımına yönelik nasıl etkileri olduğunu düşünüyorsunuz?
Öğretmen
Kod
Tema
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö9, Ö10: Artık
Yazım-noktalama
Türkçenin Etkin
yazılarımda noktalama ve yazım
kurallarını fark etme
Kullanımı
kurallarına dikkat ederek yazıyorum.
Türkçenin doğru
Ö3, Ö4, Ö7, Ö8: Bu süreçlerde yer
kullanımını fark etme
aldıktan sonra cümle kurulumlarında
Gizil öğrenme
daha dikkatli oluyorum.
Ö5, Ö6: Yazılan yazılar pek çok kişi
tarafından okunacak, okuyan kişilere
örnek olacaktır. Bu durum dilimizin
doğru kullanımını görmek için iyi bir
Kişisel gelişimi
fırsattır.
destekleme
Sosyal Gelişim
Ö7, Ö8: Türkçeyi etkili kullandıkça
kendimizi geliştirdiğimiz
kanısındayım. Bu sayede kendimizi
daha iyi ifade ediyoruz.
Araştırmaya katılan öğrenciler, süreçte yer almanın; yazım ve noktalama kuralları ile cümle
kurulumlarına katkısını dile getirmiş, ortaya çıkan ürünlerin dilin etkin kullanımı açısından
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olumlu örnek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrenciler, ortaya çıkan ürünleri inceleyen
arkadaşlarının bu çalışmalar sayesinde Türkçeyi daha düzgün ve verimli kullanacaklarını ifade
etmiştir.
Tablo 8: Ürün oluşturma sürecinde yer almanın dilsel, zihinsel, duyuşsal, sosyal vb.
alanlardaki etkilerine yönelik öğrenci görüşleri
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde ürünün ortaya çıkma sürecinde
yer almanızın dilsel, zihinsel, duyuşsal, sosyal vb. alanlardaki durumlarınıza yönelik
etkileri nelerdir?
Öğretmen
Ö1, Ö2, Ö3, Ö7, Ö8: Bu tür etkinliklere
katılmak kendimi daha iyi tanımamı sağladı.
Ö3, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10: Bu tür etkinliklerde
yer almak özgüvenimi artırdı.
Ö4, Ö5: Buralarda görev almak beni mutlu
eder.
Ö5, Ö7: Dilimi geliştiriyor, sosyal faaliyetlerde
görev alma konusunda istekli oluyorum.
Ö2, Ö3, Ö4, Ö6: Diğer arkadaşlarla kaynaşmam
da etkili oldu. İnsanlarla iletişim kurarız.
Ö4, Ö7: Dilimin geliştiğini ve yeni sözcükler
öğrendiğimi düşünüyorum.

Kod
Kendini fark
etme
Özgüven
kazanma
Öğrenciyi istekli
hale getirme
İletişim kurma
Sözcük
öğrenme

Tema
Duyuşsal Gelişim

Sosyal Gelişim
Zihinsel Gelişim

Katılımcı öğrencilerin tümü, sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinde ürünün
ortaya çıkma sürecinde yer almanın duyuşsal etkilerinden bahsetmiştir. Bu öğrencilerin
kendini fark etme, özgüven kazanma, görev alma konusunda isteklilik gibi duyuşsal açıdan
etkilendiği görülmüştür. Araştırmada yer alan öğrenciler bu süreçte yer almanın sosyal olarak
iletişim becerilerine; zihinsel olarak da dil ve sözcük bilgisine olumlu etkilerini belirtmiştir.
3.3. Türkçenin Etkin Kullanımına Yönelik Sınıf Panoları, Okul Duvar Gazeteleri ve Okul
Dergilerinden Örnekler
Şekil 1: Okul duvar gazetelerinden örnekler
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Şekil 2: Sınıf panolarından örnekler
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Şekil 3: Okul dergilerinden örnekler

4. SONUÇ
Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergilerinin, bu ürünlerin ortaya çıkma sürecinde
yer alan öğrencilere Türkçenin işlevsel kullanımı açısından etkisi/katkısı olduğu öğretmenler
tarafından düşünülmektedir. Ürün oluşturma sürecinde görev alan öğrencilerin; iletişim
becerileri, verilen başka görevleri alma istekliliği ve motivasyonlarının arttığı; sorumluluk
bilinci ve özgüven kazandıkları görülmektedir. Ayrıca bu öğrenciler Türkçeyi doğru şekilde
kullanmaya çalışmakta, yabancı sözcükleri yazılarında kullanmamaya özen göstermektedir.
Literatürde öğrencilerin yazma eğiliminin düşük, yazım ve noktalama becerisinin de yetersiz
olduğuna yönelik veriler bulunmaktadır (Mataracı, 1998; Mete, 2001; Yıldız, 2002; Şentürk,
2009; Beydemir, 2010). Araştırmamızdaki katılımcı öğretmenler, ürün oluşturma sürecinde
yer alan öğrencilerin; yazım, imla ve noktalama kurallarına daha fazla dikkat ettiğini ve sözcük
bilgisinin arttığını ifade etmektedir. Ayrıca süreç içerisinde yer alan öğrencilerin anlatım
bozukluğu yapmadan cümle kurmaya özen gösterdikleri de öğretmenler tarafından
belirtilmektedir. Okul gazeteleri, sınıf panoları ve okul dergilerinde de öğrencilerin yazma
becerisine etki etmektedir. Demirel (1999) sınıfta yazma etkinliklerine istek uyandırılmalıdır.
Bu da yazdıklarını birbirlerine okuma alışkanlığı oluşturarak, yazma yarışmaları düzenleyerek,
okulda gazete, dergi çıkararak yaratılabilir, der (Akt. Yıldız vd., 2010: 213).
Calp (2010: 235) yazı yazan her insan, ana dilinin önemli yazım kurallarını öğrenmeli ve
giderek uygulama alışkanlığı da kazanmalıdır, demektedir. Öğrencilerin yazım kurallarını
uygulamalarında alışkanlık haline getirmesinde okul duvar gazeteleri, sınıf panoları ve okul
dergileri rol oynayacaktır. Ayrıca öğrencilerin yazma becerilerinin gelişiminde yazılanların
sergilenmesi de etkili olacaktır. Okul dergileri, sınıf panoları ve okul duvar gazeteleri
öğrencilere, oluşturdukları eserleri sergileyebilmesi için imk}n vermektedir. Tama ve Mc Clain
(1998), yazma öğretimine yönelik temel görüşler arasında; öğrencilere yazdıklarını
paylaşmaları için imk}n tanınmasının gereğinden bahsetmektedir (Akt. Yıldız, 2010: 214).
Hazırlanan ürünlerde yazım kurallarına dikkat edilmesi, ifadelerin açık ve anlaşılır olması
gerekmektedir. Pano ve dergilerde yer alan çalışmaların, Türkçenin etkili ve verimli
kullanımına örnek olması diğer öğrencilerin öğrenmelerine etki etmektedir. Sergilenen
çalışmalarla karşılaşan öğrenciler gizil öğrenme ile Türkçenin kurallarını öğrenmektedir.
Ayrıca emek vererek süreç içerisinde hazırlıkta bulunan öğrenciler takdir edilirse, görev alma
konusunda bütün öğrencilerde isteklilik artacaktır. “Çalışması sınıf panolarında sergilenen
öğrenciler övülmeli ve ödüllendirilmelidir. Bu şekilde diğer öğrencilerin de benzer çalışmalara
yönlendirilmesi mümkündür (Göçer, 2017: 415)”. Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul
dergilerinde görev almak ve ürünlerini sergilemek isteyen öğrenciler, daha düzenli ve özenli
çalışmalar yapmaktadır.
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Öğretmen, Türkçe öğretiminde çok önemli ve vazgeçilmez yeri olan kaynakları, araç gereçleri
değerlendirmek ve işe koşmada her fırsattan yararlanmalıdır (Calp 2010: 364). İşe koşulacak
araç gereçler arasında yer alan okul duvar gazeteleri, sınıf panoları ve okul dergilerinin
öğrencilerin dikkatini çekebilmesi için görsel materyallerle desteklenmesi önemlidir. Pano,
dergi ve gazetelerin niteliği Türkçenin etkili ve verimli kullanımının sunulmasında rol
oynamaktadır.
Pano ve dergilerde görev almanın öğrencilerin sosyal becerilerini ve kültürel gelişimlerini
desteklediği anlaşılmaktadır. Okul dergileri, sınıf panoları ve okul duvar gazetelerine yönelik
olmasa da derslerde kullanılan gazetelerin; dersleri canlı ve zevkli kıldığına, öğrencilerin
öğrenmeye ilgileri arttırmada yardımcı olduğuna yönelik araştırmalar bulunmaktadır (Arın,
2006; Ünlüer, 2008)”. Yapılan farklı uygulamalar öğrencilerin dikkatini çekmekte ve
öğrencilere katkı sağlamaktadır. Sınıf panoları, okul duvar gazeteleri ve okul dergileri nitelikli
olarak hazırlandığında öğrencilerin öğrenmelerini kalıcı hale getirmekte rol oynayacaktır.
Duvar gazeteleri ve sınıf panoları öğrencilerin Türkçeyi özellikle anlatım becerilerini
geliştirmeleri için önemli bir uygulama alanıdır. Öğretmenler, öğrencilerin kulüp çalışmalarıyla
duvar gazetesi ve sınıf panolarına katılmaları yönünde teşvik etmelidirler (Göçer, 2017: 415).
Süreçte görev alan öğrencilerin Türkçenin etkin kullanımına yönelik uygulamalara özen
gösterdikleri araştırma sonucunda ortaya çıkmaktadır.
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CUMHURİYET’İN TARIMSAL KALKINMAYI EĞİTİMLE BULUŞTURMASI-KÖY
ENSTİTÜLERİ’NİN TÜRK TARIMINA KATKISI
Sevgi BAYAT*
ÖZET
Cumhuriyet döneminin temel hedefi her yönden eğitimli ve modern bir Türkiye oluşturmaktı.
Köy enstitüleri; 1930’lu yıllarda Milli Mücadele’nin ve Milli Mücadeleye götüren savaşların
Anadolu’nun her yerinde uğrattığı yıkımı, yoksulluğu henüz çözememiş, eğitim düzeyi son
derece düşük, ekonomik yönden oldukça zayıf ve bu imk}nsızlıklar içerisinde Anadolu halkını
çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalışan Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim projesinin
devamıdır. Köy enstitüleri, toplumun sosyo-kültürel gelişimini, demokratik, siyasal, kültürel ve
toplumsal değişmenin ekonomik kalkınmasındaki rolünü gösteren çağdaş eğitim kurumlarıdır.
Bu kurumlarda asıl hedef köyden başlayan bir kalkınma olduğu için öncelikle köyün-köylünün
kalkınması gerekmekteydi. Bu kalkınma ise köyün ekonomik olarak ( o dönem için) tek
kaynağı olan tarım alanlarının iyileştirilmesi idi. Bu iyileştirme ise enstitülerde “yaparak,
yaşayarak öğretme” prensibi ile kırsal kalkınmayı sağlamıştır. Köylerin koşullarına göre
toprağı işlemeyi, traktör kullanmayı, tuğla pişirmeyi, ağaç yetiştirmeyi öğrencilere ve köylülere
öğreten eğitim kurumları olmuşlardır. Açıldıkları her bölgede tarım alanlarını canlandırmışlar
ve eğitimli köylüler oluşturmuşlardır. Bildirinin konusu köy enstitü derslerinde tarımın
öğretilmesi, öğrenilen derslerin uygulamalarında köylerde verimin ve üretimin artması,
köylünün bilinçlenmesinin tarımsal üretime etkileri anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Köy Enstitüleri, Üretim, Tarımsal Kalkınma
THE REPUBLIC'S PUTTING THE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE AND THE EDUCATION
TOGETHER - CONTRIBUTION OF VILLAGE INSTITUTES TO THE TURKISH AGRICULTURE
ABSTRACT
The primary objective of Republican Period was to create a modern and educated Turkey in
every aspect. Village Institutes are the continuation of the education project of Mustafa Kemal
Ataturk who tried to bring the Anatolian people -who could not handle the destruction and the
poverty which is the result of the National Struggle in 1930s and the wars that brought the
county to such a bad situation, had a low level of education and economic weakness- to the
level of modern civilizations. The Village Institutes were responsible for the socio-cultural
development of the society. They were contemporary educational institutions that
demonstrate the role of democratic, political, cultural and social change in society in terms of
* Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Mezun,
history-tarih@hotmail.com
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economic development. Since the main objective of these institutions was the development
that started from the villages, firstly the villages and the villagers had to be developed. This
development was the agricultural land improvement which was the only economic resource in
that time. This improvement enabled rural development with the principle of "doing by living,
teaching by living" in institutes. They were the educational institutions that taught the
students and the villagers cultivation, driving tractor, brick burning, growing trees, etc.
according to the conditions in the villages. Wherever they were, they revitalized the
agricultural areas and cultivated educated villagers. The subject of the report is teaching the
agriculture in the lessons of the village institute, increase in the yield and production in the
villages with the application of the lessons, the reflection of the awareness of villagers to the
agricultural production.
Keywords: Education, Village Institutes, Production, Agricultural Development

GİRİŞ
Köy enstitüleri Cumhuriyet yönetiminin eğitim alanında atmış olduğu en önemli adımlardan
biridir. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından öğretmen yetiştirme programlarında değişik
uygulamalar yapılmıştır. Köy enstitüleri; 1930’lu yıllarda Milli Mücadele’nin ve Milli
Mücadeleye götüren savaşların Anadolu’nun her yerinde uğrattığı yıkımı, yoksulluğu henüz
çözememiş, eğitim düzeyi son derece düşük, ekonomik yönden oldukça zayıf ve bu
imk}nsızlıklar içerisinde Anadolu halkını çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalışan
Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim projesinin devamıdır. Köy enstitüleri cumhuriyet
yönetiminin hedefi olan modern bir yaşam, eğitimin öğrenmenin tek bir coğrafyaya sıkışıp
kalmadığı bir program ve aynı zamanda eğitirken ekonomik kalkınma alanında yeterlik
kazandırma girişimi olarak hayata geçirilmiş bir sistemdir.
Köy enstitüleri, bir eğitim ve öğretim denemesi olarak ülke çapında önemli sonuçlar elde
etmiştir. Köy enstitüleri aslında eğitimde yenilenmenin bir projesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Cumhuriyet eğitiminin temel amacı kırsal alandaki geleneksel bağlılık içeren
fikirleri ortadan kaldırmak, eğitimde geri kalmış köy insanı profilini yıkmak ve köyden kente
aydınlanma bilincini oluşturarak insanlara ulus bilinci aşılamaktır. Bu ulus bilincini aşılarken
de hedefi doğru belirlemek ve köy-kent arasındaki uçurumu ortadan kaldırmaktır.
Mustafa Kemal Atatürk “Köylü milletin efendisidir.”sözünü söylerken çalışan, üreten, öğrenen
ve eğitimli bir köy halkından bahsetmiştir. Türkiye’nin ancak köyden başlayarak
kalkınabileceğine, köyden başlayarak kaliteli yaşam oluşturulabileceği inancını her daim ifade
etmiştir. Ancak köy üretimini arttıran ve uygulanabilen bir eğitim modelinin ülke kalkınmasını
hızlandıracağı bilinmektedir. Enstitüler her alanda kalkınmayı hedeflediği gibi, köyün en temel
problemi olan tarım alanlarının iyileştirmesini başarabilmiştir.
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1.KÖY ENSTİTÜLERİNE GİDEN YOLDA ANADOLU’DA KÖY VE TARIM PROBLEMLERİ
Anadolu ağır bir savaş yükünden çıkmış, eğitimli insanların büyük çoğunluğu cephelere
koşmuş, geri dönenlerin sayısı oldukça az olmuştur. Milli Mücadele cephelerde bitmiş ancak
Anadolu için asıl mücadele artık eğitim ve öğretim cephesinde başlamıştır. Genç Cumhuriyet
Türk milletinin ekonomi, eğitim ve teknoloji alanlarında da egemen konumda olmasını
istiyordu. Bu konuma gelebilmek için de uzun ve yorucu bir çalışmanın kendilerini beklediğini
biliyorlardı. Cumhuriyet’in hedefi eğitim ve pratiği bir araya getirmekti.
Atatürk; 1 Mart 1923 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada: “Eğitim ve öğretimde
uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için bir süs, tahakküm aracı veya medeni bir zevkten ziyade,
yaşamda başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanışlı bir araç haline getirmektir. Bir yandan
yaygın olan cehaleti ortadan kaldırırken, öte yandan toplum hayatında yapıcı, etkili ve verimli
insanlar yetiştirmek gerekir. Bu da ilk ve orta öğretimin, uygulamalı öğrenme ilkesine dayanması
ile gerçekleştirilebilir.” ifadelerini kullanmıştır. (M.Adem,2000;27)
Atatürk döneminde yapılan eğitim kongreleri ve gelişmelerinin yanında, ekonomi alanında var
olacak gelişmelerin de asıl kalkınmayı gerçekleştireceği fikri sabittir. Ekonomi alanında
dönemin en önemli gelişmesi, 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat
Kongresi olmuştur. Türkiye’nin ekonomi politikasının yeniden yapılanmasında, eğitim ve
kırsal kesimin sorunlarına çözüm üretmek açısından 13 Şubat 1923’de toplanan kongrenin
önemi büyüktür. (Aydın,2007;46) Çünkü ekonomik olarak rahatlamayan, ekonomi alanında
problemleri çözülemeyen bir kırsal kesimde eğitim-öğretim faaliyetlerinin etki oluşturması
çok mümkün değildir. Aslında sadece kırsal kesim için geçerli olan bir durum değildir. Çünkü
vatanın her bir noktasında ekonomik problemler yaşandıkça eğitimin istenen noktaya
getirilmesi mümkün olmayacaktır.
Gerek ekonomi gerekse eğitimin belirleyici politikasının asıl sorunu, ülkenin %80’ini olan
tarım alanının canlanması, köylünün feodal ilişkilerden kurtarılıp hareketlenmesi ve sanayiye
geçilmesi konusuydu. Mustafa Kemal’in kongrede yaptığı şu konuşmasından köylünün
ekonomik durumunu iyileştirmeye ve eğitimin dayanacağı temelleri belirlediğini anlamaktayız
: “Ekonomik kalkınma Türkiye’nin özgür, bağımsız, daima daha güçlü ve refah içinde olmasının
belkemiğidir. Ülkenin böyle bir kalkınmada dayanacağı iki güçten biri, Türk ulusunun silah kadar
makine de tutmaya yaraşan güçlü eli ve ulusal olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda tarihin
akışını değiştiren sosyal duygusudur… Bu amaçlara kısa sürede ulaşmak için düşün ve eylemi
birlikte yürütmek zorunludur. Okuma-yazma bilmeyen tek yurttaş kalmaması, ülkenin büyük
kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek; davamızın dünya
görüşünü anlayacak, anlatacak, kuşaktan kuşağa yaşatacak kurumları ve bireyleri yaratmanın
ilkelerini kısa sürede saptayıp, uygulamaya koymak, kültür bakanlığının üstüne alacağı büyük ve
ağır bir sorumluluktur.” (Türkoğlu,2007;59)
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Dönemin nüfusunun çoğunluğunun köylerde yaşaması, ülkenin ekonomik olarak kalkınması
için tarımsal faaliyetlerin kaliteli ve sürekli yapılması gerekmesi, aydın kesimin sürekli olarak
kırsal alanın geri kalmışlığını eleştirmesi köyden başlayan bir aydınlanmanın geleceğinin daha
aydınlık olacağını gösteriyordu.
Köy enstitü modeli Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresinde köy eğitimi ile
ilgili kararlar alınırken görüşülmüştür. Eğitim ile ilgili problemler görüşülürken köy
ilkokullarının geniş bahçelerinin, ahır ve kümeslerinin olması gerektiği konusunda fikirler
üretilmiştir. Bunlar, öğretmenin denetiminde öğrenciler tarafından işletilmeli ve böylece çiftlik
çocuklara uygulamalı olarak öğretilmelidir. Bununla birlikte orta ve yüksek okulları bitiren
erkek ve kız öğrenciler köylere giderek en az 1 yıl öğretmenlik yapmalıdırlar.
(Ökçün,1971;390)
Görülen odur ki köy enstitü sistemine giden yolda, Atatürk dönemi eğitim anlayışı paralellik
göstermektedir. Amaç üretim aşamasına geçilebilen, Anadolu topraklarını canlandıran, tarımın
eğitimle birleşebileceğini göstermektir.
Cumhuriyetin devr aldığı köylerde tarım ilkel tekniklerle yapılıyordu. Kalkınmanın ve
yenileşmenin gerçekleşebilmesi için gereken yetişmiş eleman yoktu. (Aydın,2007;20) Köylerde
tarımın insan gücü ile yapılıyor olması, köy çocuklarının tarlalarda çalıştırmasını gerektirdiği
için öğrencilerin okula devamı konusunda istikrarın sağlanamaması gibi nedenler eğitimin
öğrencilere faydalı olmasını engellemekteydi. 1929’da okula başlayan her 100 öğrenciden
ancak 33’ünün mezun olması bu olumsuzlukların bir sonucuydu. Günün önemli bir kısmını
aileleriyle geçiren çocukların ancak %20’si öğretmenlerin istediği dönüşümü başarmaktaydı.
Okulda öğrenilenlerin kendilerine bir faydası olmadığı düşüncesini kırmak ve köy yaşamına
nüfuz edebilmek için başka bir sisteme, başka bir yetiştirme programına ihtiyaç vardı.
(Akyüz,1978;295)
Köylerdeki ziraat aletleri çok basit ve yetersizdir. Köy işlerindeki en önemli iş gücü insandı
ama köylerimizin nüfusu çok az ve kültürel yönden de çok yetersiz durumdaydılar. Koşum
hayvanları çok güçsüz, at koşarak tarla süren köylülerin sayısı çok azdı. Köylülerin teknik
bilgileri neredeyse hiç yoktu. Toprak çok parçalandığından yeterli gelmemekteydi. Teknik
araçlar köylere giremediğinden ve kullanmayı bilmediklerinden toprak, verimi arttıracak
şekilde işlenememekte; tohum cinslerini ıslah etmek, meyveleri aşılamak, zararlılarla
mücadele etmek gibi çok önemli işler yapılamamaktaydı. Sanayi bitkisi yetiştirenler diğer
köylülere nazaran ekonomik yönden daha iyi durumdaydılar. Dış pazarlara yönelik sanayi
bitkisi üretiminde bilgili ve bilinçli hareket edemeyen köylü zor durumlara düşmekteydi.
(Tonguç,1958;36)
Köylünün temel geçim kaynağı tarımdı. Çalışma çağındaki köylünün %32’si tarımla uğraşıyor,
%60’işsizdi. %8’lik bir kısım ise zorluklarla hayvancılık yapmaktaydı. Bu toplumsal kesimin
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önemli bir bölümü topraksızdı. Köylünün ürettiği ürünün azlığı çokluğu doğal koşullara
bağlıydı. Toprağı daha verimli kılma, daha ileri tarım yöntemlerinden, bilgilerinden, araçgereçlerinden yoksun bir sistem söz konusuydu. (Pazar,2001;47) Cumhuriyet’in ilk yıllarından
itibaren devletin izlediği politika çiftçiyi korumak, kalkındırmaktır. 1925 yılında kaldırılan
Aşar Vergisi köylünün rahatlaması için atılan önemli bir adım olmuştur. Toprak reformu için
önemli adımlar atılmaya çalışılsa da çok fazla hayata geçirilememiştir. (Avcıoğlu,1984;667)
Bütün bu sorunların çözümü olarak köylü önce eğitim almaya başlamalı, bu eğitimi hem teorik
hem pratik olarak almalı anlayışı yerleşmiştir. Hazırlanan eğitim programları bütün bu
meselelerin çözümlerine çare olabilecek şekilde hazırlanmıştır.
Köy enstitülerinin fonksiyonu ve amacı aynı ilkeleri taşımaktadır. Tarımsal ekonominin
rasyonelleşmesinde köyde önder rolü oynayabilecek; köylünün ekonomik, toplumsal ve
kültürel yaşamının etkin kılınmasında, bilinç düzeyini yükseltebilmede fonksiyonel olabilecek
öğretmenler yetiştirebilmek temel ilkedir. Bu kurumlarda yetişeceklerin görevleri, köyün
ekonomik yaşamını geliştirmek için tarım, sanat, teknik alanında ve sosyal yaşamın akışında
köylülere örnek olabilecek işler yapmak biçiminde tanımlanmıştır. (Yılmaz,1990;74)
1.1 Köy Enstitüleri Kurulurken Tarımsal İşlerlik İçin Dikkat Edilenler
Köy enstitü programları hazırlanırken, kentlerin dışında kurulmaları kararı verilmiştir. Tarım
ve iş alanlarında yetiştirilmesi gereken öğrenciler, her şeyden önce tarıma elverişli alanlarda
yetiştirilebilirlerdi. Bu yüzden ekim, üretim ve bunlarla ilgili araçların yapım ve kullanımları,
kent dışında kurulmalarını gerektiren başlıca neden olarak belirlenmiştir. (Makal,2015;51-59)
Ancak bu vesile ile öğrenciler öğrenirken aynı zamanda toprağı işleyebilecek ve bu bilgi üretim
olarak meyvesini verecektir. Öğrenci hem derste hem de iş başında yaparak ve yaşayarak
öğrenmelidir.
İlköğretim Genel Müdürü olan İsmail Hakkı Tonguç köy enstitülerinin amacını, köylünün
kazancını artırmak ve her ferde milli iktisattaki rolünün bilincini kazandırmak (Hüsnü,1935;2)
olarak tanımlamıştır. Bu noktada asıl önemli olan ve beklenen sonuç talan bir halde bulunan
tarlaları, bağları, bahçeleri yeşertmektir. Teoride verilen tarım ve üretim bilgilerinin topraktan
geri alındığını görmek hem öğrenciler için kalıcı bir bilgi haline gelecektir hem de devletin
uygulamaya koyduğu eğitim sisteminin işe yararlılığını gösterecektir.
Diğer önemli bir nokta ise tarlalarda ve bahçelerde çalıştırılan köy çocuklarının aileleri
tarafından bir iş kuvveti olarak görülmeleridir. Bu kuvvet okula gönderilirse işler aksayacak ve
üretim düşecektir. İşte köy enstitüleri okulun bir zaman kaybı değil, aksine eğitimin üretime ya
da diğer bir deyiş ile hayata geçmiş halini göstermektir. Çünkü ağır savaş yükünden çıkan halk
okumanın bir zaman kaybı olduğunu düşünmekteydi. Bu düşünce elbette haksız değildi. Yollar
bozuk, üretim düşük, modern tarım tekniklerinden ve modern tarım aletlerinden yoksun halk
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bir an önce bu temel problemler ile baş etmek istiyordu. Köy enstitü sistemi eğitim
programlarını hazırlarken tüm bu problemleri ortadan kaldırmak odaklı hazırlanmıştır.
10–15 yıl gibi bir zamanda içerisinde köylerde ilköğretimi yüzde yüz gerçekleştirmeyi
sağlayacak sayıda eğitmen ve öğretmen yetiştirmek ilkesine dayanarak çalışmalara
başlanmıştır. Her yıl yetiştirilecek eğitmen ve öğretmen sayısına göre bina, taşıt, yetiştirici
eleman ve para bakımından alınması gereken önlemlerin neler olacağı hesap edilmek
koşuluyla bir ara plan hazırlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek üzere yetkili makamlarca yeni
esaslara
göre
bir
yasa
tasarısı
oluşturularak
Büyük
Millet
Meclisi’ne
gönderilmiştir.(Pazar,2001;40-46) Mecliste ortaya çıkan birçok tartışmaya rağmen yasa
tasarısı 17 Nisan 1940 tarihinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17 Nisan 1940 yılında 3803 Sayılı Köy Enstitüleri Yasası TBMM'de onaylanmasının ardından
tarım alanlarına yönelik maddeleri:
Md.1. Köy öğretmeni, köye yarayışlı meslek elemanı yetiştirilmek üzere tarıma elverişli toprağı
bulunan yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca "Köy Enstitüleri" açılır.
Md.6. Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenler atandıkları köylerin her türlü eğitim öğretim işlerini
görürler. Örnek; bağ-bahçe, atölye gibi tesisler kurarak köylüye önderlik eder, bunlardan
yararlanmalarına yardımcı olurlar.
Md.11. Öğretmenlere üretim için ve öğrencilerin uygulama yapacağı araçlar, tohum, çiftlik,
fidan, vb. araç-gereçler okul demirbaşına geçirilerek, devletçe verilir.
Md.12. Köy öğretmeninin atandığı okula, köy sınırı içinde ve tarım işlerine yarayacak
topraklardan, köy kanununa göre satın alınarak öğretmen ve ailesinin geçimine, okul
öğrencilerinin uygulama derslerine yetecek kadar toprak verilir. Köyde devlet toprağı varsa bu
amaçla okula devredilir.
Md.13. Köy okulu işletmesinde, kuraklık, sel, yangın, hastalık vb. nedenlerle ortaya çıkacak
zarar için işletmenin yeniden kurulması amacıyla, bakanlık bütçesinden yardım edilir.
(Türkoğlu,1997;113)
3803 Sayılı Yasa çıktığında, birçok enstitünün yeri saptanmış ve kurulmaya başlanmıştır. Yer
seçiminde Köy Enstitüsü Yasası’ndaki ölçülere uyulmasına özen gösterilerek, bölgelerin
coğrafyası, sosyo-ekonomik durumu, nüfus yoğunluğu, eğitim ve kalkınma yönünden
gereksinimleri göz önüne alınarak okulların yerleri seçilmiştir. (Türkoğlu,185)
Kuruluş yerleri seçilirken kentlerin dışında, anayollara yakın bir köy kenarında ve işlenmemiş
topraklarda kurulması, ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalar yapılırken bunların su ve kara
yollarına yakın yerler olması en çok üzerinde durulan konular olmuştur. Kuruluş yerlerinin
seçiminde tarım işlerine elverişli arazinin olması, merkezi olması, okul ve öğretmen durumu,
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hava ve su bakımından sağlık koşullarına uygun yerler olması aranılan özelliklerdendi.
Bununla birlikte hiç yapısı bulunmayan, çadırla işe başlamak suretiyle kurulan enstitülerde
vardır. Fakat birçok enstitü, ilk yıllarda, köy okulunda, diğer boş yapılardan, varsa fırın ve
hamam gibi kuruluşlardan yararlanmışlardır. (Gedikoğlu, 1971;40)
3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu'nda "Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını
yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazi bulunan yerlerde Maarif Vekilliği'nce köy
enstitüleri açılır" ibaresi yer almaktadır. Bu yasa hükmüne göre enstitülerin görevi sadece köy
öğretmeni yetiştirmekle sınırlı olmayacak, enstitü açılan yerlerin birer üretim sahasına
dönüşeceğinin net ifadesi olmuştur. (Altunya,2002,Başaran,2013)
2.TARIM ALANLARININ EĞİTİMLE BULUŞMASININ ARDINDAN KÖYLERDE BAŞLAYAN
DEĞİŞİMLER
Köy enstitüleri 2. Dünya Savaşı’nın sınıra dayandığı, ülkede kuraklık ve kıtlığın kol gezdiği bir
dönemde kurulmuştur. Ülke kaynakları her yönden kısıtlı ve ürünün büyük bir kısmı da her an
çıkacak savaş için ayrılmaktaydı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan arda kalan çocukların
oluşturduğu erkek iş gücü yeniden askere alınmış, köylerde kadın ve çocuklar kalmıştı.
Dolayısıyla enstitüler "çocuk iş gücü" ile kuruluyordu. Köylüler ise, tek dayanakları olan
çocuklarını okula vermek istemiyorlardı. Özellikle okula gelmesi için kız çocuk bulmak çok
zordu. Bir yandan da birçok bulaşıcı hastalık çocukları alıp götürüyordu. İşte bütün bu
sıkıntılara rağmen köy enstitülerinde yapılan tarım sayesinde öğrencilerin ihtiyaçları fazlasıyla
karşılanmış ve elde edilen üretim fazlasıyla köylüye ve devlete yardım edilebilmiştir.
(Aydoğan,1997;19)
Köy enstitülerinin kurulduğu dönemde, köylerde genel olarak tarımsal etkinlikler
yapılmaktaydı. Çalışma çağındaki köylünün %32’si tarımla uğraşıyor, %60’ı da işsizdi. Bu
toplumsal kesimin önemli bir bölümü topraksızdı. Toprakların ekilebilecek yerleri genellikle
ağaların, beylerin, aşiret reislerinin elindeydi. Köylünün ürettiği ürünün azlığı ya da çokluğu,
doğal koşullara adeta kadere bağlanıyordu. Toprağı daha verimli kılma, daha ileri tarım
yöntemlerinden, bilgilerinden, araç-gereçlerinden yoksundu. Dahası köyde bulunan araç ve
gereçler de sayıca azdı ve ilkeldi. (Pazar,2001;47) Köylü, gereksinimlerinin çoğunu kendisi
üretirdi. Kendi ihtiyacı için kullanır, dışarıya mal satmazdı. Zorunlu olmadıkça da dışarıdan bir
şey satın almazdı. Görüldüğü gibi köyde kapalı ve durgun bir ekonomik hayat vardı. Kendi
kendine yeten bir ekonomik yapı içerisinde gelişmenin sağlanması çok zordu. (Pazar,51)
3238 sayılı kanuna dayanılarak açılmış bulunan eğitmen kurslarının ihtiyaçlarını karşılamak
üzere Maarif Vekilinin isteği üzerine devlete ait bulunan tarla, çiftlik, bağ, bahçe vs. arazinin
İcra Vekilleri Heyetince tahsis edilmesi öngörülmüştür. Kanun ayrıca Köy Öğretmen
Okullarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Maarif Vekaleti bütçesinden 20 bin liraya kadar
bir döner sermaye verilmesini, köy öğretmen okulları ve eğitmen kurslarında Ziraat Vekaletine
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ait demirbaş eşyanın da Maarif Vekaletine devredilmesini, bu okulların döner sermayelerine
bu eşyaların demirbaş kaydedilmelerini kararlaştırmıştır. Köy enstitüsünde gerekli olan
tüketim maddelerini hem daha ucuza almak hem de zaman kaybını önlemek için enstitü
yönetimi serbest pazarlık yolu ile alıyor, küçük alımlar ihale kanununun dışında yapılması
zaman kazanılmasını sağlamıştır. Köy enstitüleri giderlerini en aza indirmek için birçok
gereksinimini kendisi üreterek karşılamaya başlamıştır. Binaların yapımından yiyecek ve
giyeceklerin üretimine kadar birçok şey okuldaki öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerin el
emeğinden sağlanmıştır.
Köy enstitülerinin kurucularından İsmail Hakkı Tonguç "Köy güzelleşmedikçe bütün memleket
güzelleşemez, köy canlandırılmadıkça memleketin umumi hayatı canlanamaz. Köy
çiçeklenmedikçe kasaba ve şehirler çiçeklenemez. Köylü gülmedikçe şehirli de gülemez. Köylü
olmadıkça millet doyamaz. Köylü topraksız kalırsa şehirli halkında büyük çoğunluğu evsiz ve
yurtsuz kalır." sözleri ile enstitülerin amaç, yöntem ve işlevini ifade etmiştir.
Her enstitü, tarım dersi ve çalışmalarını bölgenin iklimine, coğrafi özelliklerine göre
düzenlemiştir. Örneğin; Trabzon Beşikdüzü'ndeki enstitüde ağır ünite balıkçılık, Kars Cıl}vuz
enstitüsünde hayvancılık, İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü’nde tarım pamuk, tütün gibi üretimler
söz konusu olmuştur. Tabi buralarda amaç köylülere alternatif tarım tekniklerini öğretmekti.
Arıcılık bilinmeyen köylerde arıcılık, bağcılık bilinmeyen köyde bağcılık öğretilmiştir.
(Oğuzkan,1990;22)
Tarım derslerinde öğrenciler ilgi alanlarına göre bahçecilik, hayvancılık, arıcılık gibi alanlara
ayrılır ve bu amaç için kurulmuş mek}nlarda üretim yaparlardı. Teknik derslerde de öğrenciler
yine ilgi alanına göre bir bölüm seçerler ve o alan üzerinde iş içinde eğitim ilkesiyle uzmanlık
kazanırlardı. Böylece bir köye atanan öğretmen kültür yönünden çocukları eğittiği gibi
uzmanlık alanı olan dallarda da köylüye örnek oluyor, köyünde kendisine ayrılan toprakta yeni
tarım teknikleri uygulayarak köylüyü de bu tekniklere özendiriyordu. Böylece köye yönelik
amacı, bir bakıma başarıya ulaşmış oluyor ve kesintiye uğramadan köy eğitimine devam
edilmiş oluyordu.
Enstitülerin en esaslı faaliyet alanı tarımdır. Her okulda bir fidanlık yapılmaktadır. Toprağa
göre sebze, meyve, hububat, pamuk, pancar vb. yetiştirilmekte, sığır, kümes hayvanı
beslenmekte; öğrencilere yağ çıkarmak, peynir, konserve, reçel, sirke, pekmez ve şarap
hazırlamak gibi beceriler, hayvan bakımı öğretilmekteydi. Ziraat ders ve çalışmaları ise
şöyledir: Tarla Ziraatı, Bahçe Ziraatı; fidancılık, meyvecilik, bacılık ve sebzecilik bilgisi, Sanayi
Bitkileri Ziraatı, Zootekni, Kümes Hayvanları Bilgisi, Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Balıkçılık ve Su
Ürünleri Bilgisi, Ziraat Sanatlarıdır. (1943)
Ekonomik, teknik, sanayi gibi birçok alanda yaşanan zorunlu sınırlılıklara karşın enstitüler
kuruldukları bölgelerde birçok yeniliğin önünü açmışlardır. Enstitüler, kuruldukları bölgelerin
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yanı başındaki bazı köylerin ekonomik yaşamlarını etkilemiş, buralara ticaret hayatını
öğretmiştir. Örneğin, Hasanoğlan köyünde yapılmış bir incelemede köy enstitülerinin türlü
etkilerinin olduğu söylenmektedir. Enstitü sayesinde Hasanoğlanlılar köylerinde haftada bir
gün pazar kurulması için müracaat ederek komşu köyler için pazar halini almaya
başlamışlardır. (Kirby,2000;297)
Enstitüler bulundukları bölgenin tarımsal ağlarını genişletmişlerdir. Ürettikleri ile köy
ekonomisini canlandırmışlardır. Ancak tarım yapılamayan yerlerde üretim hemen farklı
alanlara yönelmiştir. Örneğin; Arifiye Köy Enstitüsü’nde, enstitünün kendi bölgesine özgü
tarım üretimi yapabileceği toprağı bulunmamaktaydı. Bu yüzden enstitü yanı başındaki
Sapanca gölünde balıkçılığa yönelmiş, bölge halkı enstitünün tavsiyelerine göre hareket etmiş
ve köylüler balıkçılığa başlamışlardır. Balıkçılık bu bölgenin en önemli endüstrilerinden biri
olmaya başlamış, birçok küçük çiftlik birleşerek meyve üretimi yapmaya başladıkları gibi, bu
bölgenin meyvesi, hatta balığı, İstanbul’a kadar genişleyen bir piyasaya yayılmıştır. (Kirby,
298-299)
1940-1946 arasında köy enstitülerinde 15.000 dönüm tarla tarıma elverişli hale getirilmiş ve
üretim yapılmıştır. Aynı dönemde 750.000 yeni fidan dikilmiştir. Oluşturulan bağların miktarı
ise 1.200 dönümdür. Ayrıca 150 büyük inşaat, 60 işlik, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu,
36 ambar ve depo, 48 ahır ve samanlık, 12 elektrik santrali, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 3
balıkhane, 100 km. yol yapılmıştır. Sulama kanalları oluşturularak enstitü öğrencilerinin
uygulamalı eğitim gördüğü çiftliklere sulama suyu öğrenciler tarafından getirilmiştir.
Kapatıldığı 1954 yılına kadar köy enstitülerinde 1.308 kadın ve 15.943 erkek toplam 17.251
köy öğretmeni yetişmiştir. Binlerce büyük ve küçükbaş hayvan yetiştirilmiş ve eğitimin
uygulama ile birleşmesi meyvelerini vermeye başlamıştır.
Enstitülerin köy ekonomisine etkileri dört türlüdür. 1. Yerel, dolaylı ticari etkiler, 2. Üretimi
canlandırıcı etkiler, 3. Ekonomik koşullar üzerindeki yerel, dolaylı etkiler, 4. Ekonomik
koşullar üzerindeki dinamik etkiler. Enstitülerin kuruldukları bölgelere yakın köylerde
üretilen ürünlerin ticareti yapılmaya başlanmıştır. (Kirby,327) Bu Pazar alışverişi köylerde
ekonomiyi canlandırdığı gibi, sosyal hayata da bir hareket kazandırmıştır.
3.ENSTİTÜ ÖRNEKLERİYLE VE MEZUNLARININ ANILARIYLA KÖYLERDEKİ ÜRETİMDE
DEĞİŞİMLERİN İZLENİMİ
Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün kurulduğu bölgeye öğrenciler tarafından içme suyu ve sulama
yapmak amacıyla su yolları açılmıştır. Çevre tarlaların nadas işlemleri yapılmış ve ilk aşamada
buğday-arpa ekilmiştir. Enstitüde asıl amaç köylülere modern tarım yöntemlerinin üretim
üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermek olmuştur. 1941 güz dönemine ek olarak, 1942
baharında 175 dekar tarlaya arpa, 25 dekar tarlaya yulaf ve mercimek ekilmiş, bunlardan 9513
kg arpa, 486 kg buğday, 1196 kg yulaf elde edilmiştir. Tecrübe edinmek amacıyla yapılan sebze
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bahçesinden 500 kg domates, 100 kg biber, 50 kg fasulye, 90 kg patlıcan, 80 kg soğan elde
edilmiş ve öğrencilerin yemeklerinde kullanılmıştır. Bunun yanında 200 meyve ağacı, 300
meyvesiz ağaç 700 kavak ile bölgenin çehresini değiştirmişlerdir. Başlangıçta bir bozkır olan
okul çevresi yeşil bir vahaya dönüşmüştür. 1942’den sonra artık enstitü deposunda yaklaşık
dokuz buçuk ton arpa, yarım ton civarı buğday ve bir ton civarı mercimek depolanmaya
başlamıştır. (Güneri,2012)
Cılavuz Köy Enstitüsü 618 hektar arazi üzerine kurulmuştur. Cılavuz’da tahıl üretimi dışında
sebze ve meyve üretilir. Özellikle buğday, patates, lahana, taze fasulye, nohut, soğan başlıca
ürünlerdir. 1942 yılında 11.000 kg buğday, 5000 kg arpa, 17.600 kg patates, 30.000 kg civarı
patates üretilmiştir. Burada öğrenciler beslenme amaçlı üretimleri eğitimin parçasıdır.
Geleneksel üretim dışında sebze ve meyve üretim denemelerinden başarılı sonuçlar elde
edilmiştir. Böylece köylere-köylülere farklı tarım denemeleri öğretilmiş olur. Enstitüde mibzer,
çayır makinesi, biçördöver gibi tarım makineleri de bulunmaktadır. (Gümüşoğlu, 2007)
Düziçi Köy Enstitüsü’nün kurulduğu bölgede tarım geleneksel yöntemlerle yapılmış ve köylü
üretim yapamadığı için zorluk içerisinde kalmıştır. Kimyasal ve doğal gübre kullanımı
bilinmediği gibi tarımda ilaçlama yöntemi de kullanılmamıştır. Düziçi Köy Enstitüsü
kurulduktan sonra beş aylık sürede 200 dekarlık bir arazi taş ve çakıllardan temizlenerek tarla
haline getirilmiştir. Yetiştirilen ürünler eğitmen kursu ile birlikte 400’ü bulan günlük tabela
mevcudunun sebze ihtiyacını bol bol karşıladığı gibi domateslerden salça yapılmıştır. Enstitüye
tarım alanları yetmeyince, Maarif Vek}leti’nin talebi, D}hiliye Vek}let’inin teklifi ve
nihayetinde Bakanlar Kurulu’nun onayıyla 1485 dönümlük arazi enstitünün ihtiyacını
karşılamak üzere istiml}k edilmiştir. Üretilen ürünler yolların kötü olması sebebiyle
satılamayınca, öğrenciler yol yapım görevini de üstlenerek köylü ile engeli kaldırmıştır.
(Payaslı,2015)
Savaştepe Köy Enstitüsü’nde de diğer enstitülerdeki gibi okutulacak dersler üç grupta
toplanmıştır: 1. % 50 Kültür dersleri 22 saat, 2. % 25 Teknik dersler 11 saat ve 3. % 25 Ziraat
dersleri 11 saattir. Savaştepe Köy Enstitüsü’nde, öğrenciler gruplara ayrılmış, her gruba 1
hafta ziraat, bir hafta da kültür haftası yapılmıştır. Bir haftalık ziraat nöbetinde olan öğrenciler,
dershanede değil, Çomaklı denen çiftliktedir. Öğrenciler okulun kamyonuyla oraya ulaştırılmış,
yemek ve konaklama imk}nları da çiftlikte sağlanmıştır. Bir hafta boyunca oradan ayrılmadan
çalışan öğrenciler at, koyun ve inek bakmış, sebze meyve sulamış ya da toplamıştır.
(Uygun,2006;76-77) Savaştepe’de beş yıllık bir çabanın sonunda 1000 kişilik bir eğitim-kültür
şehri kurulmuştur. Böylece otuz adet çeşitli yapı, 500 dekar bahçe, meyvelik ve tarım alanları,
ara yollar, spor ve oyun alanı hizmete açılmıştır. Yapı işleri devam ederken tarım ve sanat
dersleri gözleme dayalı olarak gösterilmiştir. (Özdemir,2008) Yaparak-yaşayarak öğrenme
metodu burada da meyvelerini vermiştir.
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Talip Apaydın anılarında: “Bütün yıllık yiyeceğimizi, buğdayımızı, sebzemizi, meyvemizi
kendimiz yetiştirmek, bulgurumuzu, makarnamızı, tarhanamızı, turşumuzu kendimiz yapmak
amacında idik. 1942’den sonra, mevcut bine yaklaştı. Ona göre, işi çok geniş tutmak gerekiyordu.
Nitekim öyle yapıldı… enstitünün yıllık un bulgur, tarhana gereksinimi tamamlandıktan sonra,
başka bir enstitüye de tonlarca buğday göndermiştik. Öylesine genişten tutulmuştu iş. O tempo
geliştirilseydi, Çifteler Köy Enstitüsü devlete hiç yük olmadan, kendi kendine çalışabilecek bir
kurum olma yolundaydı…” (Apaydın,1983;81-82)
Abdullah Özkucur anılarında: “Çok zorluklar çektik…okulumuzun arkasında bir tepe vardı, onun
arkasına bir su deposu yaptık. Suyu çıkarmak için bir çark ve koyduk su çıkardık. Sonradan bir
motor bulduk, köyün değirmenini aldık. Kestirmeden bir kanal açtık. Çoğu yerde gazyağı yokken
biz elektrik santrali yaptık. Masrafımızı bir kuruşa düşürdük. Tonlarca sebze-meyve yetiştirdik.”
(Özkuçur,1990)
Mahmut Makal, “1944-1946 arasında köy enstitüleri bitiren öğretmenlere yasa uyarınca tarım ve
işlik araçları verildi. Köylerimiz, belki de bu araçlara da öğretmene olduğu gibi ilk kez
kavuşuyordu. Tarım alanında ve okul işliğinde kullanılan bu araçlarla, öğretmen hem köylüye
yardımcı oluyor hem de onlarla öğretiyordu…bozkırda kurulan enstitülerde bahçeleri, bağları
öğrenciler kurmuştu…tek dikili ağacı olmayan, çorak-kurak bu topraklarda, kuruluşundan altı yıl
sonra, 1946’da üç buçuk ton kayısı üretilmiştir.”(Makal,1997)
SONUÇ
Atatürk döneminden itibaren eğitimin en temel sorunu olarak ilköğretimi yaygınlaştırmak,
olarak okuma yazma sorununu en aza indirgemektir. Ancak bu sorunu çözmek için öncelikle
eğitmen sorununu çözmek gerekiyordu. Bunun için eğitimin temel hedefi kısa zamanda
eğitimci sayısını artırmak olmalıydı. Bu nedenle 1940 yılında hayata geçirilen köy enstitüsü
projesinde temel hedef okur-yazar ve eğitimci sayısını ülke ihtiyacı doğrultusunda kısa
zamanda nitelikli ve sayısal olarak artırmak olmuştur.
Ancak ülke ekonomisi açısından durum değerlendirildiğinde; köy toplumlarının parası yoktu
ve kendi kalkınmaları için verebilecekleri tek şey, fiziksel güce dayanan tarım yapmaktı. Ağır
savaş yükünden çıkan devletin ise bu kesim için harcayabileceği fazla parası yoktu. Bu amaçla
ortaya çıkan köy enstitülerinin amacı, geniş halk kitlelerine eğitim hizmeti vermek ve bunun
yanı sıra köye gerekli olan birçok alanda verimli olabilmek, eğitim yolu ile ülkenin
kalkınmasına katkıda bulunmak ve bu yolla köylünün bilinçlenmesini sağlayarak, eğitirken bu
eğitimin getirisini görebilmelerini sağlamak olmuştur.
Bu sistem sayesinde Anadolu’nun bozkır denilebilecek verimsiz toprakları ağaçlandırılmıştır.
Sebze-meyve ve tahıl üretimi önceleri enstitü ihtiyacını karşılayacak kadar üretilirken,
köylerde pazarlar kurulmaya başlanmış, üretilen ürünler paraya dönüştürülmeye başlanmıştır.
Köye modern tarım yöntemleri ve modern tarım aletleri girmiştir. Köyler hareketlenmeye
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başlarken, tarım alanları canlanmıştır. Kısa sürede eğitimin uygulanabilirliği görülmüş ve bilgi
pratikte verime dönüşmüştür.
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ FARKLI YÖNLERİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Melis AKAY*
ÖZET
Bu çalışma, Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 2005, 2015, 2017 ve 2018 sosyal
bilgiler dersi öğretim programlarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel
betimsel araştırma yaklaşımına dayalı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Burada 2005
sosyal bilgiler dersi öğretim programı, 2015 sosyal bilgiler dersi öğretim programı, 2017
sosyal bilgiler öğretim programı ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programı genel amaçlar,
kazanımlar, öğrenme alanları, değerler, beceriler, kavramlar ve forma sayıları çerçevesinde
karşılıklı olarak incelenmiştir. Çalışma da elde edilen bazı sonuçlara göre, toplumun ihtiyaçları
ve bilginin sürekli yenilenmesi dikkate alınarak programlarda değişimler yapılmıştır. 2005
sosyal bilgiler dersi programında 174 kazanım, 2015 sosyal bilgiler dersi programında 122
kazanım yer almıştır. 2017 taslak öğretim programında 136 kazanım olarak belirlense de
revize edilmiş 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programında 131 kazanım olduğu tespit
edilmiştir. 2005 öğretim programında dokuz öğrenme alanı, 2015 öğretim programı bazı
öğrenme alanlarında isim değişikliği yapılarak yedi öğrenme alanı yer almıştır. 2018 öğretim
programında ise tekrar bazı öğrenme alanlarında isim değişikliği yapılarak yedi öğrenme alanı
yer aldığı tespit edilmiştir. 2005 öğretim programında 20 değer varken, 2018 öğretim
programında 18 değere indirildiği tespit edilmiştir. Değerlerin aksine temel beceriler 2005
öğretim programında 15 beceri varken, 2018 öğretim programında okuryazarlık kavramı ön
plana çıkartılarak 27 beceri yer aldığı tespit edilmiştir. Genel olarak 2018 sosyal bilgiler
öğretim programının önceki 2005 ve 2015 programlarına göre içeriği azaltılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, öğretim programı, karşılaştırma.

SOCIAL STUDIES CURRICULUM İN COMPARISON WİTH DIFFERENT ASPECTS
Abstract
This study has been carried out with the purpose of comparison social studies curriculum of
2005, 2015, 2017, 2018 which National Education Ministry published. On this study,
investigation of documentation has been used based on qualitative and descriptive approach.
Here, 2005 social studies curriculum, 2015 social studies curriculum, 2017 social studies
curriculum and 2018 social studies curriculum have been mutually investigated on the frame
* *Doktora öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, mell.1925@hotmail.com
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of general aims, acquisitions, values and skills. According to some results obtained on the
study, needs of the society and the knowledge that is need to be renewed are taken into
consideration, and the programs have been changed. 174 acquisition in the 2005 social studies
program, and 122 acquisition played a role in the 2015 social studies program. Although 136
acquisitions were stated in the drafted 2017 program, 131 acquisitions were determined in the
revised 2018 social studies curriculum. nine learning domains in the 2005 curriculum, in some
learning domains of 2015 curriculum names have been changed and seven learning domains
have been stated. While there are 20 values in 2005 curriculum, it is stated that it has been
decreased to 18 values in the 2018 curriculum. Other than these values, while there are 15
basic skills in 2005 curriculum, there are 27 skills in 2018 curriculum by emphasizing literacy
concept. In general, the content of social studies in 2018 curriculum has been decreased when
compared to 2005 and 2015 program.
Keywords: social studies, curriculum, comparison.

1. GİRİŞ
21. yüzyılda Dünya’da ve Türkiye’de her alanda hızlı değişimler yaşanmıştır. Toplumda
yaşanan bu değişimler birbirini etkilemiş; değişen toplumun ihtiyaçlarını karşılamak içinde
öğretim programlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Günümüzde toplumsal yaşamla
ilgili bilgi, beceri ve değerlerin önemli kısmını sosyal bilgiler dersi yoluyla kazandırılmaya
çalışılmaktadır (Öztürk, 2006; Safran, 2008). Bu nedenle sosyal bilgiler dersi toplum için
oldukça önemlidir.
Sosyal bilgiler kavramı ilk defa ABD’de Milli Eğitim Derneğinin Orta Dereceli Okulu
Teşkilatlandırma Komisyonu Sosyal Bilgiler Komitesi tarafından 1916 yılında toplumsal
olayları inceleyen bir ders olarak kabul edilmiştir (Akdağ, 2014: 3). Türkiye’de ise 1968
programıyla tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi dersleri birleştirilerek ilk kez sosyal bilgiler
dersi müfredata girmiştir (Ambarlı, 2010: 76). Türkiye için sosyal bilgiler tanımı, “….ilköğretim
dersi olup, bilimsel yöntemler ve kaynaklara göre uzman eğitimcilerin yetiştirildiği sosyal
bilimler içerisinde yer alan eğitim bilimlerinin bir alt disiplinidir” şeklinde ifade edilmiştir
(Karademir ve Öztürk, 2018: 232). Bu program, 1968- 1969 öğretim yılında bütün ilkokullara,
1970- 1971 öğretim yılında da deneme niteliğinde ortaokullara resmen girmiştir. Ayrıca 1968
programı, Cumhuriyet döneminde yayınlanmış en önemli ve uzun ömürlü olanı olmuştur. Daha
sonra 1985, 1998, 2005 ve son olarak 2018 olmak üzere 50 yılda beş adet sosyal bilgiler dersi
öğretim programı değişmiştir. Aynı zamanda bu öğretim programlarına hazırlık olarak 1990,
1997, 2004, 2015 ve 2017 taslak programları askıya çıkmıştır (Akdağ, 2014: 14; Çatak, 2015:
79-87). Bu öğretim programları incelendiğinde toplumun ihtiyaçlarına göre bazı konuların
eklendiği, çıkarıldığı veya değişimlerin yaşandığı görülmüştür.
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Bu değişimleri ortaya koymak amacıyla literatür taramasında birçok öğretim programı
çalışmaları yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ertürk (1982), Varış (1994), Akınoğlu (2005),
Semenderoğlu ve Gülersoy (2005), Çakmakçı (2005), Kaymakçı (2009), Yazıcı (2009), Sözen
(2011), Aykaç (2011), Çatak (2015), Şimşek (2016), Taş ve Kıroğlu (2017), Tay (2017), Gürel
(2017), Çoban ve Akşit (2017) Karademir ve Öztürk (2018), Sözen ve Ada (2018) konu ile ilgili
önemli çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışmaların, daha çok program değişimlerinde öğretmen
görüşlerinin alınması, farklı ülkelerin programlarının karşılaştırılması veya eski ile yeni
programları farklı açılarda karşılaştırma şeklinde yapıldığı görülmüştür. Bu çalışma ise 2005
programından bu yana tüm programların içeriğinin karşılaştırılması açısından önemli
olmuştur.
2. YÖNTEM
Araştırmada yöntem olarak, nitel desende tasarlanmış “doküman analizi yöntemi”
kullanılmıştır. Doküman, araştırma öncesi elde mevcut olan herhangi bir şey demektir
(Merriam, 2015: 131). Bu çalışmada doküman olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayımlamış
olduğu 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı, 2015 sosyal bilgiler dersi taslak öğretim
programı, 2017 sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programı ve 2018 sosyal bilgiler dersi
öğretim programı kullanılmıştır. Taslak ve esas olarak bu öğretim programları genel ve özel
amaçlar, kazanımlar, öğrenme alanları, ders saatleri, değerler, beceriler, kavramlar, forma
sayıları, ölçme ve değerlendirme çerçevesinde karşılıklı olarak incelenmiştir. Tüm bu çerçeve
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;
●
●

2005, 2015, 2017 ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programı amaçları,
kazanımları, öğrenme alanları, ders saatleri, değerleri, becerileri, kavramları nelerdir?
2005, 2015, 2017 ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programı arasındaki değişimler
neler olmuştur?

3. BULGULAR
Bu bölümde 2005 programı, 2015 taslak programı, 2017 taslak programı ve 2018 programı
genel amaçları, kazanımları, öğrenme alanları, ders saatleri, değerleri, becerileri, kavramları,
forma sayıları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
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3.1. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Amaçlar
Tablo 1. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı amacı
Özel
Amaçlar

2005
Genel
amaçlara bağlı
olarak 17
madde amaç
belirtilmiştir.

2015
Genel
amaçlara
bağlı olarak 8
madde amaç
belirtilmiştir.

2017
Genel
amaçlara
bağlı olarak
17 madde
amaç
belirtilmiştir

2018
Genel
amaçlara bağlı
olarak 18
madde amaç
belirtilmiştir.

2005 sosyal bilgiler programında öğrencilerin özgür bir birey olması, ulusal bilinçle vatanını
ve milletini sevmesi, Atatürk ilke ve inkılaplarını kavraması, hukuk önünde eşit olduğunu
bilmesi, Türk kültürünü ve kültürel mirası koruması gerektiğini bilmesi, yaşadığı çevre ile
etkileşimde olması, bilgiyi çeşitli şekillerde kullanabilmesi beklenmiştir. Ayrıca öğrencilerden
meslekleri tanıması, ulusal ekonominin yerini kavraması, farklı dönemlere ait değişim ve
sürekliliği kavraması, toplumlararası etkileşimini kavraması, bilim ve teknolojiyi kullanması,
katılımın önemine inanması ve insan hakları, demokrasi, Cumhuriyet gibi kavramları bilmesi
beklenmiştir. 2015 sosyal bilgiler dersi taslak programında genel olarak aynı amaçlar
çerçevesinde olsa da sayısı azaltılmış; bilgi, beceri, tutum sahibi olmaları beklenmiştir. 2017
taslak ve 2018 sosyal bilgiler programında, 2005 programı ile aynı amaçlar belirlenmiştir.
2018 programında ayrıca öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmaları için eleştirel düşünme
becerisine sahip olması beklenmiştir.
3.2. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Kazanımlar
Tablo 2. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımları

Kazanımlar

Sınıflar

2005

2015

2017

2018

4.sınıf

46

29

34

33

5.sınıf

46

29

34

33

6.sınıf

43

34

35

34

7.sınıf

39

30

33

31

Toplam

174

122

136

131

Eski sosyal bilgiler programlarında davranışçı yaklaşımın uzantısı olarak “hedef ve
davranışlar” yer almaktaydı. Fakat 2005 öğretim programı ile yapılandırmacı yaklaşımına
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daha uygun olan “kazanım” ifadesi kullanılmıştır. 2015 taslak, 2017 taslak ve 2018 öğretim
programlarında da ismi aynı şekilde kullanılmıştır.
Tablo 2.’de görüldüğü gibi sosyal bilgiler öğretim programında 2005 yılında 174 olan kazanım
sayısı 2015 taslak programında 122 kazanıma düşürülmüştür. Daha sonra 2017 taslak
programında 136 olarak belirlenmiş, 2018 programında ise 131 kazanım olarak belirlenmiştir.
Genel olarak zaman içerisinde kazanımlar azalmış gibi görünse de kazanımların altında
açıklamalara yer verilmiştir. Bazı kazanımlar birleştirilmiş ya da alt açıklama olarak
verilmiştir.
2018 programında çıkarılan bazı kazanımlar şu şekilde olmuştur;
2005 programı 4. sınıf kültür ve miras ünitesinde yer alan “Millî Mücadele’nin kazanılmasında
ve Cumhuriyet’in ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder” kazanımı çıkarılmıştır. Aynı zamanda
4. sınıf küresel bağlantılar ünitesinde yer alan “kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının
günlük yaşamlarını karşılaştırır” veya “toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere
örnekler verir” yerine “Türkiye’nin komşuları ve diğer Türkiye Cumhuriyetleri ile olan
ilişkilerini kavrar” kazanımları yer almıştır.
2005 programı 5. sınıf kültür ve miras ünitesinde yer alan “kanıt kullanarak Atatürk
inkıl}plarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır” ve “Atatürk inkıl}plarıyla
ilkelerini ilişkilendirir” kazanımları çıkartılmıştır. Yine 5. sınıf bilim, teknoloji ve toplum
ünitesinde yer alan “yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir” yerine “yaptığı
çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır” kazanımları yer almıştır. Aynı zamanda “kanıtlara
dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir” kazanımı çıkarılmıştır. 5.
sınıf küresel bağlantılar ünitesinde yer alan “Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi
alanlarını fark eder” kazanımı çıkarılmıştır.
2005 programı 6. sınıf birey ve toplum ünitesinde yer alan “Atatürk’ün ülkemizde sosyal
bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir” kazanımı çıkarılmıştır. Aynı
zamanda 6. sınıf kültür ve miras ünitesinde yer alan “günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk
Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve
görevlerini kavrar” kazanımı çıkarılmıştır.
2005 programı 7.sınıf birey ve toplum ünitesinde yer alan “Atatürk’ün iletişime verdiği öneme
kanıtlar gösterir” kazanımı çıkarılmıştır. Aynı zamanda 7. Sınıf küresel bağlantılar ünitesinde
yer alan “20.yy. başında Osmanlı devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapısıyla I.
Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir” kazanımı çıkarılmıştır.
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3.3. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Öğrenme Alanları
Tablo 3. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı öğrenme alanları
Öğrenme
Alanları

2005

2015

2017

2018

Birey ve Toplum

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

Etkin Vatandaşlık

Birey ve
Toplum

Birey ve
Toplum

İnsanlar, Yerler ve
Çevreler

İnsan ve Mek}n

Etkin
Vatandaşlık

Kültür ve
Miras

İnsanlar,
Yerler ve
Çevre

İnsanlar,
Yerler ve
Çevreler

Küresel
Bağlantılar

Üretim,
Dağıtım ve
Tüketim

Bilim,
Teknoloji ve
Toplum

Bilim, Teknoloji
ve Toplum

Kültürel Miras

Üretim,
Dağıtım ve
Tüketim

Üretim, Dağıtım ve
Tüketim
Bilim, Teknoloji ve
Toplum
Gruplar, Kurumlar
ve Sosyal Örgütler
Güç, Yönetim ve
Toplum

Ekonomi ve
Sürdürülebilirlik
Kültürel Miras

Küresel
Bağlantılar

Küresel
Bağlantılar

Bilim,
Teknoloji ve
Toplum

Zaman, Süreklilik,
Değişim
Toplam

9

7

7

Etkin
Vatandaşlık
Küresel
Bağlantılar
7

Sosyal bilimlerin bünyesinde yer alan birçok disiplini bir araya getirerek öğrenme alanları
terimi ortaya çıkmıştır. Tablo 3.’de görüldüğü gibi 2005 öğretim programında dokuz adet
öğrenme alanı belirlenmiştir. Bunlardan sekiz tanesi ünite bazında programa yansıtılırken
“Zaman, Süreklilik ve Değişim” öğrenme alanı tüm ünitelerle ilişkilendirilmiştir. 2015 taslak
öğretim programında öğrenme alanları sayısı yediye düşürülmüş; “Gruplar, Kurumlar ve
Sosyal Örgütler” ile “Güç, Yönetim ve Toplum” birleştirilerek “Etkin Vatandaşlık” olarak
değiştirilmiştir. 2018 öğretim programında yine sayı yedi olarak belirlenmiştir. Bazı öğrenme
alanlarının isimleri tekrar değişmiştir. “Birey ve Toplum”, “Bilim, Teknoloji ve Toplum”,
“Küresel Bağlantılar” öğrenme alanları dört öğretim programında da aynı isimle belirtilmiştir.
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3.4. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Ders Saatleri
Tablo 4. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ders saatleri
Ders
Saatleri

Sınıflar

2005

2015

2017

2018

4.sınıf
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
Toplam

108
108
108
108
432

108
108
108
108
432

108
108
108
108
432

108
108
108
108
432

Tablo 4. ‘de görüldüğü gibi sosyal bilgiler dersi öğretim programında 4. sınıfta 108 ders saati,
5. sınıfta 108 ders saati, 6. sınıfta 108 ders saati, 7. sınıfta 108 ders saati olarak belirlenmiştir.

3.5. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Değerler
Tablo 5. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı değerleri
2005 Programı
Değerler

Toplam

Adil olma
Aile birliğine önem verme
Bağımsızlık
Barış
Bilimsellik
Çalışkanlık
Dayanışma
Duyarlılık
Dürüstlük
Estetik
Hoşgörü
Misafirperverlik
Sağlıklı olmaya önem verme
Saygı
Sevgi
Sorumluluk
Özgürlük
Temizlik
Vatanseverlik
Yardımseverlik
20

2018 Programı
Adalet
Aile birliğine önem
Bağımsızlık
Barış
Bilimsellik
Çalışkanlık
Dayanışma
Duyarlılık
Dürüstlük
Estetik
Eşitlik
Özgürlük
Saygı
Sevgi
Sorumluluk
Tasarruf
Vatanseverlik
Yardımseverlik

18
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2005 öğretim programında verilecek değerler sınıflara ve ünitelere göre ayrılarak doğrudan
verilecek değerler altında 20 değer olarak belirtilmiştir. 2015 taslak öğretim programında 26
değer olarak belirlenmiştir. 2015 taslak programında bazı değerler çıkarılmış; yerine bilinçli
tüketim, değere saygı, demokratik tutum benimseme, etik, görgü kuralları, hoşgörü, özgüven,
paylaşma, tarih bilinci, tasarruf, vatandaşlık değerleri eklenmiştir. 2017 taslak programında 27
değer olarak belirlenmiştir. Bazı değerler çıkarılmış; yerine öncekilerden farklı olarak eşitlik,
özsaygı, öz kontrol, iş birliği değerleri eklenmiştir. Taslak programlarda değer sayıları giderek
artmıştır. Fakat Tablo 5.’de görüldüğü gibi 2018 programında değerler azaltılarak 18 temel
değer belirtilmiştir. 2005 programından farklı olarak eşitlik ve tasarruf değerleri yer almıştır.
3.6. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Temel Beceriler
Tablo 6. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Becerileri
2005 Programı
Beceriler

Toplam

Araştırma
Bilgi teknolojilerini kullanma
Değişim ve sürekliliği algılama
Empati
Eleştirel düşünme
Girişimcilik
Gözlem
İletişim
Karar verme
Mek}nı algılama
Problem çözme
Sosyal katılım
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
Yaratıcı düşünme
Zaman ve kronolojiyi algılama

15

2018 Programı
Araştırma
Çevre okuryazarlığı
Değişim ve sürekliliği algılama
Dijital okuryazarlık
Eleştirel düşünme
Empati
Finansal okuryazarlık
Girişimcilik
Gözlem
Harita okuryazarlığı
Hukuk okuryazarlığı
İletişim
İş birliği
Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme
Kanıt kullanma
Karar verme
Konum analizi
Medya okuryazarlığı
Mek}nı algılama
Öz denetim
Politik okuryazarlık
Problem çözme
Sosyal katılım
Tablo, grafik ve diyagram çizme ve
yorumlama
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
Yenilikçi düşünme
Zaman ve kronolojiyi algılama
27

733
733

Yapılandırmacı anlayışa göre öğrencinin sürece aktif katılması gereklidir. Bunun için
öğrencinin bazı kişisel özelliklere sahip olması beklenmektedir. Bu amaçla, 2005 öğretim
programında verilmesi gereken beceriler 15 temel beceri olarak belirlenmiştir. Her sınıf
düzeyi için doğrudan verilecek beceriler verilmiştir. 2015 taslak öğretim programında bu
sayısı 29 temel beceriye çıkarılmıştır. 2015 taslak programından empati ve Türkçeyi doğru,
güzel ve etkili kullanma becerisi çıkarılmış; yerine yeni 16 temel beceri olarak aktif dinleme ve
tartışma, coğrafi sorgulama, coğrafi verileri kullanma, çatışma yönetimi, çevreyi koruma
duyarlığı, çoklu bakış açısı, ekonomi okuryazarlığı, harita kullanma, iş birliği, kalıp yargıyı ve
ön yargıyı fark etme, kanıt kullanma, konum analizi, medya okuryazarlığı, sorgulama, tablo,
grafik ve diyagram çizme, yorumlama, tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme eklenmiştir.
2017 taslak öğretim programında ise 22 temel beceriye düşürülmüştür. 2017 taslak
programına öncekilerden farklı olarak dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, yenilikçi
düşünce becerileri girmiştir. 2018 öğretim programında bazı beceriler eklenip bazıları
çıkarılarak 27 temel beceri belirlenmiştir. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
tekrar eklenmiştir. Yeni olarak çevre okuryazarlığı, harita okuryazarlığı, hukuk okuryazarlığı,
öz denetim, politik okuryazarlık eklenmiştir. Bunun yanında 2018 programında okuryazarlık
becerisi oldukça ön planda tutulmuştur.
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3.7. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Kavramlar
2005 öğretim programında kavramların hangi sınıf düzeyinde giriş, gelişme ve pekiştirme
boyutları ile kazandırılacağı belirtilmiştir. Bu amaçla 2005 programında 153 kavram yer
almıştır. 2015 programına 53 kavram doğrudan aktarılmış, 2005 programındaki 100 kavram
yerine yeni 89 yeni kavram kullanılmıştır. Böylece 2015 programında bu sayı 142 kavrama
düşürülmüştür. 2017 taslak ve 2018 programında ise kavram belirtilmemiştir. Ancak Sosyal
bilgiler ders kitaplarında ünite başlarında kavramlara yer verilmiştir.

3.8. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Forma Sayıları
Tablo 7. Sosyal bilgiler öğretim programı forma sayıları
Forma
Sayıları

Sınıflar

2005

2015

2017

2018

4.sınıf
5.sınıf
6.sınıf
7.sınıf

8- 12
8- 12
11- 14
11- 14

-

-

13
13
18
19

2005 öğretim programında ders kitapları formaları aralık olarak yazılmıştır. Tablo 7.’de
görüldüğü gibi 2015 taslak ve 2017 taslak öğretim programında forma sayıları yazılmamıştır.
2018 öğretim programında ise en fazla olabilecek forma sayıları yazılmıştır.
3.9. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirme
2005 öğretim programında ölçme ve değerlendirme başlığı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Ayrıca her ölçme ve değerlendirme ölçeğine örnekler verilmiştir. 2005 programında; 4. ve 5.
sınıfta öz değerlendirme, sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeği, performans ödevi, açık
uçlu sorular, bulmacalar, grafik okuma, eşleştirme, kavram haritaları, sözlü tarih
değerlendirme, öğrenci ürün dosyası (portfolyo), proje değerlendirme, dereceli puanlama
anahtarı (rubric) gibi etkinlik örnekleri yer almıştır. 6. ve 7. sınıfta ise öz değerlendirme,
performans değerlendirme, gözlem formları, açık uçlu sorular, projeler, kavram haritası,
çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, öğrenci ürün dosyası yer almıştır. 2015 taslak
öğretim programında sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımının yanında süreç odaklı
ölçme ve değerlendirme yaklaşımı kullanılmış; gösteri, anektot, görüşme, gözlem, sözlü sunum,
proje, öğrenci ürün dosyası, performans değerlendirme, dereceleme, tutum ölçekleri, öz ve
akran değerlendirme, tablo ve grafik oluşturma, harita çalışmaları, poster çalışması, öykü/
kompozisyon yazımı yer almıştır. Diğer programlara göre 2017 taslak öğretim programında
ölçme değerlendirme ile ilgili çok az bilgi verildiği görülmüştür. Kazanımlara uygun olarak
süreç ve sonuç odaklı değerlendirmede açık uçlu soruların kullanılmasına vurgu yapılmıştır.
2018 öğretim programında ise ölçme değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik
anlayışı öne çıkmıştır. Bununla birlikte ölçme ve değerlendirmeye yön veren ilkeler
belirlenmiştir. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında kazanım ve açıklamalar sınır olmuştur.
Ölçme araçları sınırlandırılmamış; yol gösterici olarak görülmüştür. Ölçme sonuçları süreçle
birlikte değerlendirilmiştir. Süreçte gerçekleşen değişimlerin farkına varılarak, öğrenci
farklılıklarına dikkat çekerek çok odaklı ölçme ve değerlendirme esas alınmıştır.
4. SONUÇ
2005 programı, 2015 taslak programı, 2017 taslak programı ve 2018 programı genel amaçları,
kazanımlar, öğrenme alanları, ders saatleri, değerler, temel beceriler, kavramlar, forma
sayıları, ölçme ve değerlendirme benzerlikleri ve farklılıkları karşılıklı olarak incelenmiştir.
Sosyal bilgiler dersi öğretim programının genel ve özel amaçlarında, 2005 öğretim
programından farklı olarak bireylerin eleştirel düşünmesi gerektiği ön plana çıkmıştır. Onun
dışında içeriği aynı kalmıştır. Sosyal bilgiler dersi kazanımları 2005 programında 174 olan
kazanım sayısı 2018 programında 131 kazanıma indirilmiştir. Atatürk ile ilgili kazanımlar
programdan tamamen çıkarılmıştır. 2018 programında kazanım sayıları yaklaşık olarak %25
oranında azalmıştır. Sayı olarak azalmış olsa da kazanımların açıklamaları ile birlikte kazanım
sayısında pekte azalma olmamıştır.
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2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programında dokuz öğrenme alanı olarak belirlenmiştir.
Bunlardan “Zaman, Süreklilik, Değişim” diğer öğrenme alanlarının içerisine yedirilmiştir. 2015
taslak programında ise bu sayı yediye indirilmiş; “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” ile
“Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanları birleştirilerek “Etkin Vatandaşlık” öğrenme alanı
ilk kez oluşturulmuştur. Aynı zamanda “İnsan, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanının ismi
“İnsan ve Mek}n” olmuş; “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanının ismi “Ekonomi ve
Sürdürebilirlik” ve “Kültür ve Miras” öğrenme alanının ismi “Kültürel Miras” olmuştur. 2017
taslak programında isimleri eski halini tekrar almıştır. 2018 programında ise “Etkin
Vatandaşlık” öğrenme alanının yer alması, sayısının yediye düşürülmesi ve öğrenme
alanlarının sırası dışında 2005 programından bir farklılık olmamıştır.
2005 programı, 2015 ve 2017 taslak programı, 2018 sosyal Bilgiler dersi öğretim
programlarının ders saatleri arasında hiçbir değişiklik olmamış; her sınıf için 108 saat olarak
belirlenmiştir. 2018 sosyal bilgiler dersi programında ise öğrenme alanlarının ders saatlerine
oranı olarak 4. sınıfta %18,5 ders süresi oranı ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı
en fazla, %11,1 ders süresi oranı ile “Birey ve Toplum” öğrenme alanına en az yer verilmiştir.
5. sınıfta %16,6 ders süresi oranı ile “Kültür ve Miras”, “İnsan, Yerler ve Çevreler”, “Üretim,
Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanlarına en fazla, %11,1 ders süresi oranı ile “Etkin
Vatandaşlık” öğrenme alanına en az yer verilmiştir. 6. sınıfta %20,4 ders süresi oranı ile
“Kültür ve Miras” öğrenme alanı en fazla, %11,1 ders süresi oranı ile “Birey ve Toplum”, “Bilim,
Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanlarına en az yer verilmiştir. 7. Sınıfta %27,8 ders süresi
oranı ile “Kültür ve Miras” öğrenme alanı en fazla, %11,1 ders süresi oranı ile “Birey ve
Toplum”, “Bilim, Teknoloji ve Toplum”, “Etkin Vatandaşlık”, “Küresel Bağlantılar” öğrenme
alanlarına en az yer verilmiştir. Sosyal bilgiler ders saatlerine genel olarak bakıldığında en
fazla 30 ders saati ile 7. sınıf “Kültür ve Miras” öğrenme alanına yer ayrılmış; en az ise 12 ders
saati ayrılmıştır.
Sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki değerler, 2005 programında 20 değer olarak
belirlenmiştir. 2015 ve 2017 taslak programlarında değerlerin sayıları arttırılmıştır. Fakat
2018 programında yaklaşık %10 oranında bir azalış gerçeklemiş; 18 değer olarak
belirlenmiştir. 2005 programından farklı olarak hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya
önem verme, temizlik değerleri çıkarılmış; yerine eşitlik ve tasarruf değerleri getirilmiştir.
Eşitlik değerinin “Etkin Vatandaşlık”, tasarruf değerinin ise “Üretim, Dağıtım ve Tüketim”
öğrenme alanında verilmek istendiği düşünülmüştür. Değerlerin aksine temel becerilerde artış
olmuştur. 2005 programında 15 temel beceriye yer verilmiştir. 2018 programında ise bu sayı
yaklaşık %80 oranında artmış ve 27 temel beceri yer almıştır. 2005 programında yer alan bilgi
teknolojilerini kullanma ve yaratıcı düşünme becerileri çıkarılmıştır. Diğer 13 temel beceri
2018 programına doğrudan eklenmiştir. Ayrıca yeni olarak, çevre okuryazarlığı, dijital
okuryazarlık, finansal okuryazarlık, harita okuryazarlığı, hukuk okuryazarlığı, iş birliği, kalıp
yargı ve ön yargıyı fark etme, kanıt kullanma, konum analizi, medya okuryazarlığı, öz denetim,
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politik okuryazarlık, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama, yenilikçi düşünme becerileri
eklenmiştir. Okuryazarlık kavramı ilk kez 2015 taslak programında ekonomi okuryazarlığı ve
medya okuryazarlığı olarak programa dahil edilmiştir. Fakat 2018 programında okuryazarlık
becerisi daha fazla ön plana çıkarılmıştır. Aynı zamanda sosyal bilgiler dersinde öğrencilere
birçok alanda okuryazarlık becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.
2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programında 153 kavram belirlenmiştir. Bu kavramların
sınıf düzeyine göre giriş, gelişme ve pekiştirme şeklinde verilmesi uygun görülmüştür. 2015
taslak programında bu sayı azaltılarak 142 kavrama düşürülmüştür. 2005 programındaki 53
kavram doğrudan 2015 taslak programına eklenmiş; 2005 programındaki 100 kavram yerine
yeni olarak 89 kavram kullanılmıştır. Bu yeni kavramlardan bazıları aristokrasi, arz talep,
bilgin, birikim, boylam, çocuk, çözüm, destan, Ekvator, enlem, gaza, hak, icat, inkılap, internet,
kural, kimlik hırsızlığı, müze, patent, popüler bilgi vb. şeklindedir. Kavramların günümüzdeki
yeniliklere göre değiştiği görülmektedir. 2017 taslak ve 2018 programında ise kavramlar
belirtilmemiştir.
2005 programında forma sayıları belirli aralıklar olarak verilse de 2018 programında en fazla
olabilecek aralık olarak verilmiştir. Programlardaki ölçme değerlendirme ise 2005
programında 4-5. sınıf ve 6-7. sınıf olmak üzere “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ölçme
Değerlendirme” başlığı altında ayrıntılı olarak sayfalarca yer almış; örneklerle açıklanmıştır.
2018 programında “Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı” başlığı
altında bir sayfada özetlenerek yedi alt cümle şeklinde verilmiştir. Genel olarak aynı ölçme ve
değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. 2018 programında ilk kez çok odaklı ölçme
değerlendirme yer almıştır. Bu yüzden değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik
anlayışı esas alınmıştır.
Yurt dışında öğretim programlarını düşündüğümüzde sosyal bilgiler dersi öğretim
programının sayfa sayısının giderek azaltılması uygun olduğu söylenebilir. Verilmek istenen
daha kolay anlaşılmaktadır. Türkiye’deki öğretim programlarının öğretmenlere yol göstermesi
beklenmektedir. Fakat öğretmenlerin çoğu programlardan habersiz ders işlemektedir. Bu
anlamda öğretmenlerin programdan haberdar olmaları için çalışmalar yapılması önerilebilir.
Değer eğitimi oldukça zor olmasının yanında evde de desteklenmesi gereken bir eylemdir. Bu
anlamda değerlerin azaltılması uygun olduğu söylenebilir. Temel becerilerde birçok alanda
okuryazarlık becerisinin ön plana çıkarılması günümüz beklentileri için önemli olmuştur. Aynı
zamanda kavramların giderek programlardan çıkarılması bir sorun değildir. Çünkü
öğretmenler derslerinde yol gösterici olarak ders kitaplarını kullanmaktadır. Bu anlamda
kavramların ders kitaplarında yer alması daha uygun olduğu söylenebilir. 4. 5. 6. ve 7. sınıf
sosyal bilgiler dersi kazanımlarında ifade şeklinin değiştiği, bazı kazanımların eklenip bazı
kavramların çıkarıldığı görülmüştür. Aynı zamanda programda Atatürk ve Atatürkçülük
konulu kazanımların yer almaması eksiklik olarak görülmüştür.
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KIRGIZİSTAN TURİZM SEKTÖRÜNDE REKLAM
AKHMETOVA N.A.*
MYRZABEKOVA M.J.**
ÖZET
Kırgızistan dünya turistik pazarına aktif şekilde çıkmakta, farklı doğal güzelliklere ve
bozulmamış doğaya sahip olan bir ülkedir. Bu çalışmada Kırgızistan'ın turizm sektöründe
reklam dağıtımının temel araçları analiz edilmiş ve turizm işletmeler ile ilgili istatistiksel
veriler verilmiştir. Reklamlar ve tanıtım yapılırken doğru reklam aracının seçilmesi gereklidir.
Reklamın etkiliğinin doğru reklam aracının seçilmesine bağlı olduğunu gösteren çalışmamızda
yer almaktadır. Bu çalışmada, Kırgızistan turizmi için yapılan reklam ve tanıtım faaliyetleri
sonucunda ülkeye turist gelmesi ile birlikte, ülkenin imajındaki olumlu değişimini ortaya
çıkarmak hedef olarak belirlenmiştir. Ürün ve hizmet tanıtımında önemli katkılar sağlayan
reklamlar, olumlu ülke imajının yaratılması ve geliştirilmesini sağlar, fakat bunun için oldukça
büyük paraların, bütçelerin gözden çıkarılması gerekmektedir. Kırgızistan turizm sektörünün
şu an en önemli sorunlardan biri olan reklamın yetersizliği turizmin gelişimini
zorlaştırmaktadır. Bu konuda işletmelerin de idareyle ortak bir harekette bulunması, devletin
tanıtım programlarına destek vermesi, bütçeden buna yeterince finans ayırmak gibi politikalar
izlemelidir. Yapılan çalışmamızda, iletişimde değişimlerle birlikte, Kırgızistan turizm alanında
yapılan reklamlarda daha etkili olmak, doğru reklamlarını seçmek ve en önemlisi milli
kaynaklarının doğru kullanılması açısından faydalı olacağını umuyoruz. İnternet ortamında
özellikle Kırgızistan reklam faaliyetleri için daha fazla kaynak sağlamalı; daha etkin reklam ve
tanıtım organizasyonları yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelımeler: turizm, reklam, ülke imajı, İssyk-Kul gölü, hedefli reklam, sosyal ağlar,
tatil evleri, dinlenme tesisleri, pazarlama.
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ADVERTISING IN TOURIST INDUSTRY IN KYRGYZSTAN
Abstract:
Kyrgyzstan is active in the world tourist market and has a different natural beauty and pristine
nature. The article , the basic tools of advertisement distribution in tourism sector of
Kyrgyzstan were analyzed and statistical data were given about tourism enterprises.The right
ad tool must be selected when performing ads and promotions. The article shows that the
effectiveness of the ad depends on the selection of the right ad tool. The this article , as a result
of advertising and publicity activities for tourism in Kyrgyzstan, it is aimed to reveal the
positive change in the country's image with the arrival of tourists. Ads, which make a
significant contribution to the promotion of products and services, allow the creation and
development of the positive country image, but for this it is necessary to disregard large sums
and budgets. The inadequacy of advertising, which is one of the most important problems of
the tourism sector of Kyrgyzstan, makes the development of tourism difficult. In this regard,
enterprises should follow policies such as having a common movement with the
administration, supporting the publicity programs of the state and allocating enough finance
from the budget. In our study, we hope that with the changes in communication, Kyrgyzstan
will be more effective in advertising in tourism, to choose the right advertisements, and most
importantly to use the national resources properly. In particular, Kyrgyzstan should provide
more resources for advertising activities on the internet; more effective advertising and
promotional organizations are recommended.
Keywords: tourism, advertisement, country image, lake Issyk-Kul, targeted advertisement,
social networks, rest houses, holiday hotels, marketing.
Giriş
Kırgızistan’ın kültürel öğelerinin Orta Asya ve dünyaya tanıtılmasında büyük rol alır.
Kırgızistan imajı turistlerin tatil tercihlerinde çok önemli yer teşkil etmektedir. Ülkenin
turizm reklamlarına daha fazla kaynak aktarıp ve bunun karşılığında daha fazla turist çekmek
;doğal olarak yurtdışı ve yurtiçinde yapılan her türlü reklam ve tanıtım faaliyetleri büyük
maliyet teşkil etmektedir.Bu sebeple, reklam ve tanıtım faaliyetleri, doğru zamanda, doğru
ortamlarda etkili bir şekilde yapılmalıdır. Kırgızistan hakkındaki yanlış bilgi, algı ve
kanaatlerin ancak stratejik iletişim yönetimi ve etkili reklam ve tanıtım sayesinde olumlu
yönde etkilenebileceği açıktır.
Reklam bütçelerinin araştırma sayesinde doğru kullanılması, milli servetin çarçur edilmemesi
araştırma açısından önemli hedeftir. Ayrıca doğru ve zamanında yapılan turizm reklamları
sonucunda ülkemizin imaj değişikliğine alt yapı oluşturmak, daha çok turistin gelmesine ortam
sağlamak, turizmde Kırgızistanı tercih sebebi haline getirmek, nihayetinde ülke ekonomisine
katkıda bulunmak amacındayız.
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Turizm potansiyeli yüksek olan Kırgızistan’ın tanıtım faaliyetlerinde reklamın yetersiz
kalmasından dolayı turizm açısından tercih edilen bir ülke olmamaktadır.
Günümüzde turizmin ekonomik, politik, çevresel, sosyal ve kültürel olaylar üzerindeki etkisi
küçümsenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Dolayısıyla turistik çekiciliklere sahip ülkeler
turizmin bu yöndeki olumlu etkilerinden yararlanabilmek için diğer ülkelerle aralarında
kıyasıya bir rekabetin içindedirler.Turizmin önemli unsuru olan reklam çevresinde sürekli
değişim ve gelişmeler yer almaktadır. Üretim sonrası yapılan tanıtım faaliyetleri, tüketimdeki
artışı hızlandırır. Kurum ve kuruluşlar satış sürecini ve miktarını hızlandırabilmek için
reklama ihtiyaç duyar (Tomaselli ve Parker, 2005,45).
Reklam uluslararası ilişkiler ve tanıtım alanında uygulanan önemli bir iletişim ve etkileşim
tekniğidir. Reklam, talebi artırma faaliyetidir. Tanıtım etkinliğinin gerçekleşmesinin temelinde
iletişim vardır. İletişim belli bir mesajı, iletiyi yayan kaynak (verici) ile mesajı çözümleyip
algılayan 31 hedef (alıcı) arasında gerçekleşir. Kaynak ve hedef arasında mesaj bazen yüz yüze
iletişim ile bazen de kitle iletişim (Mass media) araçlarıyla gerçekleşir. “Kitle iletişim araçları”
denildiğinde genellikle radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri yayınlar anlatılmaktadır.
Yeni iletişim teknolojileri, internet öncesinde tanıtım, kitle iletişim araçları olarak
tanımladığımız görsel, işitsel, yazılı medya yoluyla ve bunlara dayalı tekniklerle yürütülmüştür.
Ancak, gazete, televizyon, kablo TV, bilgisayar, sinema filmleri ve telefon şirketleri arasındaki
farklılıklar yeni ve evrensel medya ağlarıyla, internetle hızla yok olmaktadır (Herman and
McChesney: 1997, 107).
Turizm Kırgızistan açısından son derece önemli bir sektör olarak görülmektedir. Kırgızistan,
Orta Asya ‘da 198.500 km² yüzölçümü ile tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bir ülkedir. Ülke
zirvesinde karın eksik olmadığı yüksek dağlarla kaplı, derin keskin vadilerin olduğu, debisinin
yüksek olduğu binlerce akarsuya sahip, dağ göllerine olan, doğası bozulmamış, tarihi ve
kültürel yapısı zengin bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.(Kırgızistan turizmi;1999,7).
Konaklama işletmelerinin çağdaş örnekleri ilk olarak Eski Sovyetler Birliği döneminde
Kırgizistan’da “Kırgızistan”, “Ak-Keme”, “Ala –Too”, ötelleri sayılabilir. Bunlarla birlikte,
özellikle Isık-Köl çevresinde çok sayıda dinlenme, sağlık ve spor tesisleri yapılmıştır. Toplam
kapasite içerisinde oteller küçük bir orana sahiptir. Bunun nedeni iç turizmin ihtiyacının kamu
kuruluşları tarafından yapılan dinlenme, sağlık ve spor tesisleri aracılığıyla ve çok düşük bir
fiyatla karşılanmasıdır. Hatta Isık-Köl çevresinde Kazakistan ve Özbekistan gibi komşu
ülkelere ait konaklama işletmeleri de bulunmakta ve işletilmektedir. Ülkede bulunan az
sayıdaki oteller ise eski Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerden gelen turistlerin ihtiyaçlarını
karşılamaktaydı (http://www. ulkeler.net/kirgizistan.html, 27 Mayıs 2011). Isık-Köl
çevresinde bulunan konaklama tesisleri Bakanlık, araştırma ve eğitim kuruluşları, iktisadi ve
ticari işletmeler gibi kamu kuruluşlarının bir ek ünitesi olarak yapılmış ve işletilmiştir.
Genellikle maliyet kısıtlamaları nedeniyle, söz konusu tesisler yapım ve işletme aşamısında
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belli bir hizmet ve kalite standardına ulaşmamıştır. Artan fiyatlar karşısında bugün bu tesislere
gelen yerli turist sayısında büyük bir azalma olduğu için, turizm işletmelerinin büyük bir kısmı
düşük kapasiteyle çalışmaktadır. Bahsedilen konaklama tesislerinin büyük bir kısmı yaz
aylarında sezonluk olarak çalışmaktadır. Kırgızistan'ın 466 adet rekreasyon ve turizm kurumu,
187 özel konaklama yeri 94 tatil oteli, 22 çocuk sağlık kompleksi, 5 çocuk kampı, 6 dinlenme
evi, 11 sanatoryum primitoryumlar,20 sanatoryum ,12 turist üssü, 7 dinlenme üssü, 10 spor
kampı ve 5 termal oteli ayrıca çeşitli otel ve misafirhane, 55 tur firması ve tur operatörü, 8
doğal park ve 27 turizm alanı. Günümüzde ise özellikle Isık-Köl çevresinde batı standartlarına
ulaşılan ”Raduga”, ”Four Seasons”, ”Royal Beach”, ”Kazakistan”, ”Almata Dinlenme Merkezi”,
”Rohat NBU”, gibi konaklama işletmelerin sayısı artmaktadır. Bişkek’te toplam 22 büyük otel
bulunmaktadır ve bunlardan “Hayyt Regency“, “Akkeme“, “Dostuk”, “Bişkek”, “IsıkKöl” belli
başlı olanlardır. İzleyen yıllarda turizmin bir devlet politikası olarak ele alınmaya başlamasıyla
Kırgızistan’daki konaklama işletmeleri nicelik ve nitelik olarak gelişerek konaklama sektörüne
sağlanan çok iyi
koşullardaki teşvikler ile konaklama işletmeleri dünya standartlarına uygun şekilde
gelişmeye devam etmektedir.
(http://www.kgturizm.tr.gg/Turizm.htm?PHPSESSID=739178151827af4913e49dc9e79
04552, 28 Mayıs 2011).
Tablo 1
Kırgızistan nüfüsü

6 mln 294 bin 587

Gelen turist 2018

4 mln

Tur Operatörleri ve Seyahat Acentesi Sayısı

108 (2018)

Kırgızistana 2018 gelen turist ülkeleri

Turist sayısı

Kazakistan

2 mln

Özbekistan

480 bin

Rusya

471 bin

Tadjikistan

250 bin

Türkiye

54 bin

Çin

40 bin

Tablo 1; Kırgızistan’a gelen turist hangi bölgeden olduklarını göstermektedir. Tablo 1’de en
çok Kazakistan’dan olduğu gözlenmiştir.
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Turizmi geliştiren İsviçre, Avusturya ve diğer kırsal ülkelerinin deneyimlerinden yararlanarak
Kırgızistan öncelikle komşu ülkeleri olan Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan ve Çin
turistlerine yönelmesi gerekmektedir. (Almakuçukov,2002;34 ). Turizmin gelişmesinde
Kırgızistan’ın Hindistan ile yabancı döviz teşviki konusunda yapılan anlaşmalar gerçek
perspektifi vermektedir. Kırgızistan’da turizmi geliştirme meseleleri bağımsızlığını kazandığı
tarihten itibaren görüşülmekte ve mükemmel bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Çünkü diğer sektörler turizm gibi ülkede faaliyet gösteren sektörlere etki edemeyecek, orta ve
küçük işletmelerin imk}nlarını genişletecek hem de kırsal bölgelerde olmak üzere çok sayıda
istihdam yaratacaktır. (Saprunova, 1997:89).
Kırgızistan farklı turistik değerleri ile dünya turizm pazarında keşfedilmeyi bekleyen bir
destinasyondur. Kırgızistan’ın doğal yapısı gereği eko turizm, kültür ve inanç turizmi ve
dinlenme amaçlı turizmin yanı sıra dağ turizmi ya da kış sporları turizmi önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır. Ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına turizm sektörünün verebileceği
reklamlar pozitif potansiyel etkileri dikkate alınırsa, sektörün geliştirilmesi Kırgızistan
Cumhuriyeti için aktüel ve önemlidir.Kırgızistan ile ilgili görüş ve kanaatler aşağıdaki
çalışmalarımızda yüzdesel olarak gösterilmiştir.
Araştırma Probleminin Tanımlanması
Araştırma amacının ortaya konması için araştırma probleminin tanımlanması gereklidir.
Turizm sektöründe bir tutundurma faaliyeti olan reklamların önemi nedir? Bu araştırma
problemine bağlı olarak alt problemler .
-Seyahat edecek hedef kitlenin, seyahat etme nedenleri nedir?
-Seyahat edecek hedef kitlenin, seyahat edeceği bölgeyi tercih etme nedenleri nedir?
- Seyahat edecek hedef kitle için, reklam araçlarındaki en önemli nitelik nedir?
- Seyahat edecek hedef kitle için, reklam araçlarında en fazla etkilenilen unsur nedir?
-Seyahat edecek hedef kitle, turizm için nasıl görseller tercih ederler?
-Seyahat edecek hedef kitle, turizm için hazırlanan tanıtım materyallerinde nasıl değerlendirir?
- Kırgızistan İlgili reklamlarda en çok hangi unsurlar katılımcıların ilgisini çekmektedir?
Araştırmanın Amacı
Çalışmanın ana amacı, turizm alanında Kırgızistan’da yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları
sonucunda, gelen turist sayısının artması ile birlikte turizmin ülke imajına olan olumlu
katkısını ortaya koymaktır.
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Araştırmanın Önemi
Bu çalışmada, Kırgızistan turizmi için yapılan reklam ve tanıtım faaliyetleri sonucunda ülkeye
turist gelmesi ile birlikte, ülkenin imajındaki olumlu değişimini ortaya çıkarmak hedef olarak
belirlenmiştir. Eş deyişle, yapılan anket çalışması, iletişimde görülen değişimlerle birlikte,
turizm alanında yapılan reklamlarda daha etkili olmak, doğru reklamlarını seçmek ve en
önemlisi Kırgızistan milli kaynaklarının doğru kullanılması açısından faydalı olacaktır.
Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evreni Kırgızistan’da yaşayan vatandaşları ve turisttir. Örneklemini ise 600 kişi
oluşturmaktadır. Uygulamaya katılanlar Kırgızistan değişik şehirlerinde yaşamaktadır.
Araştırma Bulguları
Yapılan uygulama çalışmasında 2018 yılı sonu ve 2019 başı 6 aylık dönemde 600
Kırgızistan’da yaşayanların ankete verdiği cevaplar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu
inceleme sırasında, katılımcıların turizm ve tatil alışkanlıkları, Kırgızistan’da yapılan turizm
reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği, Kırgızistan’da yaşayanların üzerindeki, tatil
sonrası imaj değişikliğinin olup olmadığını göstermek amacıyla sorulan soruların cevapları
aranacaktır. Eş deyişle; çalışmanın uygulama kısmını içeren bu bölümde araştırma soruları
istatistiksel analize tabi tutulacak ve elde edilen sonuçlar ayrıntılı bir şekilde yorumlanacaktır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Anket formunun hazırlanması
aşamasında yoğun bir literatür taraması yapılmış, alanla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde
dünyada gerçekleştirilen uygulamaların anketleri incelenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak
anket yöntemi kullanılmıştır. Anket Rusça hazırlanmış ve anket uygulaması Kırgız dilinde
hazırlanmıştır. Anket uygulama aşamasında iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bir kısım anket
yüz yüze tekniği ile bir kısım anket ise internet üzerinden uygulanmıştır.
Tablo 2
Cinsiyet
Bay
Bayan
Total

Yüzde
F
47,8
287
52,2
313
100
600
Tablo 2; ankete katılanların, cinsiyetini göstermektedir.
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Tablo 3
Yaş
16-18
19-24
25-33
34-42
43-51
52-….

Yüzde
9,7
15,6
24,2
18,6
14,3
17,7

F
58
91
140
123
96
92

Tablo.3; ankete katılanların yaşı gösterilmektedir.
Tablo 4
Uyruk
Kırgız
Özbek
Rus ve diğerleri

Yüzde
81,6
11,8
3,0

F
490
70
40

Tablo 4 ; ankete katılanların uyruğunu göstermektedir.
Tablo 5
Tatil ne anlam ifade eder
Güneşe denize ve kuma koşmak
Egzotik yerleri keşfetmek
Kendini dinlemek ve kitap okumak
Tarihi yerleri gezmek
Kültür ve sanat etkinliklerine katılmak
Parti ve eğlence

Yüzde
76,9
60,0
30,1
62,8
31,2
63,3

F
383
300
100
300
100
310

Tablo 5;Araştırmanın sorularından birisi olan için tatilin ne anlama geldiği ortaya çıkmıştı.
Ankete katılanlar birden fazla seçenek işaretlemişlerdir. Tablo-5’e göre; katılımcı için tatil;
%76,9 güneşe ve kuma koşmak, %63,3 parti ve eğlence, %60,0 egzotik yerleri keşfetmek,
%30,0 kendini dinlemek ve kitap okumak, %63,3 tarihi yerleri gezmek, %31,1 kültür ve sanat
etkinliklerine katılmak manasındadır.
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Tablo 6
Tatil yeri seçerken
İnternet
Televizyon
Gazete
Seyahat acentaları

Yüzde
89,9
45,4
13,3
10,0

F
443
254
46
40

Tablo 6; alınan bilgilere göre bu tabloda katılımcıların Kırgızistana ilişkin bilgilerini nereden
edindikleri konusunda “internet” seçeneğinin oldukça önde olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte bilgi kaynağı olarak gözükürken “turizm acenteleri” ve sinema son sırada yer
almaktadır.
Tablo 6’a göre; katılımcı tatillerini seçerken; %89,9 internetten araştırmış, %10,0 Seyahat
acentelerinin kataloglarına bakmış, %45,4 televizyonlardaki reklamlardan bakmıştır. Tabloya
göre; katılımcı büyük çoğunluğu Kırgızistandaki tatil yeri seçerken gelişen teknolojiye ayak
uydurarak İnternet üzerinden tatillerinin rezervasyonlarını yapmaktadır. Araştırmanın
sonucu ışığında, Kırgızistan turizm reklam ve tanıtım faaliyetlerinin başarısı için kurumsal
manada internet alt yapısına yatırımlarını arttırmalıdır
Tablo 7
Reklamlardan etkilenir mi
Çok etkilenirim
Etkikenirim
Az etkilenirim
Hiç etkilenmem

F
49
387
74
90

Yüzde
9,8
57,2
14,9
18,1

Tablo 7’e göre; %57,2 reklamlardan etkilenmekte,%18,1 hiç etkilenmemekte, %14,9az
etkilenmekte, %9,8 çok etkilenmektedir. Tablo-11’den çıkan sonuca göre reklamlardan büyük
oranda etkilenmektedir.
Tablo 8
Dikkatinizi çeken reklamlar ve Tanıtım Ortamları
İnternet yolu ile yapılanlar
Dergiler ve gazeteler
Ünlü insanların yaptığı seyahatler
Televizyonlar
Görsel reklam, tabela, otobüs durakları, taksiler

F
267
103
13
167
142

Yüzde
43,5
20,7
2,6
33,5
28,5
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Tablo 8’de araştırmaya katılımcılara göre; %43,5 internet, , %33,5 televizyonlar, %28,5
Görsel reklam, tabela, otobüs durakları, taksiler, %20,7 dergiler ve gazeteler,%2,6 ünlülerin
hedef ülkeye yaptığı seyahatler reklam ve tanıtım ortamı olarak dikkatini çekmektedir.
Tablo 9
Dikkatinizi çeken Türkiye ile ilgili reklam unsurları;
Göl-Güneş
Kültür ve tarih turu
Uygun Fiyatlar
İnanç turizmi
Sağlık turizmi

F
142
121
362
36
54

Yüzde
28,5
24,3
62,2
7,2
10,8

Tablo-9’daki araştırma. %62,2’nin uygun fiyat, %28,5’i göl-güneş, %24,3’ü kültür turu, %7,2’si
inanç turizm, unsurlarının öne çıkarılmasını istemiştir. Araştırmanın sorularından Kırgızistan
tatil destinasyonu olarak seçmesinde Uygun fiyat ,göl tatili ve Kırgız halkın turistlere olan
yaklaşımı ve misafirperverliği etkili olarak seçmesinde etkilidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmamızda , araştırmanın elde edilen bulgu ve yapılan yorumlarla ilişkili olarak
sonuçlara yer verilmiştir ve bu sonuçlara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. Turizm
sektöründe; reklamın hedef kitle üzerindeki olumlu ya da olumsuz stratejik etkilerini tespit
etmek amacıyla ve görsel tasarımın önemine yönelik sonuçların saptanması için betimsel ve
bağıntısal tarama yöntemi ile
anket, turizm sektöründe hizmet alan hedef kitleye
uygulanmıştır. Ankette hedef kitlenin; kişisel, sosyo-kültürel bilgilerine ve turizm alanında
reklam amaçlı yazılı materyallerine karşı ilgilerinin değişkenliği saptanmıştır.
Araştırmaya göre Kırgızistanda yaşayanlar
turizm reklam ve tanıtımlarından
etkilenmektedirler. Fakat Kırgızistan tanıtım reklam faaliyetleri yetersiz bulunmuştur.
Kazakistan, Rusya ve Özbekistan’dan gelen turistlerin Kırgızistan hakkında olumlu imaj
oluşmuştur.
Tarafımızdan yapılan araştırmanın sonuçlarının genel bir değerlendirme yapılırsa Kırgızistan
hakkında bilgiyi kitle ileteşim araçları üzerinden daha yoğun bir şekilde verilmesi önemlidir.
Kazakistan, Rusya ve Özbekistan’dan gelen turistlerin çoğu Kırgızistan hakkında bilgiyi
İnternet üzerinde almak istediklerini belirtmişler. Bu yüzden İnternette Kırgızistan’ın turizm
tanıtım sitelerinin oluşturulması ülke için büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte bilgi
kaynağı olarak gözükürken “turizm acenteleri” ve gazete son sırada yer almaktadır.
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Turizmde halkla ilişkiler, reklam ve satış geliştirme etkinliğini arttırmak ve desteklemek için
veya ülkenin turizm bölgesi, turizm işletmesi yada turizm ürünü ile ilgili olarak olumlu imaj
yaratmak ve düzenlemek amacıyla da kullanılabilir.Büyük reklam harcamaları gerçekleştirmek
suretiyle yapılabilmektedir. Fakat halkla ilişkiler tekniği sadece tanıtım olmayıp beraberinde
çalışandan müşteriye, imajdan medya ilişkilerine kadar geniş bir uygulamayı kapsar. Bir otelin
tanıtımını büyük reklam harcamaları gerçekleştirmek suretiyle yapılabilmektedir. Fakat halkla
ilişkiler tekniği sadece tanıtım olmayıp beraberinde çalışandan müşteriye, imajdan medya
ilişkilerine kadar geniş bir uygulamayı kapsar.
İnternet hızı, kolay ulaşılırlığı, tüm iletişim araçlarını bünyesinde barındırması ve diğer
özellikleriyle Kırgızistan’ın turizm tanıtımı sorunlarını çözümleme açısından bir fırsat olarak
değerlendirilebilir. İnternet, turizm tanıtımında sorun olan koordinasyon eksikliğini giderme,
organize olamama, tanıtıma ayrılacak parasal kaynaklar, tanıtımda kullanılan araçlar ve
iletişim sorunlarını azaltmada önemli rol oynayacak ve sunduğu yeni iletişim ortamıyla sürekli
gelişecektir.
Bu sonuçlardan yola çıkarak araştırmacı;
Kırgızistan
turizm reklamları yaparken gelen turistlerin reklam algılamalarını dikkate
almalıdır. Kırgızistanda en iyi reklam ortamı internet ve televizyon olduğu için internet ve
televizyon reklamlarına ağırlık verilmelidir. Kırgızistanda yapılan reklamda ağırlıklı olarak
uygun fiyat reklamlarının yanında Kırgız kültür ve inanç turizmi öğe olarak kullanılmalıdır ve
önerilerini dile getirmektedir.
Bununla birlikte en çok tatil alternatiflerini internet üzerinden bulup ve rezervasyonları
yaptırdıklarından, Kırgızistan
turizm yatırımlarında internet alt yapısına ağırlık
verilmelidir.Tanıtım ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirilirken internet ortamında bu ülke söz
konusu olduğunda Kırgızca; Rusça ve İngilizce dili esas alınmalı çünkü tatile gelen turist
çoğunlukla Kazakistan,Özbekistan , Rusya ve Çin vatandaşlardan ibarettir.Kırgızistan internet
ortamında özellikle reklam faaliyetleri için daha fazla kaynak sağlamalı ve Kırgızistanda daha
etkin reklam ve tanıtım organizasyonları yapılması yine araştırmacı tarafından önerilmektedir.
Turizm pazarındaki gelişmelerin ölçülmesi için net ve sürekli yenilenen istatistik bilgilere
ulaşımı sağlayan bir web sitesinin oluşturulması gereklidir. Devlet Turizm Ajansı ve Kırgız
Milli İstatistik Bürosu işbirliğiyle böyle bir kaynağın oluşturulması ile ülkede turizm
sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalarda, sağlam bir analiz yapılmasına hem kolaylık hem
de zaman tasarrufu sağlayacaktır.
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GELENEKSEL TÜKETİCİ ALGISININ YIKILIŞI: ALIŞVERİŞÇİ ( SHOPPER ) KAVRAMININ
MARKALAR ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİM ETKİSİ
Sinem SORGUÇ*
ÖZET
Değişen teknolojiler, insan hayatındaki ihtiyaç ve isteklerin de farklılaşmasına neden
olmaktadır. Günümüz rekabet şartlarına uyum sağlamak ve bu şartlar altında başarılı
olabilmek için üreticiler ve perakendeciler de yeni koşullara uyum sağlamalıdır. Geleneksel
anlamda tanımladığımız tüketici, teknolojik alanda yaşanan ilerlemeler neticesinde satın
almak istediği ürüne gündelik yaşamını sürdürürken evinden, ofisinden hatta mobil araçlardan
zahmetsizce ulaşabilmektedir. Bu durum tanımlanmış olan tüketici olgusunun rafa kalkmasına
sebep olmuştur. Artık markaların ( üretici ve perakendeci ) önünde yepyeni bir tanım yer
almaktadır: Alışverişçi (Shopper). Alışverişçiler istediği an, istediği mecradan, istediği ürüne
erişebilen, kıyas yapabilen hatta diğer alışverişçilerin yorumlarını video paylaşım
platformlarından izleyebilen modern çağın tüketicileridir. Alışverişçilerin belirgin özellikleri
online mecralarda aktiftirler, teknolojik altyapıları satın alma faaliyetlerinde kullanırlar, farklı
alışveriş kanalları kullanırlar, influencer paylaşımları takip ederler ve en önemlisi şikayetlerini
dakikalar içerisinde milyonlarla paylaşabilirler. Bu sebeple yeni nesil tüketiciler olan
alışverişçilerin sadakatini kazanmak markaların ve perakendecilerin kar elde edebilmek adına
yapması gereken en önemli pazarlama adımı olmuştur. Geleneksel yöntemler tüketiciyi
anlamak için bir araç olarak kullanılsa da, bugün markalar tüketicilerinin farklı mecralarda ve
formlarda birer alışverişçi olarak nasıl bir tutum sergilediklerini anlamaya ve elde ettikleri bu
bilgiler ile yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple markalar tüm dijital
mecralarda etkin olarak yer almalı, kişiselleştirilmiş pazarlama yöntemleri ve özel
deneyimlerden faydalanmalı, reklam ortaklıkları ve sponsorluk çalışmalarında başarılı olmalı
en önemlisi alışverişçini mobil bağımlılığını markası lehine iyi bir şekilde yönetebilmelidir.
Tüketicilerin yaşadığı bu değişimlere paralel olarak, markalar alışverişçiye ürünlerinin
pazarlanması amacıyla ürünlerine doğru zamanda, doğru mecrada, doğru şekilde yer vermeye
çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı alışverişçilerin sadakatini kazanmak için yapılan
çalışmaların markalar üzerindeki değişim etkisini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici, Alışverişçi, Marka, Pazarlama

*Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, sinemataseven@gmail.com
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THE DECAY OF THE TRADITIONAL CONSUMER PERCEPTION: THE CHANGE EFFECT OF
THE SHOPPER CONCEPT ON THE BRANDS
Abstract
Shifting technologies cause differentiation of the needs and requests in human life.
Manufacturers and retailers should adapt to the new conditions in order to adapt to recent
competitive conditions and succeed under these conditions. As a result of technological
progress, consumer that we describe as conventional way, is able to reach the product easily
which he wants to buy in his daily life, from his home, office or even from the mobile devices.
This state brought about the fact of identified consumer to be shelved. There is a brand new
definition now in front of the brands (manufacturer and retailer) : Shopper. Shoppers are the
consumers of the modern age who can access any product at any time they want, compare, or
even watch the comments of the other shoppers through video sharing platforms. The typical
characteristics of the shoppers are, to be active in online media, they use technological
infrastructures in purchasing activities, they use different shopping channels, they follow
sharings of influencers, and above all they can share their complaints with millions of people in
a few minutes. Therefore gaining the loyalty of shoppers who are new generation consumers
has been the most important marketing step needs to be done by the brands and retailers to
make a profit. Although traditional methods are used as a tool to understand consumers,
brands today try to understand how consumers behave as a shopper in different environments
and develop new strategies with the information they got. For this reason brands should be
actively involved in all digital media, they should benefit from personalized marketing
methods and special experiences, and they should be successful in advertising partnerships
and sponsorship agreements, most of all they should manage the mobile addiction of the
shopper efficiently in favor of the brand. In parallel with the changes experienced by the
consumers, brands try to give their products the right place in the right time, in the right way
in order to market their products to the shoppers. The purpose of this study is to examine the
change effect of the works on the brands to gain the loyalty of the shoppers.
Keywords: Consumer, Shopper, Brand, Marketing.
1. GİRİŞ
Günümüzde geleneksel pazarlama yöntemleri tüketicilerin satın alma davranışlarını
yönlendirmede yetersiz kalmaktadır. Son çalışmalar göstermektedir ki artık alışverişçi
pazarlaması yöntemlerinin değişmesi gerekmektedir. Geleneksel pazarlama yöntemleri
üreticiler ve perakendeciler için pazarda belirli bir pay oluşturur, müşteri sadakatini artırır ve
yeni ürünlerin kabulüne yardımcı olur bununla birlikte bugün geleneksel pazarlama
yöntemlerini kullanan üreticiler ya da satıcılar için pazar payını artırmak gittikçe zorlaşıyor.
Artık pazar payı ürünler için gittikçe daralırken bu kalan pazar payından gelir elde etmek için
markaların radikal inovasyon çalışmaları yapması gerekmektedir. Piyasa için yapılan kademeli
inovasyon alışverişçiler için ürün satın almada yeterli etkiyi oluşturamamaktadır. Marka
sadakati artık üreticilere satış yapabilmek için yeterli bir unsur olmaktan çıkmıştır. Her yıl
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artan oranlarda piyasaya yeni ürün arzı gerçekleşmektedir bununla beraber tüketici pazarına
sunulan malların yüzde yetmişi üç yıl içerisinde pazardan kaybolmaktadır. Bu durum günümüz
pazarında yüksek rekabetin varlığına işaret etmektedir. Bugün tüketici pazarında satış
yapabilmek için geleneksel pazarlama yöntemleri yeterli değil. Pazar geliştikçe klasik
pazarlama yöntemleri yetersiz kalmaktadır.
1.1. İnovasyon nedir?
Belli bir fonskiyonu olmakla birlikte, yeni kaynaklar bularak veya mevcut inovasyon latince
kökenli bir kelimedir ve innovatus kelimesinden türetilmiştir. İnnovatus ; yeni yöntemlerin
kullanılmaya başlanması demektir.İnovasyon, yeni ve önemli ölçüde değiştirilmiş bir ürün
yahut sürecin; yeni bir pazarlama yöntemiyle, iş uygulamalarıyla, işyeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel metodun uygulanmasıyla gerçekleşmektedir
(Drucker,1985,67-72)
Dünya değiştikçe şartlara uyum sağlamak için teknolojik gelişmelerin, rekabetin ve verimliliğin
yaratmış olduğu farklara eşdeğer oluşumlar içerisinde olabilmek için yenileşmek oldukça
önemlidir.Teknoloji gelişmemişken üretimde güç üstünlüğünü elinde tutabilmek sizi rekabette
bir adım öne çıkarmaktaydı.Fordizm akımında olduğu gibi üretimi standartlaştırarak geniş
pazarlara dev hacimli ürün üreterek ortaya çıkabilen firmalar pazardaki diğer rakiplerinden
bir adım önde olmuştur.
Bugüne geldiğimizde rekabette öne çıkmak için uygulanması gerekenler ve güç kavramı
tamamen farklılaşmıştır. Piyasada yer alan markaların rekabet gücü yatırım kapasiteleri
yanında, dinamik yapıları ve ar-ge konusunda ortaya koydukları başarıları ile ilgili belirli bir
yer sahibi olmaktadır. İnovatif ürün üretme kapasiteleri başarı grafikleri ile doğru orantıda
hareket etmektedir.Markalar için bu rekabet avantajı ülke dışında hedefledikleri pazarda
onlara yaşam şansı sunabilir. Aksi taktirde marka ve üretmiş olduğu ürün ne derece kaliteli
olursa olsun sıradan çizgiden kurtulmadığı sürece pazardan pay sahibi olması oldukça zordur.
Bir örnek vermek gerekirse Nokia tuşlu telefon piyasasında lider konumda yer alıyor ve
oldukça sağlam, dayanıklı telefonlar üretiyordu. Marka satış sonrası hizmet konusunda da
oldukça başarılıydı ancak cep telefonu pazarı gelişip dokunmatik ekranlı telefon kullanımı
ortaya çıktıkça Nokia bu konuda kendini yenileyemedi ve piyasadan çekilmek zorunda kaldı.
Kaliteli ürün üretimi yapmak inovatif olmaktan uzak kaldığında ürünün pazarda başarı şansı
oldukça düşük olmaktadır. Artık rekabet yaratan bilgi ve elde ettiğin bilgiyi kullanma şeklindir.
Bugün içerisinde bulunduğumuz rekabet ortamında alışverişçiler modern, sıradışı, kendileri
için katma değer sağlayan ve estetik olarak ön plana çıkan ve kendilerini de ön plana çıkaran
yeni ürünlere ilgi gösteriyorlar.Alışverişçiler bu konuda ki isteklerini oldukça hızlı bir şekilde
göstererek markaların kendileri için uygun niteliklerde ürün üretmelerini bekliyorlar. Bu
isteklere paralel olarak kendini güncelleyebilen markaları desteklerken diğerlerini değişen
duygu ve ihtiyaçlarını tatmin etmediği için göz ardı edebiliyorlar. Markalar için ayakta
kalabilmenin yegane yolu gelişen ihtiyaçlara ayak uydurarak rakiplerinden bir adım öteye
geçmektir. İnovasyon markalar için rekabet gücü, kalitenin yükselmesi, istihdam artışı,
üretkenlik, ekonomik büyüme ve en önemlisi sürdürülebilirlik sağlar.
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1.2. Alışverişçi Pazarlamasının Tanımı
Ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilmelerini sağlamak ve satın alma kararı verenlerin
davranış şekillerini değiştirmek ve etkilemek için pazarlama karması unsurlarının düzenli bir
şekilde oluşturulması ve uygulanmasıdır.Alışverişçi pazarlaması perakendecilerin ve
üreticilerin en değerli müşterilerine daha eksiksiz ve daha karlı bir şekilde iletişim kurmaları
için büyük potansiyel sunmaktadır.Alışverişçi pazarlaması, müşterileri anlama süreci ve bu
anlayışı müşteri davranışını etkileyen marka veya kategorinin tüketimini olumlu yönde
etkileyecek bir pazarlama karması geliştirmek için kullanma sürecidir.
Alışverişçi pazarlaması, hedeflenen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak, alışveriş deneyimini
geliştirmek ve perakendeciler ve üreticiler için marka değerini artırmak için hedef odaklı
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pazarlama odaklı ve pazarlama girişimlerinin
kullanılmasıdır.Alışverişçi pazarlaması, stratejik perakende pazarlamasında bir sonraki evrim
aşamasıdır ve genel olarak etkili tüketici pazarlamasının zorunlu bir bileşenidir.Alışverişçi
pazarlamasının en önemli ve etkili şekli, perakendeciler ve ürün üreticileri arasındaki
işbirliğini içerir.Etkili alışverişçi pazarlaması uygulaması için gerekli operasyonel işlemlerin
çoğunu standartlaştırmaya yardımcı olacak işbirliği için doğru bir plan gerekir.Bugüne kadar,
alışverişçi pazarlaması, öncelikle üreticiler tarafından yönlendirilmiştir. Ancak, bugünden
itibaren tam anlamıyla uygulanabilen bir alışverişçi pazarlaması örneğinden bahsedebilmek
için, perakendecilerin kavram içerisindeki yeri ve önemini ayrıca süreçleri geliştirmede
oynadıkları kilit rolü iyi tanımak gerekir.Perakendecilerin alışverişçi pazarlamasını etkili bir
şekilde mevcut iş uygulamalarına entegre etmek için ihtiyaç duyacakları stratejik, operasyonel
ve organizasyonel gereksinimlerin çerçevesini geliştirmeyi de içerir.
Ayrıca alışverişçi davranışı döngüsünün her üç aşamasında da (planlama, satın alma, satın
alma sonrası) davranışı etkileyebilecek bir dizi entegre pazarlama ve satış faaliyetleri
içerir.Başarılı bir alışverişçi pazarlaması, perakendecilerin takip etmeleri için bir plan ve
üretici ortakları için bir rehber niteliğinde olacak stratejik bir planın geliştirilmesiyle
başlar.Alışverişçi pazarlamacılığının potansiyelini tam olarak anlamak için, perakendeciler ve
üreticiler, üretken ve sonuç odaklı çalışma ilişkileri kurmalı ve satış başarısı ve kar amacını
gerçekleştirmek için gereken örgütsel yetenekleri geliştirmelidirler.
2. ALIŞVERİŞÇİ PAZARLAMANIN YAPI TAŞI
Çoğu şirket, müşterilerini ve tüketicilerini fikirlerinin ve eylemlerinin merkezine koyduğuna
inanmaktadır. Ancak araştırmalar derinleştikçe, merkezde olan düşüncenin sıklıkla farklı
olduğu ortaya çıkmaktadır: bu dünce çoğu zaman marka ya da satış olmaktadır.
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2.1. Alışverişçi odaklı düşünmek
Marka

Hedef Pazar
Sadakat

Merkezli Düşünme

En iyi 5 mağazamıza giden
müşterilere mesaj gönderebilir
miyiz?
Müşterilerimi markama nasıl
sadık hale getirebilirim?

Büyüme

Pazar payımız büyüyor mu?

Verimlilik

Verimlilik ve tasarruf sağlamak
için nasıl basitleştirebilir ve
standartlaştırabilirim?
Rekabeti nasıl yenebilirim?

Rekabet
Satış takibi

Geçen hafta ne kadar satış
yaptık?

Promosyon

Yaptığımız promosyon
satışlarımızı nasıl etkiledi?

Fiyatlandırma

Müşteriler için rakiplerimizde
yer alan ürünler ile eşdeğer
fiyatı sunmak bize ne kadara
mal olacaktır?

İnovasyon

Rekabetçi yeni bir ürünü nasıl
oluşturabiliriz?

Sınıflandırma

Yerel markaları stoklamak için
hangi ürünlerden
vazgeçmeliyiz?
Kategorinin beğenilme
biçiminde nasıl bir devrim
yaratabilir ve markamıza daha
fazla müşteri çekebiliriz?

Alışveriş
deneyimi

Alışverişçi Merkezli Düşünme

En iyi 500 müşterimize
kişiselleştirilmiş mesajlar
gönderebilir miyiz?
Sadakat çabalarımın çoğunu bana en
çok önem veren alışverişçilerime
yöneltebiliyor muyum?
Bizim için ayrılan harcama hacmi
büyüyor mu?
En iyi müşterilerimizi nasıl daha iyi
anlayabilir ve onlara istediklerini en
basit şekliyle sunabilirim?
En önemli müşterileri nasıl
kazanabilirim?
Geçen hafta sattıklarımızı kim aldı?
Yaptığımız promosyon kısa vadede
ve uzun vadede en iyi
müşterilerimizi etkiledi mi?
Fiyata duyarlı müşterilerimizin kim
olduğunu, fiyata karşı en çok duyarlı
oldukları ürün kalemlerini ve bunu
nasıl kullandıklarını anlayabilir
miyiz?
En çok kazanç sağlanan alışverişçiler
ile ilgili yeni bir ürün hattını nasıl
oluşturabiliriz?
Hangi ürünler bizim en iyi
alışverişçilerimizin ihtiyaç duyduğu
ve istediği ürünlerdir?
Alışverişçi davranışını nasıl
yansıtabilir ve markamızı en iyi
müşterilerimizin doğal olarak
bulmayı bekleyeceği bir yere nasıl
koyabiliriz?

Yukarıdaki tabloda Marka ya da Mağaza merkezli düşünen şirketler ile alışverişçi merkezli
düşünen şirketler karşılaştırılmış ve aynı durumlarla karşılaştıklarındaki farklı yaklaşım
biçimleri örneklenmiştir.
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2.2. Alışveriş Deneyimi Sunmak
Alışverişçiler için kişisel deneyimler sunma ve onlarla iletişim kurma şansının artacağı 19
adımlık satın alma süreci haritası hedef kitlemizi daha iyi tanıma imkanı sunabilmektedir. Bu
adımlara yabancı kalan tüm markaları kendilerini güncellemekten yoksun yalnızca arz hizmeti
sunan üreticiler ya da perakendeciler olarak tanımlayabiliriz.
2.2.1. Alışverişçi yol haritası
Alışverişçiler için 19 adımlık bu yol haritasını 3 ana kategoride inceleyebiliriz:
Plan Aşaması :
• Alışveriş planı yapmak
• Belirlenen kategori için yola çıkmak / online platformlarda tarama yapmak
• Aracı satın almanın gerçekleşeceği mağazanın otoparkına park etmek / satın alma
yapılacak olan marketplace alanında karar kılmak
Mağaza / Marketplace Aşaması:
• Giriş
• Hole / Banner
•

Müşteri hizmetleri masası/ Yardım Sekmesi

• Varış yeri çevresinde yürüyüş/ Mağazalar arası gezinme
• Departmanlar / Kategoriler
• Koridorda yürürken / yan pop-up alanları
• Rafta ayakta dururken / Alt kategori bannerları
• Bir ürün almak isterken/ Ürün sepeti kuponları
• Bir kasada dururken / Ücretsiz kargo sekmesi
• Satıcıya danışırken / Mağazaya soru sor sekmesi
• Ödeme noktasında / Taksit imkanı
• Ürünü Kontrol ederken
Değerlendirme Aşaması:
• Dükkandan çıkış / Marketplaceden çıkış
• Eve varış / Kargo Süreci
• Ürünü deneme
• Tavsiye etme
Bu 19 gerçek an, bir perakendeci olarak alışverişçi ile yolculuğu boyunca etkileşime
girebileceğini belirlemesinin bir yoludur.

755
755

Listede ilerlerken, evden hazırlanmaktan başkalarıyla paylaşmaya kadar, temiz tuvaletler,
organize arabalar, stoklu raflar ve mağaza sıcaklığı gibi bazı öğeler oldukça basit
görünmektedir. Ancak sürekli olarak değerlendirmek için birçok farklı temas noktası var ve
markalar olarak, adım adım ilerlemek ve bu olumlu etkileşimi ilerletmeye yardımcı olmak için
fırsatlar bulunması gerekiyor.
3. SONUÇ
Alışverişçi pazarlaması, müşteri odaklı düşüncenin ifadesini ve köklü müşteri odaklı kültürü
ifade eder. Alışverişçilerin şirkete bağlılığını arttırmada kullanılırken buna bağlı olarak marka
için büyümeyi sağlar. Alışveriş yapanların neyi satın aldıklarını ve niçin satın aldıklarını
açıklayıcı şekilde ortaya koyar. Alışverişçi pazarlama sistemi perakendeciler ve üreticiler
tarafından stratejik işbirliği alanı olarak kullanılmaktadır. Ne yazık ki endüstri ve alışveriş
yapanlar için, nadiren düzgün bir şekilde uygulanıyor. Uygulama programlarının ve
projelerinin çoğu, henüz yeterli güçlü yönlere sahip değildir. Birçok uygulamanın başarısız
olmasında var olan yanlışlar: Hazırlanan kampanyalar için detaylı müşteri profili oluşturma
eyleminin yapılmaması neticesinde teklif sunulan müşteri profilinin istenen satışa uygun
olmaması.
Mevcut müşteriler arasında marka için değerli olan müşterilerin analiz edilmemesi ve bu
duruma yapılacak olan yatırımın bir fırsat olarak benimsenmiyor olmasıdır. Ana hedefi kar
etmek yada yalnızca satış yapmak olan firmalar tarafından ürünü satın alan alışverişçilerin
satın alma davranışı yöntemi yeteri kadar önemsenmiyor. Oysa markalar için önemli olan
alışverişçiyi bu durumu bir yola benzetirsek bu yolu sonuna kadar yürütebilmektir.Bir diğer
önemli yanlış şirketlerin alışveriş yapanları kazanmak yerine rekabeti kazanmaya odaklı
olmalarıdır. Halbuki hedeflediğin pazarı en ince detayına kadar tanımak rekabette bir sıfır
önde olmak için bir anahtar niteliğindedir. Şirketlerin önceliklerinin büyük bir kısmının odak
noktası kısa vadeli çözümlere dayalı olması olduk bir sorun teşkil etmektedir. Perakendeci ve
üreticiler stratejilerini planlamada ve bu stratejileri uygulamada bu sebeple zorluk çekiyorlar.
Markaların yeni tüketiciler olan alışverişçileri tanımlama biçimi için geleneksel olmayan
uygulamaların ölçümlerini kullanmak yerine bilgi yetersizliğine sebep olan geleneksel ölçüm
yöntemlerine yönelmek kreatif veri toplama sistemlerini kullanmamak markalar için satış
kanallarını tek tip hedef kitleye yönlendirmeye neden olmaktadır. Birçok organizasyon
alışverişçi pazarlama yeteneklerini geliştirmek için çok çaba harcıyor fakat bu çabaları yanlış
belirlenen müşteri profilleri, modası geçmiş konsepler, yanlış ölçütler ve senkronizasyon
eksiği gibi nedenler ile yerinde saymaktadır.
Sonuç olarak alışverişçi pazarlama uygulamaları vaatlerini yerine getiremiyor. Şirketlerin
ömür boyu sadakat kazanmalarına yardımcı olmak için kilit bir rol oynamak yerine, haftadan
haftaya kısa vadeli sonuçlar elde etmesine yol açıyor. Alışverişçi pazarlama ile ilgili artan
beklenti ve harcama göz önüne alındığında, etkili olmayan çalışmalardan neyin etkili olduğunu
ayırmanın anlaşılması önemlidir.Bu sayede alışverişçi sadakatini, satışlarını, kısa ve uzun
vadede k}r elde etmede etkili kılan temel faktörleri elde edebileceklerdir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANI İMAJLARININ İNCELENMESİ
Gülşah GÜRKAN*
ÖZET
Tarih boyunca bilim insanları daima dünyaya dair bilgimizi arttırmış ve onların yaptığı yenilikler ve
icatlar insanın yaşam koşullarını son derece geliştirmiştir (Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA],
2016). Gelecek nesillerin bilimi ve bilim insanını doğru bir biçimde algılaması, bilim insanının
özelliklerini gerçekçi olarak özümsemesi çok önemlidir. Öğrencilerin bilim insanına yönelik
klişeleşmiş imajları, ilgili konudaki tutumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu olumsuz etki
aynı zamanda ilgili alandaki kariyer yolu seçiminde de etkili bir faktördür (Jeon, Lee, Hong, 2008;
Maoldomhnaigh ve Mhaol|in, 1990). Bu bağlamda bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin
bilim insanı imajlarını ortaya çıkarmak olmuştur. Çalışmada, nicel metodoloji kapsamında betimsel
araştırma yöntemlerinden eğitim araştırmalarında mevcut durumu tespit etmek için kullanılan
tarama (survey) yöntemi benimsenmiştir. Tarama yöntemleri içinden ise enlemsel tarama
yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntem ile araştırmacı bir durumu, özelliği ya da olguyu
açıklayabilmek için kullanacağı ölçme aracını tek bir zaman aralığında bir kez uygular (Fraenkel &
Wallen, 2006). Çalışma, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 5. ve 6. sınıflarda öğrenim görmekte olan
86 ortaokul öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bir Bilim İnsanı Çiz
Testi (Draw A Scientist Test: DAST) kullanılmıştır. Öğrencilerin bilim insanına yönelik çizimlerinin
analizinde Finson, Beaver ve Cramond (1995) tarafından geliştirilen Bilim İnsanı Çizim Kontrol
Listesi (DAST-C) kullanılmıştır. DAST-C’den elde edilen ortalama puanlar incelendiğinde 5. ve 6.
sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajlarının geleneksellikten uzak olduğu görülmüştür. Fakat DASTC’deki maddeler tek tek incelendiğinde bazı değişkenler bakımından katılımcıların geleneksel bilim
insanı imajı sergiledikleri görülmüştür. Çalışmada öğrencilerin çok büyük bir bölümünün erkek
bilim insanı figürü çizmiş olduğu görülmekle beraber kadın bilim insanını ise çizenlerin çoğunun
kız öğrenciler olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bilim insanı imajları, ortaokul öğrencileri, fen eğitimi

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ IMAGE OF SCIENTIST
Abstract
Scientists throughout history have always increase our knowledge about the world and its
innovations and inventions developed their highly the living conditions of people (Academy of
Sciences of Turkey [TUBA], 2016). It is very important for future generations to perceive
science and science correctly and to assimilate the characteristics of the scientist realistically.
The stereotypical images of the students towards the scientist may adversely affect their
attitudes towards the subject. This negative effect is also an effective factor in choosing a
career path in the relevant field (Jeon, Lee, Hong, 2008; Maoldomhnaigh and Mhaol|in, 1990).
In this context, the aim of this research was to reveal the scientists' image of secondary school
students. In this study, the survey method, which is used to determine the current situation, is
* Dr., MEB, gulsah5gurkan88@gmail.com
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adopted from descriptive research methods in qualitative methodology. In the survey
methods, latitude survey method was applied. With this method, the researcher applies a
measurement tool to explain the situation, feature or phenomenon in a single time period
(Fraenkel & Wallen, 2006). The study was conducted with middle school students who were
studying in a secondary school in Kahramanmaraş. The Draw A Scientist Test (DAST) was used
as a data collection tool. In the analysis of the students' drawings for the scientist, two tools
were used, including the Scientific Drawing Checklist developed by Finson, Beaver. When the
average scores obtained from DAST-C were examined, it was seen that the images of 5th and
6th grade students were far from traditional. However, when the items in DAST-C were
examined one by one, it was seen that the participants displayed a traditional scientist image
in terms of some variables. In the study, it is seen that most of the students have drawn a male
scientist figure, but it is seen that most of the students who draw women scientists are female
students.
Keywords: Scientist images, secondary school students, science education
1. GİRİŞ
Tarih boyunca bilim insanları daima dünyaya dair bilgimizi arttırmış ve onların yaptığı
yenilikler ve icatlar insanın yaşam koşullarını son derece geliştirmiştir (Türkiye Bilimler
Akademisi [TÜBA], 2016). Gelecek nesillerin bilimi ve bilim insanını doğru bir biçimde
algılaması, bilim insanının özelliklerini gerçekçi olarak özümsemesi çok önemlidir.
Öğrencilerin bilim insanına yönelik klişeleşmiş imajları, ilgili konudaki tutumunu olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Bu olumsuz etki aynı zamanda ilgili alandaki kariyer yolu
seçiminde de etkili bir faktördür (Jeon, Lee, Hong, 2008; Maoldomhnaigh ve Mhaol|in, 1990).
Algılanan klişeleşmiş imajların analiz edilmesi, bu klişenin değiştirilebilmesi amacıyla çeşitli
eğitimsel alternatiflerin önerilmesi konusunda olumlu bir etkisi olabilir. Bu nedenle, fen
eğitimi alanında öğrencilerin bilim insanı imajı algılarını analiz eden çeşitli çalışmalar
yapılmıştır.
İnsanların bilim insanlarına yönelik (klişeleşmiş) imajını araştıran ilk çalışmalar, Mead ve
Metraux (1957) tarafından üniversite öğrencileriyle yapılmıştır. Mead ve Metraux (1957)
tarafından yapılan her iki çalışmada da bir bilim insanının standart imajının olumlu ve
olumsuz unsurları tanımlanmıştır (Song ve Kim 1999). Bununla birlikte, bu araştırma alanında
en sık kullanılan Chambers (1983) tarafından geliştirilen Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (Draw-aScientist Test, (DAST))’dır (Barman 1999). Chambers (1983) bu testi okul öğrencilerinin
bilimsel okuryazarlıklarını değerlendirmek için bir bilim insanı çizmelerini ve sonrasında bu
çizimleri analiz etmelerini isteyerek geliştirmiştir. DAST, özellikle öğrenciler ile araştırma
yaparken, sözlü veya yazılı sınavların sınırlılıklarını aşmak için tasarlanmıştır (Buldu 2006).
Daha sonra, Finson, Beaver ve Cramond (1995) tarafından bilim insanı imajını nesnel olarak
değerlendirebilecek olan “Draw A Scientist Checklist: (DAST-C)” hazırlanmıştır. Bunlar, bir
bilim adamının imajını bir resim ile analiz etme yöntemini ve değerlendirme kriterlerini
öneren temsili çalışmalardır. İnsanların bilim ve bilim insanlarına yönelik imajları, bireylerin
toplumdaki kendi rollerine ilişkin algılarını temsil etmesi beklenir (Fung 2002; Medina-Jerez,
Middleton ve Orihuela-Rabaza 2011). Öğrencilerin bilim insanı konusundaki anlayışı, ilgisini,
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öğrenimini ve çalışmasını etkileyebilir (Chambers 1983; Emvalotis ve Koutsianou 2017). Son
yıllarda yapılan çalışmaların çoğu öğrencilere odaklanmıştır (Barman 1997; Chambers 1983;
Emvalotis ve Koutsianou 2017; Finson 2002). Bunun yanında öğretmenler veya üniversite
öğrencileri ile yürütülen çalışmalar da mevcuttur (Özkan vd., 2017; Rahm ve Charbonneau
1997; Subramaniam, Harrell ve Wojnowski 2013). Bir bilim insanının klişeleşmiş görüntüsü
çocukluk döneminde özgü olarak düşünülürken, yetişkinler ve hatta bilim insanları bile bilim
insanı çizmeleri istendiğinde benzer klişeler sunarlar (Chambers, 1983). Christidou ve
Kouvatas (2011), klişeleşmiş göstergelerin birçoğunun Yunan bilim insanlarının web
sitelerinde yer alan fotoğraflara benzediği görülmüştür.
2. YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bilim insanı imajlarını ortaya çıkarmak
olmuştur. Çalışmada, nicel metodoloji kapsamında betimsel araştırma yöntemlerinden eğitim
araştırmalarında mevcut durumu tespit etmek için kullanılan tarama (survey) yöntemi
benimsenmiştir. Tarama yöntemleri içinden ise enlemsel tarama yöntemine başvurulmuştur.
Bu yöntem ile araştırmacı bir durumu, özelliği ya da olguyu açıklayabilmek için kullanacağı
ölçme aracını tek bir zaman aralığında bir kez uygular (Fraenkel & Wallen, 2006).
2.1. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini, Kahramanmaraş’ta Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim
gören 5. ve 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise kolay ulaşılabilir
örnekleme yöntemine göre seçilmiş 86 ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.
Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre dağılımı
Cinsiyet
Sınıf

Kız
Erkek
5. Sınıf
6. Sınıf

36
50
51
35

41,9
58,1
59,3
40,7

2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (Draw A Scientist Test: DAST)
kullanılmıştır. Öğrencilerin bilim insanına yönelik çizimlerinin analizinde Finson, Beaver ve
Cramond (1995) tarafından geliştirilen Bilim İnsanı Çizim Kontrol kullanılmıştır. DAST-C,
geleneksel bilim insanı imajını tasvir eden 15 bağımsız değişken içermektedir. Bu değişkenler
kodlanırken geleneksel bilim insanını yansıtan özelliklerin varlığı 1, yokluğu ise 0 olarak kabul
edilmiştir (Özkan vd., 2017).
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Bilim insanını
tanımlayan değişkenler
1. Laboratuvar Önlüğü
2. Gözlük
3. Yüz Tüyleri
4. Araştırma Sembolleri
5. Bilgi Sembolleri
6. Teknoloji
7. Metin ve İfadeler

8. Cinsiyet
9. Köken
10. Tehlike İşaretleri
11. Düşünce Bulutu
12. Bilindik Bilim İnsanı
13. Gizlilik Belirtileri

14. Çalışma Ortamı

15. Bilim İnsanının Yaşı

Kodlamalar
Katılımcı çizimlerinde bilim insanı beyaz
önlük (laboratuvar önlüğü) giyiyorsa 1,
giymiyorsa 0 olarak kodlanmıştır.
Bilim insanı gözlük takıyorsa 1, takmıyorsa
0 olarak kodlanmıştır.
Bilim insanı karmaşık saç sakal veya
favoriye sahipse 1, değilse 0 olarak
kodlanmıştır.
Çizimlerde, bilimsel aletler veya her türlü
laboratuvar ekipmanları var ise 1, yok ise 0
olarak kodlanmıştır.
Çizimlerde, kitap, dosya, kalem gibi objeler
var ise 1, yok ise 0 olarak kodlanmıştır.
Televizyon, telefon, robot, bilgisayar gibi
her türlü teknolojik objenin varlığı 1,
yokluğu ise 0 olarak kodlanmıştır.
Çizimlerde
formüller,
taksonomik
sınıflandırmalar veya “buldum” sendromu
gibi ifadeler var ise 1, yok ise 0 olarak
kodlanmıştır.
Bilim insanı erkek ise 1, kadın ise 0 olarak
kodlanmıştır.
Bilim insanı beyaz kökenli ise 1, değilse 0
olarak kodlanmıştır.
Çizimlerde tehlike sembolleri veya
ifadeleri var ise 1, yok ise 0 olarak
kodlanmıştır.
Düşünce bulutunun varlığı 1, yokluğu 0
olarak kodlanmıştır.
Çizilen bilim insanı bilindik bir bilim insanı
ise 1, değilse 0 olarak kodlanmıştır.
Çizimde “özel alan”, “içeri girilmez” gibi
ifadeler var ise 1, yok ise 0 olarak
kodlanmıştır.
Bilim
insanı kapalı bir mekânda
(laboratuvar, kütüphane gibi) çalışıyorsa 1,
dışarıda çalışıyorsa 0 olarak kodlanmıştır.
Bilim insanı orta yaşlı veya yaşlı ise 1,
genç ise 0 olarak kodlanmıştır.

761
761

Öğrencilere işi başında çalışan bir bilim insanını ziyaret ettiklerini düşünmelerini ve bu bilim
insanının nasıl çalıştığını ve neler yaptığını verilen k}ğıda çizmeleri istenmiştir.
2.3. Verilerin Analizi
Veri analizinde DAST-C kullanılarak çizimlerde geleneksel bilim insanını yansıtan özelliklerin
varlığı 1, yokluğu ise 0 olarak kodlanmıştır. Analizlerde katılımcıların alabileceği en düşük
puan 0, en yüksek puan ise 15’dir. Alınan puanın 15’e yakın olması geleneksel bilim insanı
algısını, 0’a yakın olması ise geleneksel olmayan bilim insanı algısına sahip olunduğunu
göstermektedir.
3. Bulgular
Öğrencilerin çizimlerinin DAST-C’ye değerlendirilmesi sonucunda ortalama puan 15 üzerinden
5,54 olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin bilim insanı imajlarının cinsiyet ve sınıf düzeyine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirten bağımsız gruplar t-testi analizi yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Öğrencilerin bilim insanı imajlarının cinsiyetlerine göre farklılık gösterip
göstermediğini belirten bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Cinsiyet

N

Ortalama

Standart hata

Kız

36

4,80

2,10

Erkek

50

6,08

2,68

p
0,272

Tablo 2 incelendiğinde DAST-C’ye göre katılımcıların bilim insanı imajları, cinsiyetlerine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>.05). Tablo 3’te
sınıf düzeyine göre yapılan fark analizlerine yer verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin bilim insanı imajlarının sınıf düzeylerine göre farklılık gösterip
göstermediğini belirten bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Sınıf

N

Ortalama

Standart hata

5. sınıf

51

5,47

2,40

6. sınıf

35

5,65

2,65

p
0,019

Tablo 3 incelendiğinde DAST-C’ye göre katılımcıların bilim insanı imajlarının, sınıf düzeylerine
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). 6. sınıf
öğrencilerinin 5. sınıf öğrencilerine göre daha geleneksel bilim insanı imajı sergiledikleri
görülmüştür.
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Şekil 1. Bilim insanı çizim örneği
Şekil 1’de bir kız öğrenci bilim insanının cinsiyetini kız, deney tüpleriyle çalışan tek başına
çalışan bir kişi olarak tasvir etmiştir.

Şekil 2. Bilim insanı çizim örneği
Şekil 2’de bir erkek öğrenci bilim insanını laboratuvarda tek başına çalışan, beyaz önlüklü ve
erkek olarak tasvir etmiştir.
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Şekil 3. Bilim insanı çizim örneği
Şekil 3’te bir kız öğrenci bilim insanının cinsiyetini kız, laboratuvar malzemeleriyle tek başına
çalışan bir kişi olarak tasvir etmiştir.
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Şekil 4. Bilim insanı çizim örneği
Şekil 4’de bir erkek öğrenci bilim insanını laboratuvarda eldivenle çalışan ve tek başına buluş
yapan erkek olarak tasvir etmiştir.

Şekil 5. Bilim insanı çizim örneği
Şekil 5’te bir erkek öğrenci bilim insanını bilindik bir bilim insanı olan Stephin Hawking olarak
tasvir etmiştir.

Şekil 6. Bilim insanı çizim örneği
Şekil 6’da bir erkek öğrenci bilim insanını bilindik bilim insanlarına benzeterek bilim insanını
ekiple çalışan erkek birey tasvir etmiştir.
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4. SONUÇ
Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin bilim insanına ilişkin imajlarının cinsiyet ve
sınıf değişkenine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların bilim
insanı imajlarının, cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bilim insanı imajlarının, sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 6. sınıf öğrencilerinin 5. sınıf
öğrencilerine göre daha geleneksel bilim insanı imajı sergiledikleri görülmüştür. Bilim insanı
imajlarının, sınıf düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. 6. sınıf öğrencilerinin 5. sınıf öğrencilerine göre daha geleneksel bilim insanı imajı
sergiledikleri görülmüştür. DAST-C’den elde edilen ortalama puanlar incelendiğinde 5. ve 6.
sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajlarının geleneksellikten uzak olduğu görülmüştür. Fakat
DAST-C’deki maddeler tek tek incelendiğinde bazı değişkenler (erkek, orta yaşlı veya yaşlı,
laboratuvarda, beyaz önlükle ve cam malzemelerle çalışan kişi) bakımından katılımcıların
geleneksel bilim insanı imajı sergiledikleri anlaşılmıştır. Çalışmada öğrencilerin çok büyük bir
kısmı erkek bilim insanı çizimi yapmış ve çalışma ortamı olarak laboratuvarlar çizimi
yapmışlardır. Bilim insanını kadın olarak çizen öğrencilerin çoğunun kız olması ve sınıf düzeyi
arttıkça bilim insanına yönelik geleneksel algıların artışı literatürle tutarlı sonuçlar
göstermektedir (Ağgül-Yalçın, 2012; Korkmaz ve Kavak, 2010; Kibar-Kavak 2008; Toğrol
Yontar, 2000; Fort ve Vanney, 1989; Chambers, 1983). Öğrencilerin bilim insanına yönelik
geleneksel bakış açısını değiştirmek amacıyla özellikle bilim insanlarının cinsiyetini erkek
olarak ve tek başına, laboratuvarda cam malzemelerle kimyasal deneyler yapan kişiler olarak
düşünen bireylerin algılarını değiştirmek amacıyla medya ve ders kitaplarında kadın bilim
insanlarına daha fazla yer verilmeli.
5. KAYNAKÇA
Ağgül Yalçın, F. (2012). Öğretmen adaylarının bilim insanı imajlarının bazı değişkenlere göre
incelenmesi. İlköğretim Online, 11(3), 611-628.
Buldu, M. (2006). Young children's perceptions of scientists: a preliminary study. Educational
Research, 48(1), 121-132.
Chambers, D. W. (1983). Stereotypic images of the scientist: the draw- a scientist test. Science
Education, 67(2), 255-265.
Christidou, V., & Apostolos, K. (2011). “Visual Self-Images of Scientists and Science in Greece.”
Public Understanding of Science 22 (1), 91–109. doi:10.1177/0963662510397118.
Emvalotis, A., & Athina, K. (2017). “Greek Primary School Students’ Images of Scientists and
Their Work: Has Anything Changed?” Research in Science & Technological Education. Advance
online publication. doi:10.1080/02635143.2017.1366899.
Finson, K., Beaver, J. and Cramond, B. (1995). Development and field test of a checklist for the
draw-a-scientist test. School Science and Mathematics, 95 (4), 195-205.

766
766

Finson, Kevin D. (2002). “Drawing a Scientist: What We Do and Do Not Know After Fifty Years
of Drawings.” School Science and Mathematics. 102 (7), 335-345. doi:10.1111/j.19498594.2002.tb18217.x.
Fort, D.C., & H.L. Vanny, (1989). How Students See Scientists: Mostly Male, Mostly White, and
Mostly Benevolent. Science and Children. 26 (8), 8-13.
Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2006). How to Design and Evaluate Research in
Education (Eight Edition). New York: McGraw-Hill.
Fung, Y. Y. H. (2002). Acomparative study of primary and secondary high school students’
image of scientist. Research in Science and Technological Education. 20, 199-213.
Jeon, H. Y., Lee, J. M., & Hong, H. G. (2008). the effect of interview with scientist and engineer on
the science career orientation and image of scientists. Journal of the Korean Association for
Science Education, 28(4), 350-358.
Kibar-Kavak, G. (2008). Öğrencilerin bilime ve bilim insanına yönelik tutumlarını ve imajlarını
etkileyen faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya.
Korkmaz, H. ve Kavak, G. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilime ve bilim insanına yönelik
imajları. İlköğretim Online, 9(3), 1055-1079.
Mead, M., & Metreaux, R. (1957). The Image of Science Among High School Students. Science,
126, 384-390.
Medina-Jerez, W., Middleton, K. V., & Orihuela-Rabaza, W. (2010). Using The Dast-C to Explore
Colombian And Bolivian Students’ Images of Scientists. International Journal of Science &
Mathematics Education. 9 (3), 657-690.
Moaldomhnaigh, M. O., & Mhaolain, V. N. (1990). The Perceived Expectation of the
Administrator as a Factor Affecting the Sex of Scientists Drawn by Early Adolescent Girls.
Research in Science & Technological Education. 8 (1), 69-74.
Özkan, B., Özeke, V., Güler, G. ve Şenocak, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanı
İmajları ve Bu İmajları Etkileyen Bazı Faktörler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
19(1), 146-165.
Rahm, Jrene, and Paul Charbonneau. 1997. “Probing Stereotypes Through Students’ Drawings
of Scientists.” American Journal of Physics. 65 (8), 774-778. doi:10.1119/1.18647.
Ruiz-Mallen, Isabel, and Maria T. Escalas. 2012. “Scientists Seen by Children: A Case Study in
Catalonia,Spain.” Science Communication 34 (4), 520-545.doi:10.1177/1075547011429199.
Song, Jinwoong, and Kwang-Suk Kim. 1999. “How Korean Students See Scientists: The Images
of the Scientist.” International Journal of Science Education. 21 (9), 957–977.
doi:10.1080/095006999290255.

767
767

Toğrol, Ayşenur Y. (2013) “Turkish Students’ Images of Scientists.” Journal of Baltic Science
Education. 12 (3), 289-298.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2016). G-Bilim Akademileri açıklaması 2016: Geleceğin
Bilim İnsanlarını Yetiştirmek. Erişim Adresi: http://www.tuba.gov.tr/upload/files.

768
768

SOSYAL BİLGİLER ÇEVRE EĞİTİMİNDE AFİŞ KULLANIMINA ÖRNEK BİR UYGULAMA*
Salim UYAR**
Ufuk KARAKUŞ***
ÖZET
Bu çalışmada sosyal bilgiler 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin çevreye yönelik algı ve
düşüncelerinin belirlenmesinde afişlerden yararlanılmıştır. Öğrencilere yaşadıkları çevre
hakkında düşüncelerini yansıtan afişler hazırlatılmıştır. Çalışma Kocaeli-Dilovası’nda öğrenim
gören ortaokul seviyesindeki öğrencilerin hazırlamış olduğu afişlerinden oluşmaktadır.
Çalışmanın yürütüldüğü bölgede hava kirliliğinin fazla olması öğrencilerin çalışmaya
katılmalarında, ilgi göstermelerinde etkili olmuştur. Çalışmanın güvenirliği açısından
katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Nitel araştırma modellerinden durum
çalışması kullanılmıştır. Desen olarak ‘bütüncül tek durum deseni’ kullanılmıştır. Bulgulara
görüşme formu yaklaşımı ile ulaşılmıştır. Görüşme 10 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma
öncesinde öğrenciler çalışmanın amacı ve içeriği hakkında bilgilendirilmişlerdir. Katılımcılara
yaptıkları afişler ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Sorular vasıtası ile katılımcıların, hem
yaptıkları afiş hem de yaşadıkları çevre hakkındaki düşünceleri öğrenilmiştir. Çalışmada elde
edilen veriler betimsel içerik analizi anlayışına uygun olarak, verilerden, kodlama yoluyla
temalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramlaştırılması, sonra ortaya çıkan
kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve veriyi açıklayan temaların saptanması
gerekmektedir. Daha sonra bu temalar okuyucunun anlayacağı bir dille yorumlanmıştır. İçerik
analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde düzenleyerek
yorumlamaktır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin görüş ve algıları, canlılar için
özellikle de insanlar için vazgeçilmez olan çevrenin kurtarılması ve yaşatılmasına yöneliktir.
Çalışmanın bulgularına göre çevre daha çok doğa ve toplum ilişkisi olarak tanımlanmıştır.
Yaşanılan bölgedeki doğal ortam ve toplum yapısı arasındaki kopukluk ve bu kopukluğun
doğal ortama ve topluma verdiği zararlar dile getirilmiştir. İnsanların ekonomik beklentilerini
birinci sıraya koyması doğa ve toplum arasındaki kopukluğun birinci nedeni olarak göze
çarpmaktadır. Araştırma tamamlandığında tüm sonuçlar paylaşılacaktır.
Bu çalışma araştırmacının yüksek lisans tezinin bir parçasıdır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, çevre, afiş
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SOCIAL INFORMATION SAMPLE APPLICATION FOR POSTER USE IN ENVIRONMENTAL
EDUCATION
Abstract
In this study, posters were used to determine the perceptions and thoughts of 7th and 8th
grade students about the environment. Banners that reflect the thoughts of the students about
the environment were prepared. The study consists of posters prepared by the students at the
secondary school in Dilovası, Kocaeli. The high level of air pollution in the region where the
study was carried out was effective in students' participation in the study and showing their
interest. In terms of the reliability of the study, the participants were determined on a
voluntary basis. A case study of qualitative research models was used. The. Holistic single case
pattern ‘was used as a pattern. The findings were obtained by interview form approach. The
interview was conducted with 10 students. Before the study, students were informed about
the purpose and content of the study. Participants were asked questions about their posters.
Through the questions, the participants learned their thoughts about the posters they made
and the environment they lived. The data obtained in this study were tried to be obtained from
the data through coding, in accordance with the understanding of descriptive content analysis.
The main objective is to reach the concepts and relations that can explain the collected data.
The data collected for this purpose should be conceptualized first, then it should be rationally
arranged according to the concepts that emerged and the themes explaining the data should be
determined. Later, these themes were interpreted in a language that the reader would
understand. The fundamental process in content analysis is to bring together similar data
within the framework of specific concepts and themes and to interpret them in a way that the
reader will understand. According to the results of the study, the views and perceptions of the
students are aimed at saving and maintaining the environment which is indispensable for
living beings and especially for people. According to the findings of the study, the environment
is defined as the relationship between nature and society. The disconnection between the
natural environment and the social structure in the region, and the damage to the natural
environment and society were expressed. The fact that people put their economic expectations
in the first place stands out as the first reason for the gap between nature and society. When
the research is completed, all results will be shared.
This study is part of the researcher's master's thesis.
Keywords: Social studies, environment, posters.
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1.GİRİŞ
Çevre konularının öğretilmesi ve bu amaç doğrultusunda öğrencilerin duyarlılıklarının
artırılması sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili programlar dikkate alındığında bir gerekliliktir. Bu
hedefler doğrultusunda birçok yol ve yöntem izlenebilir. Farklı uygulamalar, etkinlikler
öğrenciler eşliğinde eğitimcilerin gözetiminde yerine getirilebilir. Bu konularda eğitimcilere
düşen görev ve sorumluluklar, daha fazla ilgi, alaka sağlayacak çalışmalarda bulunarak
öğrencileri teşvik etmek ve onlara örnek oluşturabilmektir.
Çocuklarda çevre bilinci mutlaka oluşturulmalıdır. Onların tüm yaşamı boyunca bu konuda
istekli ve duyarlı olmaları sağlanmalıdır. Sadece yaşadıkları çevre için değil tüm dünya için
duyarlı olmalarını sağlamak gerekir. Çocuklarda sadece bir bölge değil tüm dünya bilincinin
oluşturulması faydalı olacaktır. Bu bağlamda çevre eğitimi, doğaya karşı sorumlu ve duyarlı
davranabilmek için gerekli istek ve beceriyi geliştirerek, korumacı davranışlar oluşturma
amacıyla, bireylerin ve grupların doğayı anlamalarına yardımcı olan, disiplinler arası bir
öğrenme yaklaşımıdır (Sağlam. ve Uzun, 2005).
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada ortaokul seviyesindeki öğrencilerin çevre bilinçlerinin, algılarının artırılması
ve algılarındaki değişikliklerin olumlu yönde olması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda
araştırmaya katılan öğrenciler ile yapılan çalışmada çevre konulu, öğrencilerin çevre
hakkındaki görüşlerini yansıtan afişler yaptırılmıştır. Çevrenin korunması ve çevreye karşı
duyarsız olan bireylerin dikkatinin çekilmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere
çizdikleri afişler ve çevre hakkındaki düşünceleri ile ilgili sorular sorulmuştur.
Bununla birlikte sergi yolu ile yapılan afiş çalışmalarına ulaşan bireylerin dikkatlerini çekmek
ve bakış açılarını değiştirmek hedeflenmiştir. Sergilenen afişleri inceleyen bireylerin,
yaşadıkları çevreye daha fazla önem vermeleri, yaşam alanlarına sahip çıkmaları
hedeflenmiştir.
1.2.Araştırmanın Önemi
Günümüzde yaşanan çevre sorunlarının artması nedeniyle, bireylerin çevreye yönelik
algılarının tespit edilmesi ve sorunların giderilmesi için çözüm yolarının ortaya konması
gereklilik haline gelmiştir. Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek,
bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların
çözümünde aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefidir. Çevre ile ilgili
konularda aktif katılım sağlayacak, yaşadığı çevresindeki olumsuzluklara karşı tepkisini
oluşturacak bireyler yetiştirmektir. Kendi çıkarları uğruna çevrenin çıkarlarını göz ardı edecek
bireyler değil, toplumun çıkarlarını bireysel çıkarlarıyla eş değer tutacak bireylerin yetişeceği
eğitim yöntemi uygulanmalıdır(Bozkurt,2009,s 220).
Çevre eğitimi yalnızca bilgi vermek ve görev bilinci oluşturmakla kalmamalı, insanları davranış
yönünden etkilemeli ve yönlendirmelidir. Bunun sağlanması için eğitim çalışmalarında görsel
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ve işitsel uygulamaların daha aktif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Böylece
öğrencilerin birden fazla zek} alanını kullanması sağlanarak olayların farklı boyutlarda farklı
yönlerle görülmesi sağlanacaktır. Bu ortam oluşturulduğunda, öğrencinin farklı zek} alanlarını
kullanması, olayların farklı boyutlarıyla görülmesi sağlanacaktır. Öğrencinin zihninde var olan
düşünce ve algının daha doğru bir şekilde ortaya çıkması sağlanacaktır. Aktarılması istenilen
çevre eğitimimin başarılı olması için öğrencilerin zihinlerindeki algı ve düşüncenin eğitimci
tarafından net bir şekilde bilinmesi gereklidir. Öğrencinin algısı ve düşüncesinin bilinmesi
hedeflenen eğitimin amacına ulaşılması noktasında daha fazla katkı sağlayacaktır.
Yapılacak bu araştırma ile bireyin hayatında önemli bir yere sahip olan çevrenin öğrencilerin
hayatındaki yeri ve öneminin ne düzeyde olduğunu görmek hedeflenmiştir.Farkındalık
seviyelerinin nasıl olduğu anlamak ve bu konudaki algılarını ortaya koymak önem arz
etmektedir. Çevre konusunda farkındalığın belirlenmesi, sahip olunan algının ortaya
çıkarılmasında sözlü mesajlara oranla görsel öğelerin etkisinin daha fazla olacağı
düşünülmektedir. Çevre sorunlarının ve kirliliğinin yoğun yaşandığı Kocaeli’nin Dilovası
ilçesinde, öğrencilerin çevreye ilişkin görüşlerinin, duyarlılıklarının, tutumlarının ve algılarının
belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
2.YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Modeli
Araştırmada verilere ulaşmak için nitel araştırma modellerinden durum çalışması, desen
olarak ‘bütüncül tek durum deseni’ kullanılmıştır.
Sosyal bilimlerin değişik alanlarında yazılmış pek çok araştırma kitabı durum çalışmalarına
yer vermez. Bunun nedeni durum çalışmalarının temel araştırma stratejileri arasında
görülmemesidir. Bazı kaynaklar durum çalışmalarını, anket ve deney gibi diğer bazı araştırma
çalışmalarına başlamadan önce yapılan bir ön keşif çalışması olarak tanıtır. Durum
çalışmalarının kültür analizi (etnografya) veya katılımcı gözlem türü çalışmalarla
karşılaştırılması da, alanyazında yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur (Yin’den aktaran
Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 313). Bunun temel nedeni, durum çalışmasının temel varsayımları
ile bu tür nitel araştırma yöntemlerinin temel varsayımları arasında benzerlik olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu nitel yöntemlere benzer şekilde, durum çalışması da; bir sınıf, bir
mahalle, bir örgüt gibi doğal bir çevre içinde gerçekleştirilir ve çalışmaya konu olan ortam veya
olayların bütüncül bir yorumunu hedefler. Bunlara ek olarak 1960 ve 1970’ler boyunca sosyal
bilimlerde gözlenen pozitivizmin egemenliği, durum çalışmasını az sayıda sosyal bilimcinin
uğraştığı bir nitel araştırma alanı olarak bırakmıştır. Oysa 1980’lerden itibaren durum
çalışmasına gösterilen ilginin arttığı görülmektedir. Bu alanda yapılan yayınların sayısındaki
hızlı yükseliş bu artan ilginin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Hartley’den
aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 313).
‘Durum çalışması; güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan, olgu ve içinde
bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt
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veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan görgül bir araştırma
yöntemidir’.(Yin’den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 313).
2.2.Çalışma Grubu
Seçtiğimiz grup Kocaeli ili Dilovası ilçesine bağlı bir devlet okulu öğrencileridir. Araştırmada,
7. ve 8. Sınıf öğrencileri arasında not ortalaması 75.00 puan üzerinde olan 50 öğrenci
seçilmiştir. 50 öğrencinin bireysel olarak çizdiği afişlerden 10 tanesi seçilmiş ve çalışma bu 10
afiş ile yürütülmüştür. 50 öğrenci içerisinden 10 afişin belirlenmesinde, öğrencilerin çalışmaya
karşı tutumu, afişlerin amaca uygunluğu, isteklilik durumları ve gösterdikleri özen etkili
olmuştur. Bu 10 öğrencinin afişleri hakkındaki düşüncelerini ve yaşadıkları çevre hakkındaki
algılarını öğrenmek için görüşme formu hazırlanmıştır. Afişler ve görüşme formu verileri,
çalışmayı oluşturmuştur. Araştırmacının bu bölgede görev yapması, verilerin daha iyi
toplanması ve çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından etkili olmuştur. Çalışmanın
yürütüldüğü bölgede hava kirliliğinin fazla olması öğrencilerin çalışmaya katılmalarında, ilgi
göstermelerinde etkili olmuştur.
2.3.Verilerin Toplanması
Araştırmanın bulgularına, görüşme formu yaklaşımı ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu görüşme
yaklaşımı görüşme sırasında irdelenecek bir sorular veya konular listesini kapsar. Görüşme
formu yaklaşımı benzer konulara yönelmek yoluyla değişik insanlardan aynı tür bilgilerin
alınması amacıyla hazırlanır.(Patton’dan aktaran Yıldırım ve Şimşek 2013, s. 150).Görüşmeci
önceden hazırladığı sorulara sadık kalarak, hem önceden hazırlanmış soruları sorma, hem de
bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne
sahiptir. Sorular veya konuların belirli bir öncelik sırasına konması zorunlu değildir. Görüşme
formu, araştırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve soruların kapsanmasını güvence altına
almak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Görüşmeci, görüşme sırasında soruların cümle yapısını
ve sırasını değiştirebilir, bazı konuların ayrıntısına girebilir veya daha çok sohbet tarzı bir
yöntem benimseyebilir(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 150).
2.4.Verilerin Analizi
Çalışmada verilerin analizi, betimsel içerik analizi yaklaşımına göre yapılmıştır. Bu yaklaşıma
göre elde edilen verilerle kodlama yoluyla temalara ulaşılır. Temel amaç toplanan verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce
kavramlaştırılması, sonra ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve
buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir. İçerik analizinde temelde
yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 259).
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Görüşmelerdeki ses kayıtları araştırmacı tarafından dinlenerek Word’e aktarılmış ve görüşme
transkriptleri oluşturulmuştur. Daha sonra bu transkriptler betimsel içerik analizi yöntemine
göre analiz edilmiştir.
Yaptığımız bu çalışmada elde edilen veriler betimsel içerik analizi anlayışına uygun olarak,
elde edilen verilerden kodlama yoluyla temalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra bu
temalar okuyucunun anlayacağı bir dille yorumlanmıştır.
3.BULGULAR
Tablo 1.
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Yapılan araştırmanın bulgularına bakıldığında,13-14 yaş grubundaki öğrencilerin görüş ve
algıları, canlılar için özellikle de insan için vazgeçilmez olan çevrenin kurtarılması ve
yaşatılmasına yöneliktir. Çevreyi genel anlamda doğa ve toplum ilişkisi olarak
tanımlamışlardır. İnsanların doğaya karşı kayıtsız olmadıkları ancak gerekli sorumlulukları
yerine getirmedikleri gözlenmiştir. Yaşanılan bölgedeki doğal ortam ve toplum yapısı
arasındaki kopukluk ve bu kopukluğun doğal ortama ve topluma verdiği zararlar dile
getirilmiştir. İnsanların ekonomik beklentilerini birinci sıraya koyması doğa ve toplum
arasındaki kopukluğun birinci nedeni olarak göze çarpmaktadır.
Toplumun takınmış olduğu bu tutum ilk olarak, çevre kirliliğinin gözlemlenmesine neden
olmaktadır.
Örneğin;
hava
kirliliği,
su
kirliliği,
toprak
tahribi,
israf…
Bu durumun oluşmasında insanların bireysel olarak sorumluluktan kaçma davranışında
bulunması gelmektedir. Bir diğer sonuçta insanların duyarlılık anlayışının sadece düşünceden

ibaret olduğu ve davranış gösterme noktasında gerekli hassasiyeti göstermemelerinden
kaynaklanmaktadır.
Sorumsuz ve duyarsız davranışlar yaşanılan çevrenin ülkenin en fazla hava kirliliği olan
yerlerden biri olmasında önemli etkendir. Bu durum toplum sağlığı üzerinde önemli etkilere
sebep olmuştur. Kanser, astım, bronşit gibi hastalıkların bölgede sık rastlandığı dile
getirilmiştir.
Yapılan araştırma göstermiştir ki çevre kirliliğinin fazla olması hem toplumsal hareketlilik hem
de toplumsal kaygı duyma açısından önemli durumları ortaya koymuştur. İnsanların
yaşadıkları bölgeden göç etmeyi düşünmesine sebep olmuştur. Gelecek nesiller için kaygı
duyma, kuraklık, susuzluk, yaşanılabilir bir ortamın kalmayacağı endişesi dile getirilmiştir.
Gözlemlenen çevrenin bu halde olmasının temelinde toplumun duyarsız ve bilinçsiz
davranışları olmakla beraber, bu etki sadece insanlar üzerinde değil doğal kaynaklar ve
ekolojik denge üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Doğal kaynakların bilinçsizce
tüketilmesi, bitki örtüsünün yok olması, toprak, hava, su kirliliğinin çok olması doğal olarak
hem insanlar üzerinde hem de doğal yaşam alanı olan canlıların hayatlarının yok olmasına
sebep olmaktadır. Su canlılarının doğal yaşam alanlarının kirlenmesi, toprak kirliliğiyle
habitatların yok olması başlıca örneklerdir.
Bu durum bize doğa ve toplum uyumunun, karşılıklı ilişkinin ne derece önemli olduğunu
göstermektedir. Bu ilişkinin uyumsuz olması sonucunda ilk etkilenen yine insandır.
Toplanan veriler ışığında bu uyumsuzluğun ve problemin temel sebeplerinden birinin toplum eğitim arasındaki ilişkinin yetersiz düzeyde olduğudur. Anne – baba eğitim düzeyi, eğitimden
beklentinin düşük olması duyarsız kişilerin sayısının artmasında önemli faktör olarak göze
batmaktadır.
Çevre ve toplum arasındaki ilişkinin kuvvetli ve sağlıklı olmasının yolunun eğitimden geçtiği
vurgulanmıştır. İlişkinin saygı duyma, empati kurma, farkındalık oluşturma, duyarlı olma,
temiz bir çevrede yaşamak için davranışta bulunma gibi tutumlara sahip olmakla mümkün
olacağı dile getirilmiştir. Bu davranışların ortaya çıkması da; duyarlı anne-baba, ailede verilen
sağlam eğitim ve ardından okullarda çevre bilincinin aşılanmasına yönelik faaliyetlerin
artırılması olarak dile getirilmiştir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmanın yapıldığı yer olarak başta hava kirliliği olmak üzere bazı çevre sorunlarının
yoğun bir şekilde yaşandığı Dilovası ilçesi seçilmiştir ve çocukların çevre sorunlarına olan
tutumları ve duyarlılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun gibi ülkemizdeki çevre
sorunlarının görüldüğü diğer yerleşim birimlerindeki öğrencilerin çevre tutumları
incelenebilir ve elde edilen bulgular karşılaştırılabilir.
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Çevreyi bozan ve kirletenin, yine insan olduğunu düşünüp, çevreyi koruma görevinin
yurttaşların temel görevlerinden olduğunu kabul ettirmeliyiz. Kişiler her faaliyeti her
gelişmeyi çevreyi koruma ve çevre kirliliğini önleme açısından değerlendirme alışkanlığı
kazandığı gün, sorunların çözümüne büyük ölçüde yaklaşmış olacağız. Temiz ve düzenli bir
çevrenin, uygar bir hayat tarzının temel şartı olduğunu daima hatırlamak ve hatırlatmak
zorundayız. Bunun için sosyal bilgiler müfredatında yer alan çevre ile ilgili konuların ve
kazanımların işlenişinde uygulama temelli bir yaklaşım sergilenmelidir. Geniş bir toplum
eğitimi çevre konusundaki çalışmaların en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu eğitimin
okul öncesi çağdan başlayarak her düzeydeki okullara ve toplumun her kesimine hitap
etmesine özellikle dikkat edilmelidir.
Çevre değerlerine saygılı bir toplum oluşturabilmek için öncelikle toplumu oluşturan
bireylerin doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve verilecek eğitimi buna göre şekillendirmek
gerekmektedir. Çevre eğitimi, insanlara çevre ile ilgili bilgi, bilinç, beceri ve değerler
kazandırarak, çevre koruma konusunda insanların sorumluluk üstlenmelerini sağlayabilecek
şekilde biçimlendirilmelidir.
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KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE YEŞİL PAZARLAMANIN YERİ VE ÖNEMİ
Mehnur BAŞTOPUZ*
ÖZET
Son yıllarda çevre ile alakalı dünyada yaşanan olaylara bakıldığında küresel ısınmanın etkileri
doğaya ve insan yaşamına tesir etmeye başladı. Tüketicilerin çevre konusunda edindiği bilgiler
tüketim davranışlarını etkilediği için üreticilerin de çevre dostu çalışmalar yapması zorunlu
olmuştur. Gördüklerimiz, çevremizde olup biten olaylar, yaşadıklarımız, olaylara bakış açımız
bir taraftan bizim kimliğimizi oluştururken diğer taraftan da etrafa karşı itibarımız
oluşmaktadır. Çevremize karşı sağlamış olduğumuz itibar bizi biz yapan değerlerdir. Bizlerde
yaşanan bu durum işletmelerde de meydana gelmektedir. İşletmenin hem iç müşterileri hem
de dış müşterilerinin gözünde iyi veya kötü gibi tüm değerler kurumsal itibar kavramıyla
açıklanmaktadır. Kurumların çevreci çalışmalar yapması, her kurum için amaç ve yöntem
açısından farklılıklar göstermektedir. Kimi kurumlar çalışmalarını sosyal sorumluluk
faaliyetleri altında yürütürken, kimi kurumlar da çevreci çalışmalarını temel felsefe olarak
görmektedirler. Bu çalışma ile kurumların, sadece itibar kazanmak için mi çevreci çalışmalar
yaptıkları yoksa gerçek anlamda doğaya verilen zararı minimum seviyeye indirmek için mi
proje uyguladıkları sergilenmiştir. Vurgulanmak istenen düşünce kurumların itibar kazanmak
için mi çevreci projeler organize ettiği sorgulanmaktadır. Çalışma, Konya’nın ilçesi Akşehir’de
bulunan 3 yerel firma (Serkan Ziyanak Gofret, Anadolu Mobilya ve Metsan Kuyumculuk
Tic.Ltd.Şti.) ile yüz yüze görüşme yöntemiyle örneklendirildi. Yapılan çalışmada, işletmeler için
giderek artan bir öneme sahip olan kurumsal itibar yönetiminin üzerinde yeşil pazarlamanın
yeri ve öneminin incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme sonucuna göre işletmelerde çevre
bilincinin yeni yeni yerleşmeye başladığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal itibar, Yeşil pazarlama, İtibar
THE ROLE AND IMPORTANCE OF GREEN MARKETING IN CORPORATE REPUTATION
Abstract
In recent years, the effects of global warming have started to affect nature and human life.
Since the information consumers obtain about the environment affects the behavior of
consumption, it is obligatory for manufacturers to conduct environmentally friendly studies.
What we see, the events happening in the environment, our experiences, the way we see our
events, create our identity on one side and our reputation against other places around. The
* Yüksek Lisans- Özel öğrenci, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, m.bastopuz@gmail.com

777
777

reputation that we provide to our environment is the values that make us we. This situation in
our company also occurs in businesses. All values such as good or bad in the eyes of both the
internal customers and external customers of the enterprise are explained by the concept of
corporate reputation. The environmental activities of the institutions vary in terms of purpose
and method for each institution. While some institutions carry out their activities under social
responsibility activities, some institutions consider their environmental studies as the basic
philosophy. With this study, it has been shown that the institutions implement the projects in
order to minimize the damage done to the nature or if they do environmental works only in
order to gain reputation. It is questioned whether the institutions that want to be emphasized
are organizing environmental projects to gain prestige. The study was carried out with face to
face interviews with 3 local companies (Serkan Ziyanak Gofret, Anadolu Mobilya ve Metsan
Kuyumculuk Tic.Ltd.Şti.) located in Akşehir, Konya. In this study, we aimed to examine the
importance and importance of green marketing, which has an increasing importance for
enterprises, on corporate reputation management. According to the results of the study, it was
observed that environmental awareness started to settle in the enterprises.
Keywords: Corporate reputation, Green marketing, Reputation
1. GİRİŞ
Günümüzde insanlar sadece gerçeği ele alarak karar vermedikleri için gerçeğin onlara
hissettirdiklerine ve algıladıklarına göre bir karara varmaktadırlar. Çünkü hisler, duygular ve
algılamalar itibara yön veren kavramlardır.İnsanlara göre kurumun sadece gerçek değerlerini
yani adını, logosunu ve sembolü ile ilgili bilgi sahibi olmak yetersiz gelmektedir. Bu noktada
kurumun kim olduğunu ifade eden kurum kimliğine, kurumun itibarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Toplumsal yaşam için önemli olan çevre, kıt kaynakların olumsuz yönde kullanılmasıyla yok
olmaktadır. Doğal dengenin bozulması kurumların faaliyetlerini etkilemektedir.
1.1. Kurumsal İtibar
Soyut bir olguya sahip olan itibar kavramı dışarıdan bakıldığı zaman olayların nasıl algılandığı
ve nasıl nitelendirildiği ile alakalı olmaktadır. Aynı zamanda itibar kavramı gerçeğin ne
olduğundan ziyade görünenin algısal boyutunu da ifade etmektedir. Kurumun yanı sıra biz
insanların birbirimize karşı ifade etme şeklimiz, tavırlarımız, konuşma tarzımız gibi etmenler
dış görünüşümüz olan itibarımızı şekillendirmektedir. Bu sebeple dış görünüşümüzü bozma
ihtimali olan tavırlara dikkat edilmeli ve aynı zamanda bilinçli ve kontrollü davranılmalıdır
(Tuncoğlu, 2009: 3).
‘’Kurum, bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak temel
işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili ancak kendi alanında
tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan bir sistemdir’’ (Özdemirci, 1999: 2).
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Kadıbeşegil’e göre ‘’Markalar vaat eder, itibar kazanılır!’’ sözüyle yola çıkılarak ürünleri temsil
eden firmaların markaları için çeşitli vaatlerde bulunmaktadırlar. Bunun akabinde tüketicilerin
beklentileri ile sonuçlanan süreçte marka değeri oluşmaktadır. İtibar ise kazanılarak elde
edilmektedir. Çünkü itibarı kazanmak için bizim kendimizi övmemiz veya takdir etmemizden
daha ziyade başkalarının bizi takdir etmesiyle itibar elde edilir (Kadıbeşegil, 2006: 58).
1.2. Kurumsal İtibarın Etkileşim İçerisinde Olduğu Kavramlar
1.2.1. Kurumsal Kimlik
Kurum kimliği, bireyler tarafından algılanan ve kurumların birbirinden ayırt edilmesini
sağlayan görsel ögelerin tamamını kapsan niteliktedir. Kurum kimliğini görsel ile
uyumlaştıranlar genellikle tasarım işi ile ilgilenenlerdir. Aslına bakılırsa kurum kimliği ile
görsel kimliğin özdeşleşmesi günümüzde de karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü kurumlar
sadece kendilerine ait sembollerini, logolarını, dekorasyonlarını gibi etmenleri
yenilemektedirler. Dolayısıyla bir kurumun kimliğini yenilediğini bireyler medyaya yansıyan
haberleri okuyarak veya izleyerek öğrenmektedirler. Genellikle kurum kimliği görsel ögelerin
sunumundan ibaret olduğu sanılsa da görsel kimlik kurum kimliğin sadece bir parçası
niteliğindedir (Bayçu, 2012: 48).
1.2.2. Kurumsal Kültür
Kültür kavramı öğrenilen ve paylaşılabilen değerler, inançlar, tutumlar ve semboller toplamı
olarak ifade edilmektedir. Kurumsal kültür, bu belirtilen değerler ve özelliklerin kurumlara
yansımış halidir. Bu kavramın kurumlarda ki varlığı rasyonel ve görüntüsel ifadeleri
göstermektedir (Karatepe, 2008: 81).
1.2.3. Kurumsal İmaj
İmaj kavramı bilgi veya kazanılan tecrübelerden yararlanılarak elde edildiği gibi kurumun
kendi isteği doğrultusunda bir imajı çevredeki kişilerle veya sloganlarla da elde edilmektedir.
Kurum imajı, bir kurumun çevresinde ki bireyler tarafından algılanma biçimini ifade
etmektedir. Bireylerin kurum hakkında bilgi ve tecrübelerine bağlı olan imaj, iyi veya kötü
olabilir fakat burada ki kilit nokta imajın kazanılabilir olduğudur. Kurumsal imaj, kurumun
dışarıya yansıtmış olduğu izlenim olması sebebiyle kamuoyu ile aralarında ki ilişki önemli bir
yere sahip olmaktadır. Kurumun kedisinin algılamış olduğu imaj girişimcinin kendi kurumunu
veya kuruluşunu nasıl gördüğü ile alakalıdır. Dış çevrenin kurum veya kuruluş hakkında ki
algılamış oldukları görüş ise yabancı imajı meydana getirmektedir. Kurumun yapmış olduğu
araştırmalar sonucunda ulaşmak istediği imaja istenen imaj denildiği gibi buna benzer birçok
imaj çeşidi de bulunmaktadır (Okay, 2003: 106).
1.2.4. Kurumsal Marka
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Kurumsal marka, kurumun ürün ve hizmetler konusunda ne söylediğini, ne düşündüğünü veya
neyi önemsediğini ifade edebildiği için kurumsal itibarı etkileyen önemli kavramlardan biri
olmaktadır. İşletmeler kurumsal marka için sosyal sorumluluk projelerine destek vererek
kurumsal itibarın artmasına yardımcı olmaktadırlar. Kurumun bu projelere destek vermesi ya
da kendisinin organize etmesi sonucunda kurum markasının daha fazla tanınmasını ve iyi
anlamda bilinmesine katkıda bulunması bunun akabinde tüketiciler tarafından da tercih
edilmelerine sebep olması münasebetiyle kurumun itibarının yükselmesine yardım etmektedir
(Cengiz, 2014: 14).
1.3. Kurumsal İtibar Yönetimi
Kurumsal itibarın yönetimi, kurumun bir yaşam tarzı haline gelmektedir. Kurumun içerisinde
yer alan üretim, insan kaynakları, satış, pazarlama gibi birimler yönetilmemektedir. Kurumsal
itibar yönetilmesi daha çok kurumun kültürü, gelenekleri veya değerlerinin bir yaşam tarzına
dönüştürmek ile ilgilenmektedir (Kadıbeşegil, 2006: 63).
Bir kurumun itibarını yönetebilmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bahsedilen
yol haritasına ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo 1’de gösterildiği gibi aynı zamanda kurumsal
itibarın nasıl bir yönetim modeline sahip olması gerektiği de bulunmaktadır.
Tablo 1. Kurumsal İtibar Yönetim Modeli

Kaynak: Kadıbeşegil, 2006, 122.
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Burada unutulmaması gereken husus ise kurumsal itibarın yönetilmesi yeni bir yatırım veya
yeni bir teknolojik harcama veya olmayan bir olayın icat edilmesi gibi bir durum değildir
(Kadıbeşegil, 2006: 122).
1.4. Kurumsal İtibar Yönetiminin Aşamaları
1.4.1. Olumlu İtibarın Kazanılması
Bireyler herhangi bir konu hakkında bir izlenim edinebilmeleri için yirmi dakikaya ihtiyaçları
vardır. Fakat tüketiciler, karşısında ki firma hakkında oluşan izlenimleri yirmi saniye
içerisinde gerçekleşebilmektedir. Bazen ürünü denemeden sadece görüntüsünden dolayı,
bazen de kulaktan duyma bilgiler ile bireylerin kurumlar hakkında yargıda bulunmasına sebep
olmaktadır. Bu durum olumlu olduğu gibi olumsuz da olabilmektedir. Araştırmalara göre
olumsuz haberlerin olumlulara oranla yedi kat daha hızlı yayılmaktadır. Kurumların ürünleri
ile tüketicinin karşılaştığı ilk an çok önemlidir. Çünkü her zaman için ilk izlenim önem
taşımaktadır (Tuncoğlu, 2009: 34).
1.4.2. Kurumsal İtibarın Sürdürülmesi
Kurum çevresinde ki gerçekleşen yeniliklere adapte olmalı, itibarını koruyarak gündemde
kalabilmeleri önemli bir ol oynamaktadır. Kurumlar, kendilerini eğitim ile yenileyerek yaşanan
gelişmeleri takip etmektedirler. Yapılan yenilikler doğrultusunda kurumlar dış ve iç
paydaşlarının istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek bunlar hakkında tespit ederek
çalışmaktadırlar. İtibarın devamlılığını sağlayabilmek adına kurumun sürdürülebilir
çalışmalara yapması gerekmektedir. Yapılan çalışmanın hedeflenen bölümleri tamamlandıktan
sonra projeyi bir adım daha ileriye taşıyarak kurumun gelişimi sağlanmış ve gündemde ki yeri
korunmuş olmaktadır. Görünürlüğü devam eden kurumun toplumsal güveni sarsılmadığı
sürece itibarının devamlılığı sağlanmaktadır. Dolayısıyla ölçülebilen itibar kuruma en tüksek
faydayı sağlarken, itibar ölçülemeyecek hale geldiğinde itibar yok olmuş olmaktadır (Tuncoğlu,
2009: 37-38).
1.4.3. Kurumsal İtibarın Korunması
İşletmeler, hem itibar kazanarak hem de kazanılmış itibarlarını da korumaktadırlar. Bir
kurumun itibarını kaybetmesi ekonomik açıdan değer kaybetmesinden daha mühimdir. Çünkü
kaybedilen ekonomik değer bir şekilde tekrar geriye kazanılır fakat zedelenen itibarın tamiri
tahmin edildiği kadar ucuz ve kolay değildir. İtibarı oluşturan faktörler arasındaki ilişkiler
paydaşların algısını etkiler. İtibarın korunmasına yönelik faaliyetler dikkat edilmesi gereken
önemli hususlardan birisidir. Kurumun itibarını korumak amacıyla iki farklı yöntem
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geliştirilmiştir. Bu yöntemler, koruyucu ve tedavi edici yöntemler olara ifade edilmektedir
(Üçok, 2008: 61-62).
2. YEŞİL PAZARLAMA
2.1. Yeşil Pazarlamanın Tanımı
İşletmelerin yönetim sistemi ile beraber meydana gelen sosyal sorumluluk ve çevreye olan
duyarlılık bilinci de gelişmiştir. Çünkü işletmeye dair herhangi bir konu söz konusu olduğunda
araştırma yapan, sorgulayan, inceleyen ve zor beğenen müşteri halkası olması sebebiyle
işletmelerin doğal çevreye zarar verici nitelikte olmalarını kabullenmek istememektedirler.
İşletmelerin devamlılıklarını korumak adına tüketicilerin istek veya ihtiyaçlarını yerine
getirmeleri yeterli olmaktadır. Sosyal sorumluluğu benimseyen, toplumsal bilince sahip
olmasının yanı sıra çevre bilincine de sahip olan işletmeler, tüketicilerin gözünde paha
biçilemez bir etki kazanmaktadırlar. Dolayısıyla bu durum Yeşil Pazarlama kavramını meydana
getirmektedir (Yüksel, 2009: 3).
İşletmeler sosyo-ekonomik bir varlık olarak dikkate alındığında, tüketicilerin davranışlarını
etkileyerek değiştirebilen ‘Çevre Duyarlılığı’ karşısında tepki vermemeleri olanaksız hale
gelmektedir. Özellikle pazarlama biriminden sorumlu yöneticiler, çevreye duyarlı tüketiciler
ile karşılaşmaktadırlar. İşletmelerin sadece k}ra odaklanarak ilerleyen kurumlar olarak
değerlendirilen eski bir anlayış yerini çevre sorunlarına duyarlı, kaliteyi ön planda tutan
kurumlar olarak değerlendiren yeni bir anlayış sisteminin karşısında etkisiz kalarak önemini
kaybetmektedir. Modern pazarlama yöntemlerinden biri olan yeşil pazarlama; enerji tüketimi,
çevre kirliliği ve tükenebilir kaynakların olumlu veya olumsuz tüm yönleri ile birlikte
inceleyen, tüketicilerin ve toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında sorumluluk
anlayışında olan ve karlılığı hedefleyen bir pazarlama stratejisidir (Tekin ve Zerenler, 2016:
349).

2.2. Yeşil Pazarlamanın Amaçları
Yeşil pazarlamanın amaçları aşağıda belirtilmiştir (Uydacı, 2002: 112).
 Yeşil pazarlamanın asıl amacı yeni tüketim alanlarından ziyade doğal kaynakları en iyi
şekilde kullanmak olmalıdır.
 Yeşil pazarlama kullanılıp atılacak ürünleri üretilmesini doğal dengenin korunmasını
sağlamaktadır
 Yeşil pazarlama sanayinin yarattığı çevre kirliliğini azaltmaya yönelik alternatifler
geliştirmelidir.
 Yeşil pazarlama çevreci ürünlerin kullanımı teşvik etmeye ve geri dönüşüm algısını
benimsetmeye çalışmalıdır.
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Yeşil pazarlama sistemin istikrarını sağlamak amacıyla sorumluluk almalıdır.

2.3. Yeşil Pazarlamanın Önemi
İşletmelerin yeşil pazarlamayı benimsemelerinde ki önem şudur; hem maliyetlerinin
azalmasına yol açtığı için daha fazla k}r elde etmelerine sebep olur hem de turizmin önemli
kaynağı olarak görülen çevreyi koruma ve çevreye yönelik adım atmalarına sebep olmaktadır
(Atay ve Dilek, 2013: 217).
2.4. Kurumsal İtibar Yönetiminin Yeşil Pazarlama Kavramı İçerisindeki Yeri
Yeşil pazarlama çalışmalarının kurumsal itibarın kazanılmasında önemli bir görevi
bulunmaktadır. Fakat yeşil pazarlamanın yalnız kurumsal itibar elde etmek için yapıldığı
görülmemektedir. Yeşil pazarlamanın konusu gereği tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle böyle
çalışmaların yapılması kurumsal itibarın artmasına imkan tanımaktadır. İşletmelerin çevre için
çalışmalar yapması tüketicilerin gözünde maddi değerlerin ötesinde bir takım değerlerinde
olduğunu göstermektedir. Bu sebeple kuruma olan güven ve sadakat de artmaktadır. Yeşil
pazarlama çalışmalarının yapılması kurumsal itibar yönetiminde önemli bir yere sahiptir.
Fakat yeşil çalışmalar sadece kurumun olumlu imajını yükseltme amacıyla yapılmamalıdır.
Çünkü sadece o amaç için yapıldığı takdirde çalışmalar amacından sapar ve planlanmış olan
ekolojik verimlilik sağlanamamaktadır. Kurumların düzenlemiş olduğu çevreci çalışmaların
asıl amacı, yöntemi ve sonuçları doğrudan tüketiciye anlatmaktır. Eğer gerçekten doğayı
koruma amaçlı bir çalışma yapıldığında tüketiciler açısından hem takdir edilir hem de
desteklenir. Dolaysıyla bu durum karşısında kurumsal itibarın değeri yükselmektedir. Tersi
durumu söz konusu olduğunda yani sadece yapmış olmak için yapıldığında iç boş bir çalışma
olduğunu anlayan tüketicilerin kuruma olan güveni sarsılacaktır. Böylece kurum olum itibarı
kazanmayı düşünürken mevcut olan itibarını kaybetmektedir (Tuncoğlu, 2009: 138-139).
2.5. Akşehir’de Bulunan Üç Yerli Firma Örneği
Araştırmanın soruları:
 Yeşil pazarlama kavramını duydunuz mu?
 Misyon ve vizyonunuz nedir?
 Sağlıklı yaşam adına ürünlerinizi nasıl üretirsiniz?
 Müşterilerinize ürün veya kurum hakkında bilgilendirme yapıyor musunuz?
 Kurumsal itibar için öncelikle işe nereden başlıyorsunuz? Örneğin, iç müşterilerinize
motivasyon yaratan bir ortam hazırlıyor musunuz?
 Kurumunuza ait bir sloganınız var mıdır?
 Üretim sırasında uyguladığınız bir tasarrufunuz var mıdır?
 Yürüttüğünüz (veya sizinde dahil olduğunuz) bir sosyal sorumluluk projesi var mıdır?
 Sizce kurumun itibarı neye dayanmaktadır? Bu noktada yeşil pazarlamanın rolü var
mıdır?
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2.5.1. Metsan Kuyumculuk Ltd.Şti.
 Misyon: Müşterilerinin para kazanmalarından ziyade ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.
 Vizyon: Altın üretimi sırasında gerçekleştirilen tasarrufların devam ederek daha büyük
bir firma haline gelme isteği bulunmaktadır.
 Sadece altın bilezik imalatı yapan yerli bir firmadır.
 Esnek bir çalışma ortamına sahiptir.
 İbrahim Bey, sektör gereği gizli kalmaları gerektiği için bilgilendirme veya reklam
yapmadıklarını belirtmiştir.
 Atölyedeki lavaboların altında bulunan filtreli süzgeçler sayesinde tasarruf
yapmaktadırlar. Filtreli süzgeçlerde biriken pislik ve altının birbirinden ayrılması için
farklı bir firmaya düzenli olarak her ay gönderilerek temizlenmekte ve geriye kalan toz
altınlarla tekrar bilezik üretimi yapılmaktadır. Hatta zeminde bulunan ızgara
görünümlü paspaslarda aynı işlevi görmektedir. Çalışanların üzerinden dökülen toz
altınların, tozların, pisliklerin hepsi bu paspasta birikmesi neticesinde firmaya
gönderilerek temizlenmektedir.
 Metsan’a göre kurumsal itibar güvene dayanmaktadır.
2.5.2. Anadolu Mobilya
 Misyon: Müşterilere kaliteli ürünler satarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
 Vizyon: Müşterilerin istek ve talepleri doğrultusunda her an cevap verebilmektir.
 İstikbal, Bosch, Samsung, Tefal, Philips ve Fakir olmak üzere Türkiye’nin önde gelen
firmaların bayiliğini yaparak alım satım gerçekleştiren bir firmadır.
 Ürünün özelliklerinden sevkine kadar her aşamada müşterilere bilgilendirme
yapılmaktadır. Hatta müşterinin isteği doğrultusunda evindeki dizayna kadar yardımcı
olmaktadırlar.
 Anadolu Mobilya’nın sahibi Erol Bey, çalışanlarına tatlı bir rekabet ortamı sağlamıştır.
Örneğin, gün içerisinde çalışanları satış gerçekleştirdiğinde ve ne sattığına bağlı olarak
maaşına ek ciro kazanmakta, bu durumun sonucunda haftanın ciro birincisi
seçilmektedir. Böyle bir sistemin olması çalışanlar arasında rekabetin oluşmasına
zemin hazırlamaktadır.
 Akşehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bey, henüz plan aşamasında ki
projesinden söz etmiştir. Akşehir de bulunan kiraz üreticilerine büyük bir kooperatif
kurarak israfın önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Proje yürürlüğe girdiği takdir de firma
olarak desteklenecektir.
 Firmanın sloganı ‘’Kalite ve Güven Adresi’’
 Anadolu Mobilyaya göre kurumun itibarı müşteri memnuniyeti ve kaliteye
dayanmaktadır.
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2.5.3. Serkan Ziyanak Gofret
 Misyon: Gofret üretiminde en son teknolojileri uygulayarak Ülkemiz ve Dünya
insanlarının damak tadına uygun Üretim yapmak ve tercih edilen markalardan birisi
olmaktır.
 Vizyon: Gofret üretiminde geliştirdiğimiz tatlar ile Türkiye’de ve Dünya’da yaptığımız
bölgesel pazarlarda ekonomikliği ve kalitesi ile en yaygın bulunan ve tercih edilen
markalardan birisi olmak ve firmamızı daha ileriye taşımaktır.
 Tanıtım ve bilgilendirme mevcuttur. Firmanın kendine özel resmi web sitesi
bulunmaktadır.
 Firma sağlıklı yaşam adına ve daha az kalori için susuz ve tuzsuz özel bir bitkisel yağ
kullanmaktadır. Bu yağ sayesinde müşterileri hem çok kalori almayacak hem de
sağlığa zarar vermeyecek bir ürün kullanmış olacaklardır.
 Personelinin aile ortamında çalışma olanağı bulunmaktadır.
 Firmanın sloganı ‘’Kalite İnsana Saygıdır’’
 Üretim esnasında çalışanların israf yapmamaları için sık sık denetimden
geçmektedirler. Firma böylece tasarruf yapmaktadır.
 Serkan Ziyanak Gofret’e göre kurumun itibarı kaliteye dayanmaktadır.
3.SONUÇ
Günümüzde işletmelerin sürekli gelişen ve değişen teknoloji ve artan rekabet ortamında
varlıklarını koruyabilmeleri ve devam ettirebilmeleri için rakiplerinden farklı yönetim
biçimlerini benimseyerek stratejiler uygulamaktadırlar. Küreselleşme ile yaşanan bu hızlı
değişim işletmelerin birbirinden farklılaşmasını sağladığı gibi farklılaşmayı sağlayan soyut
değerlerin önemini de arttırmaktadır. Güvenirlik, doğruluk ve sorumluluk gibi değerleri içeren
kurumsal itibar iç ve dış müşterilerin, paydaşların, kurum hakkındaki iyi veya kötü
değerlendirmelerden oluşmaktadır. Olumlu bir imaja sahip olan kurumda çalışmak örgütün
rekabet üstünlüğünü kurmasını sağlayan çalışanlar açısından da büyük öneme sahiptir. Aynı
zamanda küresel ısınmanın günlük hayatımızda hissedilmesi ve basın aracığıyla sürekli
gündemde kalması tüketicilerin çevre bilincini geliştirmektedir.
Kurumsal itibar yönetiminin anlamı, paydaş gruplarıyla yapılan iletişimde belli olmaktadır.
Paydaş olarak adlandırılan kısım kurumun iç ve dış çevresini oluşturanlar, müşteriler,
çalışanlar, yatırımcılar, rakipler ve hissedarlardan meydana gelmektedir. Paydaşların
kurumdan beklentileri ne oranda gerçekleşirse kurumsal itibar yönetiminin de temeli atılmış
olmaktadır. Kurumsal itibar yönetiminin ortaya çıkması kurum kimliği, kurum kültürü, kurum
imajı ve kurumsal marka kavramlarına verilen hassasiyetin artması ile başlamış ve bu
kavramlar itibarın yönetimimin birer unsuru haline gelmiştir.
Birçok kurum doğayı koruma maksadıyla çalışmalar düzenlemekte ya da önlemler almaktadır.
Kimi kurumlar çevreci çalışmalarını temel felsefeleri olarak benimserken, kimi kurumlar ise
proje odaklı çalışmalar organize etmektedirler. Kurumlar, itibarları için yeşil pazarlama
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çalışmasının aksine çevreyi koruma amacıyla organizasyon düzenliyorlar. Kurumlarda yapılan
çalışmaların yeşil pazarlama olarak nitelendirilebilmesi için organize edilen çevreci
yaklaşımların kurum felsefesi olarak benimsenmesi gerekmektedir.
Kurumların itibar kazanmak için mi yeşil pazarlama stratejisi izledikleri yoksa yeşil pazarlama
stratejisini benimsedikleri için mi itibar kazandığı çelişkisine cevap verilebilmektedir.
Bireylerin kendi çıkarları için değil, doğa ve insanlığa karşı görev ve yükümlülüklerini yerine
getiren kurumlara itibar ettikleri için yeşil pazarlama stratejisi uygulayan kurumların itibarları
güçlenmektedir. Kurumlar yeşil pazarlama stratejisini benimsedikleri takdirde kurumsal
anlamda gelecek nesillerde dahil olmak üzere halkın güvenini de kazanmaktadırlar. Fakat
çevreci çalışmaların sadece toplum gözünde statü elde etmek için yapılırsa kurumun mevcut
olan itibarını da zedelemektedir.
Yapılan çalışmada, işletmeler için giderek artan bir öneme sahip olan kurumsal itibar
yönetiminin üzerinde yeşil pazarlamanın yeri ve öneminin incelenmesi amaçlanmıştır.
İnceleme sonucuna göre işletmelerde çevre bilincinin yeni yeni yerleşmeye başladığı
gözlenmiştir. Firmalar ne yazık ki yeşil pazarlama kavramını bilmemektedir. Fakat yeşil
pazarlamanın varlığından habersiz yeşil pazarlama adına çalışmalar yapmaktadırlar.
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KIRGIZİSTAN RESMÎ HABER AJANSI ‘KABAR’DA TÜRKİYE’DE YAPILAN 24 HAZİRAN
SEÇİMLERİNİN TEMSİLİ
Hamza ÇAKIR*
Adil AKTAŞ**
ÖZET
Tarih boyunca iki ayrı coğrafyada yaşasalar da Türkiye ile Kırgızistan yüzyıllardır ortak tarih,
kültür, dil ortaklığı bulunan kardeş iki ülkedir ve bu denli köklü ilişkiler içinde bulunan iki
ülkenin birbirlerine olan ilgileri basında ne kadar yer bulmaktadır sorusu bu çalışmanın temel
eksenini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kırgızistan’ın resmî haber ajansı ve aynı zamanda altı
dilde yayın yapan ve bu dillerden birisi de Türkçe olan KABAR Haber Ajansı seçilmiştir.
Ajansın seçilmesindeki diğer bir etmense Kırgızistan tarafından Türkiye’ye bakış açısının
resmî duruşunu da yansıtmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de yapılmış olan ve 24
Haziran Seçimleri olarak da bilinen Cumhuriyet tarihimizde yönetim değişikliğini öngören
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili KABAR’da
çıkmış olan haberler incelenmiştir. Bu durumda verilen haberler 3 ayrı zaman diliminde
değerlendirilmiştir: Erken seçim kararının ilan edildiği 18 Nisan, seçimlerin yapıldığı 24
Haziran ve Yemin Töreni’nin yapıldığı 09 Temmuz tarihi. Toplam 6 dilde yayın yapan Ajans’ın
belirtilen tarihlerde yayınlanan Türkçe ve Kırgızca haberleri incelenmiştir. Böylece tüm dünya
medyasında ilgiyle takip edilen seçim döneminin KABAR’a nasıl yansıdığı ve bu haberlerden
yola çıkarak Kırgızistan’ın Türkiye’ye ilgisinin boyutu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda Ajansta 24 Haziran seçimleriyle ilgili çıkan haberler hem başlık olarak
hem de içerik olarak genelde olumlu ele alınmış ve yorum yapılmaktan kaçınılmıştır. Haber
yazım formatı, haber-fotoğraf ilişkisi ve haber dili açısından zayıf olmakla birlikte web sayfası
tasarım açısından başarılı ve doyurucu nitelikte görülmüştür
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Türkiye, 24 Haziran Seçimleri, Kabar Haber Ajansı
THE REPRESENTATION OF THE 24 JUNE ELECTIONS HELD İN THE OFFICAL NEWS
AGENCY OF KYRGYZSTAN
Abstract
Through the history even though the two countries Kyrgyzstan and Turkey has been living in
different geographies, they share common history, culture and language. The question of how
much the interest of the two countries with such deep-rooted relations is found in media is the
main axis of this study. In this context, the KABAR News Agency which broadcasts in six
languages and one of this languages is Turkish was chosen as an official news agency of
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Kyrgyzstan. Another possible factor in selecting this Agency was to reflect the official position
of the point of view by Kyrgyzstan to Turkey. In this context, the election which was known as
24 June Elections which had foreseen the change in the Presidential and Parliamentary System
of Government in the history of Turkish Republic which was published in KABAR were
examined. The news in this case was assessed in 3 different time periods: the April 18th
announcement of the early election decision, the 24th of June the day of elections and the 9th
of July, when the oath ceremony was held. The Turkish and Kyrgyz news published on the
dates specified by the Agency, which broadcasts in 6 languages, was examined. So, the
publication on the election period, which was closely followed by the whole media all over the
world, in KABAR and afterwards interest of Kyrgyzstan in Turkey was also examined.
As a result of the survey, the news about June 24th elections were generally taken as positive
as the title and the content, and the comments were avoided. The web page has been seen as a
successful and satisfying in terms of quality and design, with news writing format, news-photo
relation and news language being weak.
Keywords: Kyrgyzstan, Turkey, 24 June Elections, Kabar News Agency
1. Giriş
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ (SSCB) nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan
eden 15 ülkeden biri de Kırgızistan olmuştur. Kırgızistan 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsız
olduktan çok kısa bir süre sonra Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur (Çetin ve Sertkaya, 2011: 67). Siyasi açıdan
bakıldığında bir ülkenin bağımsızlığının başka bir ülke tarafından tanınması iki ülke arasındaki
ilişkinin boyutunu göstermektedir. Üstelik Türkiye, Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülke olmakla
tarihten beri süregelen kardeşlik ve dostluk ilişkilerini başlatmak için önemli bir adım atmıştır.
Uzun süre Sovyetler Birliği ve komünizm baskısı altında yaşadığı için Kırgızistan, Rusya’ya ve
Rus kültürüne yakınlaşsa da kendi kimliğini büyük oranda korumuş, Müslümanlığını
yitirmemiş, geleneklerine ve değerlerine sahip çıkmıştır. Bağımsızlığını ilan etmesinin hemen
ardından Türkiye bu coğrafyada faaliyetlerine başlamış ve kardeş halk olduğumuz bilincini
hatırlatmayı amaçlamıştır. Bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak Türkiye burada hemen bir
üniversite açmış ve Türkiye’den öğrenciler ve hocalar göndererek Kırgızistan’ın tanınmasını,
Kırgız – Türk kaynaşmasını ve Türkçeyle birlikte Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılmasını
amaçlamıştır (Erten, 2013: 24-33). Orta Asya ülkelerine hiçbir zaman ilgisini azaltmayan
Türkiye, kültür ve eğitim alanlarında ilişkileri geliştirmek için birçok faaliyette bulunmuştur.
Türk kültür ve sanatını, dilini, tarihi mirasını dünyaya tanıtmak ve genç kuşaklara aktarmak
amacıyla 1993’te Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 2008’de TÜRKPA
kurulmuştur. Türkiye ayrıca, Orta Asya ülkelerindeki öğrenciler için ‘Türkiye Bursları’ adı
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altında geniş bir burs programı yürüterek her yıl çok sayıda öğrenciyi Üniversite eğitimi
amacıyla Türkiye’ye kabul etmektedir. Barınma, yemek, ulaşım, eğitim vb. ihtiyaçlarının
tamamı Türkiye tarafından karşılanan yaklaşık 16.000 öğrenci iki ülke arasındaki ilişkiler
açısından da köprü görevi üstlenmektedir (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
2018). Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık seviyesindedir. İki ülke
arasında başta siyasi, ekonomik/ticarî, askeri, kültür/eğitim, sağlık, ulaştırma alanlarında
olmak üzere çok boyutlu ilişkiler, iki yüzün üzerinde anlaşma ve protokolden müteşekkil geniş
bir hukukî zemin çerçevesinde sürdürülmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,
2011). Kırgızistan’da Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan
üniversitelerin faaliyetleri, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, TİKA kaynaklı hizmetler,
ticaret ve hizmet sektöründe çalışan firmalar, Türkiye’ye çalışmaya veya eğitim amacıyla giden
Kırgız vatandaşlar, Türk dizilerinin bu coğrafyadaki etkisi, yapılan evlilikler vb. Türkiye ile
Kırgızistan arasındaki ilişkilerin olumlu bir ivmede ilerlemesini sağlamıştır.
Tarih boyunca iki ayrı coğrafyada yaşasalar da Türkiye ile Kırgızistan tarihe dayanan
birlikteliklerini özellikle 31 Ağustos 1991’de Kırgızistan SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ilan
ettikten sonra sürekli taze tutmuşlardır. Bu denli köklü ilişkiler içinde bulunan iki ülkenin
birbirlerine olan ilgileri basında ne kadar yer bulmaktadır sorusu çalışmanın temel eksenini
oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kırgızistan’ın resmi haber ajansı ve aynı zamanda altı dilde
yayın yapan ve bu dillerden birisi de Türkçe olan KABAR Haber ajansı seçilmiştir. Ajansın
seçilmesindeki diğer bir etmense Kırgızistan tarafından Türkiye’ye bakış açısının resmi
duruşunu da yansıtmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de yapılmış olan ve 24 Haziran
Seçimleri olarak da bilinen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve 27. Dönem Milletvekili
Seçimleri ile ilgili KABAR’da çıkmış olan haberler incelenmiştir. Bu durumda verilen haberler 3
ayrı zaman diliminde değerlendirilmiştir: Erken seçim kararının ilan edildiği 18 Nisan
2018’den seçimlerin yapıldığı 24 Haziran 2018’e kadarki dönem; 24 Haziran seçimlerinden
Cumhurbaşkanlığı yemin töreninin yapıldığı 9 Temmuz 2018’e kadarki dönem ve Yemin
Töreni’nin yapıldığı 09 Temmuz 2018 tarihi ile bir gün sonrası. Toplam 6 dilde yayın yapan
Ajans’ın belirtilen tarihlerde yayınlanan Türkçe ve Kırgızca haberleri incelenmiştir. Böylece
tüm dünya medyasında ilgiyle takip edilen seçim döneminin KABAR’a nasıl yansıdığı,
böylelikle de Kırgızistan’ın Türkiye’ye ilgisinin boyutu görülmüş olacaktır.
2. Kırgız Millî Haber Ajansı KABAR (kabar.kg)
Kırgızistan uzun yıllar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne bağlı olarak varlığını
sürdürmüş bir Cumhuriyettir. Önce Sovyetler’e bağlı olarak yaşayan, 1991’den sonra ise
bağımsızlığını kazanan Kırgızistan’ın resmi haber ajansı KABAR’dır. Sovyetler döneminde
ülkenin siyasi, ekonomik durumunu ve kültürel yaşantısını, siyasiler tarafından alınan çeşitli
kararları, faaliyetleri, planların uygulanıp uygulanmadığını, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri,
kültürel haberleri duyurabilmek ve halkı bu haberlerden haberdar edebilmek amacıyla 28
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Ocak 1937’de kurulmuştur (http://tyup.net/page/kabar-uluttuk-maalymat-agenttigi, 2017).
İlk olarak “Telgraf Ajansı” statüsüyle çalışmalarını sürdüren Ajans, Sovyetlerin iç ve dış
siyasetine yönelik haberlere ağırlık vermiştir. 1992’ye kadar çalışmalarını bu düzlemde devam
ettiren Ajans, bağımsızlıkla birlikte Kırgız Cumhuriyet Hükümeti’nin kararıyla “Kırgız Kabar”
Haber Ajansı olarak, 1995’te ise “Kırgız Millî Telekomünikasyon ve Enformasyon Ajansı”
adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür. 1996'da UNESCO'dan alınan teknik destekle Kırgızistan'da
ilk internet haberciliğine imza atmıştır. Kırgızca olarak yapmış olduğu yayınlara ek olarak
1998’de Kırgızcadan çeviri yöntemiyle Rusça ve İngilizce yayınlara da başlamıştır. Ülkenin
güneyindeki haberlere yerinde ulaşabilmek amacıyla 1999’da Oş şehrinde bir şube açarak ağı
genişletmiştir. 2001’de “Kabar” adını almış ve günümüzde de bu adı taşımaktadır. 1998’de
başlamış olduğu Rusça ve İngilizce yayınlarına 2008 yılında Türkçeyi eklemiştir. Daha sonra
ise Arapça ve Çince yayınlarına başlamıştır. Böylece toplam 6 dilde günlük olarak haber
yayıncılığına ulaşmıştır(http://tyup.net/page/kabar-uluttuk-maalymat-agenttigi, 2017). Aynı
zamanda Türkiye, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın resmi haber ajanslarıyla
bilgi paylaşımı yaparak geniş bir coğrafyaya hitap etmektedir.
Kırgız Millî Haber Ajansı (KNIA) olan Kabar, yürütme gücünden bağımsız, devletin bilgi
kaynağı olarak faaliyet gösteren, Milli ve uluslararası bilgi politikasını yürüten bir haber
ajansıdır. Bu nedenle, Ajans öncelikli olarak Kırgızistan’ın yedi bölgesinde ve yurtdışında kamu
kurumları, sivil toplum örgütleri, ticari faaliyet gösteren dernekler tarafından sağlanan resmi
bilgileri yayınlamaktadır. Görevi, gerek Kırgızistan içinde ve gerekse Kırgızistan dışında
gelişen olayları, objektif habercilik anlayışıyla toplamak ve kısa sürede dağıtmaktır. Ajans,
Kırgız Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler arasındaki bağlantıları, ilişkilerin gelişimini teşvik
ederek uluslarası enformasyon sağlamaktadır. Düzenli olarak devlet kurumlarıyla, sivil toplum
örgütleriyle ve siyasal örgütlerle toplantılar yaparak bilgi alışverişinde bulunmakta ve haber
kaynaklarını canlı tutmaya çalışmaktadır.
Kırgız Millî Haber Ajansı’ında haberler, “KABAR” logosunun üstünde “Cumhurbaşkanı, Meclis,
Hükümet, Siyaset, Ekonomi, Toplum, Haber Analiz, Bölgeler” şeklinde 8 farklı grupta toplanarak
verilmektedir. Bu haberlerde daha çok devleti ve siyaseti ilgilendiren güncel gelişmeler yer
almaktadır. “KABAR” logosunun altında ise “Kültür-Sanat, Dünya, Turizm, Kırgız Mutfağı, Spor,
Sağlık, Atama ve İstifalar, Avrupa Ekonomik Birliği (AEB), Hakdüzeni, Taza Koom (Temiz
Toplum), Faydalı Tavsiyeler, Orta Asya Medyası” başlıkları bulunmakta ve yayınlanan haberler
ilgili başlığın içeriğinde sunulmaktadır. Kırgızca Haberler ise, KABAR logosunun üstünde
‘президент’, ‘жогорку кеңеш’, ‘ӨкмӨт’, ‘саясат’, ‘экономика’, ‘коом’, ‘аналитика’, ‘аймак’
başlıklarıyla kategorize edilmiştir. Bu sıralama Türkçe haberlerdeki sıralamayla aynıdır.
KABAR logosunun altında ise ‘маданият’, ‘дуйнӨ’, ‘жармастан’, ‘кырсык’, ‘санжыра’, ‘укук
тартиби’, ‘спорт’, ‘ден соолук’, ‘кадр саясаты’, ‘билим’, ‘дур дуйнӨ’, ‘тагдыр’, ‘ЕАЭБ’, ‘ДКО
2018’ şeklinde 14 adet alt başlık yer almakta olup konularına göre haberler ilgili linkin altında
verilmektedir:
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Ajansın yayın yaptığı diller incelendiğinde çeşitlilik olduğu görülür. Uzun süre SSCB’ye bağımlı
olan Kırgızistan her ne kadar bağımsızlık kazanmış olsa bile kültürel anlamda Rusya ağırlığı
devam etmekte, Rusça ikinci dil olarak konuşulmaktadır. Birçok devlet kurumunda ise birinci
dil olarak tercih edilmektedir. Kırgızistan’da yaşayan Rus nüfusu olduğu gibi Rusya’ya
çalışmak amacıyla giden çok sayıda Kırgız vardır. Dolayısıyla Rusya ile Kırgızistan arasında
kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Ajans’taki diller arasında Rusça’ya yer verilmesi bu nedenlerle
açıklanabilir. İngilizcenin uluslararası bir dil olması İngilizce yayın yapmasında; birçok Arap
STK’sının Kırgızistan’ın farklı bölgelerinde cami, medrese, üniversite, yardım kuruluşu açmış
olması Arapça yayına yer vermesinde; Çin ile güçlü bir ticari ilişki içinde olması Çince yayında
etkili olmuş olabilir. Ajansın yayın yaptığı diller arasında Türkçeye yer vermesinin farklı
nedenleri vardır. Bu nedenler arasında Kırgızistan ile Türkiye arasındaki tarih ve kültür
ortaklığına dayalı kardeşlik bağlarının etkisi büyüktür. Ayrıca bu bağların güçlenmesi için
kurulan Manas Üniversitesi, ilkokul ve liseler, TİKA vb. Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı
kurumların bu coğrafyada faaliyetlerini aralıksız yürütmesi de önemli bir nedendir.
Kırgızistan’dan Türkiye’ye gerek tatil için gerekse çalışmak amacıyla çok sayıda insanın
gitmesi de başka bir nedendir (Andican, 2013: 3-9).
3. Araştırma
3.1. İnceleme Alanı
Bu araştırmada Türkiye’de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve
27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili Kırgız Millî Haber Ajansı Kabar’da çıkan haberler
incelenmiştir. Rusça, Kırgızca, İngilizce, Türkçe, Çince ve Arapça olmak üzere toplam 6 dilde
yayın yapan Kabar’da, araştırmanın inceleme alanı Türkiye seçimleri olduğundan sadece
Türkçe ve Kırgızca haberler ele alınmıştır.
3.2. Amacı ve Önemi
Türkiye, içinde bulunduğu konum ve son yıllarda yapmış olduğu gelişmişlik düzeyi neticesinde
bir taraftan FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ vb. terör örgütleriyle mücadele etmek zorunda kalırken,
diğer taraftan da Suriye’ye yapılan Zeytin Dalı Operasyonu, dövize yapılan müdahalelerle
uğraşmak zorunda kalmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen özellikle savunma sanayii başta
olmak üzere yatırımlarına ara vermeden gelişmişlik düzeyini sürekli yükseltmektedir. Ancak
yönetim sisteminde yapılacak olan değişiklikle kararların daha hızlı alınabileceği, alınan
kararların daha hızlı uygulanabileceği, belirsizliklerin ortadan kalkacağı, güven ortamının
oluşabileceği öngörülmüş ve 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumuyla halktan yetki
alınmış ve 18 Nisan 2018 tarihinde de erken seçim kararıyla 24 Haziran 2018’de hem
Cumhurbaşkanlığı ve hem de 27. Dönem Milletvekili Seçimleri birlikte gerçekleştirilmiştir.
Türkiye açısından son derece önemli olan bu seçim, tüm dünya medyası tarafından yakından
takip edilmiştir. Kardeş ülke olarak kabul edilen ancak FETÖ ile mücadelede somut adımlar
atmadığı için zaman zaman sorunlar yaşansa da genellikle iyi ilişkiler içerisinde olunan
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Kırgızistan’ın resmi haber ajansında Türkiye açısından çok önemli olan bu seçimlerin ne kadar
ve ne şekilde yer aldığını tespit etmek araştırmanın amacını oluşturmuştur. Verilen haberlerin
okuyucuda yapacağı etki, bakış açısını etkilemesi, okuyucunun olumlu veya olumsuz yönde
fikrini değiştirmesi gözönüne alınarak çalışmanın öneminden hareketle Türkiye’deki seçimle
ilgili haberlerin verilişinde kullanılan haber başlıkları, haberlerin içeriği, dili, fotoğraf kullanımı
ve haber kurgusundaki yaklaşımlar irdelenmiştir.
3.3. Yöntem
Çalışmada Kabar Haber Ajansı örneklem olarak alınmıştır. Veri toplama tekniği olarak ise
içerik analizi uygulanmıştır. Seçim dönemini kapsayan yaklaşık 3 aylık dönemde çıkan
haberler günlük olarak takip edilmiş, konularına göre hangi başlık altında verildiği tespit
edilerek metinler internet ortamından word ortamına tarih sırasına göre aktarılmıştır. İçerik
analizi kapsamında haber sayısı, haber başlığı, haber kaynağı, hangi dönemde (erken seçim
kararının alındığı tarih, seçimin yapıldığı tarih, yemin töreninin yapıldığı tarih) yayınlandığı,
fotoğraf kullanımı şeklinde değişkenler kodlanmıştır.
3.4. Evren ve Örneklem
Bu çalışmada araştırma evrenini Kırgızistan’ın resmi haber ajansı Kabar Haber Ajansı
oluşturmaktadır. Araştırmada Türkiye’de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olan
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili çıkan haberler incelenmiştir.
Erken seçim kararının alındığı 18 Nisan’dan başlayarak seçimlerin yapıldığı 24 Haziran’ı da
içine alacak şekilde yemin törenin yapıldığı 09 Temmuz ve bir gün sonrası tarihine kadar
yaklaşık 3 aylık sürede online olarak “Kabar.kg” resmi internet sitesinde yayınlanmış olan
Türkçe ve Kırgızca haberler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
4. Bulgular
Araştırmada Kırgızistan’ın Milli haber ajansı olan Kabar’da, Türkiye’de 24 Haziran 2018
tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili yer alan
haberler ele alınmıştır. MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifi ve TC. Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesiyle seçimlerin 24 Haziran’da
yapılacağının ilan edildiği tarih olan 18 Nisan’dan başlayarak seçimlerin yapıldığı 24 Haziran
ve TRT ve Resmi Gazete’de ilan edildiği 04 Temmuz tarihi (TC. Yüksek Seçim Kurulu, 2018) ve
TC.’nin yeni dönem ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ettiği
09 Temmuz tarihini de kapsayacak şekilde Kabar Ajansı’nda yer alan seçim haberleri
incelenmiştir. Rusça, Kırgızca, İngilizce, Türkçe, Çince ve Arapça yayın yapan bu ajanstaki
haberlerden sadece Türkçe ve Kırgızca haberler ele alınmıştır. Dillere göre haber
dağılımlarına, haber türlerine ve bu haber türlerinin olumlu/olumsuz ele alınıp alınmadığına,
ayrıca haberlerde fotoğraf kullanımına baktığımızda aşağıda verilen tablolardaki verilerle
karşılaşmaktayız:
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Tablo 1. Dillere Göre Haber Dağılımı
Dillere Göre Haber
Dağılımı

Türkçe

Kırgızca

26

7

Tablo 2. Haber Türleri, Haber Sayıları, Haber içeriği, Haberde Fotoğraf Kullanımı
Haber
Türü
Kısa
Haber
Detay
Haber
YorumHaber
Toplam

Toplam
Haber
Sayısı

Olumlu

Olumsuz

26

26

-

37

7

7

-

33

-

-

-

-

33

33

-

70

Fotoğraf Kullanımı

Yukarıdaki tablolara baktığımızda KABAR Haber ajansında seçimlerle ilgili 26’i Türkçe, 7’si
Kırgızca olmak üzere Türkiye’deki seçimlerle ilgili toplam 33 haber yayımlanmıştır. Bu
haberlerden 26’sı kısa haber, 7’si detay haber olarak yer almıştır. 33 haberde ise toplam 70
fotoğraf kullanılmıştır. Haberler üzerinden genel bir değerlendirme yapılacak olursa; haberler
detaya girilmeden, yorum yapılmadan, mümkün olduğu kadar tarafsız bir şekilde verilmeye
çalışılmıştır. Türkiye Devleti veya toplumunu ilgilendiren olumsuz hiçbir habere yer
verilmezken Türk siyasetiyle ilgili verilen haberlerde de olumsuz söylemlerden kaçınılmış,
daha çok resmi söylemlere yer verilmiştir. Her ne kadar haberi hazırlayan kişinin yorumuna
rastlanmasa da haberlerin genel içeriğinin olumlu olması ve haberlerde söz konusu kişilerin
olumlu düşüncelerine yer verilmesi genel olarak haberlerin olumlu bir bakış açısıyla
hazırlandığı izlenimini uyandırmaktadır. Bunda ajansın haber kaynaklarını seçimi de önemli
bir rol oynamıştır. Haber kaynaklarına bir gözattığımızda:
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Tablo 3. Haberler Kaynakları
Haber
kaynakları

Kabar

16

48,48

Anadolu Ajansı

8

24,24

Dünya Bülteni 1

4

12,12

Golden Bridge News 2

3

9,09

TRT Avaz

1

3,03

NTV

1

3,03

Yukarıdaki tabloya baktığımızda 33 haberin 16’sı (% 48,48) kaynak olarak ajansa aitken ikinci
sırada 8 haberin kaynağı Anadolu Ajansı (% 24,24), 4 haberin Dünya Bülteni ( %12,12), 3
haberin Golden Bridge News ( % 9,09) ve TRT AVAZ ile NTV’nin birer haberde kaynak
gösterildiği görülmektedir. Ajansın kendi yaptığı haberlerde olumsuz bir dil kullanmaması,
haber kurgusunda yoruma yer vermeden ve detaya girmeden genelde bilgi içerikli objektif ve
tarafsız kısa haber yapması, Kırgızistan Hükümeti’nin kardeş ülke Türkiye’ye olumlu bakış
açısının bir göstergesi olarak okunabilir. Ayrıca diğer haber kaynaklarından ikisi, Türkiye’nin
iki resmi haber kaynağı olması da bu konuda hassasiyetini ortaya koyduğunu göstermektedir.
Seçimle ilgili haberleri üç dönemde incelemek mümkündür: Erken seçim kararının alındığı ve
ilan edildiği tarih (18 Nisan 2018), seçimin yapıldığı tarih (24 Haziran 2018), Yemin
1

Dünya Bülteni , 13 Eylül 2005 tarihinde Türkiye'nin 11 dilde yayın yapan ilk ve tek haber portalı olarak yayın
hayatına başlamış ve internet üzerinden güncel haber kaynağı olarak faaliyet gösteren web sitesidir.
2
Golden Bridge News haber ajansı TÜRKEL yayın grubunun bir organıdır. “TÜRKEL” Yayın Grubu Türkistan’ın
iki önemli ülkesi Kırgızistan ve Kazakistan’da basın-yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda 15
yıldan beri ayda bir “TÜRKEL” gazetesi ve 3 ayda bir “ALTIN KÖPRÜ” dergisi yayınlanıyor. “TÜRKEL” gazetesi
ve “ALTIN KÖPRÜ” dergisinin yayın dili Türkçe ve Rusçadır. Ancak zaman zaman hedef kitlenin durumuna
göre haber ve yorumların içeriğini dikkate alarak Kazakça, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Uygurca
gibi Türk yazı dillerinde de yayın yapmayı hedefleyen bir ajanstır. Ajansın amacı, Türk kültür ve medeniyetini
tanıtmak, ortak değerlere vurgu yaparak dostluk ve kardeşlik duyguların gelişmesine katkı sağlamak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kamu ve özel sektör yoluyla Orta Asya coğrafyasında yaptığı hizmet ve çalışmaları duyurmak,
objektif habercilikle Türkistan coğrafyasında yaşayan toplumların özellikle Türkiye’yle ilgili konularda sağlıklı
ve doğru bilgi edinmelerine yardımcı olmak, maksatlı ve yanlış haberlerle oluşabilecek olumsuz Türkiye
algısının önüne geçmektir. Bugüne kadar bu maksatla yaptığı yayınlarla hem yerel toplum ve yöneticilerinin
hem de T.C. Bişkek ve Astana Büyükelçiliklerinin, Almatı Başkonsolosluğunun, Azerbaycan’ın Astana
Büyükelçiliğinin takdir ve teveccühlerini kazanmış durumdadır.Türkiye’nin ve Türk dünyasının tanıtımına
olan ihtiyacı ve bu alanda bir eksiklik olduğunu gözlemlediğinden “TÜRKEL” Grubu olarak Bişkek ve Almatı
Merkezli GOLDEN BRİDGE NEWS (goldenbridgenews.com) Haber Ajansı kuruldu.
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Töreni’nin yapıldığı tarih (09 Temmuz 2018). Erken seçim kararının alındığı ve ilan edildiği 18
Nisan 2018’de Kabar Haber Ajansı’nda bu konuyla ilgili hiçbir habere rastlanmamaktadır. Bu
yüzden bu tarih tablolara alınmamıştır. 18 Nisan ile 24 Haziran arasında sadece 4 habere yer
verilmiştir. Bu haberlerden ilki 03 Mayıs tarihinde “Türkiye'de AK Parti Grubu'nun
Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan” başlığıyla verilmiştir. Bir diğeri 16 Haziran tarihli “Türkiye
vatandaşları Kırgızistan’da oy kullanımına başladı” başlıklı haber, diğeri yine aynı tarihte
“Türkiye’de seçmenlerin kadın erkek oranı açıklandı” başlıklı haber, sonuncusu ise yine 18
Haziran tarihli “Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi sona
erdi” başlıklı haberdir. Bu haberler sitenin Türkçe yayınında verilmiş, Kırgızca yayında bu
tarihlerde herhangi bir haber verilmemiştir. Sistem değişikliğinin ülkemizde yoğun olarak
tartışıldığı bu zaman dilimleri içerisinde Kırgızistan resmi haber ajansının bir devlet politikası
olarak haber yapmaktan kaçınmasını doğal karşılamak gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü İki ülke
arasındaki tarihi, kültürel bağların yapılacak olan haberler üzerinden yanlış okumalara neden
olabileceği öngörülmüş olunabilir.
Bu sessiz kalma yaklaşımının 24 Haziran seçim sonuçlarının netleşmeye başladığı andan
itibaren değiştiğini görmekteyiz. 24 Haziran tarihinde “Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminde
son durum” ve “Türkiye sandık başında” başlıklarıyla iki haber birden veriliyor. Seçimin resmi
olmayan sonucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde netleşmesi üzerine 25, 26 ve 27 Haziran
tarihlerinde KABAR’da hem haber sayısında artışın (16 haber), hem de Kırgızistan resmi
söylemlerinin yer almaya başladığını görebiliyoruz.
Tablo 4. 25, 26, 27 Haziran Haber Sayıları ve Haber Başlıkları
Haber
Tarihi

Haber
Sayısı

Haber Başlıkları

25 Haziran

6

▪ Ceenbekov ile Erdoğan telefonda görüştü
▪ Ceenbekov’dan Erdoğan’a tebrik mesajı
▪ Türkiye'nin seçim sonuçları yurt genelinde
kutlanıyor
▪ Türkiye’nin İlk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
▪ Mirziyoyev Erdoğan’ı Kutladı
▪ Nursultan Nazarbayev, seçim zaferinden
dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

26 Haziran

2

▪ TÜRKPA: Türkiye'de seçimler uluslararası
standartlara uygun olarak yapıldı
▪ Trump ile Erdoğan görüşecek

27 Haziran

1

▪ Erdoğan İlk Ziyaretini Azerbaycan’a
Gerçekleştirecek
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Ayrıca ajansın 25 Haziran tarihli Kırgızca yayınında 4, 26 Haziran tarihli Kırgızca yayınında 1
adet habere yer verilmiştir. Bu haberlerde kullanılan fotoğraflar aynı olmakla birlikte metinler
Kırgızcadan Türkçeye veya Türkçeden Kırgızcaya çeviri olarak değil, birbirinden bağımsız
yazılmış metinlerdir. Ancak bahsedilen konular her iki sitede de aynıdır. Örneğin sitenin
Türkçe yayınında 26 Haziran tarihinde “TÜRKPA: Türkiye'de seçimler uluslararası standartlara
uygun olarak yapıldı” başlıklı haber, Kırgızca yayında yine aynı başlıkla (ТҮРКПА
Байкоочулары Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоолор боюнча
билдирүү жаcашты) fakat farklı bir kurgu ile verilmiştir.
Seçim sonrası çıkan bu 16 haber içeriğine baktığımızda; başta Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov olmak üzere Kırgızistan devlet yetkililerinin söylemlerinin başta Başkan
Erdoğan olmak üzere Türkiye’ye yönelik övgüye ve işbirliğine dayalı olarak arttığını
görmekteyiz. Örneğin seçimden bir gün sonra ilk defa (18 Nisan’dan bu tarihe kadar) iki
Cumhurbaşkanını bir karede el sıkışırken gösteren fotoğrafını yayımlayan KABAR Haber
Ajansı, ‘Ceenbekov’dan Erdoğan’a tebrik mesajı‘ haber başlığı altında ise Ceenbekov’un
ifadelerine yer vererek: “Seçimlerin sonuçları, Türk halkının yürütmekte olduğunuz reformlara
ve pratik davalara olan büyük güveninin kanıtı oldu. Tecrübeleriniz, ileri görüşlülüğünüz,
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik refahını daha da artıracağına ve uluslararası arenada
otoritesini artıracağına inanıyorum. Zaferinizle, Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki
yüzyıllık dostluğun ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir düzeye
çıkacağına inanıyorum” haberin içeriğini resmi söylemlerle zenginleştirmeye ve her iki ülkenin
kamuoyuna güven vermeye çalışmıştır. Aynı şekilde 26 Haziran tarihli haberde ise ‘Türkiye’nin
İlk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ başlığı altında kullanmış olduğu alt başlıklarda: ‘Millet sahip
çıktı’, ‘Türkiye’nin ilk başkanı’, Demokratik bir devrim’ gibi özenle seçilmiş ifadelere yer
verilmiştir. Bu haberde de Erdoğan’ın yan fonda yer alan yeşilliklerden gülümseyerek ufka
bakan bir resmine yer verilmiştir. Bu fotoğraf, ajansın Kırgızca sayfasında da yer almıştır.
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KABAR Haber Ajansı, 25 Haziran 2018, (Kırgızca ve Türkçe versiyonlarında aynı fotoğraf
kullanılmıştır).
Türkiye’deki 24 Haziran seçimleriyle ilgili toplam 33 haber yapılırken bu haberlerde 70
fotoğraf kullanılmıştır. Ancak bu 70 fotoğrafın 22 tanesi tek bir haber içerisinde kullanılmıştır.
Bu haber de Anadolu Ajansı’ndan alınan ve Başkan Erdoğan taraftarlarının ülke sathında
seçim sonuçlarını kutlama gösterilerinden çekilen karelerden oluşmaktadır.
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KABAR Haber Ajansı, 25 Haziran 2018
09 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Erdoğan’ın yemin töreniyle ilgili olarak 04 Temmuz’da:
‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi yemin edecek’, 6 Temmuz’da: ‘Türkiye'de
milletvekilleri yarın yemin edecek’, 7 Temmuz’da: ‘Türkiye'de 24 Haziran'da seçilen
milletvekilleri yemin ediyor’ başlıklarıyla verilen birer haberden sonra 9 Temmuz’da 5, 10
Temmuz’da ise 2 habere yer verilmiştir. 9 Temmuz’da: “Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Erdoğan’ın
yemin törenine katılacak”, “Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara'da” başlıklarıyla verilen bu iki
haber aynı gün farklı saatlerde siteye verilmiştir (ilk haber 12.27’de ikinci haber 21.46’da).
Kullanılan fotoğraflar farklı, fakat haber metinleri birbirinin aynısı. Ayrıca bu iki haber sitenin
Kırgızca yayınında da aynı başlık, aynı tarih ve aynı içerikle verilmiştir: ‘Жээнбеков
Түркиянын Анкара шаарына келди’, ‘Жээнбеков Эрдогандын инаугурациясына катышуу
үчүн Анкарага учуп кетти’. Yine aynı tarihte sitenin ‘Dünya’ linki altında 3 habere daha yer

verilmiştir: ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi gün’, ‘Türkiye'de yeni sisteme geçiş günü’,
‘Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören’.

KABAR Haber Ajansı, 9 Temmuz 2018
10 Temmuz tarihinde ise Dünya anabaşlığı altında bir haber: ‘Başkan Erdoğan göreve başladı’,
Siyaset anabaşlığı altında bir haber: ‘Ceenbekov, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama
Töreni’ne katıldı’ başlıklarıyla verilmiştir. Siyaset anabaşlığında verilen bu haber Kırgızca
yayında yine aynı başlık, aynı tarih ve aynı metinle yer almıştır: ‘Жээнбеков Режеп Тайип
Эрдогандын инаугурациясына катышты’.
Seçimle ilgili verilen haberler üzerinden genel bir değerlendirme yapılacak olursa; gerek Türk
medyası gerekse yabancı medya organları tarafından dikkatle takip edilen Türkiye’deki seçim
dönemi, Kırgızistan Haber Ajansı Kabar’da tablolarda da görüldüğü gibi çok yer bulmamıştır.
Erken seçim kararının alındığı 18 Nisan ve takip eden günlerde seçimle ilgili hiçbir habere
rastlanmamaktadır. Seçimle ilgili Kabar’da yer alan ilk haber 03 Mayıs tarihinde ve Dünya
Haberleri grubunda verilen “Türkiye'de AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan”
başlığını taşımaktadır (Kabar Millî Haber Ajansı, 2018). Anadolu Ajansı kaynaklı bu haberde
AK Parti ve MHP’nin seçimlere ittifak halinde tek adayla girme kararı aldıkları bilgisi
verilmiştir. Erken seçim kararının alındığı 18 Nisan’da Türkiye ile ilgili Toplum Haberleri
grubunda, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinin davetiyle Kırgızistan’a gelen Prof. Dr.
Aziz Sancar’ın ziyaretiyle ilgili “2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar
Kırgızistan'a Geliyor” başlıklı haber, yine Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen
çalıştayla ilgili olarak “Bişkek, ‘Helal ve Güvenilir Gıda’ Çalıştayına ev sahipliği yapacak” başlıklı
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haber, Dünya Haberleri grubunda “Çin'de 2018 Türkiye Turizmi Yılı olacak” başlıklı haberler
yer almış, ancak seçimle ilgili haberler devam eden günlerde de yer almamıştır.
Seçimlerin yapıldığı gün olan 24 Haziran ve resmî olmayan sonuçların ilan edildiği 25
Haziran’da ise tüm dünya medyasında olduğu gibi Kabar Ajansı’nda da yoğun bir şekilde seçim
haberleri verilmiştir. Ancak bu yoğunluk Kabar Ajansı’nın sadece Türkçe yayınında
görülmektedir. Türkçe yayında seçim dönemine ait 16 haber, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili
Yemin Töreni ile ilgili 10 haber olmak üzere toplamda 26 habere yer verilmiştir. Kırgızca
haberlerde ise seçimlerin yapıldığı günün ertesinde 25-26 Haziran tarihli 4 haber, yemin
töreninin yapıldığı günün ertesinde 9-10 Haziran tarihli 3 haber olmak üzere toplamda 7
habere yer verilmiştir. Bu haberde seçime katılan parti adlarının da tam olarak ve kelime
kelime Kırgızcaya çevrildiği görülmüştür. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
“Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы” olarak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) “улутчул
Улуттук кыймыл партиясы” olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) “Республикалык - элдик
партиясы” olarak, Halkların Demokratik Partisi (HDP) “Элдик - демократиялык партия”
olarak, İyi Parti “Жакшы партиясы” olarak çevrilmiştir. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi (AK
Parti) “Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы” ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) “улутчул
Улуттук кыймыл партиясы”nin ortak aday belirleyerek kurduğu Cumhur İttifakı “Элдик
альянс” olarak; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti
(DP)’nin birlikteliğiyle kurulan “Millet İttifakı” da “Улуттук альянсы” şeklinde çevrilmiştir.
Ayrıca bu haberde Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nden bahsederken “күрттөрдүн
таламын талашкан Элдик-демократиялык партия” (Kürtlerin haklarını savunan Halkların
Demokratik Partisi) ifadesi kullanılmıştır.
İstatistiklerden de anlaşılacağı gibi Türkçe haberler’in sayısı Kırgızca haberlerin sayısından
çok daha fazladır. Türkçe haberleri okuyan kitlenin Türkiye’ye ilgi duyan ve Türkçe bilen
Kırgız vatandaşları ile Kırgızistan’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından
daha yoğun takip edildiği düşünüldüğünde verilerin bu şekilde dağılımı farklı nedenlerle
açıklanabilir. Erken seçim kararının alındığı 18 Haziran’dan hemen önceki günlerde Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelere
yurtdışı seyahatlerinde bulunmuştur. İlk resmî yurtdışı ziyaretini ise Türkiye’ye 9-10 Nisan
2018 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Kırgızistan ile Türkiye arasında FETÖ’den dolayı aksayan
ilişkilerin düzeltilmesi bağlamında Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM Başkanı ile
yapılan görüşmeler her iki ülkenin medyasında da geniş yankı bulmuş, ancak Türkiye
medyasına yansıyan FETÖ’ye yönelik söylemler, Kırgızistan medyasında yer almamış, daha
çok yapılan anlaşmalara yer verilmiştir (Çakır ve Aktaş, 2018). Böyle önemli bir ziyaretin ve
ardından gerçekleştirilen diğer yurtdışı ziyaretlerinin haberleri önem açısından Ajans’ta günü
gününe verilmiş, dolayısıyla Türkiye’deki seçim gündemi Kabar’a pek yansımamıştır. Ayrıca 19
Nisan’da Kırgızistan’da yaşanan siyasi gelişme Türkiye’deki seçim haberlerini geri plana
atmıştır. Kırgızistan'da Başbakan Sapar İsakov'un koalisyon hükümeti mecliste güvensizlik
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oylaması almış ve istifası istenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov bugün, 19 Nisan'da "Kırgız
Cumhuriyeti Hükümeti'nin istifası üzerine" kararnameyi imzaladı. Kırgızistan’ın CumhuriyetAta Curt, Önügüü-Progress ve Ata Meken Partileri, Hükümetin 2017 yılındaki faaliyetleri
raporunu başarısız bulduğunu belirterek hükümet için güvenoyu tazeleme talebinin gündeme
alınmasını istemişti. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, hükümeti istifaya
gönderdi.” (Kabar Millî Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Haberleri, 2018). “Сооронбай
Жээнбеков Сапар Исаковдун өкмөтүн отставкага кетирди” (Sooronbay Ceenbekov, Sapar
İsakov hükümetini istifaya çağırdı.) (Sputnik Haber Ajansı, 2018). Kırgızistan’da yaşanan ve
Başbakan Sapar İsakov’un istifasıyla neticelenen bu siyasî gelişme gündemi uzun süre meşgul
etmiş, bu nedenle de Türkiye’deki seçim haberleri Kabar’da yer bulmamıştır. O dönemde
Kırgızistan’ın ve dolayısıyla da Kabar’ın gündemini daha çok Ceenbekov’un yurtdışı gezileri ve
görüşmeleri, Başbakan Sapar İsakov’un istifası ve yerine yeni Başbakan olarak
Muhammetkalıy Abılgaziyev’in atanması ve Ramazan programları oluşturmuştur.
Verilen haberler dil açısından incelendiğinde ise; Türkçe dil mantığına ve 5 N 1 K kuralına
uygun bir haber kurgusunun olmadığını görüyoruz. Hem başlıklar hem de haberlerin metin
içerikleri Türkçenin söz dizimi ve dil mantığından çok Kırgızca ve Rusçanın söz dizimi ve dil
mantığıyla hazırlanmıştır. Örneğin “Kırgızistan’da yaşanan trafik kazaların sebepleri nedir?”
(02/07/18), “45 okul öğrencisi yaz tatili Çin’de geçirecek” (08/05/18), “Kırgızistan’da kör ve
görme engelli çocuklar için müjde” (18/06/18), “Almatı’da dinlenmek fırsatları” (01/07/18),
“Kırgızistan’da bu yıl 1.5 bin yangın kaydedildi” (10/07/18) başlıklı haberlerde bu durum
görülebilmektedir.
Altı dilde yayın yapan Kabar Ajansı’nın haber sıralaması da yayın yaptığı dillere göre farklılık
göstermektedir. Türkçe haberler, KABAR logosunun üstünde ‘Cumhurbaşkanı’, ‘Meclis’,
‘Hükümet’, ‘Siyaset’, ‘Ekonomi’, ‘Toplum’, ‘Haber Analiz’ ve ‘Bölgeler’ başlıklarıyla kategorize
edilmiş ana linklerin içerisinde yer almaktadır. Bu linklere tıklandığında link başlığına uygun
haberlere yer verildiği görülmektedir. Ayrıca KABAR logosunun altında da ‘Kültür-Sanat’,
‘Dünya’, ‘Turizm’, ‘Kırgız Mutfağı’, ‘Spor’, ‘Sağlık’, ‘Atama ve İstifalar’, ‘AEB (Avrasya Ekonomik
Birliği)’, ‘Hakdüzeni (Adalet)’, ‘Taza Koom (Bilgi Teknolojileri ve İletişim/Temiz Toplum)’,
‘Faydalı Tavsiyeler’ ve ‘Orta Asya’ başlıklarıyla 12 alt link de yer almakta olup konularına göre
haberler bu linkler altında bulunmaktadır. Kırgızca haberler ise, KABAR logosunun üstünde
‘президент’, ‘жогорку кеңеш’, ‘ӨкмӨт’, ‘саясат’, ‘экономика’, ‘коом’, ‘аналитика’, ‘аймак’
başlıklarıyla kategorize edilmiştir. Bu sıralama Türkçe haberlerdeki sıralamayla aynıdır.
KABAR logosunun altında ise ‘маданият’, ‘дуйнӨ’, ‘жармастан’, ‘кырсык’, ‘санжыра’, ‘укук
тартиби’, ‘спорт’, ‘ден соолук’, ‘кадр саясаты’, ‘билим’, ‘дур дуйнӨ’, ‘тагдыр’, ‘ЕАЭБ’, ‘ДКО
2018’ şeklinde 14 adet alt başlık yer almakta olup konularına göre haberler ilgili linkin altında
verilmektedir. Ancak sıkça olmasa da bazı haberler ilgisiz linkler altında yer almıştır. Örneğin
‘саясат’ (Siyaset) logosu altında yer alması gereken 26 Haziran tarihli “ТҮРКПА
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Байкоочулары Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоолор боюнча
билдирүү жаcашты” (TÜRKPA gözlemcileri Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletveki
Seçimleri ile ilgili bildiri yayımladı) başlıklı haber ‘жогорку кеңеш’ (Meclis) logosu altında
verilmiştir.
Haberlerde kullanılan metinler genel olarak bilgilendirici, doyurucu ve başlık-haber ilişkisi
yönünden uyumludur. Ancak aynı günde ve farklı saatlerde verilen iki haberde aynı metnin
kullanıldığı görülmektedir. Başkan olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın Yemin Töreni’ne
katılmak için Sooronbay Ceenbekov’un Türkiye’ye gitmesi ile ilgili 09 Temmuz tarihli
“Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak”, “Cumhurbaşkanı Ceenbekov
Ankara'da” başlıklı bu iki haberde aynı metin değiştirilmeden kullanılmıştır.
Haberlerde kullanılan görsellere bakıldığında genel olarak bir uyumsuzluk görülmemektedir.
16.08.2018 tarihli sadece bir haberde video kullanılmıştır. Toplum linki altında ve Golden
Bridge News kaynaklı bu haber “Türkiye Vatandaşları Kırgızistan’da oy kullanımına başladı”
başlığını taşımaktadır ve Kırgızistan’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk
Konsolosluğu’nda oy verme işleminin başlamasıyla ilgilidir. Diğer haberlerin tamamında
kullanılan fotoğraflar yeterli sayıda ve haber-fotoğraf ilişkisi yönünden uyumludur. Sayı olarak
bakıldığında en fazla fotoğraf, seçim sonuçlarının belli olmaya başlaması ve Erdoğan’ın seçimi
kazandığının kesinleşmesinin ardından verilen 25.06.2018 tarihli Anadolu Ajansı kaynaklı
“Türkiye'nin seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor” başlıklı haberde toplam 22 fotoğraf
kullanılmıştır.
5. Sonuç
Türkiye terör örgütleriyle uzun bir süredir mücadele yürütmekte olup bunların içerisinde PKK
ile mücadelesi 1980’li yılların ortalarından beri sürmektedir. AK Parti hükümetiyle birlikte bu
terör örgütünün iyice zayıflamasından ve Türkiye’nin gittikçe artan gelişmişliğinden endişe
duyan bazı Avrupa ülkeleri, PKK’nın yanı sıra PYD, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine desteğini
açıkça ifade etmişlerdir. Hem terör örgütleriyle yaptığı mücadelede, hem de ekonomik ve
teknolojik gelişmelerde istikrar ortamı oluşturabilmek, daha hızlı karar alabilme ve alınan
kararları daha hızlı uygulamaya geçirebilmek için Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet
Bahçeli’nin teklifinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından uygun görülmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin
yenilenmesine ve seçimin Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte 24 Haziran 2018 Pazar
günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu
birleşiminde karar verilmiştir. (Resmi Gazete - Mükerrer, 2018).
Türkiye’de yapılmış olan seçim tüm dünya medyası tarafından yakından takip edilmiştir.
Kardeş ülke olarak görülen Kırgızistan’ın resmî haber ajansı olan KABAR’ın da bu seçimlere ne
kadar ilgi duyduğu, ne ölçüde yer verdiği ve yapmış olduğu haberlerde seçimlere bakış açısı
araştırmanın temel amacını oluşturmuştur. Altı milyon nüfusa sahip Kırgızistan’ın resmî haber
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ajansında verilen haberlerin okuyucuda yapacağı etki, bakış açısını etkilemesi, okuyucunun
olumlu veya olumsuz yönde fikrini değiştirmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmanın önemi de
buradan hareketle Türkiye’de yapılan seçimle ilgili haberlerin verilişinde kullanılan haber
başlıkları, haber içerikleri, üslup, fotoğraf kullanımı ve haber kurgusundaki yaklaşımlar içerik
analizi yöntemiyle ele alınmış ve yorumlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın evrenini
Kırgızistan’ın resmî haber ajansı Kabar Haber Ajansı oluşturmuş ve Kabar Haber Ajansı’nda 24
Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili haberler 3 farklı zaman
dilimine ayrılarak (erken seçim kararının alındığı 18 Nisan, seçimlerin yapıldığı 24 Haziran,
yemin töreninin yapıldığı 09 Temmuz) online resmî web sayfasından günü gününe takip
edilerek incelenmiştir. Dolayısıyla çalışmanın örneklemi kapsamında ‘Kabar.kg’ resmî internet
sitesinde 18 Nisan – 10 Temmuz tarihleri arasında 24 Haziran seçimleri ile ilgili haberler ele
alınmıştır.
Verilerden yola çıkarak yaklaşık 3 aylık sürede 24 Haziran seçimleri ile ilgili KABAR’da 26
Türkçe ve 7 Kırgızca olmak üzere toplamda 33 habere yer verilmiştir. Araştırmanın birinci
zaman diliminde yani erken seçim kararının alındığı 18 Nisan 2018 tarihten seçimlerin
yapıldığı 24 Haziran 2018 tarihine kadar toplamda 4 habere yer verilmiştir. Kırgızistan resmi
haber ajansının Türkiye’deki seçimlere bu süreç içerisinde ilgisiz kalmasında temel etmenin
kanımızca Ülkemizde sistem değişikliğini öngören 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği
referandumu ile başlayan ve seçim sürecine kadar devam edegelen siyasal kutuplaşmanın iki
ülke arasındaki ilişkilere zarar verebileceği kaygısı olmakla birlikte yaklaşık aynı tarihlere
denk gelen Kırgızistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un hem Türkiye’ye hem
de diğer ülkelere yapmış olduğu yurtdışı gezileri, Kırgızistan’da yaşanan ve başbakanın
istifasıyla neticelenen siyasî kriz, Türkiye’deki seçimi geri planda bırakmıştır. Çıkan haberler
yoğun olarak seçimlerin yapıldığı ve ertesi gün olan 24-25 Haziran tarihlerinde görülmüştür
(16 Türkçe, 4 Kırgızca haber). Yemin töreninin yapıldığı ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Ceenbekov’un Erdoğan’ın yemin törenine katılmak ve onu tebrik etmek için yaptığı Türkiye
ziyareti ile ilgili haberler de 09-10 Temmuz tarihlerinde verilmiştir (10 Türkçe, 3 Kırgızca
haber). Bu süreç içerisindeki haberlerin hem sayısal olarak artması, hem de haber
içeriklerinde resmi söylemlerle iki ülke arasındaki müsbet ilişkilere vurgu yapılarak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Kırgızistan ve Türkiye halkları arasındaki
yüzyıllık dostluğun ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir
düzeye çıkacağına yönelik söylemlerin Türkiye’deki siyasal istikrarın verdiği gövenin bir
göstergesi olarak haber diline dönüştüğünü okumamıza imkan sunmaktadır.
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YETENEK YÖNETİMİ
Fulya MISIRDALI YANGİL
ÖZET
Küreselleşme ve rekabet işletmeleri ellerindeki kaynakları daha verimli kullanma konusunda
tetiklemektedir. Bu kaynaklardan en önemlisi ise, insan kaynağı olmaktadır. Bunun temel
nedeni, günümüz iş dünyasında işletmeleri diğer işletmelerden ayırt edici özelliklerin
oluşturulabilmesinin insan kaynağına bağlı olmasıdır. Bu bağlamda işletme alanyazınında
işletmelerin verimliğini arttırarak onu diğer işletmelerden farklılaştıracak olan yeni
yaklaşımlar gelişmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de yetenek yönetimi yaklaşımı olmaktadır.
Yetenek yönetimi, işletmelerin küreselleşme ve rekabetin yaratmış olduğu zorluklarla
mücadele edip amaçlarına ulaşabilmesi için sahip olduğu insan kaynaklarının yetenekleriyle
ihtiyaç duyacağı yetenekler arasındaki boşluğun kapanmasını sağlayan sistematik bir süreç
olarak tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda yetenek yönetimi proaktif bir yaklaşım olarak
değerlendirilmekte ve işletmelerin mevcut ve gelecekteki amaçlarına ulaşılmasını sağlayan bir
dayanak noktası olarak ele alınmaktadır. Yetenek yönetimi sayesinde işletmeler hem en iyi
çalışanları işletme bünyesine çekebilmekte hem de onların sahip oldukları yetenekleri sürekli
geliştirmelerini sağlayarak kendilerini güçlendirebilmektedirler. Bu çalışmayla uluslararası bir
işletmenin yetenek yönetimine ilişkin uygulamalarının hangi düzeyde olduğunun tespit
edilmesi amaçlanmaktadır. Amaca yönelik olarak, işletmede insan kaynakları alanında görev
yapan beş uzman çalışanla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler
araştırmacı tarafından irdelenerek işletmede insan kaynakları alanında çalışan katılımcıların
yetenek yönetimine ilişkin bakış açıları ortaya konmuş ve işletmede yetenek yönetimine ilişkin
uygulamalar belirlenmiştir. Buna göre, işletmede yetenek yönetimi adı altında çalışma
yapılmadığı belirlenmiştir. Ancak işletmenin yetenek yönetimine yönelik alt yapı oluşturmaya
başladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yetenek, Yetenek Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yarı
Yapılandırılmış Görüşme
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TALENT MANAGEMENT
Abstract
Globalization and competition are triggering business to use their resources more
efficiently.The most important of these resources is the human resources. The main reason for
this is that in today's business world, the establishment of distinguishing features from other
enterprises depends on the human resources In this context, new approaches are developing
in the business literature that increase the productivity of the bussnesses and differentiate it
from other businesses. One of these approaches is the talent management approach. Talent
management enables businesses to reach their goals by combating the challenges of
globalization and competition. Talent management is a process that closes the gap between the
capabilities of the human resources of the business and the capabilities that will be needed. In
this context, talent management is considered as a proactive approach. In addition, talent
management is considered as a mainstay of achieving the current and future objectives of
businesses. Thanks to talent management, businesses can attract both the best employees to
the business and they can reinforce themselves by ensuring that they continuously improve
their capabilities. With this study, it is aimed to determine the level of the applications of an
international business for talent management. For this purpose, semi-structured interviews
were conducted with five experts working in the field of human resources. The data were
examined by the researcher. In addition, the perspectives of the participants about talent
management were revealed. Talent management practices of the business were determined.
According to this, it is determined that there is no study under the name of talent management.
However, it is determined that the enterprise has started to create infrastructure for talent
management.
Keywords: Talent, Talent Management, Human Resource Management, Semi-structured
interview.
1. GİRİŞ
1900’lü yılların başında yönetim bir bilim olarak gelişmeye başlarken kendi bünyesinde yeni
disiplinlerinde oluşmasının temelleri atılmıştır. İnsan kaynakları yönetimi disiplini de bu
disiplinlerden en önemlisi olmaktadır. Başlangıç aşamasında makineleri insana tercih eden
yönetim yaklaşımları zaman içerisinde işletmenin gelişimindeki faktörlerin insana ve insan
kaynakları yönetiminin uygulamalarına bağlı olduğunu fark etmiştir. Bu durum, insan
kaynakları yönetimi bakış açısına ve uygulamalarına insan merkezli yaklaşımların
yerleşmesine neden olmuştur.
Yetenek yönetimi de işletmelerde insan kaynakları yönetiminin merkezine insanı koyan ve
onun potansiyellinin aslında işletmenin potansiyeli olduğunu kabul gören bir yaklaşım olarak
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günümüzde kabul edilmektedir. Yetenek savaşları kapsamında başlayan yetenek yönetimi,
işletmenin mevcut yetenekleri ile gelecekte ona stratejik değer katacak olan yetenekleri
arasındaki farkın tespit edilip işletmenin uzun süreli diğer işletmelerden farklılaşmasını ve
rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlayan bir yönetim süreci olarak ele alınabilmektedir. Bu
süreç “yetenekli insan” için işletmenin çekici hale getirilmesinden başlamakta ve ona işletmede
fark yaratması için tüm örgütsel koşulların sağlamasını içermektedir.
Yetenek yönetimi nispeten yeni bir yaklaşım olarak ele alındığından sınırları net çizilmemiştir.
Bu durum işletmelerdeki uygulamaların da yeterli düzeyde olmaması sonucunu
doğurmaktadır. Dolayısıyla kavramın gelişebilmesi, sınırlarının çizilebilmesi ve uygulamaya
yansıtılabilmesi açısından kavrama yönelik yapılan çalışmalar önem taşımaktadır. Özellikle
işletmelerde insan kaynakları konusunda karar vericilerin yetenek yönetimine ilişkin düşünce
ve yargıları akademik ve uygulamanın bir arada gelişmesi açısından önem taşımaktadır. Bu
çalışmayla bu alandaki gelişime katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.
2. YETENEK YÖNETİMİ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
Bu bölümde yetenek ve yetenek yönetimi kavramları tanımlanmakta ve yetenek yönetiminin
işletmelere sağladığı üstünlükler ele alınmaktadır.
2.1. Yetenek ve Yetenek Yönetimi
İşletmeler genel itibariyle, ellerindeki parayı ve mekanik alt yapıyı yönetmek için çaba
harcamaktadırlar. Oysa ki, yönetim kavramının temeli insana dayanmaktadır. Diğer bir
ifadeyle yönetimden bahsedilebilmesi için insanın olması gerekmektedir. İnsan dışındaki
kaynakların doğru kullanılabilmesi ancak o kaynağı kullanan insanın özellikleriyle mümkün
olabilmekte ve bu doğrultuda yetenek kavramı karşımıza çıkmaktadır. Buckingham ve
Vosburg’e (2001) göre yetenek, bireylerin daimi olarak yaşadıkları duygu, düşüce ve
davranışlarını yaşamlarının her alanına üretici bir şekilde uygulayabilme ve entegre edebilme
gücünü ifade etmekte (Köse, 2018: 824) ve bireyin bu üretici gücü (yetenekleri) işletmenin
kaynaklarından elde edilecek çıktıları etkilemektedir. Bir başka tanıma göre yetenek, yüksek
potansiyel sahibi, engin bilgisi ve becerisi olan, değişimleri yönetebilecek, değer yaratarak
işletmeyi geliştirebilecek kişiler olarak ele alınmıştır (Atlı 2012: 37). Yetenek kavramının
ingilizce karşılığı “talent” olarak geçmekte ve Triumph (Başarı), Ability (Kabiliyet), Leadership
(Liderlik), Easiness (Pratiklik), New-fangled (Yaratıcılık), ve Time (Zaman) kavramlarının
bütünü olarak nitelendirilebilmektedir (Doğan&Demiral,2008, 151). Ayrıca yetenek, doğuştan
getirilen özelliklerin eğitim, öğrenme ve uygulama süreci sonunda, çevresel ve içsel etmenlerin
etkisiyle işlenerek ürüne dönüşmesi, gözlemlenebilir bir hüner haline gelmesi anlamını ifade
etmektedir (Atlı,2012:25).
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Bu anlamda yetenek yönetimi ise, bireyin doğuştan getirdiği özellikleriyle eğitim öğretim
sürecinde pekiştirdiği üstün performansını işletmenin uygulamalarına aktarmasını sağlayan
bütünleşik bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bu yaklaşımın ilk aşaması başarı odaklı, kabiliyetli,
liderlik vasıfları olan, pratik, yaratıcı ve zamanı doğru kullanabilen bireyler için işletmeyi
cezbedici kılmaktır. Daha sonrasında ise yetenekli bireyleri sahip oldukları yetenekler
doğrultusunda her zaman doğru yerde istihdam ederek işletmede onu tutabilmek için gereken
örgütsel düzenlemeleri yapmaktır.
Yılmaz, (2009: 11) yetenek yönetimini uzun dönemli olduğundan stratejik bir yaklaşım olarak
ifade etmiştir. Bu bağlamda, yetenek yönetiminin temel amacı; işletmenin stratejik hedefleriyle
uyumlu olarak doğru zamanda doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirecek yetenek arzının
sağlanabilmesidir (Çelik, 2011: 5). Garg ve Rani (2014: 290) yetenek yönetimini işletmenin
başarılı iş stratejilerini yürütmesi için gerekli olan yetenek talebini proaktif bir şekilde ortaya
koyan ve işletmenin hem mevcut hem de gelecekteki strateji ve amaçlarını karşılayan temel
dayanağı olarak tanımlamışlardır. Collings ve Mellahi (2009: 304) ise, yetenek yönetimini bir
süreç olarak değerlendirmişler ve işletmenin sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğüne fark edilir
katkı sağlamak için kilit pozisyonların sistematik olarak belirlenmesini, bu pozisyonları
dolduracak olan yüksek potansiyelli ve performanslı işgörenlerden oluşan yetenek havuzunun
oluşturulmasını, bu pozisyonların yetkin işgörenlerle doldurulmasını kolaylaştıracak ve
onların örgüte bağlılığını sağlayacak farklılaşmış bir insan kaynağı mimarisinin geliştirilmesini
içeren faaliyetler toplamı olarak ele almışlardır. Tanımdan anlaşılacağı üzere işletmenin
yetenek yönetimiyle istenilen sonuca ulaşılabilmesi için belli adımları atması gerekmektedir.
Bu adımları şu şekilde sıralanmaktadır (Çırpan& Şen, 2009: 113-114):
●
●
●
●
●
●
●
●

Hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi,
Kritik pozisyonların saptanması,
Yetenek profilinin ortaya konulması,
Potansiyelin belirlenmesi,
Yetenekli çalışan açığının saptanması,
Gelişim planlarının hazırlanması ve uygulanması,
Adayın performansının değerlendirilmesi,
Durum değerlendirmesi ve terfi süreci.

2.2. Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Sağladığı Üstünlükler
McKinsey Quarterly’nin 2000’li yılların başında yaptığı küresel araştırmalar, iş dünyası
liderlerinin iki konuda endişelendiğini ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki, yetenekli insanları
bulmanın bu dönemin en önemli meşguliyeti olmasıdır. İkincisi ise, yetenekler için rekabetin
artması ve bu rekabetin giderek artan küresel niteliğinin işletmeler üzerinde ciddi etkiye sahip
olmasıdır. Başka hiçbir küresel eğilimin neredeyse bu kadar önemli olmadığı tespit edilmiştir
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(Gutridge etc.,2008: 49). Bu bağlamda yetenek yönetiminin işletmelere sağladığı üstünlükleri
aşağıdaki gibi sıralamakta mümkündür (Çırpan & Şen, 2009:111-112; Mısırdalı Yangil, 2016: ):
● Varlığını sürdürebilmek: Karöaışık ve yoğun rekabet ortamı içinde varlığını sürdürmeye
çalışan işletmelerin donanımlı ve işletmeye bağlı çalışanlara sahip olabilmesini
sağlamaktadır.
● Büyüme ve Liderlik: Değişime yön veren yenilikleri ortaya koymak işletme çalışanları ile
gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda yeniliğin ve değişimin temeli yetenek
yönetimindedir.
● Hedeflere ulaşabilmek:. Yapılan araştırmalarda yetenek yönetimi uygulayan işletmelerin
karlılık gibi oranlarının uygulamaya sahip olmayan örgütlere göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
● Değişen demografik yapıdan etkilenmemekte: Nitelikli işgören ihtiyacı her geçen gün
artarken bu özelliklere sahip nüfusun azaldığı görülmektedir. Yaşanan bu yetenek
kıtlığında, işletmelerin yetenekli işgücünü bulması, onu çekmesi ve onları işletmede
tutabilmesi gerekmektedir.
● Çalışan beklentilerini karşılamak: Anlamlı, motive edici, kendini geliştirebileceği, sürekli
öğreneceği, kendi yeteneklerine uygun ve iş-yaşam dengesi olan bir işte çalışmak isteğini
karşılamaktadır.
● İşletmenin değerini arttırmak: Araştırma sonuçlarına göre, 2003 yılında, ortalama şirket
değerinin, %20’sini Maddi Varlıklar, %80’ini Maddi Olmayan Varlıklar oluşturuyordu. Bu
eğilim artarak devam etmektedir. Yetenek yönetimi de maddi olamayan varlıklar arasında
yer almaktadır.
3. UYGULAMA
Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, veri toplama aracı ve bulgularına yer verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmayla uluslararası bir işletmenin yetenek yönetimine ilişkin uygulamalarının hangi
düzeyde olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yetenek yönetimi proaktif bir yaklaşım
olarak değerlendirilmekte ve işletmelerin mevcut ve gelecekteki amaçlarına ulaşılmasını
sağlayan bir dayanak noktası olarak ele alınmaktadır. Yetenek yönetimi sayesinde işletmeler
hem en iyi çalışanları işletme bünyesine çekebilmekte hem de onların sahip oldukları
yetenekleri sürekli geliştirmelerini sağlayarak kendilerini güçlendirebilmektedirler.
Araştırmaya konu olan işletmenin yetenek yönetimine ilişkin uygulamaları ve insan kaynakları
yönetimi alanında çalışan işgörenlerin yetenek yönetimini nasıl algıladıkları belirlenmiştir. Bu
bağlamda işletmenin gelecek perspektifi açısından araştırma önem taşımaktadır.
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3.2. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Aracı
Araştırmada kalitatif bir özellik taşımaktadır. Gerekli verilerin elde edilmesinde bir
uluslararası işletme bünyesinde insan kaynakları yönetimi alanında karar verici olan bireylerle
görüşme yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme yönteminin en büyük üstünlüğü araştırmacı önceden sormayı
planladığı soruları içeren bir görüşme formu hazırlar ancak buna ilaveten görüşmenin akışına
bağlı olarak değişik sorularda ekleyebilir.
Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi ile görüşmeye dahil edilecek bireyler seçilmiştir. Amaçlı
örneklem yöntemi evreni temsil etme güçlerinden çok katılımcıların araştırma konusuyla
doğrudan ilgili olup olmadıklarına bakmaktadır.
Buna göre araştırmanın örneklemi
araştırmaya konu olan uluslararası bir işletmenin Kütahya ilinde faaliyet gösteren fabrikasında
insan kaynakları alanında karar veren işgörenler olmaktadır.
3.3. Bulgular
Katılımcılara yönelik bilgiler; araştırma kapsamında işletme bünyesinde insan kaynakları
yönetimi ve uygulamalarına ilişkin karar verici ve uygulayıcı beş kişi bulunmaktadır. Bu
bireylerden biri insan kaynakları müdürü, ikisi insan kaynakları kıdemli uzmanı, diğer ikisi de
fabrika müdürü olarak görev yapmaktadır.
Katılımcılara yöneltilen sorulardan ilki işletme bazında Kütahya bünyesinde yetenek yönetimi
uygulamasının bulunup bulunmadığıdır? Bu bağlamda uluslararası işletmeye bağlı olarak
faaliyet gösteren işletmede yetenek yönetimi uygulaması adı altında bir çalışmanın
yürütülmediği tespit edilmiş ve onun yerine “yetkinliklerin gelişimi” uygulamasının bulunduğu
belirlenmiştir. Ancak gelecek yıllara ilişkin böyle bir çalışmanın ve uygulamanın
yerleştirilmeye çalışıldığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Bu bağlamda ilk çalışma
olarak işletme bünyesinde “Kişisel gelişimi arttırmak, kalite personel geliştirme, yönetici
kabiliyetlerini arttırma, empati ve iletişim, takım çalışması ve çatışma yönetimi” gibi eğitimleri
vermek üzere bir akademi oluşturulduğu tespit edilmiştir. Akademide daha çok beyaz
yakalılara davranışsal yetkinliklere yönelik eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerden elde
edilen bilgiler kariyer planlamasında veri olarak kullanılmaktadır. Verilen eğitimler kişilerin
motivasyonunu arttırması açısından önem taşımaktadır. Buna ilaveten mesleki bilgi
seviyelerini de yükselterek işletmeye üstünlük sağlamaktadır.
İşletmede ayrıca yetenek yönetimi kapsamında beceri matrisleri bulunuyor ve bireyler
becerisine göre seviye atlatılıyor. Performans değerlemede de 360 derece performans
değerleme yöntemine geçilmeye çalışıldığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.
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Katılımcılara yetenek yönetimi uygulamasının olmamasının işletmede neden olduğu
sorunların neler olduğu sorulmuştur. Bu doğrultuda katılımcılardan insan kaynakları müdürü
ve insan kaynakları kıdemli uzmanları; işgören devir oranının yüksek olduğunu, doğru işe
doğru kişinin yerleştirilmesinde sorun yaşadıklarını ve daha az niteliğe sahip personelle
çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar tarafından yetenek yönetimi uygulansaydı,
bu kapsamda hedef/stratejilerin tespit edilerek bunlara yönelik olarak kilit pozisyonların
belirlenebileceğini ve buna göre insan kaynağı bulma ve seçme sürecinin oluşturulabileceğini
vurgulanmıştır. Bu bağlamda insan kaynağı seçme sürecinde yaşanan hataların temelinde
seçme ve yerleştirme esnasında yeteneklere odaklanılmaması ve bireyin yetenekleri
konusunda kendisinin ve işletmenin yeterli bilgiye sahip olmamasının yattığı ve daha sonra
performans düşüklüğü ve işgören devir oranı yüksekliği olarak işletmenin karşısına çıktığı
ifade edilmiştir.
Katılımcılar arasında fabrika müdürlerinden biri yetenek yönetimi uygulamalarının gereksiz
olduğunu böyle bir uygulamaya geçilmesinin işletme açısından bir fark yaratmayacağını ifade
etmiştir. Diğer katılımcılar ise, yeni dönemde rekabet edebilmek ve uzun vadeli sürekliliği
sağlayabilmek için yetenek yönetiminin işletme açısından çok önemli olduğunu ifade etmişler
ve böyle bir uygulamanın bulunduğu bir işletmede çalışmanın ve bu çalışmalarda insan
kaynakları alanında aktif olarak katkı sağlamanın daha iyi olacağını vurgulamışlardır.
4. SONUÇ
İş dünyasında yaşanan değişimler akademik çevrelerde de yeni kavramların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Bu kavramlardan biri de yetenek yönetimidir. İşletmelerin yetenekli
çalışanlarla elde ettiği başarılı sonuçlar yetenek savaşlarını ve bu savaşlarda yetenekli
çalışanları elde tutabilmek ve beklentilerini karşılayarak onlardan daha yüksek performans
elde edilebilmesi adına yapılan çalışmaları doğurmuştur. Bu doğrultuda işletmelerin yetenek
yönetimi uygulamaları önem taşımaktadır.
Uluslararası bir işletmeye bağlı olarak Kütahya ilinde faaliyet gösteren fabrikada insan
kaynakları yönetimi uygulamaları alanında karar verici durumda olan beş kişiyle yapılan
görüşmeler sırasında elde edilen sonuçlar aşağıda özetle aşağıda sıralanmıştır:
Katılımcılar arasında üst düzey yöneticilerin bu uygulamalara insan kaynakları alanında
çalışanlara göre daha az önem verildiği görülmektedir. Uygulamanın yapıldığı işletme
bünyesinde yetenek yönetimi uygulanmamaktadır. “Yetkinlik gelişimi” uygulamaları
bulunmaktadır. Bu kapsamda işletme bünyesinde akademi oluşturulmuş ve bu eğitimlerle
kişisel gelişimler arttırılmaya çalışılmaktadır. Eğitimler bireyin yetkinliklerini ve
motivasyonunu arttırmakta ve işletmeler açısından da verimlilik artışı sağlanmaktadır.
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İşletmenin yetenek yönetimi kapsamında beceri matrisleri kullandığı ve bireylerin becerisine
göre seviye atlatıldığı belirlenmiştir. Bunlara karşın yetenek yönetiminin olmaması bireyleri
yeteneklerine göre yerleştirmede sorun yaşanmasına dolayısıyla işgören devir oranının
artmasına ve tüm bu seçme, eğitim gibi süreçlerin maliyetleri arttırmasına neden olmaktadır.
En son olarak insan kaynakları müdürü “Yetenek Yönetimi aktif değil ama en kısa zamanda
faaliyete geçecek. Çünkü rekabet edebilmemiz için yeteneklerimiz tanımamız ve onları elde
tutmamız gerekiyor” diye ifade etmiştir.
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NİĞDE’NİN TARİH VE KÜLTÜR KARINCALARI-2 PROJESİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN
BİLİM GÜNLÜKLERİNİN İNCELENMESİ

Ahmet KILIÇ*
ÖZET
Bu çalışma TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2018 yılında
desteklenen “Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları-2” projesine katılan ortaokul öğrencilerinin
bilim günlüklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Niğde ilindeki devlet
ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin tarihi mek}nlar ve kültürel eserlere karşı
farkındalık düzeylerinin artırılması, koruma bilinci geliştirmesi, yaşadıkları çevredeki tarihi
yapıları daha iyi tanımaları, kentlerindeki tarihi mek}nları yerinde görüp ve tarih-mek}n
ilişkisi kurmalarını sağlamaktır. Projenin hedef kitlesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında
devlet okullarında eğitim gören ortaokul öğrencileridir. Öğrencilerin bu projeyle merak
duygularını harekete geçirip yaşayarak öğrenmeleri, aktif olarak bireysel ve grup çalışmalarına
katılmaları beklenmektedir. Etkinliklerde farklı öğrenme tür ve yöntemleri seçilerek, her bir
öğrencinin öğrenme stiline uygun öğrenme ortamları hedeflenmektedir. Proje kapsamında,
öğrencilerin gün içerisinde yaptıkları bütün etkinlikleri içeren bilim günlükleri hazırlamaları
istenmiştir. Öğrenciler bilim günlüklerine etkinliklerin sonunda gün içerisinde neler
yaşadıklarını ve bu yaşadıklarının kendilerinde ne gibi duygu ve düşünce uyandırdığını ifade
etmişlerdir. Projede öğrencilerin deneyimlerini, algılarını ve duygularını yazılı olarak ifade
ettikleri bilim günlükleri betimsel araştırma yoluyla incelenmiş; ortaya koydukları yazılı
dokümanların nitel içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Öğrenci günlüklerinden anlaşıldığı üzere,
katılımcılarda sosyal bilimler konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğu görülmektedir.
Elde edilen veriler ışığında; öğrencilerin Niğde şehrinin tarihi ve kültürel eserlerine, coğrafi ve
beşeri özelliklerine ilişkin bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının olumlu şekilde arttığı;
gezerek, görerek, öğrenmekten keyif aldıkları, bu sayede sanat, tarih, kültür, alanlarına yönelik
olumlu bir bakış açısı geliştirdikleri, sahip oldukları tarihi eser ve kültür varlıklarını
korumaları-kollamalarına yönelik olumlu tutum geliştirdikleri görülmüştür. Projeden elde
edilen bulgular neticesinde, etkinliklerin öğrencilerde olumlu etkiler bıraktığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: bilim günlüğü, sosyal bilgiler, Niğde, tarih, kültür.

*Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, ahmetkilic5131@gmail.com
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THE INVESTIGATION OF THE SCIENCE DIARIES OF STUDENTS PARTICIPATED IN THE
PROJECT OF "HISTORY AND CULTURE ANTS OF NIGDE-2"

Abstract
This study aims to investigate the science diaries of secondary school students who
participated in the project of "History and Culture Ants of Nigde-2" supported by TÜBİTAK
4004 Nature Education and Science Schools in 2018. The aim of this study is to increase the
level of awareness of the students in public secondary schools of Niğde province, improve
their awareness of protection and provide a better understanding of historical and cultural
artifacts in their surroundings and to see the historical sites and relate a history-site
relationship . The target group of the project is secondary school students studying in public
schools in the 2017-2018 academic year. Students are expected to learn through experience by
stimulating their curiosity and participating actively to individual and group works. In the
activities, different learning types and methods are selected to provide learning environments
suitable for each student. Within the scope of the project, students were asked to prepare
science diaries including all activities they did during the day. The students stated by writing
to their diaries what they experienced and their emotions and thoughts about these
experiences. In the project, the science diaries in which the students expressed their
experiences, perceptions and emotions were examined through descriptive research, and the
qualitative content analysis of the written documents was carried out. As it is understood from
the diaries of the students, it is seen that the participants have an important awareness in the
social sciences. In the light of the data obtained; that the students' level of knowledge and
awareness about the historical and cultural works, geographic and human characteristics of
Niğde city increased positively; they enjoyed learning by sight seeing and they developed a
positive point of view towards art, history, culture and their fields, and developed a positive
attitude towards preserving their historical artifacts and cultural assets. As a result of the
findings obtained from the project, it was concluded that the activities had positive effects on
the students.
Keywords: science diary, social studies, Nigde, history, culture.

1. GİRİŞ
“Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları-2” projesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
kapsamında 2018 yılında desteklenmeye değer bulunmuştur. Projeye, Niğde genelindeki
devlet ortaokullarında öğrenim görmekte olan kırk öğrenci katılmıştır. Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesinden on akademisyen; Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinden sekiz
öğretmen eğitmen ve uzman olarak projeye katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca sekiz rehber ile bir
sağlık personeli proje ekibinde yer almıştır. Projede farklı disiplinlere ait elli bir etkinlik
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uygulanmıştır. Proje, Niğde’nin farklı tarihi ve kültürel mek}nlarında beş gün süresince
gerçekleştirilmiştir.
1. 1. Projenin Amacı
Niğde ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi mek}nlarınıkültürel özelliklerini keşfederek tanımaları, merak duygularını harekete geçirip yaşayarak
öğrenmeleri, grup çalışmalarına aktif katılmaları, öğrencilerde tarih ve kültür bilinci
oluştururken aynı zamanda bunları korumaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda alt
amaçlar;
●
●
●
●
●
●
●

Ortaokul öğrencilerinin tarihi mek}nlar ve kültürel eserlere karşı farkındalık
düzeylerinin artırılması,
Ortaokul öğrencilerinin tarihi mek}nlar ve kültürel eserlere karşı koruma bilinçlerini
artırılması,
Ortaokul öğrencilerinin yapacakları etkinlikler ile işbirliği düzeylerinin artırılması,
Öğrencilerin sanatsal bakış açısı kazanmalarına katkıda bulunma,
Öğrencilerin yerinde görüp, yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkıda bulunmak,
Öğrencilerin grup içerisinde kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlama,
Kültürel eserlerin korunması ve sonraki nesillere aktarılmasında üzerine düşen
görevleri bilme,

şeklinde belirlenmiştir. Bu projede katılımcı öğrencilerin gezerek, görerek öğrenen bireyler
olmaları hedeflenmiştir. Böylelikle, öğrencilerin öğrenmekten keyif almaları; sanat, tarih,
kültür, alanlarına yönelik olumlu bakış açısı geliştirmeleri ve sahip oldukları kültür varlıklarını
korumaları-kollamaları amaçlanmıştır.
1. 2. Projenin Gerekçesi
Öğretmenler Sosyal bilgiler dersi ile hayatın gerçeklerini öğrencilere kazandırmaya çalışırlar.
Aktif katılım yoluyla öğrenciler bu dersle doğru kararlar veren ve sorumlu vatandaşlar olmayı,
ayrıca bağımsız öğrenen ve düşünürler olmayı öğrenirler. Öğrenciler Sosyal bilgileri oluşturan
her bir sosyal bilim disiplinleri hakkında bilgi ve beceriler edinerek kendi sosyal dünyalarını
geliştirirler. Bu yapılırken, öğrenciler birbirine bağlı ulusal ve kültürel toplum anlayışına sahip
olurlar (Farris, 2012: 35 Akt. İlter, 2014). İşte bu noktada öğrenci ilgisini artırma ve üst düzey
düşünme becerilerinin gelişiminde çağdaş öğrenme yöntemlerinden biri olan proje tabanlı
öğrenme oldukça etkili bir tekniktir (Ünal, 2014: 43-44). Proje çalışmalarını öncelikle
öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu artırarak sosyal yaşama ilişkin gerçek problemleri
çözümlemelerine yardımcı olur. Öğrenciler bu süreçte üst bilişsel stratejilerini kullanarak
zihinsel gelişimlerine katkı sağlar. Proje çalışmaları öğrencilerin öğrenme sorumluluğu
üstlenerek kaynak incelemelerine ve düzenlemelerine, topladıkları bilgileri formüle
etmelerine, disiplinler arası bağlantılar kurarak yaratıcı çözümler geliştirebilmelerine izin
verir. Bir başka deyişle öğrenciler problem çözmek için birlikte çalışmaya özenerek proje
ekipmanlarıyla etkileşim ve iletişim halinde sosyal açıdan gelişirler (Ünal, 2014: 51).
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Projeler, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar
halinde bir görev üzerinde uzun bir süre bireysel veya birlikte çalışmaları olarak tanımlanır.
Projelerin temel amacı, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek
ve onları başkalarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya motive etmektir (Saban, 2002: 255). Erdem
ve Akkoyunlu’ya (2002) göre proje; tasarı ya da tasarı geliştirme, hayal etme, planlama olarak
ifade edilmiştir. Yani bugüne değin anlaşılanın aksine tamamlanmış olanı değil; kurgulananı ya
da kurgulamayı ifade ettiğini vurgulamıştır. Proje yöntemi, belli öğretim amaçlarını
gerçekleştirmek düşüncesiyle, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çevreden seçilen
ünite ve konuların yine öğrencilerin aktif katılmasıyla, bir iş, bir eser olarak
sonuçlandırmasıdır. Proje yöntemini uygulamak için belli bir ders saati yoktur. Öğrenciler
uygun buldukları her yerde ve her zaman projeleriyle ilgili çalışabilirler. Bu yöntemin ana
felsefesi, çocuğun yaşadığı çevrelerde hayatı küçük ölçüde de olsa yaşamasıdır. Böylece
hayatta işe yaramayan bilgilere öğretimde yer verilmemiş olur (Akgün, 2000: 99). Proje
Tabanlı Öğrenme yaklaşımının en öncelikli amacı, öğrenciye kendi öğrenme profilini ve türünü
keşfetme becerisini kazandırmak ve böylece “öğrenmeyi öğretmek” olmalıdır (Vaiz, 2003: 10 –
11, Akt. : Çıbık ve Emrahoğlu, 2008: 52-53).
Boland (2002; Aktaran Gökkaya ve Yeşilbursa 2009)’a göre, geçmişin gerçek kalıntıları olarak
tarihî yerler, hem geçmişle duygusal bağlantı kurar, merak uyandırır, heyecanlandırır,
zihnimizde kapılar aralar, soruşturmaya sevk eder, hem de tarihteki olayları ve insanları
anlamayı sağlar. Bunun en iyi tarafı bu yerleri yaşadığımız çevrede her yerde bulabiliriz.
Hunter (1993; Aktaran Gökkaya ve Yeşilbursa 2009)’a göre, çevremiz keşfedilmeyi bekleyen
bir sınıftır, bu çevre, Tarihî tecrübelerimiz ve kültürel ifadelerimizle bize, tekrar tekrar
şekillendirilen ortamlar sunar. Bu ortamların bazıları dramatik olayları, kahramanca eylemleri,
yaratıcılığı ve teknik kabiliyeti, olağanüstü kadın ve erkeklerin yaşamını belgeler. Diğerleri ise
zamanın akışı içindeki gündelik olayları ve sıradan insan örneklerini yansıtır. Bu her iki tip
mek}n – olağanüstü ya da sıradan olan – yerel, resmi ve millî mirasımızın bir parçası olur.
Stradling (2003: 138), bir kasabayı ya da kenti tıpkı bir tarihsel belge gibi okumanın mümkün
olduğunu, geçmişin izlerinin binaların mimarisinde ve eski işlevlerinde, sokak adlarında,
köprülerde, anıtlarda, dükk}n, kahve ve lokanta adlarında, kasabanın ya da kentin gelişim
çizgisinde, özel konutların ve kamu binalarının yerleşim düzeninde mevcut olduğunu
belirtmektedir.
Eski bir kale, sur, pusat, kap, heykel, tapınak, yazı, yazıt, sikke, madalya, vakfiye, minyatür,
resim, kumaş parçası eski }detleri, eski inançları, eski giyimleri, eski savaşları, eski zevki,
kısacası eski yaşayışı kitaplarda yazılı sayfalar dolusu yazıdan daha iyi canlandırır ve
aydınlatır. Onun için her öğretmen kendi dersi ile ilgili meselelerin eski çağlardaki durumunu
öğrencisine anlatmak istedikçe, ilk önce bulunduğu şehirdeki anıtlar ile eserlere başvurmalı,
eğer o mesele ile ilgili eserler orada yoksa başka yerlerdeki anıtlarla eserlerin fotoğraflarından,
resimlerinden, planlarından veya modellerinden faydalanılmalıdır (T.C. K.B., 1935: 5–6).
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Tarihçi David Mc Cullough’ın dediği gibi, Tarihî yerler, “Eskiden orada bulunan kişilerle
bağlantı kurmaya yardım eder. Onlarında bizim gibi bir insan olduğunu anlamamızı sağlar. Bu
da kütüphanede kapanmak kadar gereklidir.” Tıpkı kütüphanede yapılan çalışmalar gibi Tarihî
yerleri keşfetmenin ve incelemenin büyük eğitimsel değeri vardır. “Geçmiş yabancı bir ülkedir”
eserinde David Lowental, dokunulabilir kalıntıların geçmişimizi öğrenmenin başlıca kaynağı
olduğunu belirtir ve onlarsız tarihin inanılmayacak kadar zayıf olduğunu belirtir (Boland,
1994: 33; Aktaran Gökkaya ve Yeşilbursa 2009).
Tarihî yerlerin ve belgelerin merak uyandırması ve öğrenmeyi sağlaması şaşılacak bir şey
değildir. Onlar geçmişimizin dokunulabilir nesneleridir. Romancılar kelimeleri resimlerle
süslemenin gücünü belirtirler ve tarihçiler Tarihî hik}yeler anlatarak okuyucuları
yaratıcılıklarını kullanmaya iterler. Fakat eğitim – öğretim ortamında kullanılan hiçbir şey
tarihin gerçekleştiği yerde olmaktan daha etkili olamaz. Tarihî yerler, ziyaretçilerin
yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlar. Bu durumda, tarihî içerik özellikle önemli h}le gelir.
Tarihî evlerin mobilyaları, özel bir savaş alanındaki askeri hareketler veya bir insanın
yaşamının detayları o yer için önemli olabilir (Horton, 2000: 5; Aktaran Gökkaya ve Yeşilbursa
2009).
Öğretmenler tarihî yerleri; tarih, coğrafya ve müfredattaki diğer dersleri zenginleştirmek ve
farklı disiplinler arasındaki öğretimi bütünleştirmek amacıyla kullanabilirler. Öğrenciler,
toplumlarına ait bu yerlerin tarihî ve kültürel önemini araştırıp yorumlayabilirler. Ders
kitaplarından çalıştıkları soyut ve geniş konular, günlük hayat hakkındaki ilginç hik}yelere ve
somut gerçeklere dönüştürülür. Ayrıca, öğrenciler uzaklardaki mek}nları araştırabilir, buralar
ile kendi toplumları arasındaki bağlantıları keşfedebilirler (Hunter, 1993; Aktaran Gökkaya ve
Yeşilbursa 2009).
Bununla birlikte Alkış ve Oğuzoğlu (2005) çalışmalarında öğrencilerin tarihi çevre hakkındaki
bilgilerinin sınırlı olduğunu belirlenmiş ve bir tarihi çevre eğitimi öğretim programının
geliştirilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. Öğrencilerin okul dışında yaptıkları alan gezileri,
uygulamalar ve gözlemler onların birden fazla duyu organını aktif olarak kullanmalarını
sağlayacak ve böylelikle kalıcı öğrenme gerçekleşecektir. Okul dışı doğal alan çalışmaları ve
doğa eğitimleri öğrencilere farklı disiplinlerin birbirleri ile olan ilişkilerini gösterebilmekte ve
bu etkinliklere katılan öğrencilerin öğretim programlarında yer alan konu alanlarını daha iyi
anlayabilmelerine yardımcı olmaktadır (Erdoğan, 2011). Yapılan araştırmalarda
görülmektedir ki yaşanılan çevreden uzaklaştıkça tarihi eserlerinin bilinirliğinin azaldığı
görülmektedir. Bayrakal (2010) yılında yaptığı çalışmada şehir dışına doğru çıkıldıkça, tarihi
eser hatırlama yüzdesinde önemli düşüşler gözlemlendiğini belirtmiştir. Ülkemizde temel
bilimlere olan ilginin gittikçe azaldığı söylenebilir. Öğrencilerin öğrenim hayatlarında daha çok
sınav odaklı bir eğitim anlayışı ile devam etmeleri ve yaşadıkları çevrede bulunan zenginlikleri
görmedikleri ve farkına varmadıkları söylenebilir.
Ülkemiz gerek tarihi, kültürel gerekse doğa ve biyolojik çeşitlilik yönünde oldukça zengin bir
yelpazede çeşitler sunan bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu zengin coğrafyada tarih boyunca
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birçok medeniyet yaşamış ve yaşadıkları döneme ait eserleri inşa ettikleri bilinmektedir. Bu
eserlerin birçoğu günümüzde varlığını korumaktadır. Öğrencilerin yaşadıkları yerlerde tarihi
ve kültürel zenginlikleri bilmesi ve onlara ulaşması son derece önemlidir. Eski eserler
bulundukları yerleşim yerinin Tarihi ve kültürel yönünden bilgi veren bir belge olarak ifade
edilebilir. Tarihi çevre bilinci oluşması açısından bu eserlerin tanıtılması, incelenmesi ve
görülmesi öğrencilerde tarihi çevre bilinci oluşturulması açısından dikkat çekmektedir. Tarihi
çevre 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu dikkate alınarak şu şekilde
tanımlanabilir: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup,
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent
kalıntılarının; önemli tarihi olayların yaşandığı yerlerin ve yer üstünde, yer altında veya su
altında bulunan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının
oluşturduğu çevredir (Alkış ve Oğuzoğlu, 2005).
Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yerinin geçmişini merak ettikleri ve tarihleri hakkında
öğretmenlere soru sordukları gözlemlenmektedir. Danacıoğlu’nun 2001 yılında yaptığı
araştırmada; geçmişte yaşayan insanların nerelerde, nasıl yaşadıklarını, ne tür binalarda
oturduklarını, hangi mek}nlarda ibadet ettiklerini, alış-veriş yaptıklarını, konakladıklarını,
yiyip-içtiklerini, nasıl bir sanat ve estetik anlayışına sahip olduklarını yansıtmaları açısından
yerel çevrede bulunan tarihi eserler büyük önem arz ettiğini belirtmiştir. Dolayısıyla bugünü
yaşayan insanlar olarak ne olduğumuz anlamak ve öğrenmek için geçmişe ve öncelikle onun
yanı başımızdaki somut örnekleri olan tarihi eserlere bakmamız gerekmektedir.
Tarih bilinci oluşturma, tarihi çevre bilinci yanında mevcut tarihi ve kültürel eserlerin
korunması önem arz etmektedir. Tarihi ve kültürel eserlerin korunması yasalarla
sağlanmaktadır fakat sadece yasaların varlığı bu eserlerin korunmasında yeterli olmamaktadır.
Ortaokul öğrencilerin koruma bilincini geliştirmeye yönelik alt amaç içeren bu projede
eserlerin korunmasına yönelik etkinlikler de planlanmaktadır. Korumanın kültür varlığına
sağladığı yarardan daha fazla, insanların kendisine ve toplumların gelişmesine faydası
olduğunu herkesin bilmesi gerekmektedir (Güler, 2010: 12).
1. 3. Yöntem
Öğrencilerin sorgulayarak, yaparak-yaşayarak öğrenmelerini, aktif olmalarını, derinlemesine
çalışmalar yapmalarını önemseyen proje temelli öğretim yöntemi benimsenmiştir.
1. 3. 1. Çalışma Grubu
Bu projenin hedef kitlesi devlet okullarında eğitim gören beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci
sınıf öğrencileridir. Hedef kitle olarak bu sınıf seviyelerinin seçilmesinin nedeni; Sosyal Bilgiler
dersi öğretmenlerinin, müfredatı yetiştirememe endişesi, ortaokul öğrencilerinin sınav kaygısı
nedeniyle sosyal bilgiler dersinde alan çalışması ve gezi- gözlem etkinliklerine yeterli bir
şekilde katılamamalarıdır. Bu bakımdan, önerilen etkinliklerin bu seviyedeki öğrenciler için
uygun olacağı düşünülmüştür.
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Projede katılımcı sayısı kırk öğrencidir. Katılımcı sayısının kırk olarak belirlenmesinin nedeni,
öğrencilerin bireysel ve grup halinde verimli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlamak içindir.
Her sınıf seviyesinden on öğrenci projeye d}hil edilmiş; öğrenciler beş kişiden oluşan, sekiz
grup halinde çalışmışlardır. Her grupta normal okuldan dört öğrenci (5. 6. 7. ve 8. sınıftan birer
öğrenci), bir sanat veya bir bilim alanından üstün yetenekli öğrenci olacak şekilde gruplama
yapılmıştır. Bilim ve Sanat merkezinde BYF ve ÖYG programına devam eden öğrenciler
seçilmiştir. Bilim ve sanat merkezinden projeye katılan 10 öğrencinin beşi bilim; beşi de sanat
öğrencisidir. Grupların olabildiğince heterojen olmasına özen gösterilmiş olup hedef kitle
belirlenirken dezavantajlı öğrencilerin projeye d}hil edilmesi amaçlanmıştır. BİLSEM dışındaki
okullardan öğrenci seçilirken köy ve kasaba da eğitim gören öğrencilere öncelik verilmiştir.
BİLSEM’e devam eden öğrencilerin dezavantajlı konumda oldukları bilinmektedir. Bu
öğrencilerin proje sürecinde diğer okullardan gelen öğrenciler ile bir takım oluşturması ve
onlarla birlikte faaliyetler yapması bu proje için son derece önemlidir.
1. 4. Proje Etkinlik Örnekleri
Yöntem
Gözlem

Arazi
Çalışmaları

Deneysel
Çalışmalar

Projedeki Örnekleri
Doğaya Terkedilen Tarih
Herhangi bir koruma, bakım ve onarım tedbiri alınmadan
tamamen doğada işleyen süreçlerin yıpratıcı etkisine bırakılmış
olan tarihi bir mek}nda, öğrencilerin gözlem yapma yoluyla doğaya
yönelik merak duygularını uyandırarak doğada bilimsel etkinlikler
gerçekleştirmelerine yönelik cesaretlendirmek, bu yolla doğa
sevgisi, tarihi mek}n ve çevre koruma bilincini pekiştirmek
amacıyla
“Doğaya
Terkedilen
Tarih”
adlı
etkinlik
gerçekleştirilecektir. Ayrıca; öğrencilerde fiziki coğrafya etken ve
süreçleri anlama, ekosistem ilişkilerini fark etme, doğada unsur
ayıklama, doğa ile iletişim, doğa sevgisi, tarihi mek}n ve çevre
koruma bilinci geliştirme amaçlanmaktadır.
40 Fidan, 40 Umut…
Öğrencilerin çevresel duyarlılıklarını artırmaya, doğayı koruma
bilinçlerini geliştirmelerine, grup işbirliğini artırmalarına ve sosyal
sorumluluk kapsamında ağaç dikmelerine katkı sağlamak
amacıyla; “dikili bir ağacın olsun-umut yeşertiyoruz” sloganıyla
projenin son gününde Niğde Belediyesi’nin tesis ettiği yerde fidan
dikmesi hedeflenmektedir.
Doğal Yöntemlerle Ateş Yakma (deney)
İnsanoğlunun içinde yer aldığı doğada yüzyıllardır var olan doğa
olaylarından yıldırım, şimşek gibi faktörlerden etkilenerek ateşin
varlığını sorgulaması, deneysel yöntemle gözlem yapıp, gözlem
sonucu doğal yöntemlerle bunu uygulaması amacıyla, ateş
kavramını elektrik kaynağı 9 voltluk piller üzerinden gözlemdeneysel olarak uygulamalı olarak verilecektir.
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Oyun

Sanatsal
Faaliyet

Drama
Tekniklerinin
Kullanımı

Atölye
Çalışmaları

Kültürel Zenginliğimiz-1.2.3.4.5 (Niğde Yöresi Çocuk
Oyunları)
Geçmişte Niğde çocuklarının oynadığı fakat günümüzde pek
bilinmeyen çocuk oyunlarını tanıtmak için proje boyunca kapalı ve
açık alanda olmak üzere günlük 4 tane toplamda yirmi oyun
oynatılacaktır. Bu oyunlar Dr. Nedim Bakırcının makalesinden
alınmıştır. Öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine ve kültürel
zenginliklerimizi yaşatmalarına katkı sağlamak amacıyla geçmişin
izlerini, söylemlerini fark etmelerini ve gelecek kuşaklara
aktarmalarına yardımcı olmak amacıyla Niğde yöresi çocuk
oyunları proje boyunca her gün öğrencilere oynatılacaktır.
KULE RÖLYEFİM
Öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine, grup işbirliğinin gelişimine
ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına katkı sağlamak amacıyla;
Niğde’nin tarihi yapılarından olan “Niğde Saat Kulesi”nin rölyef
çalışması yapılacaktır.
Geçmişe Yolculuk (Niğde Müzesi-Yaratıcı Drama)
Projeye katılan öğrencilere Niğde Müzesi’ndeki tarihi eserlerden
hareketle dönemin özelliklerine ilişkin farkındalık kazandırmak
amacıyla, Niğde Müzesi’ne ilişkin bir yaratıcı drama çalışması
yapılacaktır. Etkinlikte öğrencilerin grup etkileşimi, dekor-sahneyi
hazırlamaları, kendilerini ifade etmeleri ve rollerinin gereğini
yapmaları
hedeflenmektedir.
Bunun
sonucunda
tarihi
zenginliğimizi sahiplenmeleri, yaşatmaları ve devamlılığa katkı
sunmaları amaçlanmaktadır.
Kazıyorum, Öğreniyorum
Öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine ve tarihi eserleri koruma
bilinçlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla; hazır kitlerle
arkeolojik kazı çalışması yapılacaktır. Bu çalışma aktif olarak
kullanılan
“Kınık
Höyüğü-Tepecik
Höyüğü”nde
gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin temel arkeolojik terimleri
öğrenmeleri ve tarihi eser kaçakçılığına karşı duyarlılıklarının
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Değerlendirme
Etkinlikleri

Sanat ve Spor
Etkinlikleri

Grup Çalışması

Online
etkileşimler ve
uygulamalar

Ön Test-Son Test (proje öncesi ve sonrası değerlendirme için)
Projeye katılacak öğrencilerin bilime dair görüşlerini ve Niğde’nin
tarih ve kültürüne ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek
amacıyla; proje başlamadan önce aşağıda verilen “Ön Test”
uygulanacaktır. Aynı testler proje sonunda da “Son Test” olarak
uygulanacaktır. Elde edilecek veriler SPSS programında
değerlendirilip, yorumlanacaktır. Buradaki amaç, katılımcıların
proje öncesi ve sonrasındaki bilgi-tutumları arasındaki değişimi
değerlendirmektir.
Gün Sonu Genel Değerlendirme Formu;
Proje süresince, öğrencilerden her günün sonunda konaklama
yapılacak otelde rehberler gözetiminde aşağıda verilen gün sonu
genel değerlendirme formunu doldurmaları istenecektir. Buradaki
amaç, öğrencilerin gün içerisinde yaptıkları faaliyetleri
değerlendirmelerini sağlamaktır. Elde edilecek veriler SPSS
programında değerlendirilip, yorumlanacaktır.
Suda Yüzen Renkler (ebru çalışması)
Öğrencilerin sanat, estetik, el-göz koordinasyonu, ince motor
becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla; hazırlanan tekne
içerisinde ebru çalışması yapılacaktır. Böylelikle geleneksel el
sanatlarına karşı öğrencilerde farkındalık oluşturulmaya
çalışılacaktır.
Kahramanımı Tanıyorum (15 Temmuz Şehidi Ömer
HALİSDEMİR)
Öğrencilerin 15 Temmuz Darbesinin kaderini değiştiren, darbeyi
önleyen en önemli kahramanlardan Niğdeli Şehit Ömer
Halisdemir’in yaşamını, kişiliğini ve bir kahramanın hayatını
tanımalarını sağlamak amacıyla; Şehit Ömer Halisdemir’in doğup
büyüdüğü ve mezarı bulunan Çukurkuyu beldesinde etkinlik
gerçekleştirilecektir.
Butona Dokunuyorum, Tabletim Anlatıyor
Öğrencilerin doğa eğitiminde öğrendikleri tarihi mek}nların
maketlerini yaparak onlara bir buton ekleyeceklerdir. Ekledikleri
butona bastıklarında o tarihi mek}n ile bilgi veren Android
uygulama yapılması planlanmaktadır. Öğrenciler kendi ses
kayıtları ile Niğde’nin tarihi yapıları hakkında bilgi veren ürün elde
etmiş olacaklardır.

2. YÖNTEM
Projede öğrencilerin deneyimlerini, algılarını ve duygularını yazılı olarak ifade ettikleri
günlükler betimsel araştırma yoluyla incelenmiş; ortaya koydukları yazılı dokümanların nitel
içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Projeye katılan kırk ortaokul öğrencisinin yirmisi erkek,
yirmisi kızdır. 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan onar öğrenci seçilmiştir.
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3. BULGULAR
Proje amaçlarının öğrenciler üzerinde ne ölçüde başarıya ulaştığını anlamak için öğrencilerden
bilim günlüğü tutmaları istenmiştir. Öğrenciler proje süresince bilim günlüklerine proje
hakkındaki düşüncelerini yazmışlardır. Bilim günlükleri incelendiğinde;
a) Projede, öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi mek}nlarını-kültürel özelliklerini keşfederek
fark etmeleri ve tanımaları amaçlanmıştı. Aşağıda yer alan öğrenci bilim günlüklerindeki
ifadeler ışığında; projenin bu amacının başarıya ulaştığı söylenebilir.
Öğrenci No 37: Bilseme gittiğimizde muhteşem etkinlikler vardı: Ebru kil ve fosil modeli
Öğrenci No 1: Kaleye dokunduğumuzda kendimi mutlu hissettim.
Öğrenci No 16: Tarihe dokunduk ve çok yeni bilgiler öğrendik.
Öğrenci No 36: Ben şahsen çok eğlendim, günüm dolu dolu geçti.
Öğrenci No 11: İlk gezide bana ilginç gelen şeylerden birincisi Niğde Kalesi'nin önceden
hapishane olarak kullanılmasıydı. İkincisi, Saat Kulesinin Niğde'nin simgelerinden olmasıydı.
Öğrenci No 12: Bugün son gündü, proje boyunca çok çok eğlendim yeni arkadaşlar edindim.
Hiç görmediğim yerler gördüm. Gittiğimiz yerler çok etkileyiciydi.
Öğrenci No 21: Müzede canlandırma yaptık, tarihi eserler çok ilginçti ve eğlenceli geçti. Aynı
zamanda canlandırmada aynı duyguları yaşadık.
Öğrenci No 22: 3D yazıcıyı tanıdık ve bu bana çok ilginç geldi.
Öğrenci No 24: Genel olarak zevkli ve sanatsal bir projeydi; bilgiyi içtiğimizi hissettim. Deney
yaptık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
Öğrenci No 33: Bugün çok mutlu oldum, tarihi yapıları görmek benim için çok eğlenceli ve
güzeldi.
b) Projede, öğrencilerin grup çalışmalarına aktif katılmaları, işbirliği düzeylerinin artırılması,
gezerek, görerek öğrenen bireyler olmaları ve böylelikle öğrenmekten keyif almaları
amaçlanmıştı. Ayrıca; yakın dönem (15 Temmuz) tarihi şahsiyetlere karşı farkındalık
düzeylerinin artırılması amaçlanmıştı. Aşağıda yer alan öğrenci bilim günlükleri ifadeleri
ışığında; öğrenciler gezerek, görerek ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte işbirliği
içerisinde eğlenerek öğrendikleri, ayrıca tarihi şahsiyetlere karşı farkındalık kazandıkları
söylenebilir
Öğrenci No 15: Otele ilk geldiğimde yabancılık çekiyordum ama şimdi yeni arkadaş ortamı
keşfettim.
Öğrenci No 21: Ben, annem, babam ve kardeşlerimden ilk defa ayrı kaldığım için biraz üzüldüm
ama burada iyi arkadaşlar edindiğim için güzel geçti.
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Öğrenci No 9: Taziye defterine Ömer Halisdemir ile ilgili düşüncelerimi yazdım. Onunla ne
kadar gurur duyduğumu ve onu görmekle ne kadar şanslı olduğumu anladım.
Öğrenci No 38: Ömer Halisdemir'in memleketi Çukurkuyu da fidanlarımızı diktik, İnşallah o
fidanlar başka arkadaşlarımızın gölgesi olur.
Öğrenci No 29: Ömer Halisdemir müzesine gittik çok güzeldi. Vatanımızı, milletimizi, Ömer
Halisdemir ve Atatürk'ü saygı ile anıyorum.
Öğrenci No 27: TÜBİTAK’ın düzenlediği bu en mutlu olduğum anlar genellikle sürekli
düzenlenen etkinlikler ve bunların bizim için en iyi hale getirilmesi oluyor.
Öğrenci No 7: Ömer Halisdemir Semih Terzi'yi öldürmeseydi belki de bu proje olmayacaktı.
Müzeyi gezerken çok duygulandım ama en sondaki "ZAFER" yazısı beni iyice gururlandırmıştı.
c) Aşağıda örneği verilen öğrenci bilim günlüklerindeki ifadeler incelendiğinde, projenin
öğrencilerin tarihi mek}nlar ve kültürel eserlere karşı farkındalık düzeylerinin, tarihi
mek}nlar ve kültürel eserlere karşı koruma bilinçlerinin artırılmasına katkıda bulunduğu
söylenebilir.
Öğrenci No 27: Bütün bu yerler tarihi biraz daha hissetmemiz ve yaşatmamız gerektiğini
düşündürdü bana.
Öğrenci No 20: Bugün ilk olarak bir kiliseye giderek farklı dinlere saygının önemini öğrendik.
Öğrenci No 38: İnşallah bu afişlerimiz işe yarar ve bir daha kirletmezler.
Öğrenci No 13: ...ve en önemlisi oksijen kaynağımız olan ağaç diktik. Vatana millete hayırlı
olsun.
Öğrenci No 4: Hayatımda ilk defa ağaç diktim ve eğlenceliydi.
Öğrenci No 34: Tek bir sıkıntı vardı o da Akkaya Barajı'nı kirletmeleriydi. Bugün çevre dostu
olup çöp topladık.
Öğrenci No 31: Fidan dikmemizin amacı 40 Umut 40 fidandı. Bu sayede Niğde ilimizin daha da
güzelleşmesine, ormanların artmasına katkı sağladık.
Öğrenci No 33: Hayvan barınağına gittik, oradaki insanlar benim hayvanlara olan ilgimi artırdı.
d) Öğrencilerin projenin kendilerine katkı sağladığına, projenin devamının çok faydalı
olacağına, TÜBİTAK’a ve projeye yönelik memnuniyetlerini dile getiren ifadeleri aşağıda
belirtilmiştir.
Öğrenci No 15: Projenin nesilden nesile devam etmesini istiyorum.
Öğrenci No 32: Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, herkesi çok sevdim. Bence bu proje devam
etmeli.
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Öğrenci No 33: Bence bu proje amacına çok uygundu. Herkese bu projeyi tavsiye ederim.
Herkes için çok bilgilendirici ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum.
Öğrenci No 17: Bunu bize öğreten tüm hocalara çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Tüm
hocalarımızın ellerine sağlık.
Öğrenci No 15: Bugün şunu dile getirmeyi istiyorum: bu projeyi yapan kişiye çok teşekkür
ediyorum.
Öğrenci No 16: Bu projeyi başlatana sonsuz saygılarımla teşekkür ederim.
Öğrenci No 39: Bana bol bol bilgi veren tüm hocalarıma sonsuz teşekkür ederim.
Öğrenci No 15: Proje bittiği için gerçekten üzülüyorum.
Öğrenci No 40: Gezi bitimine yaklaştık, keşke hiç bitmese.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
SONUÇ
Bilim günlüklerdeki ifadeler ışığında; öğrencilerin,
●
●
●
●

“Yaşadıkları şehrin tarihi mek}nlarını-kültürel özelliklerini keşfederek tanımaları”,
“Grup çalışmalarına aktif katılmaları, işbirliği düzeylerinin artırılması, arkadaşlık
ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte gezerek, görerek öğrenen bireyler olmaları ve
böylelikle öğrenmekten keyif almaları”,
“Tarihi mek}nlar ve kültürel eserlere karşı farkındalık düzeylerinin, tarihi mek}nlar ve
kültürel eserlere karşı koruma bilinçlerinin artırılmasına katkıda bulunulması”
amacının başarıya ulaştığı söylenebilir.
Aynı zamanda öğrenciler, projenin kendilerine katkı sağladığına, projenin devamının
çok faydalı olacağına, TÜBİTAK’a ve projeye yönelik memnuniyetlerine yönelik
ifadelere günlüklerinde yer vermişlerdir.

ÖNERİLER
Öğrenci bilim günlüklerindeki ifadeler dikkate alındığında,
●
●

Öğrencilerin tarihi mek}nlar ve kültürel eserlere karşı farkındalık düzeylerinin
artırılması ve koruma bilincinin gelişmesi için imk}nlar d}hilinde öncelikle yaşadığı
şehrin tarihi ve kültürel mek}nlarına geziler düzenlenebilir.
Sosyal Bilgiler dersinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımlarına göre düzenlenmesi ile
ilgili okul yöneticilerine ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim
verilebilir. Böylece okul yöneticileri ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal projelere
yönelik yeni yaklaşımların farkında olması ve işbirliği içerisinde çalışmaları
sağlanabilir.
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●
●
●
●

Okullarda proje ekipleri oluşturularak yaşadıkları şehirlerdeki kamu kurum ve
kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları, birlikte tarihi-kültürel değerleri tanıtıcı çalışmalar
planlamaları sağlanabilir.
Ortaokullara “seçmeli gezi-gözlem dersi” konulabilir.
Sosyal projelerin yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarının bu alanda çalışma
yapmaları teşvik edilebilir.
Millî Eğitim Bakanlığınca müfredatı tamamlanan “Şehrimiz…” dersinin ortaokullarda
seçilmesi teşvik edilebilir.
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ
Muhammet Emre SARAÇ*
Kübra ÖZKAN DEMİR**
Sertaç ŞİPKA***
ÖZET
Suriye’de süregelen iç savaşın etkisiyle tarihte yaşanan en büyük kitlesel ve zorunlu göç
akımlarından birine şahit olunmuştur. Türkiye Mart 2011’de Suriye’de başlayan savaştan en
çok etkilenen ülkelerden biridir ve dünyada en çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan
ülke konumundadır. Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları, her mülteci
grubunda olduğu gibi, süreç içerisinde farklılaşmıştır. Göç sürecinin başladığı zamanlarda
güvenlik başta olmak üzere barınma ve beslenme gibi gereksinimler mültecilerin temel
ihtiyaçlarını belirlerken süreç içerisinde hem bireysel hem de çevresel faktörlerin etkisiyle
mültecilerin ihtiyaçları da değişmiştir. Farklılaşmanın yanında sekiz yılı aşkın süredir birçok
ihtiyaç kategorisinin varlığının da devamlılık gösterdiği belirtilebilir. Bu çalışma kapsamında
Bursa ili örneğinden yola çıkılarak Suriyeli mültecilerin günümüzdeki ihtiyaçlarının tespit
edilmesi ve bu ihtiyaçlarını belirleyen temel durumların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu
kapsamda Temmuz-Aralık 2018 ayları arasında 860 Suriyeli mülteci (%47,2 erkek, %52,8
kadın) ile yapılandırılmış soru formları aracılığıyla görüşmeler sağlanmıştır. Belirlenen
ihtiyaçlar 7 temel kategoride ele alınmıştır. Eğitime erişim ihtiyacı (%3,7), sağlık
mekanizmalarına erişim ihtiyacı (%15,7), hukuki danışmanlık alma ihtiyacı (%12,3), istihdam
kanallarına erişim ihtiyacı (%3,6), kimlik hakkının tanınması ihtiyacı (%38,5), psikolojik
destek (%6,6) ve sosyal destek (%19,5) ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda
belirlenen temel ihtiyaç kategorileri altında incelenen alanlar alt kategorilere ayrılmış ve
ilişkili kategoriler belirlenerek aralarındaki ilişkinin şekline dikkat çekilmiştir. Çalışmanın bir
diğer çıktısı ise süreç içerisinde değişen ve sabit kalan ihtiyaç kategorilerinin
karşılaştırılmasıdır. Aynı zamanda bu çalışma Suriyeli mültecilerin Bursa şehrini yerleşmek
için tercih etmelerine neden olan faktörlerin “itici-çekici faktörler” perspektifinden
değerlendirilmesine ve bu faktörlerin Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları ile karşılaştırılmasına da
imk}n tanımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Suriyeli mülteciler, ihtiyaç değerlendirmesi
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**Doktora Öğrencisi,Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, Uludağ Üniversitesi Sosyal
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THE EVALUATION OF THE NEEDS OF SYRIAN REFUGEES
ABSTRACT
Due to the ongoing civil war in Syria, one of the largest mass and forced migration flows in
history has been witnessed. Turkey is one of the countries most affected by the war in Syria
began in March 2011 and is the country with the highest number of Syrian refugees hosted in
the world. The needs of Syrian refugees in Turkey, as in all refugee groups, have differentiated
in the process.At the time of the immigration process began, while the needs such as security,
shelter and nutrition determine the basic needs of refugees; needs are differentiated in the
process by the effects of both individual and environmental factors. In addition to
differentiation, it can be stated that the existence of many categories of needs has been
continuing for more than eight years. The aim of this study is to determine the current needs of
Syrian refugees and to evaluate the basic conditions that determine these needs. In this
context, 860 Syrian refugees (47.2% men, 52.8% women) were interviewed between July 2018
and December 2018 through structured questionnaires. The identified needs are handled in 7
basic categories. The need for access to education (3,7%), the need for access to health
mechanisms (15,7%), the need to receive legal consultancy (12,3%), the need for access to
employment channels (3,6%), the need for recognition of identity (38,5%), psychological
support (6.6%) and social support (19.5%). The fields examined under the basic needs
categories determined in the result of the study were subdivided into subcategories and the
related categories were determined and attention was drawn to the shape of the relationship
between them. Another output of the study is the comparison of the needs categories that have
changed and remain constant in the process. At the same time, this study allows the evaluation
of the factors that cause Syrian refugees to settle in the city of Bursa from the perspective of
“push and pull factors” and compare these factors with the needs of Syrian refugees.
Keywords: International migration, Syrian refugees, needs assessment
1. GİRİŞ
Dünyada yaklaşık 68.5 milyon kişi ülkelerindeki iç-çatışmalar ve şiddet nedeniyle yaşadıkları
bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yıkıcı etkilere sahip
olan ve bununla birlikte en büyük göç akınını tetikleyen Suriye iç savaşında 6.3 milyon kişi
yerinden edilerek Suriye dışındaki ülkelere iltica etmek durumunda kalmışlardır. Suriyeli
mülteciler1 dünyada 125 farklı ülkeye sığınmışlardır ancak bu mültecilerin sayıları bakımından
1

Suriye’den gelen göçmen grubu temel olarak hukuki statüleri bakımından Geçici Korunma Statüsünden
yararlanan bireylerden oluşmaktadır. Fakat bu çalışmada kavram kargaşasını önlemek amacıyla mülteci
terimine yer verilmiştir.
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etkilediği ülkelerin başında Suriye’ye komşu olan Ürdün (653,000), Lübnan (992,100) ve
Türkiye (3,424,200) gelmektedir (BMMYK, 2017: 14). 2019’a gelindiğinde Türkiye’deki
Suriyeli mülteci nüfusu 3.6 milyonu aşmıştır2 .
Mülteciler göç ettikleri ülkelerde kamplarda ya da kentlerde yerleşim göstermektedirler.
Türkiye’de Suriye krizinden etkilenen mültecilerin barındığı 8 farklı ilde 13 barınma merkezi
bulunmaktadır3. Bu merkezlerde mültecilerin market, ısınma, barınma, güvenlik, ibadet, alt
yapı, haberleşme, tercümanlık, psikososyal destek, bankacılık, çamaşırhane, bulaşıkhane ve
banyo gibi birçok ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır (Öztürk, 2015). Ayrıca bu merkezlerde
internet hizmeti, televizyon odaları ve dinlenme odaları, boş zamanları değerlendirme
amacıyla etkinlik alanları, çocuk ve oyun parkları da bulunmaktadır(AFAD, 2016: 46). Gerek
mülteci kamplarında yaşanan kimi güçlükler gerek bu kamplarda sağlanan hizmetlerin belli bir
kapasiteye sahip olması nedeniyle dünyada yaygın olduğu gibi Türkiye’de de mültecilerin
kamp dışı alanlarda yaşamasına neden olmuştur. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yaklaşık
%96’sı çeşitli illerde yaşayan kent mültecileridir4. Geçici barınma merkezlerinde sağlanan
birçok hizmetten yararlanamayan kent mültecileri yaşamlarını kendi imk}nları doğrultusunda
sürdürmeye çalışmaktadırlar. Kamp dışında yaşayan ve kent mültecileri olarak adlandırılan
mültecilerin temel olarak barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve istihdam ihtiyaçları
bulunmaktadır (Kanat ve Üstün, 2015: 22).
1.1.

Suriyeli Mültecilerin İhtiyaçları ve Sorunları

Suriye krizi nedeniyle Türkiye’ye yönelen göç dalgasının başlangıcından bu yana 8 yıl
geçmiştir. Temel ihtiyaç alanlarında çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmasına rağmen
Suriyelilerin günlük yaşamını sürdürürken karşılaştıkları sorunlar devam etmektedir. Bu
sorunlar birbiriyle bağlantılı alanlarda çeşitli ihtiyaçlar çerçevesinde şekillenmektedir.
Barınma, beslenme, temizlik, ısınma gibi temel ihtiyaçların yanı sıra eğitim, sağlık, istihdam
alanlarında da çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır.
1.1.1.

Eğitime İlişkin Sorunlar

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen toplantıda eğitim çağında bulunan 976 bin
200 Suriyeli öğrencinin 608 bin 84’ünün eğitime erişim sağladığını açıklamıştır5. Okul
2

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
(21.02.2019).
3
Göç idaresi Şubat 2019 verilerine göre geçici barınma merkezlerinde 142.290 Suriyeli mülteci
bulunmaktadır. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
4
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
(21.02.2019).
5
http://www.meb.gov.tr/bakan-yilmaz-608-bin-suriyeli-cocugun-egitime-erisimisaglanmistir/haber/15549/tr (31.01.2018)
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çağındaki Suriyeli öğrencilerin çoğunluğu eğitim hayatında olmasına rağmen eğitime erişimde
ya da eğitimin sürdürülmesinde birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Eğitime erişimdeki temel
engeller arasında ailelerin gelirlerinin düşük olması ve bu nedenle çocukların çalışmak
zorunda kalması yer almaktadır (Taştan ve Çelik,2017: 36). Diğer bir neden ise dil bariyeridir.
Çocuklar bilmedikleri dildeki müfredatı takip etmekte zorluk yaşamaktadırlar, Türk
arkadaşlarıyla iletişim kurmakta güçlük yaşamaktadırlar ve uyum problemleri nedeniyle
çocukların okula gitme motivasyonları düşmektedir (Uzun ve Bütün, 2016). Okula devamsızlık
ise en çok lise çağı çocuklarda görülmektedir. Lise çağındaki Suriyeli gençler ya erken yaşta iş
hayatına atılmak durumunda kalmaktadır ya da kültürel nedenler dolayısıyla erken yaşta
evlendirilmektedirler (Taştan ve Çelik, 2017: 39). Sirin ve Sirin (2015)’in 2012-1013 yıllarında
Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde 311 çocuk ile yürüttükleri çalışmanın sonuçlarına göre
Suriyeli çocukların savaş süresince çeşitli travmatik deneyimlerine maruz kaldıkları ve bu
nedenle travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve psikosomatik rahatsızlıklar başta olmak
üzere farklı psikolojik problemler yaşadıkları sonucuna varmışlardır. Bu sıkıntılar nedeniyle
çocuklar okul ortamına adapte olmakta sıkıntı yaşamakta, eğitime hiç devam etmemekte ya da
eğitimi yarıda kesebilmektedirler.
1.1.2. Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşanılan Sıkıntılar
Suriyeli mültecilere “geçici koruma statüsü” verilerek başta sağlık hizmeti olmak üzere acil
ihtiyaçlara erişimin sağlanmasında önemli düzenlemeler yapılmıştır. “Geçici Koruma Kimlik
Belgesi” aracılığıyla kamu hastaneleri ve göçmen sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak tedavi
görebilmektedirler. Bu olanaklara rağmen sağlık hizmetlerine erişimde birtakım sıkıntılar
yaşanabilmektedir. Örneğin; Suriyeliler kayıtlı oldukları illerdeki sağlık merkezlerinde ücretsiz
tedavi görebiliyorken kayıtlı oldukları il dışındaki merkezlerde ise sorun yaşamaktadırlar
(Harunoğulları, 2016; Türk Tabipleri Birliği, 2014). Paksoy ve arkadaşlarının (2015)
çalışmasında ise Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerinden yeterli düzeyde
yararlanamadıklarının bilgisine ulaşılmıştır. Özellikle kamusal alanda daha az görünen
kadınların sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşadığı görülmektedir (Barın, 2015).
Bunlara ek olarak sağlık personelinin Suriyelilere yönelik olumsuz tutumları, doktorların
kendileriyle yeteri kadar ilgilenmemeleri ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması gibi
durumlar Suriyelilerin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır (Önal, 2016). Türk
Tabipleri Birliği’nin 2014 yılında yürüttükleri çalışmada dil problemleri nedeniyle sağlık
hizmetlerinden yararlanma konusunda Suriyeli mültecilerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları
ve sağlık kurumlarını bilmedikleri ortaya çıkmıştır.
1.1.3. İstihdam Sorunları
“2016/8375 sayılı Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik”
kapsamında 6 aydan fazla bir süre Türkiye’ de kayıtlı olarak geçici bir kimliğe sahip olan
Suriyeliler çalışma hakkına erişebilmektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren çalışma izni
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verilen Suriyeli sayısı 30 bine bile ulaşmamıştır1. Bu veriler doğrultusunda kayıt dışı
çalışmanın önemli bir sorun olarak durduğunu söylemek mümkündür. Kayıt dışı çalışan
Suriyeliler vasıfsız işlerde düşük ücretle çalıştırılmakta ve ücretlerinin düşük olması nedeniyle
Türk ve Suriyeli çalışanlar arasında dengesizlikler oluşmaktadır. Hatta ücret dengesizliği
nedeniyle Türk işçileri çalıştırmayı tercih etmeyen işverenler nedeniyle haksız rekabet ortamı
doğmakta ve bu durum Türk-Suriyeli arasında çatışmalara sebep olabilmektedir (Taş ve
Özcan, 2018).
1.2. Suriyeli Mültecilerin Türkiye İllerine Yerleşim Dağılımları
Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin sayıları bakımından en çok yerleştikleri iller genel
olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis gibi sınır illerinde ve bu illere yakın olan Adana, Mersin
gibi şehirlerdir. Bu illerin batısında bulunan İzmir, İstanbul, Konya, Ankara ve Bursa ise en çok
Suriyeli mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan şehirler arasındadır. İstanbul sayı bakımından en
çok sayıda mülteciyi barındırmaktadır (557,736). Bunun ardından gelen Bursa (164,379) ise
batı illerinde kendi nüfusuna oranla en çok Suriyeli mülteciye (%5.60) ev sahipliği yapan il
konumundadır. Şekil 1’de sayı bakımından en çok Suriyeli mültecinin bulunduğu iller yer
almaktadır. Tablo 1’de ise il nüfus oranına göre mülteci yoğunluklarının olduğu bilgiler
bulunmaktadır.
Şekil 1. Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Sayılarına Göre En çok Yerleştikleri İller (Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, Şubat 2019)

1

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201812171036658827-binlerce-suriyeli-calisma-izni-aldi-/
(17.12.2018)
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Tablo 1. Suriyeli Mültecilerin İl Nüfusuna Göre Yoğunlukları (Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü, Şubat 2019)
İl
Kilis
Şanlıurfa
Gaziantep
Mersin
Adana
Bursa
Konya
İstanbul
İzmir
Ankara

Oran
%84.36
%22.79
%21.20
%11.50
%10.59
%5.67
%4.87
%3.71
%3.31
%1.64

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Bursa ilinde yaşayan kent mültecilerinin yaşam deneyimlerinden yola
çıkarak genel yaşamsal ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Bu çalışmanın Bursa’da yürütülmüş
olmasının temel nedenleri mevcut çalışmaların genellikle sınır illerinde yürütülmüş olması ve
Bursa’nın batı illeri içerisinde gerek mülteci nüfusu gerekse yerel halka oranı bakımından en
çok mülteci yoğunluğuna sahip il olmasıdır.
2.2. Örneklem
Bu çalışmanın veri toplama süreci Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı’nın
Bursa şubesinde görev yapan üç vaka çalışanı tarafından tamamlanmıştır. İnsani yardım
alanında faaliyetler gösteren Mavi Hilal Vakfı Bursa şehrinde koruma projesi yürütmektedir.
Bu proje kapsamında mültecilerin ihtiyaçları belirlenerek uluslararası ve ulusal yasalara uygun
olarak yaşamlarının idame ettirmeyi amaçlayan kimi faaliyetler düzenlenmektedir. Bu nedenle
birçok Suriyeli mülteci insani alanda çalışan birçok sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi
Mavi Hilal Vakfı Bursa şubesine de ihtiyaçlarını belirtmek üzere gelmişlerdir.
Yapılan çalışmada geçici koruma altındaki toplam 860 Suriyeli görüşmeci ile yarı
yapılandırılmış soru formları aracılığı ile ihtiyaç tespit değerlendirmesi yapılmıştır.
Katılımcılar hem ihtiyaç sahibi yetişkinlerden hem de ebeveynleri eşliğinde katılım gösteren
çocuklardan oluşmaktadır. Katılımcıların %52,8’i kadın (N=453), %47,2’si ise erkektir
(N=407). Katılımcıların cinsiyetleri bakımından yaş kategorilerine göre düzenlenmiş bilgiler
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Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2’den takip edileceği üzere yararlanıcıların büyük bir kısmı
18-59 yaş aralığında yer alan kadın ve erkeklerden oluşmaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Yaş Kategorileri
Yaş Kategorisi

Erkek

Kadın

0-4

26

29

5-11

75

53

12-17

42

35

18-59

250

318

+60

14

17

Toplam

407

453

3.2. İhtiyaçların Kategorilendirilmesi
Alt kategorilerin birleştirilmesi ve soyutlanması suretiyle oluşturulan ihtiyaç kategorileri
temel olarak yedi ana başlıkta toplanmıştır (bkz Tablo 3). Kayıtlanma olarak belirlenen ana
kategori; kimlik güncelleme işlemleri, kimlikleri başka şehirlere kayıtlı mültecilerin ikamet
ettikleri şehirlere sevk işlemleri, yeni doğan kimlik kayıtları, kayıtlanma sürecinde yanlış
kayıtlanan bilgilerin düzenlenmesi ve kimlik kayıp işlemlerini kapsamaktadır. İkinci kategori
hukuki danışmanlık ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Bu kategori kişilerin Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlık işlemlerini, aile birleşim işlemlerini, Suriye’ye gönüllü geri dönüş işlemlerini,
Türkiye’de yasal olarak çalışabilmeleri için gerekli olan çalışma izni işlemlerinden
oluşmaktadır. Eğitime erişim ihtiyacı kategorisi ise Suriyeli mültecilerin dil bakımından
entegrasyonlarının oluşturulması için açılmış kurslara yönlendirilmelerini, meslek edinebilme
ya da vasıflarını arttırma amaçlarıyla oluşturulmuş meslek edinme kurslarına erişmelerini,
okula yeni kayıt çağındaki çocukların okullara kayıtlanmasını, Suriye’de eğitime başlayıp
Türkiye’de yarım kalan ya da Türkiye’deki eğitimini yarıda kesmiş kişilerin okullara
devamlılığının sağlanmasını, Türkiye’de bir üst eğitim kurumuna geçişlerde uygulanan
sınavların sistemlerine erişimini ve bu sistemlerin öğrenilme işlemleri ile Suriye’de eğitim
almış kişilerin eğitim seviyelerine göre denklik alma işlemlerinden oluşmaktadır.
Sağlık mekanizmalarına erişim kategorisi kişilerin gerek dil bariyeri gerekse bilgi eksikliği
nedeniyle nitelikli şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanamayışlarından doğan ihtiyaçlarını ve
bedensel ya da zihinsel engel durumlarının tespit edilmesi ve bu doğrultudaki haklardan
yararlanabilme ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Psikolojik destek olarak belirlenen kategoride ise
kişilerin gerek önceki gerekse de şimdiki yaşantısından kaynaklı yaşadıkları psikolojik
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sıkıntıların çözümlenmesi için bireysel, çift ya da aile danışmanlığı alma ihtiyacını
içermektedir. Sosyal Destek dil bariyeri nedeniyle kişilerin rahat erişim sağlayamadıkları
hizmetlerin çözümlenmesi ihtiyaçlarını, finansal nedenlerle ya da bilgi eksikliği nedeniyle
yaşadıkları erişim problemlerini, Türkiye’de sosyal hayata d}hil olmaya dair ihtiyaç duydukları
bilgilendirilmeleri içermektedir. Son olarak istihdam kanallarına erişim kategorisi altında ise
kişilerin sahip oldukları vasıflara uygun iş bulma ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları
içermektedir.
Tablo 3. Suriyeli Mültecilerin Kategorilere Göre İhtiyaçlar Listesi
İhtiyaç Kategorileri
Kayıtlanma
Hukuki Danışmanlık

Eğitime Erişim
Sağlık Mekanizmalarına
Erişim
Psikolojik Destek
Sosyal Destek
İstihdam Kanallarına Erişim

Alt Kategoriler
Kimlik güncelleme, kimlik sevk işlemleri, yeni
kayıt, yeni doğan kaydı, kimlik bilgi düzenleme
Vatandaşlık işlemleri, aile hukukuna dair
ihtiyaçlar, ceza hukukuna dair ihtiyaçlar, Aile
birleşimi, üçüncü ülkeye yerleşim, gönüllü geri
dönüş, çalışma izni
Dil ve meslek kurslarına erişim, okula
kayıtlanma, sınav sistemine dair bilgilenme,
okula devamlılık sorunu
Randevu alma işlemleri, sağlık mekanizmalarına
erişime dair bilgilenme
Bireysel, çift ve aile psikolojik destek ihtiyacı
Dil
bariyerinin
giderilmesine
yönelik
çevirmenlik, ulaşım ihtiyacı, bilgilendirme
İş bulma, çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar

3. BULGULAR
3.1. Yaş Gruplarına Göre İhtiyaç Alanları
Tablo 4’ten de takip edileceği üzere; kayıtlanma, sosyal destek, sağlık ve hukuki
mekanizmalara erişim ihtiyacı tüm yaş gruplarında ortak olarak görülmektedir. Bu bölümde
yaş gruplarına göre farklılaşan ihtiyaçların genel değerlendirmesi yapılacaktır. Psikolojik
destek ihtiyacının ise 0-4 yaş arasındaki çocuklar dışında yine tüm yaş kategorinde ortaya
çıktığı belirtilebilir. İstihdam kanallarına erişim bakımından 18-59 yaş aralığındaki bireylerin
yanı sıra 12-17 yaş grubundaki çocukların da istihdam kanallarından yararlanmaya çalıştığı
görülmektedir. Aslında zorunlu eğitim çağı içerisinde bulunan 12-17 yaş kategorisinde
bulunan bireylerin bu hizmetlerden yararlanma ihtiyacının okullaşma oranları ve sosyoekonomik yapı ile doğrudan ilişkisi olduğu belirtilebilir. Bu bireyler ailelerinin sosyoekonomik yapısına kendi “cep harçlıklarını” çıkartarak değil, direkt bu yapının tüm yükünü
kendi üzerlerinde hissetmek suretiyle, yani destek değil sorumluluk hissi ile iş aradıkları
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söylenebilir. 60 yaş üzerindeki mültecilerden ise istihdam kanallarına erişim noktasında
herhangi bir ihtiyaçları olduğu bulunamamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasının temel
nedenlerinden birinin 60 yaş üstündeki kişilerin yaşları nedeniyle çalışmak istememeleridir.
Tablo 4. Yaş Gruplarına Göre İhtiyaçlar Listesi
Ana Kategoriler

0-4

Eğitim

5-11

12-17

18-59

✔

✔

✔

60+

Sağlık

✔

✔

✔

✔

✔

Hukuk

✔

✔

✔

✔

✔

Kayıtlanma

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Psikolojik Destek
İstihdam
Sosyal Destek

✔

✔

✔

0-4 yaş arasındaki çocuklar eğitim alanında ihtiyaçlarla danışmanlık hizmeti almama
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeninin bu yaş grubundaki çocukların
bakımlarının evde, ebeveynleri tarafından karşılanması ve bu nedenle kreş hizmetlerinden
yararlanmaya genel anlamda ihtiyaç duymamalarıdır. 5-11 yaş arasındaki çocuklar genelde
okula ilk kayıt işlemleri sırasında yaşadıkları sorunlar ya da okula kayıtlanma ile ilişkili bilgi
eksikliği nedeniyle danışmanlık almak istemektedirler. 12-17 yaş arasındaki çocukların eğitim
bakımından ihtiyaçları ise yoğun olarak okula devamlılık hususundadır. Büyük çoğunluğu
Suriye’de eğitim alırken Türkiye’ye iltica eden bu çocuklar Türkiye’de bulunan okullara devam
etme süreci hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Eğitim kanallarına erişim
ihtiyacı olan 18-59 yaş arasındaki yetişkinlerin ise genellikle Suriye’de bitirdikleri ya da yarıda
bıraktıkları üniversite eğitimlerinin Türkiye’de denkliğini alma ya da devamlılığını sağlama
konusunda bilgilendirilmeye ihtiyaç duymaktadırlar.
3.2. Katılımcıların Temel İhtiyaç Alanları
Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarında soyutlanarak elde edilen 7 temel kategori niceliksel olarak
değerlendirilmiştir (bkz. Tablo 5). Bu bağlamda katılımcıların %38.61’i kayıtlanma konusunda
kimi ihtiyaçlara sahiptir. Bu oran diğer ihtiyaç kategorilerine oranla daha yüksek
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seyretmektedir. Kayıtlanma kategorisi altında incelenen ihtiyaçların oranlarının en yüksek
seyretmesinin temel nedenleri şu şekilde belirtilebilir: İlki geçici koruma statüsüne sahip
Suriyeli mültecilerin herhangi bir kamu hizmetinden yararlanabilmesi için kimlik kartlarına
sahip olmaları ve koruma kapsamında kayıt aldıkları şehirlerde ikamet ediyor olma
gerekliliğidir. Yani herhangi bir mülteci örneğin Bursa’da kayıtlanmış bir mülteci eğitim ve
sağlık gibi (acil hizmetleri dışarıda bırakırsak) temel kamu hizmetlerinden ancak Bursa ilinde
yararlanabilmektedir. Bu nedenle ülke içerisindeki iç göç hareketleri, kimlik bilgilerindeki
hataları ya da kimlik kartlarının güncellenmemiş olması nedeniyle Bursa yerelindeki
katılımcıların en büyük ihtiyaç kategorisi kayıtlanma olarak ortaya çıkmaktadır.
En yoğun ikinci kategori olan sosyal destek ihtiyacı(%18,6) ise en temelde dil bariyeri
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Suriye’den Bursa’ya gelen mültecilerin büyük çoğunluğunun
anadili Arapça olan bireylerden oluştuğu belirtilebilir. Bu noktada kişilerin büyük oranda
çevirmenlik hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedirler. İhtiyaç duydukları herhangi
bir hizmete erişim sürecinde kendilerini ifade etmekte sorun yaşayan mültecilerin temel
ihtiyaçlarının dil bariyeri temelinde sosyal destek ihtiyacı olduğu görülmektedir.
Sağlık mekanizmalarına erişim ihtiyacı (%15.70) ise katılımcıların en çok ihtiyaç duydukları
alanlardan üçüncü konumda olduğu görülmektedir. Katılımcılar dil bariyeri nedeniyle MHRS
sisteminden randevu alamamakta, hekimle görüşmelerini sağlıklı bir şekilde sürdürememekte,
sağlık durumlarına ilişkin anlaşılır bilgiye ulaşamamakta ve sonuç olarak nitelikli bir tedavi
süreci geçirememektedirler. Bunun haricinde sağlık mekanizmalarından nasıl
faydalanacaklarını bilmemektedirler. Ayrıca mevzuatta belirtilmiş (örneğin engellilik
durumundaki haklar gibi) ayrıcalık ve haklardan haberdar değillerdir.
Türkiye’nin farklı bir yasal yapıya sahip olması nedeniyle kişilerin toplumda karşılaştıkları
birçok problem olduğu belirtilebilir. Suç kavramı temelde toplumsal yapı ve bu yapı dolayısıyla
yasalarla ilişkilidir. Kişilerin farklı bir toplumsal yapıdan gelmeleri ve Türkiye’nin yasalarını
bilmemeleri nedeniyle her bilmeyen birey gibi suç işleme potansiyeli taşıdığı belirtilebilir. Bu
doğrultuda sıkça karşılaşılan problemler çocuk yaşta evlilikler, çocuk işçiliği, vergi
yükümlülükleri, zorunlu eğitim, çalışma izni, resmi evlilik konularındadır.
Psikolojik destek ihtiyacı (%6.63) ise mültecilerin Suriye’de yaşadıkları savaşın
olumsuzluklarını ya da yeni bir kültüre yerleşme sürecinde yaşadıkları kültürleşme stresini
aşma ihtiyaçlarını kapsamaktadır. En çok 5-11 ve 12-17 yaş aralığındaki çocuklar psikolojik
destek alma ihtiyacıyla merkeze gelmektedirler. Okul çağındaki 5-11 yaş çocukları okullarda
hem kendi akranları hem de öğretmenleri tarafından zaman zaman ayrımcılığa maruz
kalmaktadırlar. Dilini bilmedikleri müfredatı takip etmekte ve okula uyum sağlamakta güçlük
yaşamaktadırlar. 12-17 yaş grubundaki çocuklar ise genel olarak savaşın yıkıcı boyutlarına
şahit olan çocuklardan oluşmaktadır. Travmatik yaşantı nedeniyle korku, stres, toplumdan
uzaklaşma, depresyon gibi psikolojik sıkıntıların yanı sıra eğitim sistemine entegrasyonda
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güçlükler de yaşamaktadırlar. Yetişkinlerin küçük bir kısmı bizzat kendileri için psikolojik
destek hizmetinden yararlanma ihtiyacındadırlar. Genelde çocuklarına danışmanlık sürecinde
ebeveynlerin yaşadıkları psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır ve yetişkinler ile
psikolojik destek sürecine dolaylı yollarla girilmektedir. Yetişkinler genellikle güncel
problemleri (finansal sıkıntılar, aile içi problemler, uyum stresi, yalnızlaşma vb.) nedeniyle
psikolojik rahatsızlık yaşamaktadırlar.
Eğitim mekanizmalarına (%3.84) ve istihdam kanallarına erişim (%3.49) ihtiyaçları ise genel
ihtiyaç kategorileri arasında sayısal bakımdan en az desteğe ihtiyaç duyulan alanlardır. Eğitim
mekanizmalarına erişim bakımından mültecilerin büyük problemler yaşamadıkları
görülmektedir. Özellikle 5-11 yaş kategorisinde bulunan okula yeni kayıt yaşındaki çocukların
okul kayıtlarının devletin sorumlu organları tarafından doğrudan yapılıyor olması mültecilerin
eğitim bakımından büyük problemlerle karşılaşma riskini ortadan kaldırmaktadır. Bunun
dışında eğitimde diğer temel ihtiyaçların 12-17 yaş kategorindeki çocukların okula devamını
sağlama ve çocuk işçiliği ile mücadele kapsamındaki ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıktığı
belirtilebilir.
İstihdam ihtiyaç oranının diğer ihtiyaçlara kıyasla daha az olmasındaki temel sebep Bursa’nın
özgül yapısı ile bağlantılıdır. Bursa bilindiği gibi büyük bir tekstil kentidir ve Bursa’da yaşayan
Suriyeli mültecilerin birçoğu yine tekstil altyapısının geliştiği Halep kentinden gelmektedir. Bu
nedenle kişilerin iş bulmak konusunda büyük bir problem yaşamadığı belirtilebilir. Fakat
istihdam ile ilişkili problemler, çalışma iznine tabi olarak istihdam edilme oranının düşük
olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 5. Katılımcıların İhtiyaç Kategorilerine Göre Dağılımı
Temel İhtiyaçlar Oranı

Kişi Sayısı

Yüzde

Kayıtlanma

332

38.61

Sosyal Destek

160

18.61

Sağlık Mekanizmalarına Erişim

135

15.70

Hukuki Danışmanlık Alma İhtiyacı

113

13.14

Psiko-Sosyal Destek

57

6.63

Eğitime Erişim İhtiyacı

33

3.84

İstihdam Kanallarına Erişim İhtiyacı

30

3.49

Toplam

860

100
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Göçler tarih boyunca, insanlığın var oluşundan bu yana hemen her an rastlanan bir toplumsal
olgudur. Tarihin her döneminde göçün zamanına, mek}nına, oluş şekline, göçün kaynak ve
yerleşim bölgelerine göre farklı etkilerle var olduğunu ve bu etkilerden etkilenen göçmenin
farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu belirtmek mümkündür. Göçmenin hukuki ve sosyolojik
anlamda çeşidine göre ya da yerleşim yapılan ülkede geçirilen zamana göre ihtiyaçlar
şekillenerek değişmektedir.
Suriyeli mülteci göçünün sekizinci yılında Bursa’da yapılan bu çalışmada mültecilerin
ihtiyaçlarının alt kategorilere sahip olan temel yedi kategoride değerlendirilebileceği
bulgulanmıştır. Çalışmanın sonuçları kişilerin en çok oranda kayıtlanma ile ilişkili ihtiyaçlara
sahip olduğunu göstermektedir. Bunun temel nedeni kişilerin ancak kayıtlanmak sureti ile
sahip olabilecekleri hak ve yükümlüklerden yararlanabiliyor olmalarıdır. Bu nedenle
kayıtlanma her yaş grubu için elzemdir.
Hemen hemen tüm ihtiyaç kategorileri ile bağlantılı genel problemin dil bariyeri olduğu açıktır.
Mülteciler haklarına erişiminde ve yükümlülüklerinin bilincine varmada ya da ihtiyaçlarının
giderilmesinde dil entegrasyonunun sağlanamamasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar.
Eğitim açısından Bursa yerelinde özellikle okula yeni kayıt dönemindeki çocuklar açısından
büyük problemler olmadığı görülmektedir. Ancak asıl büyük problemlerin 12-17 yaş
aralığındaki çocukların okula devamlılıklarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
durumun ortaya çıkmasında ailelerinin maddi yetersizliklerinin ya da çocukların okula devam
motivasyonunun tam olarak sağlanamamasının etkisi bulunmaktadır.
İleriki çalışmalarda Suriyeli mültecilerin başlangıçta ve süreç içerisindeki ihtiyaçlarının nasıl
evrildiğini ve hangi türdeki ihtiyaçların devamlılık içerisinde olduğu dönemsel karşılaştırmalı
olarak incelenebilir. Ayrıca bu konuda yapılacak boylamsal çalışmalar sayesinde mültecilerin
bu sorunlarla baş etme stratejileri hakkında bilgi alınması da mümkün olacaktır.
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ESKİ (2011) VE YENİ (2017) COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI

Yavuz DEĞİRMENCİ *
ÖZET
Günümüzde her alanda yaşanan hızlı değişimler, birey profilini de değiştirmiş ve toplumların
bireylerden beklentilerini farklılaştırmıştır. Çağın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, değer, tutum ve
yetilere sahip, geleceği inşa edebilecek bireylerin yetiştirtilmesi toplumların en önemli hedefleri
arasında yer alır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde eğitime büyük görevler düşmekte ve bu
sürecin önemli bir öğesini oluşturan programlar bu alanda ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada,
2005 yılında yeni bir vizyonla ortaya konulan ve daha sonraki yıllarda güncellenen 2011 yılına ait
coğrafya dersi öğretim programıyla 2017 yılında hazırlanan coğrafya dersi öğretim programı
öğrenme alanı, kazanımlar, beceriler, değerler gibi çeşitli alanlar açısından karşılaştırılması
amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan doküman inceleme deseni
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 2011 yılındaki öğretim programında
toplam 5 öğrenme alanı yer alırken, 2017 yılındaki programda toplam 4 öğrenme alanı yer
almıştır. 2011 yılındaki programda toplam 112 kazanıma yer verilmişken, 2017 yılında toplam
109 kazanım programda yer almıştır. Ayrıca genel amaçlar ve coğrafi beceriler açısından
programlar arasında büyük farklılıklar oluşmazken, en dikkat çekici farklılık 2017 yılındaki
programla birlikte gelen değerler ve çeşitli yetkinlik alanları olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim ve Öğretim, Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Dersi Öğretim Programı

COMPARİSON OF FORMER (2011) AND NEW (2017) GEOGRAPHY TEACHİNG CURRİCULUM
Abstract
The rapid changes in every field today have changed the individual profile and differentiated the
expectations of the communities from the individuals. It is among the most important goals of the
societies training individuals who will have the knowledge, skills, values, attitudes and abilities
needed by the age and who can build the future. In realizing these goals, there is a great deal of
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responsibility for training and the programs that constitute an important element of this process
are prominent in this field. In this research, a new vision was made in 2005 and updated in later
years It is aimed examine the geography lesson curriculum prepared in 2017 in terms of various
fields such as learning area, gains, skills, values. One of the qualitative research approaches,
documental analysis method was used in the study. According to the findings obtained in the
study, a total of 5 learning areas were included in the curriculum in 2011, while in the program in
2017, a total of 4 learning areas were included. In 2011, the program included a total of 112
acquisition, and in 2017, 109 acquisition were included in the program. While there are no major
differences between the programs in terms of general objectives and geographical skills, the most
remarkable difference was the values that came with the program in 2017 and various areas of
competence.
Keywords: Education and Training, Geography Education, Geography Teaching Curriculum
1. GİRİŞ
Türk Dil Kurumu tarafından “bir okulu bitirmek veya belirli bir alanda uzmanlaşmak amacıyla
okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, ders programı veya müfredat” şeklinde
tanımlanan öğretim programı, eğitim sistemi içerisinde sürecin en önemli unsurlarından birini
oluşturur. Nitekim öğretim programları derslerle ilgili öğretilmek istenenleri, kim ve ne zaman,
niçin ve nasıl öğretelim gibi soruların cevaplarını barındıran bir rehberdir denilebilir. Öğretim
programında yer verilen temel öğelere bakıldığında genel olarak eğitimin genel amaçları, ilgili
dersin amaçları, dersin vizyonu, dersin temel yaklaşımı ya da felsefesi, içeriği, ders kapsamında
verilmesi gereken kazanımlar, kullanılabilecek yöntem-tekniklerle öğretim yaklaşımları ve ölçmedeğerlendirme alanlarıdır. Bununla birlikte temel öğelerin yanında dersle ilgili öğrenme alanları,
derste kazandırılması öngörülen değerler, beceri ve kavramlara da yer verilir (Çoban ve Akşit,
2018: 480). Eğitim programları ve bunun bir parçasını oluşturan öğretim programları nasıl bir
eğitim ve nasıl bir gelecek sorularına cevaplar aranan çalışmalardır. Bu nedenle her devlet kendi
geleceği için sahip olduğu felsefi düşüncesi doğrultusunda bu programları hazırlar. Dolayısıyla
öğretim programları belirlenen eğitimsel amaçlara ulaşmada derslerin yapılandırılmasını içerir.
Bu amaçla her ders programı akademik ve pedagojik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda
yapılandırılarak ihtiyaç duyulan birey profili oluşturma ve ülke geleceği adına işlevsel hale
getirilir. Bu aynı zamanda öğrencilerin yaşama hazırlanmasını ve ihtiyaç duyulan nitelikleri
kazanmalarını sağlar (Karabağ, 2010:77). Ancak her ne kadar programlar, toplumların ve
devletlerin ihtiyaç duyduğu birey profilini yetiştirmek amacıyla hazırlansa da çağımızda yaşanan
hızlı değişimler ve gelişmelerin her alanda olduğu gibi eğitim ve programlar düzeyinde de
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yansımaları olmuştur. Bu nedenle ülkemizde programlar sık sık değişmekte ve ihtiyaç duyulan
birey profilini yakalamak adına yenilenmektedir.
Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim, birey ve toplumların değişen
ihtiyaçları, öğrenme-öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden
beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak
kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, kararlı, girişimci bir ruha ve iletişim
becerilerine sahip, empati yapabilen, yaşadığı ortama katkı sağlayabilen niteliklerdeki bireyleri
tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak olan öğretim
programları sadece bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve
beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıya göre hazırlanır (CDÖP, 2018: 4). Hızla
değişen dünya şartları ve artan etkileşim düzeyi ülkelerin eğitim sistemlerinde değişimler
yapmasını gerekli kılmaktadır. Çağın koşullarına uygun ve geleceği inşa edebilecek bireyler
yetiştirmek için programlar sürekli yenilenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde 2002 yılından beri
eğitim alanında önemli değişimler yaşanmakta ve programların yenilenmesi sonucunu
doğurmaktadır. Bu nedenle coğrafya dersi öğretim programı da bu süreçte farklı yıllarda
yenilenmiştir (Karabağ ve Şahin, 2007:55).
Eğitim ve öğretim programlarıyla ilgili yapılan tüm çalışmalar okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim düzeylerinde birbirini tamamlayıcı şu amaçlara ulaşmaya yöneliktir:
●

Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan bireylerin gelişim süreçleri dikkate alınarak
bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı bir şekilde gelişimlerini desteklemektir.

●

İlkokulu tamamlayan bireylerin gelişim düzeylerine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz
farkındalıkları çerçevesinde öz güven ve disipline sahip, günlük yaşamda ihtiyaç duyacağı
temel becerilerin kazandırılmasını sağlamak.

●

Ortaokula tamamlayan bireyler için milli ve manevi değerleri benimsemiş,
sorumluluklarının farkında ve haklarını kullanabilen, temel düzey beceri ve yetkinlikleri
kazanmalarını sağlamak.

●

Liseyi tamamlayan bireylerin daha önceki eğitimleri sürecinde kazanmış oldukları bilgi,
beceri, tutum ve yeterlilikleri geliştirerek, üretken, aktif, ülkemizin ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişimine katkıda bulunan temel beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe veya yükseköğretime ve de hayata hazır bireyler
olmasını sağlamaktır (CDÖP, 2018: 5).

İlgili literatür incelendiğinde öğretim programları ile ilgili (Gülersoy, 2007; Akengin, 2008; Gökçe
ve Kaya, 2009; Demirbaş, 2011; Değirmenci ve İlter, 2013) pek çok çalışmanın yapıldığı
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görülmektedir. Değişen koşullara daha iyi uyum sağlamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen
öğretim programları içerisinde coğrafya dersi öğretim programı da tekrardan yenilenmiş, 2017
yılında taslak program hazırlanmış ve 2018 yılında bu program yürürlüğe girmiştir. Yenilenen bu
programın genel yapısına ve temel felsefesine bakıldığında dünyada yaşanan değişim ve
yenilenme ile birlikte, coğrafyanın günlük yaşamla olan bağına daha fazla vurgu yapılmaya
çalışılmış, bazı kavram ve konular programdan çıkarılarak güncellenmiş, sınıf düzeyleri arasındaki
geçiş bütünlüğü dikkate alınmış, Milli Eğitimin temel ilkeleri ve genel amaçları da dikkate alınarak
bireylere çeşitli düzeylerde bilinç kazandırmak hedeflenmiştir. Ancak yenilenen programın neler
getirdiği ve önceki programdan farklı olarak nelerin yer aldığı ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada yenilenen coğrafya dersi öğretim programı incelenerek bir önceki
(2011) programla çeşitli açılardan karşılaştırılmış ve her iki program arasındaki farklı ve benzer
noktaların neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla birlikte ayrıca şu sorulara da
yanıtlar aranmaya çalışılmıştır:
●

Coğrafya dersi öğretim programlarının öğrenme alanları açısından dağılımı nasıldır?

●

Coğrafya dersi öğretim programlarındaki kazanımların sınıf düzeyleri açısından
dağılımları nasıldır?

●

Coğrafya dersi öğretim programlarının beceriler açısından dağılımı nasıldır?

●

Coğrafya dersi öğretim programlarının değerler açısından dağılımı nasıldır?

●

Coğrafya dersi öğretim programlarının yetkinlik alanları açısından dağılımı nasıldır?

●

Coğrafya dersi öğretim programlarının genel amaçları açısından dağılımı nasıldır?

2. YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan doküman inceleme deseni kullanılmıştır.
Doküman incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin incelenmesi ve analizini kapsar. Nitel araştırmalarda bu desen tek başına bir veri
toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleriyle de birlikte kullanılabilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmaya konu olan dokümanlar nitel araştırmalarda etkili bir
şekilde kullanılması gereken bilgi kaynaklarını oluşturur. Bu tür araştırmalarda, araştırmacı
ihtiyacı olan veriyi gözlem veya görüşmeye gerek duymadan elde eder. Bu durum araştırmacıya
kaynak ve zaman azısından bir tasarruf da sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Dolayısıyla
araştırmanın amacına uygun olarak ilk önce araştırmaya konu olacak dokümanlar belirlenmiş,
daha sonra dokümanların orijinalliğine dikkat edilmiş ve son olarak ulaşılan veriler analiz edilerek
sonuçlar paylaşılmıştır. Araştırmaya konu olan dokümanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
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yayınlanmış olan 2011 yılına ait coğrafya dersi öğretim programıyla, 2017 yılında yayınlanan ve
2018 yılında yürürlüğe giren coğrafya dersi öğretim programı olmuştur.
3. BULGULAR
Araştırmada ulaşılan bulgular problem durumunda verilen sorularda dikkate alınarak sırasıyla bu
bölümde verilmiştir. Tablo 1’de coğrafya dersi öğretim programlarının öğrenme alanları açısından
dağılımı verilmiştir.
Tablo 1. Coğrafya dersi öğretim programlarının öğrenme alanları açısından dağılımı
2011
Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mek}nsal Bir Sentez Türkiye
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum

2017
Doğal Sistemler
Beşerî Sistemler
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum

Tablo 1 incelendiğinde, 2011 yılına ait coğrafya dersi öğretim programında toplam 5 öğrenme
alanı yer alırken, 2017 yılına ait coğrafya dersi öğretim programında ise bir önceki programdan
farklı olarak "Mek}nsal Bir Sentez Türkiye" öğrenme alanı çıkarılarak öğrenme alanı sayısı 4’e
düşürüldüğü görülmektedir. Tablo 2’de coğrafya dersi öğretim programlarındaki kazanımların
sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 2. Coğrafya dersi öğretim programlarındaki kazanımların sınıf düzeylerine göre
dağılımı
Sınıf Düzeyleri
2011
2017
9. sınıf
26
22
10. sınıf
24
34
11. sınıf
33
29
12. sınıf
29
24
Toplam
112
109
Tablo 2 incelendiğinde, 9. sınıf düzeyinde 2011 yılı için 26 kazanıma yer verilmişken, yenilenen
programda bu düzeye ilişkin kazanım sayısı bir miktar azalarak 22’ye düşürülmüştür. 10. sınıf
düzeyi için 2011 yılına ait programda 24 kazanım yer alırken, 2017 yılında bu düzeye ilişkin
kazanım sayısı artarak 34’e ulaştığı görülmektedir. 11. sınıflar için kazanım durumları ise 2011 yılı
için 33 iken, yenilenen programla birlikte bu sayı 29’a düşürülmüştür. 12. sınıflar için ise 2011
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yılında 29 olan kazanım sayısı 2017 yılına ait programla birlikte 24’e düşürüldüğü görülmektedir.
Toplam kazanım sayıları dikkate alındığında ise 2011 yılı için tüm sınıf düzeylerinde 112
kazanıma yer verilirken, yenilenen programla birlikte bu sayı 109 olarak gerçekleşmiştir. Tablo
3’te coğrafya dersi öğretim programlarının beceriler açısından dağılımı verilmiştir.
Tablo 3. Coğrafya dersi öğretim programlarının beceriler açısından dağılımı
2011
Harita becerileri
Gözlem becerisi
Arazi çalışma becerisi
Coğrafi sorgulama becerisi
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve
yorumlama becerisi
Zamanı algılama becerisi
Kanıt kullanma becerisi
Değişim ve sürekliliği algılama becerisi

2017
Coğrafi gözlem
Arazide çalışma
Coğrafi sorgulama
Zamanı algılama
Değişim ve sürekliliği algılama
Harita becerileri
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama
Kanıt kullanma

Tablo 3 incelendiğinde, 2011 ve 2017 yıllarına ait coğrafya dersi öğretim programında yer alan
beceriler verişmiş, her iki yıla ait programlarda beceri sayılarına bakıldığında herhangi bir
değişikliğin olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak programlar beceriler açısından incelendiğinde
ciddi bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Tablo 4’te coğrafya dersi öğretim programlarının
değerler açısından dağılımı verilmiştir.
Tablo 4. Coğrafya dersi öğretim programlarının değerler açısından dağılımı
2011
Dayanışma
Hoşgörü
Bilimsellik
Sevgi
Saygı
Duyarlılık
Vatanseverlik
Barış
Estetik
Sorumluluk

2017
Adalet
Dostluk
Dürüstlük
Öz denetim
Sabır
Saygı
Sevgi
Sorumluluk
Vatanseverlik
Yardımseverlik
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Tablo 4 incelendiğinde, 2011 yılına ait coğrafya dersi öğretim programında toplam 10 farklı değer
kavramına yer verildiği, bu değerlerin ise “dayanışma”, “hoşgörü”, “bilimsellik”, “sevgi”, “saygı”,
“duyarlılık”, “vatanseverlik”, “barış”, “estetik” ve “sorumluluk” gibi değerlerden oluştuğu
görülmektedir. Yenilenen programla birlikte toplam değer sayısında herhangi bir değişiklik
olmazken, bazı değer kavramlarının değiştiğini söylemek mümkündür. 2017 yılına ait programda
yer alan değerler ise sırasıyla “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”,
“sorumluluk”, “vatanseverlik”, ve son olarak “yardımseverlik” gibi değer kavramlarıdır. Tablo 5’te
coğrafya dersi öğretim programlarının yetkinlik alanları açısından dağılımı verilmiştir.
Tablo 5. Coğrafya dersi öğretim programlarının yetkinlik alanları açısından dağılımı
2011

2017

-

Anadilde iletişim

-

Yabancı dillerde iletişim

-

Matematiksel yetkinlik ve
bilim/teknolojide temel yetkinlikler

-

Dijital yetkinlik

-

Öğrenmeyi öğrenme

-

Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili
yetkinlikler

-

İnisiyatif alma ve girişimcilik

-

Kültürel farkındalık ve ifade:

Tablo 5 incelendiğinde, 2011 yılına ait programda herhangi bir yetkinlik alanına yer verilmezken,
yenilenen programla birlikte bazı yetkinlik alanlarına yer verildiği tespit edilmiştir. Yenilenen
coğrafya dersi öğretim programıyla birlikte hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bireylerin
kişisel, sosyal, akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan bazı
yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında toplam 8 yetkinlik alanı belirlenerek
yeni programda yerini aldığı görülmektedir. Bu yetkinlik alanları ise sırasıyla “Anadilde iletişim”,
“Yabancı dillerde iletişim”, “Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler”, “Dijital
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yetkinlik “, “Öğrenmeyi öğrenme”, “Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler”, “İnisiyatif alma ve
girişimcilik” ve son olarak “Kültürel farkındalık ve ifade” şeklide belirtilmiştir. Tablo 6’da Coğrafya
dersi öğretim programlarının genel amaçları açısından dağılımı verilmiştir.
Tablo 6. Coğrafya dersi öğretim programlarının genel amaçları açısından dağılımı
2011

2017

Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve
metodolojisini kullanarak araştırmalar yapar
ve sonucunu raporlaştırır.

Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve
araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar
yapması ve sonucunu raporlaştırması.

. İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi
sorgulama becerileri kazanır.
Evrene ait temel unsurları yaşamla
ilişkilendirir.
Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve
değişimini kavrar.
Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve
dünyaya ait mek}nsal değerlere sahip çıkma
bilinci geliştirir.
Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk
bilinci geliştirir.
Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve
sürekliliği için mek}nsal planlamanın önemini
kavrar.
Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında
“tasarruf bilinci” geliştirir.
Mek}nsal süreçlerin yerel ve küresel
etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu
kılınmasının önemini kavrar.
Doğal afetler ve çevre sorunlarını
değerlendirerek korunma ve önlem alma
yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan
çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik
örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü
kavrar.

İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi becerileri
kazanması,
Evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirmesi,
Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini
kavraması,
Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya
ait mek}nsal değerleri anlama ve bu değerlere
sahip çıkma bilinci geliştirmesi,
Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci
kazanması,
Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği
için mek}nsal planlamanın önemini kavraması,
Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf
bilinci” geliştirmesi,
Doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel
etkileşim içinde işleyişini anlamlandırması,
Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının
önemini kavraması,
Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek
bunlardan korunma ve önlem alma yollarına
yönelik uygulamalar geliştirmesi,
Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel,
kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası
ilişkilerdeki rolünü kavraması,
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Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan
Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler
açısından konum özelliklerini kavrayarak
sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
Coğrafi
değerlerin
“vatan
bilincinin”
kazanılmasındaki önemini özümser.
-

Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin
bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum
özelliklerini kavrayarak ülkesinin sahip olduğu
potansiyelin bilincine varması,
Coğrafi bilgilere sahip olmanın “vatan bilinci”
kazanılmasındaki önemini kavraması,
Türkiye’nin yeni vizyonuna uygun olarak başta
Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve
ülkeler olmak üzere dünyadaki gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olması
amaçlanmaktadır.

Tablo 6 incelendiğinde, 2011 yılına ait programda coğrafya dersi öğretim programının genel
amaçlarını ortaya koyan toplam 14 amaca yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte yenilenen
programda yer verilen genel amaçlar incelendiğinde ise aslında her iki programın genel amaçlar
açısından ciddi farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. Ancak yenilenen (2017) programda genel
amaç sayısı önceki programdan farklı olarak 15’e çıkarılmış ve “Türkiye’nin yeni vizyonuna uygun
olarak başta Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve ülkeler olmak üzere dünyadaki
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olmak” şeklinde yeni bir genel amaç
ifadesi eklenmiştir.
4. SONUÇ
Araştırmada 2005 yılında yeni bir vizyonla ortaya konulan ve daha sonraki yıllarda revize edilen
2011 yılına ait programla, 2017 yılında yeni bir bakış açısıyla güncellenen ve 2018 yılanda
uygulamaya konulan coğrafya dersi öğretim programları çeşitli açılardan karşılaştırılarak
incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2011 yılına ait öğretim programında toplam 5 öğrenme alanı
yer alırken, 2017 yılındaki programda ise bir öğrenme alanı çıkarılmış ve toplam 4 öğrenme
alanına yer verilmiştir. Yine 2011 yılındaki programda tüm sınıf düzeylerinde toplam 112
kazanıma yer verilmişken, 2017 yılında toplam 109 kazanıma yer verildiği görülmüştür. Ayrıca
her iki programda genel amaçlar ve coğrafi beceriler açısından büyük ve ciddi farklılıklar
oluşmazken, en dikkat çekici farklılığın 2017 yılındaki programla birlikte gelen değerler ve çeşitli
yetkinlik alanlarının olduğu tespit edilmiştir. Değerler açısından her iki program aynı değer
sayısına yer verirken, önceki programda değerlere bir paragraf içerisinde değinilmiş ancak yeni
programda bazı değer kavramları değişmekle birlikte değerlerin kazanımlarla ilişkisi açık bir
şeklide kurularak ifade edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca önceki programdan farklı olarak yenilenen
programın belki de getirmiş olduğu en önemli farklılık, yeni programla birlikte gelen ve Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında yerini alan çeşitli yetkinlik alanları olduğu tespit
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edilmiştir. Sonuç olarak ihtiyaçlar ve yaşanan gelişmeler kapsamında yenilenen coğrafya dersi
öğretim programı bu alana yeni bir heyecan ve dinamizm getireceği düşünülmektedir. Ancak
yenilenen programın etkili ve verimli bir şekilde işlevsel olabilmesi için programın uygulayıcısı
olan coğrafya öğretmenlerinin de program hakkında görüş ve düşünceleri mutlaka dikkate
alınmalıdır. Bununla birlikte coğrafya öğretmenlerinin yenilenen programın içeriği, önceki
programlardan farklı olarak nelerin değiştiği, bu değişimin amacı ve değişimle birlikte nelere
dikkat edilmesi gerektiği konularının açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili çalışmaların da göz ardı
edilmemesi gerektiği açıktır. Çünkü yenilenen programda oluşturulmak istenen değişimin
öğretmenler tarafından da fark edilmesi programın etkililiği ve verimliliği açısından önemli
görülmektedir.
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LİSELERDEKİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(KANDIRA ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ)
Dilek SARIKAYA*
ÖZET
Bu araştırmanın amacı liselerdeki öğrenci kulüpleri hakkında öğrencilerin görüşlerini
belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ili Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra
Anadolu Lisesi’ nde, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okumakta olan 30 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır.
Araştırma nitel araştırma örneği olup veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma
sonucunda öğrenci kulüplerinin işlevsel olmadığı, kulüp etkinlikleri hakkında öğrencilerin genel
olarak habersiz olduğu, etkinlik sayısının yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci kulübü, lise öğrencisi, sosyal etkinlik, sosyal beceri.
STUDY OF STUDENT OPINIONS IN THE HIGH SCHOOL STUDENT CLUBS
( KANDIRA ANATOLIAN HIGH SCOOL)
Abstract
The aim of this research is to determine the students' opinions about the student clubs in high
schools. Participants, consisted of 30 students who were studying in Kandıra Anatolian High
School in Kandıra, Kocaeli and in the years of 2017-2018. In this research, the interview form
prepared by the researcher was used. The research is a qualitative research sample and the data
are analyzed with content analysis method. As a result of the study, it was concluded that student
clubs were not functional, students were unaware of club activities and the number of activities
was insufficient.
Keywords: Students club, High school student, Social activity, Social skill.

GİRİŞ
Ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan bireyler, adolesan çağ olarak da ifade
edilebilen ergenlik dönemi içerisinde yer alırlar (Yörükoğlu, 2000). Çocukluktan yetişkinliğe
geçişin yaşandığı ergenlik döneminde bireyin hem çevresinde hem de iç dünyasında önemli
değişiklikler meydana gelmektedir. Bu dönemde kurulan sosyal ilişkiler ve çevreyle etkileşimler
giderek basitlikten uzaklaşmakta ve bu durum bireyin daha fazla sorumluluk almasını beraberinde
getirmektedir (Dikmeer,1997).
Kişinin diğer insanlarla etkili iletişim kurabilmesi ve sağlıklı ilişkiler yaşayabilmesi için gerekli bir
takım beceriler vardır. Sosyal beceriler denilen bu becerilerin kullanılması yoluyla insanlar
birbirleri ile iletişime girerler ve etkileşim yaşarlar (Bacanlı, 1999). Kuzgun’ a göre sosyal beceri,
bireyin toplum için gerekli becerileri kazanabilme potansiyeli; diğer bireyleri anlama ve onlarla
işbirliği kurabilme, sorumluluk üstlenebilme gibi becerilerdir ( Akar ve Nayir, 2015). Sosyal
becerileri uygun bir şekilde kullanabilen kişi, duruma göre duygu, düşünce ve isteklerini çevresine
aktarabildiğinden dolayı çevresiyle olan iletişiminde çok fazla problem yaşamamaktadır (Albayrak
Arın, 1999). Özellikle yetişme çağındaki bireyin sosyal becerilerinde eksik kazanım olması
durumunda ise gelecek yıllarda suç işleme, okulu bırakma, düşük akademik başarı, anti sosyal
davranışlar, alkolizm ve yetişkin psikozları gibi durumların yaşanma riski artmaktadır (Elibol ve
Gültekin, 2008).
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Okul ortamında öğrencilere sosyal beceriler kazandırmaksa sosyal etkinlikler aracılığı ile mümkün
olmaktadır. Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen çalışmalar ve aktiviteler, öğrencilerin
akademik ve pratik eğitimlerine destek olur. Temel ilkesi yaparak ve yaşayarak öğrenme olan
sosyal etkinlikler sayesinde öğrenciler eğitim sisteminin de öngördüğü biçimde doğal bir çalışma
fırsatı ve ortamına kavuşmuş olur (Canbay, 2007).
Öğretmenlerin ve ya öğrencilerin öğrenim sürecine dair yaptıkları tüm hazırlıkların yeterli
seviyede olması, süreç sonunda ulaşılması gereken hedeflere varılmasına ve öğrencilerde
meydana gelmesi planlanan davranış değişiklerinin gerçekleşmesine yetmeyebilir. Ders süresinin
yeterli gelmediği kimi hedeflere ulaşmak adına ders dışı etkinlikler oldukça önemlidir. Bunun yanı
sıra öğrencilerin ders esnasında edindikleri yeni bilgileri kendi zihinlerinde yeniden yapılandırma
ve bunları özgün bir forma getirme, kendi bilgilerini üretme ve bunları yerinde ve zamanında işe
koşma becerilerini geliştirebilmeleri için ders dışı etkinlikler büyük önem arz etmektedir
(Albayrak ve diğerleri, 2004). Okullarda tamamen öğretim programlarına uygun ve öğrencilerin
ilgi, istek ve ihtiyaçlarını baz alarak şekillenmiş dersler okutulsa bile yeterli gelmedikleri alanlar
olacağı görüşü kabul görmektedir. İşte ders dışı sosyal etkinlikler bu alanlara ulaşılması ve eksiğin

kapatılmasında, öğrencilerin gelecek yaşamlarına
kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır (Köse, 2004).

katkıda

bulunacak

davranışların

Ülkemiz okullarında ders dışı sosyal faaliyetler, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne bağlı olarak planlanmakta ve yapılmaktadır. 2005
yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı “resmî, özel ilköğretim ve ortaöğretim okul,
kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye,
yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esaslarını
düzenlemektir.” (MEB, 2005). Bu yönetmeliğe göre okullarda sosyal etkinlikler, danışman
öğretmenlerin rehberliğinde olup; öğrenci kulüplerinin kurulması ve toplum hizmeti
çalışmalarının yapılması şeklinde gerçekleşmektedir.
Yönetmelikte kültür edebiyat, spor, bilim-fen, tiyatro, satranç, izcilik, meslek tanıtma, bilinçli
tüketicilik, yeşili koruma gibi konuların bulunduğu 32 farklı öğrenci kulübü kurulması
önerilmektedir. Ayrıca okulların kendi ihtiyaçları ve koşullarına uygun biçimde bazı kulüplerin
çıkarılıp, farklı konularda öğrenci kulüplerinin açılabileceği belirtilmektedir. (Akar ve Nayir,
2015). Eğitim sistemleri içinde önemli bir konuma sahip olan öğrenci kulüpleri; konuları, isimleri
ve içerikleri değişmekle beraber pek çok ülkenin eğitim yapılanmasında uzun yıllardır
bulunmaktadır. Öğrenci kulüpleri; bireyin kendini gerçekleştirmesi ve içinde bulunduğu çağa
uyumlu ve faydalı bir birey olarak yetişmesi için okul içinde ve dışında çeşitli sosyal etkinliklerin
öğrenci grupları halinde gerçekleştirilmesi amacıyla varlığını sürdürmektedir (Yiğit, 2008).
Ortaöğretim kurumlarında verilen eğitim; bireylerin kişilik gelişimlerinin desteklenmesinde, ilgi
alanlarını ve yeteneklerini keşfedilip geliştirebilecekleri ortamların yaratılmasında önemli rol
oynamaktadır. Öğrencilerin sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri farklı sorunları nasıl
çözebileceklerini öğrenmelerini, tecrübe edinebilecekleri fırsatlar yaratarak sosyal hayata
hazırlanmalarını sağlamaktadır (Seçkin, 1996). Sosyal etkinliklerin doğru biçimde planlanması ve
etkili yürütülmesi sonucunda öğrencilere pek çok katkısının olduğu bilinmektedir ( Yiğit, 2008).
Sosyal etkinlikler ve öğrenci kulüplerinde yapılan çalışmaları sırasında öğrencilerin birbirleriyle
olan etkileşimlerinin arttığı, işbirliği kurma ve kendi kendini yönetebilme becerilerinin geliştiği ve
böylelikle toplumsal yaşamda aktif bir rol üstlenebilme yetileri de arttığı bilinmektedir.(Büküşoğlu
ve Bayturan, 2005).
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alt sosyoekonomik düzeydeki bazı ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında şiddetin azalması amacıyla yürütülen çalışmalarda alınan önlemler
arasında; öğrencilerin zamanlarını çoğunlukla okulda geçirmelerinin sağlanması, okullardaki
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sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması ve öğrencilerin kendilerini kanıtlamalarına imkan
verilmesinin sağlanması yer almaktadır Ve alınan bu önlemler sonucunda okullarda şiddet
olaylarının %80 oranında azaldığı, disiplin suçlarının ise %76’ya düştüğü görülmüştür (Özay, 2008
; Akt: Apaydınlı ve Şentürk, 2012).
Okulların sosyal kulüp çalışmalarını ne derece etkili yürüttüğü, hangi sorunlarla karşılaşıldığı ve
çözüm önerilerini konu edinen bazı araştırmalar bulunmaktadır. Eroğlu (2008) katılımcı olarak
kulüp rehber öğretmenleri, kulüp yöneticisi öğrenciler ve okul yöneticilerinin yer aldığı
araştırmasında, sosyal kulüp çalışmaları sırasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri
incelenmiştir. Eroğlu’na (2008) göre, okullarda gerçekleştirilen sosyal kulüpler ve etkinlikler
hakkında okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin yeterli bilgisi
bulunmamaktadır ve fazla önemsememekle birlikte yapılanlar çoğunlukla k}ğıt üzerinde
kalmaktadır Canbay’ın (2007) çalışmasında ilköğretim kurumlarında müzik kulübünün işlev ve
önemini vurgularken, Gökyer ve Zincirli (2011) tarafından, kulüp çalışmalarının gerçekleştirme
düzeyine ilişkin bir araştırma yürütülmüştür. Danışman öğretmen ve kulüp temsilcisi
öğrencilerinin algılarını inceleyen Gökyer ve Zincirli (2011) okullarda kimi kulüplerin hiç
kurulmadığı, kimilerinin tanınmadığı, kimilerininse temsilcisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Karslı (2006) ilköğretim okullarında yürütülen sosyal kulüp etkinliklerinin öğrencilerin
yöneticilik niteliklerinin gelişmesine etkisini incelemiştir. Bunun yanında ilköğretim okullarında
sosyal kulüp etkinliklerinin ne durumda olduğunu inceleyen bir çalışma da yürütmüştür (Keskin,
2005). Yiğit(2008) de okullardaki öğrenci kulüplerinin çalışmalarını incelemiş ve araştırması
sonucunda yürütülen faaliyetlerin işlevsiz ve yetersiz olduğunu saptamıştır.
Ergenlik dönemi ortasına denk gelen lise yılları bireylerin kişisel ve sosyal gelişimleri açısından
kritik yıllardır. Özellikle küçük ilçeler veya kırsal kesimlerde lise yıllarını geçiren gençler içinse
okulların öğrenci kulüpleri sosyal gelişim açısından öğrencilerin beslenebilecekleri tek ortam
olabilmektedir. Bu nedenle okulların öğrenci kulüpleri çalışmalarının verimli işlemesi önem
taşımaktadır. Öğrencilerin konu hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi, öğrenci kulüplerini daha
işlevsel kılabilir. Bu araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin okulların öğrenci kulüpleri hakkındaki
görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmanın ortaya koyacağı bulgular; öğrencilerin sosyal, zihinsel
ve bedensel yönden gelişimlerini destekleyici çalışmaların, liselerdeki öğrenci kulüpleri yoluyla
planlanmasında ve yürütülmesinde kullanılabilir.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma bir nitel araştırma örneğidir.
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli ili Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra Anadolu Lisesi’ nde,
2017-2018 eğitim öğretim yılında okumakta olan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu
belirlenirken araştırmacı tarafından ulaşılabilirlik göz önüne alınmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı (Dilek SARIKAYA) tarafından hazırlanan
görüşme formu kullanılacaktır. Görüşme soruları hazırlanırken Sakarya Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlilerinden Yardımcı Doçent Doktor Zeynep Demirtaş’ tan uzman
görüşü ve yardımı alınmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Tablo 1: “Neden bu öğrenci kulübüne katılmayı tercih ettiğinizi açıklar mısınız?” sorusuna
verilen cevaplar
İlgi duyduğum için
ö1,ö2,ö3,ö8,ö10,ö11,ö12,ö15,ö16,ö18,ö21,ö25,ö26,ö27,ö29
Mecbur kaldım
ö6,ö17,ö23,ö28
Rastgele seçtim
ö20,ö22,ö30
Sınıf Rehber Öğretmenim seçti
ö4,ö23,ö30
Arkadaşlarım bu kulüpte olduğu için
ö9, ö14,ö15

FREKANS
15
4
3
3
3

Tablo 1 incelendiğinde; öğrencilerin yarısının kendi ilgilerine ve yakınlık duyduğu alanlara göre,
kendi istekleri ile kulüp tercihi yaptığı söylenebilir.
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Tablo 2:
“Öğrenci kulüplerinde ne tür etkinlikler/çalışmalar yapılıyor?” sorusuna verilen cevaplar
Bilgim yok
ö6,ö8,ö13,ö14, ö15,ö17,ö22,ö26,ö30
Hiçbir şey yapılmıyor
ö5,ö18,ö19,ö20,ö26
Turnuvalara hazırlık
ö1,ö2,ö9,ö12
Okul spor takımları oluşturuluyor
ö3,ö9,ö10,ö29
Robotik kodlama çalışmaları
ö7,ö11,ö16
Özel günler için pano ve afişler
ö4,ö21,ö2
Çeşitli toplantılar ve ödevler
ö27,ö28

FREKANS
9
5
4
4
3
3
2

Tablo 2 incelendiğinde; öğrencilerin büyük çoğunluğunun yapılan etkinliklerden haberdar
olmadığı söylenebilir. Örnek olarak verilebilecek katılımcı öğrenci yanıtları ise şöyle sıralanabilir:




“Yapılan etkinliklerle ilgili bir bilgim yok” (ö13)
“ Öğrencilere görev verilmiyor, görevli öğretmenler ilgileniyor” (ö25)
“ Toplantılar yapılmadığı için etkinlikler yapılmıyor. Kulüp başkanıyım ama başkan
olduğumu bilmiyordum.” (ö26)
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Tablo 3: “”Yapılan çalışmaların size göre olumlu yönleri nelerdir? sorusuna verilen
cevaplar
Hiçbir olumlu yönü yok
ö5,ö6,ö14,ö18,ö19,ö21,ö22,ö23,ö28
Yok çünkü katılmadım
ö13,ö14,ö15,ö20,ö24,ö25,ö30
Spora ilgim gelişti
ö3,ö9,ö10
Yeni insanlarla tanıştım, sosyalleştim
ö8,ö29
Kendime zaman ayırabiliyorum
ö12,ö16
Turnuvalara katılabildim
ö2
Yeni bilgiler öğrendim
ö11
Düşünme kabiliyetim gelişti
ö1
Günlük bilgiler ediniyorum
ö27
Okuluma katkı sağlayabiliyorum
ö7
Yardımseverliğim arttı
ö4
Okul takımları kuruluyor
ö26

FREKANS
9
7
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Tablo 3 incelendiğinde; öğrencilerin yarısının, kulüp çalışmalarının herhangi bir olumlu yönü
olmadığını söylediği görülebilir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı da bunun nedeni olarak
etkinliklere katılmamış olmasını öne sürmüştür. Öğrencilerin diğer yarısı ise pek çok farklı
nedenden dolayı kulüp çalışmalarının olumlu yanlarını belirtmişlerdir. Örnek olarak verilebilecek
katılımcı öğrenci yanıtları ise şöyle sıralanabilir:



“ bana göre olumlu çünkü yeni bilgiler öğreniyoruz ve kendimizi geliştirebiliyoruz.”
(ö11)
“ olumlu bir yönü yok. Beni derslerimden alıkoydu. Çok sıkıcıydı ve bizi fazla
uğraştırdı” (ö21)
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Tablo 4: “Yapılan çalışmalarla ilgili olumsuz bir durumla karşılaştınız mı? Size göre
olumsuz yönleri nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar
Sorunla karşılaşmadım
ö3,ö4,ö7,ö9,ö16,ö17, ö26,ö30
Ders saatlerinde etkinliklere katılmak için öğretmenlerden izin almakta sorun
çıkıyor
ö1,ö2,ö6,ö19,ö21
Hayır çünkü bir etkinlik yok
ö5, ö13, ö14,ö18
Kulüp çalışmalarımız ve çabamız takdir görmüyor
ö21,ö23,ö29
Toplantı ve çalışmalar hakkında üyeler bilgilendirilmedi
ö15,ö22,ö25
Yapılan faaliyetler sıkıcı
ö21,ö23
Etkinliklere katılım ve görevlendirmeler zorunlu tutuluyor
ö23,ö28
Çalışmalarda disiplin az
ö10, ö12
Toplantılara üyelerin katılımı takip edilmiyor
ö8
Kulüp etkinlikleri için alan yetersiz
ö10

FREKANS
8
5
4
3
3
2
2
2
1
1

Tablo 4 incelendiğinde; sorunla karşılaşmayan öğrenci sayısında fazlalık göze çarpmaktadır. Bu
duruma herhangi bir etkinlik yapılmamasını neden gösteren öğrenci sayısı 4 iken, ders saatlerinde
etkinliklere katılım için izin alma zorluğu en çok sunulan olumsuzluk nedenidir.
Örnek olarak verilebilecek katılımcı öğrenci yanıtları ise şöyle sıralanabilir:



“ hayır karşılaşmadım.” (ö22).
“ yaptığımız çalışmaya zaten kimse ilgi göstermedi. Ve zorunlu tutulduk, derslerden
geri kaldık. Panoları yaparken kulüpten hiçbir yardım almadık maddi ve manevi.
Bireysel karşıladık bu da beni ve arkadaşlarımı zor durumda bıraktı.” (ö23).
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Tablo 5: “Öğrenci kulübüne katılan üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimle ilgili neler
düşünüyorsunuz? Kulüp çalışmalarının daha etkili olması adına sizce üyeler arasındaki
iletişim ve etkileşim nasıl olmalıdır?” sorusuna verilen cevaplar
Kulüp üyeleri arasında iletişim yok
ö5,ö6,ö8, ö10,ö 13,ö14,ö15,ö19,ö23,ö24,ö25,ö26,ö27,ö29
Üyeler arası sağlıklı iletişim olmalı
ö7,ö12,ö14,ö16,ö17,ö20,ö23,ö30
Üyeler arası iletişim destekleyici
ö1,ö2,ö3,ö7,ö11,ö16,ö22
Üyeler düşüncelerin
i birbirleri ile paylaşabilmeli
ö4,ö12,ö23
Sorunlar üzerine birlikte konuşulmalı
ö4,ö9

FREKANS
14
8
7
3
2

Tablo 5 incelendiğinde; öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kulüp üyeleri arasında bir iletişim
olmadığını belirtmişken, yine çoğunluğu üyeler arası sağlıklı bir iletişimin gerekliliğinden
bahsetmişlerdir. Örnek olarak verilebilecek katılımcı öğrenci yanıtları ise şöyle sıralanabilir:



“ kulüp çalışmalarının etkili olabilmesi için üyeler birbirleriyle iletişim kurmalı,
düşündüklerini paylaşmalı, bir sorun üzerine konuşmalıdır”. (ö4).
“ kulübümdeki insanları tanımıyorum zaten yüz yüze gelmiyoruz. (ö5

Tablo 6: “Öğrenci kulüp çalışmalarına katılmak size sosyalleşme yönünden nasıl katkı
sağladı açıklar mısınız?” sorusuna verilen cevaplar
Katkısı yok
ö6,ö8,ö13,ö14,ö15,ö17,ö18,ö19,ö20,ö21,ö22,ö23,ö25,ö26,ö27,ö28,ö30
Yeni arkadaşlar edindim
ö1,ö2,ö5,ö7,ö10,ö16
İletişim becerilerim gelişti
ö9,ö11,ö12,ö29
Yeni sosyal ortamlarda bulundum
ö2,ö5
Utangaçlığım azaldı
ö3
Özgüvenim arttı
ö24
Okula alışmamı sağladı
ö24

FREKANS
17
6
4
2
1
1
1
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Tablo 6 incelendiğinde; 17 öğrencinin sosyalleşmeleri yönünden kulüplerin katkısı olmadığını
söylediği, geri kalan öğrencilerinse yeni arkadaşlar edindiklerini, iletişim becerilerinin geliştiğini
ifade ettikleri görülmektedir.
Tablo 7: “”Size göre etkili bir kulüp çalışması nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Okulunuzda
hangi alanlarda kulüp çalışmaları yapılmasını önerirsiniz? sorusuna verilen cevaplar
FREKANS
Toplantılar düzenli olmalı
ö1,ö5,ö7,ö9,ö12, ö13, ö15,ö19
Etkileyici ve akılda kalıcı etkinlikler düzenlenmeli
ö3,ö8,ö16,ö20,ö23,ö25
Daha sık faaliyet yapılmalı
ö4,ö12,ö15,ö19,ö26,ö29
Üyeler daha çok bir araya gelmeli
ö3,ö14,ö17,ö22,ö24,ö30
Kulüp sayısı ve çeşitliliği artmalı
ö2,ö11,ö16,ö21,ö29
Üyeler gözlemlerini söylemeli ve tartışabilmeli, iletişim kurmalı.
ö5,ö8,ö15,ö30
Kulüp öğretmenleri bizi yönlendirmeli
ö10, ö13,ö29
Etkinlikler için ayrı zamanlar olmalı
ö1,ö8,ö9
Toplumsal olaylara karşı bilinçlendirme çalışmaları olmalı
ö1,ö7
Etkinlikler için ayrı zamanlar olmalı
ö9,ö14
Daha çok sayıda ve farklı projeler yapılmalı
ö24
Kararların uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmeli
ö27
Sınıf düzeylerine göre kulüpler olmalı
ö28
Günlük yaşamda işe yarar bilgi veren kulüpler olmalı
ö28
Öğretmenler daha destekleyici olmalı
ö29

8
6
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Tablo 7 incelendiğinde; öğrencilerin farklı pek çok öneri sunduğu görülürken üzerinde en fazla
durulan önerinin: “kulüp toplantılarının düzenli olması” olduğu görülmektedir.
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Tablo 8: “Genel anlamda okulunuzdaki öğrenci kulüplerinin işleyiş ve yapısı hakkında
olumlu/olumsuz görüşleriniz nedir?” sorusuna verilen cevaplar
Kulüpler verimsiz ve işlevsel değil
ö3,ö5,ö7,ö9,ö10,ö12,ö13,ö14,ö15,ö17,ö18,ö19,ö20,ö21,ö22,ö23,ö24,ö25,ö2
7,ö28,ö29,ö30
Etkinlikler için derslerden alınması olumsuz
ö1,ö2,ö19,ö21,ö24
Kulüpler sadece oluşturuluyor
ö5,ö10,ö12,ö22,ö29
Kulüp çalışmaları önemsenmiyor
ö7,ö10,ö22,ö29,ö30
Ayrı çalışma zamanı olmaması kötü
ö8,ö21,ö23,ö28
Birkaç kulüp hariç verimsiz
ö15,ö21,ö24
Toplantı yapılmıyor
ö13,ö26
Kulüp çalışmaları verimli
ö11
Özgüvenimiz arttırmaya yönelik çalışmalar olmalı ö25

FREKANS
22
5
5
5
4
3
2
1
1

Tablo 8 incelendiğinde; 30 öğrencinin 22 si gibi önemli bir çoğunluğun okul öğrenci kulüplerinin
verimsiz işlediğini düşündüğü anlaşılmaktadır. Örnek olarak verilebilecek katılımcı öğrenci
yanıtları ise şöyle sıralanabilir:
 “ okulda sadece birkaç kulüp çalışma yapıyor. Kulüp çalışmalarını yapmak için
zamanımızdan feda ediyoruz ve karşılığında hiçbir şey almıyoruz.” (ö21).
 “ okuldaki kulüplerin birkaçı hariç bir aktiflik yok. Yapılan çalışmalar bir elin parmak
sayısını geçmez. Yani bize bir etkisi olacağı varsa bile olamıyor. Çünkü aktif bir kulüp
çalışması yapılmıyor”. (ö15).
 “ kulüpler olumsuz bir işleyiş göstermiyor çünkü işleyiş göstermiyor”. (ö20).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulgularına göre denebilir ki öğrencilerin birçoğu kulüplerim ne tür etkinlikler
düzenlediği hakkında bilgiye sahip değildir. Önemli bir kısmı bu konuda bilgisinin olmamasını
kulüp çalışmalarına hiç katılmamış olmasına bağlarken yine önemli sayıda bir grup öğrenci de net
bir ifade ile kulüplerde hiçbir aktivite yapılmadığını söylemiştir. Ek olarak etkinliklerinin olumsuz
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yanlarının sorulduğu soruda da bir etkinlik yapılmıyor çünkü etkinlik yapılmıyor söylemleri
dikkat çekmiştir. Bu bulgu pek çok araştırma bulgusu ile tutarlıdır. Örneğin; Eroğlu’na (2008) da
yapılan kulüp çalışmaları hakkında öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmadığını ortaya koymuştur.
Araştırma bulgularında öğrencilerin okul kulüplerinin genel işleyişi hakkında genel anlamda
olumsuz görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Verilen yanıtlar kulüp çalışmalarının sadece
kağıt üzerinde kaldığı, yeterince varlık gösteremediği şeklindedir. Bu durum; Gökyer ve Zincirli
(2011) tarafından yürütülen araştırmada bazı kulüplerin hiç kurulmadığı ve tanınmadığı bulgusu
ile tutarlılık göstermektedir. Yiğit (2008) tarafından yapılan araştırmada da buna benzer şekilde
sosyal etkinlik uygulamalarının işe dönük olmadığı, önemsenmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Bu yapılan araştırmada öğrencilerin olması gerekene dönük farklı pek çok öneri sundukları
görülmektedir. Bu önerilerden en göze çarpanlar; kulüplerin daha fazla ve ilgi çekici etkinlikler
düzenlemesi, toplantıların düzenli şekilde yapılması, kulüp çalışmaları için ayrı bir zaman dilimini
olması, üyelerin birbirleri ile iletişim halinde olmalarıdır.
Öğrencilerin önemli bir kısmı kulüp üyelerinin birbirleri ile iletişimde bulunmadığını, birbirlerini
tanımadıklarını ifade etmişlerdir. Kulüp başkanı olduğunu çok sonradan öğrenen ve üyelerle hiç
yüz yüze gelinmediğini söyleyen öğrencilerin ifadeleri oldukça çarpıcıdır. Bu durumda özellikle
kırsal kesimde ya da kendilerini geliştirebilecekleri sosyal ortamlar açısından fakir yerlerde lise
öğrenimini tamamlayan gençlerin, okul öğrenci kulüplerinden araştırma başında önemini ifade
edilen faydayı göremediği söylenebilir.
Buna karşın aktif bir biçimde kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin sosyal becerilerinin
gelişimine dönük oldukça olumlu yanıtlar verdiği görülmektedir. Etkinlik yapılan kulüplerde, bu
etkinliklerde rol alan öğrenciler; yeni arkadaşlar edindiklerini, yeni sosyal ortamlara girdiklerini,
özgüvenlerinin geliştiğini, utangaçlıklarının azaldığını ve hatta okula uyum sağlamalarının
kolaylaştığını belirtmişlerdir. Bu durum gösteriyor ki aktif bir biçimde çalışan ve öğrencileri etkin
kılan kulüpler, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesinde büyük yarar sağlayabilmektedir.
Farklı bölgelerde ve farklı lise türlerinde aynı konu araştırılabilir. Bu araştırma bulgularının
öğrencilerin kişilik ve sosyal beceri gelişimlerine katkı sağlayıcı ders dışı etkinliklerin
yapılmasında dikkate alınması gereken noktaları açığa çıkarmada ileriki araştırmalar adına veri
sağlayabileceği söylenebilir.
Bu çalışmada öğrenci gözünden ortaya konulan ve okul kulüplerinin işleyişine dönük gerekli
düzenlemelerin yapılmasında kullanılabilinecek öneriler şöyle sıralanabilir:
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Öğrenci kulüpleri düzenli aralıklarla toplanmalı, görev paylaşımı eşit olmalı ve
sorunların çözümüne birlikte odaklanılmalıdır.
Öğrencilerin özellikle sosyal becerilerinin gelişmesi için farklı ve daha fazla sayıda
etkinlik düzenlenmelidir.
Uygulamalar kağıt üzerinde kalmamalı, kulüp öğretmenlerince aktiviteler daha ciddiye
alınmalıdır.
Kulüp çalışmaları için ders ve dinlenme saatleri dışında zaman ayrılmalı ve fiziki
imkanlar zenginleştirilmelidir.
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TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK LİSE SONRASI YAŞAM İÇİN GEÇİŞ PLANLAMA
SÜRECİ VE YURTDIŞIÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
Hasan H. TOPRAK*
Erkan EFİLTİ**
ÖZET
Bu araştırmada lise çağındaki engelli bireyleri lise sonrası yaşama hazırlayacak geçiş planlama
sürecinin aşamaları ve geçiş planlamalarının engelli bireyleri gelecek yaşama hazırlamadaki kritik
rolü üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Engelli bireylerde alışılmış ortamı terk edip yeni bir ortama
geçiş ve o ortama uyum sağlamak hayli güçtür. Bu sebeple engelli lise öğrencisini belirli bir plan
d}hilinde süreçten haberdar ederek geleceğe hazırlamak gerekmektedir. Ülkemizdeki çalışmalar
mesleki yönlendirme ve eğitsel yönlendirme olarak 2 kategoride ele alınmıştır. Engelliler
Hakkındaki Kanun ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında ülkemizdeki uygulamalar
aktarılmaya çalışılmıştır. Geçiş planlama sürecinde çeşitli engele sahip lise öğrencileri için eğitim
ve kariyer fırsatlarına değinilmiştir. Yurtdışı örnekleri olarak da Amerika’da uygulanan geçiş
planlaması faaliyetlerine genel hatlarıyla yer verilmiş ve yasalar çerçevesinde sağlanan eğitim
öğretim olanakları, devletin sunduğu fırsatlar, okul sonrasında edinilebilecek diploma seçenekleri,
ikili veya eş zamanlı kayıt programlarına yönelik bilgiler sunulmuştur. Ayrıca İngiltere’de engelli
lise öğrencilere yönelik 16 yaş sonrası çeşitli fırsatlar sunulmuştur. Belge tarama yönteminin
kullanıldığı bu çalışmada ülkemizdeki mevcut uygulamalar incelenmiş ve yurtdışı örneklerine de
yer verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geçiş planlaması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP), İstihdam
INVESTIGATING TRANSITION PLANNING PROCESS FOR LIFE AFTER HIGH SCHOOL FOR
INDIVIDUALS WITH DISABILITY IN TURKEY AND FOREIGN SAMPLES
Abstract
The aim of this study is to emphasize the importance of the transition planning process, which will
prepare individuals with disability of high school age to the post - high school life, and the critical
role of transition planning in preparing people with disability for the future. It is tough for
individuals with disability to abandon the usual environment and move to a new environment and
adapt to that environment. For this reason, it is necessary to prepare high school students with
disability for the future by informing them of the process within a certain plan. The studies in our
* Öğr. Gör. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, htoprak@erbakan.edu.tr
* Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, eefilti@erbakan.edu.tr

country are covered in 2 categories as vocational orientation and educational guidance. Within the
scope of the Law on Persons with Disability and Special Education Services Regulation,
applications in our country have been tried to be conveyed. In the transition planning process,
education and career opportunities were discussed for high school students with various
disabilities. As examples of foreign countries, the transition planning activities implemented in the
USA are outlined in general and information on education opportunities provided by laws,
opportunities offered by the state, diploma options that can be obtained after school, Dual or
Concurrent Enrollment Program are presented. In addition, various opportunities were offered in
the UK after the age of 16 for high school students with disability. In this study using document
scanning method, current applications in our country have been examined and foreign samples
have been tried to be included.
Keywords: Transition Planning, Individualized Education Plan (IEP), Employment

1.GİRİŞ
Özel Eğitim de geçiş planlamaları büyük önem arz etmektedir. Çünkü günümüz yaşantısında engeli
olmayan bireyler dahi yeni bir ortama geçiş yaptığında bir adaptasyon sürecine ihtiyaç
duymaktadır. Önceden yapılan planlı hazırlıklar çoğunlukla geçiş sürecini kolaylaştırmaktadır.
Engelli bireylerde de geçiş süreçlerinin biraz sıkıntılı olması muhtemeldir, çünkü onların
rutinlerinin değişmesi onlarda kaygı oluşturabilir. Engelli bireyler geçiş sürecinde yeni duruma ve
ortama ayak uydurabilmek için biraz zamana ihtiyaç duyarlar ve nihayetinde gelecek adımları da
bilmek onların en doğal hakkıdır. Yeterli altyapıyı oluşturmadan geçiş sürecini başarılı yönetmek
mümkün olmayabilir ve bunun sonucunda engelli bireylerin kaygı düzeyleri yükselebilir. Başarılı
geçiş süreci için en önemli adım süreç temelli, nitelikli Bireyselleştirilmiş Geçiş Planı (BGP) dır.
Lise sonrası için geçiş süreci; lise sonrası eğitim hayatını, yapılabilecek aktiviteleri, mesleki eğitimi,
bağımsız yaşam becerilerini kazandırmayı ve yetişkinliğe geçiş becerilerini içerir. BGP de engelli
bireyin ihtiyaçlarına, bireyin ilgilerine, tercihlerine, güçlü yönlerine, aile yaşantısına ve ailenin
desteğine odaklanmak çok kritik bir husustur.
Kanunlara göre okullar engelli bireyler için uygun eğitimi ve hayat koşullarını sağlamalıdır. Bir
engelli bireyin eğitim hakkından yoksun bırakılması düşünülemez. Engelli fertlerin akranlarıyla
eşit haklara sahip olarak uygun okul ortamında eğitimlerine devam etmeleri esastır. Bununla
beraber okul ortamında engelli bireylerin okul sonrası yaşama dair bütün ihtiyaçları
karşılanamayabilir. Bu sebeple eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve aileler engelli fertlerin okul
sonrası döneme hazırlık noktasında neler yapabilecekleri hususunu dikkate almalıdırlar. Geçiş
planlama sürecinde bir ortamdan diğerine geçiş oldukça önemlidir; özellikle liseden
yükseköğretime geçiş veya yetişkinliğe adım atmak zordur. Yıldan yıla okullaşma oranı
arttığından, lise düzeyinde eğitim veren uygulama okullarından mezun olan engelli bireylerin
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sayısında da artış vardır. Dolayısıyla eğitim sisteminde engelli bireylerin başarılı bir şekilde lise
sonrası yaşama geçişlerinin kritik öneminin farkına varılmalıdır.

1.1.Mesleki Yönlendirme
Engelliler hakkındaki kanun(2005) un 13. maddesine göre engelli bireylerin meslek seçimi ve
seçilen alanda eğitim alabilmeleri için gereken tedbirler alınır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca yapılacak iş ve meslek analizleri neticesinde engelli bireyler için Milli Eğitim
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müşterek olarak rehabilitasyon, mesleki
habilitasyon ve eğitim programları geliştirilir. Engelliler için mesleki habilitasyon ve
rehabilitasyon hizmetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ve başka gerçek ve tüzel
kişiler tarafından da gerçekleştirilmesi mümkündür.
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEHY) (2018) madde 32 3. bendin e fıkrasında 9. sınıfta
laboratuar ve atölye ortamlarında meslek alanları için okutulmakta olan uygulamalı meslek
derslerindeki temel becerilerinin yanı sıra, meslek alanları ile dalları hakkında genel olarak
bilgilendirme yapılacağı belirtilmektedir. F fıkrasında BEP geliştirme biriminin aldığı karar sonrası
9.sınıf bitiminde öğrenciler için alan ve dal seçimi yapılacağı belirtilmiştir. Devamla il istihdam ve
mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği 12. sınıfta olup meslek alan ve
dallarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır.
Kurul kararları gereğince ilgili alan ve dalın modüler eğitim programlarını eğitim birimlerinde
işlevsel olarak uygulayan işletmelere, 11. Sınıf öğrencileri de mesleki eğitim amacıyla
gönderilebilir. Ayrıca işletmelerde mesleki eğitimlerine devam etme imk}nı olmayan öğrenciler
teorik ve uygulamalı eğitimlerine programlar göz önünde bulundurularak okullarında devam
ederler. Öğrenciler işletmelerde mesleki eğitimlerine devam ederken 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunun sağladığı haklardan faydalanırlar. Öğrencilerin bir işletmede mesleki eğitimlerine
başladıkları tarih itibariyle sigortalılık işlemleri yapılır. Öğrenciler işletmelerde mesleki
eğitimlerine devam ederken koordinatör öğretmen tarafından gözlenirler. Öğrencilerin çalışma ve
iş ortamlarına adapte olmaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Gerekli tedbirler alınmasına
rağmen uyum problemi yaşayan öğrenciler hakkında koordinatör öğretmen tarafından BEP
geliştirme birimi bilgilendirilir. Bu öğrencilerin başka bir işletme ve okul ortamında eğitimlerine
devam etmeleri sağlanır. Öğrencilere dönem bitimlerinde karne verilir, ayrıca mezun olduklarında
da adlarına Özel Eğitim Meslek Okulu Diploması düzenlenir. Alınan bu diploma ile öğrenciler
yükseköğretime devam hakkı elde etmiş olmazlar veya bağımsız olarak işyeri açmaları mümkün
değildir. Meslek okulu diplomasına sahip bireyler sadece kamuda bir işte istihdam edilirlerse
meslek lisesi mezunları bireylerle aynı statüde özlük haklara sahip olabilirler.
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ÖEHY nin 48. maddesinin 2. fırkasına göre özel eğitim meslek okullarında oluşturulmuş BEP
geliştirme biriminin bazı görevleri şu şekildedir:
a) Öğrencileri alan ve dala yönlendirir.
b) Koordinatör öğretmenleri meslek derslerini okutan alan öğretmenleri arasından seçer.
c) Koordinatör öğretmenin görüşleri dikkate alınarak mesleki eğitim yapılacak
işletmeleri belirler.
d) Koordinatör öğretmenlerin çalışma planlarını hazırlar.
e) Öğrencilerin işletmelerdeki çalışmalarına dair koordinatör öğretmenler tarafından
hazırlanan raporlar neticesinde, öğrencilerin eğitim planlarında gerekli değişiklik ve
düzenlemeleri yapar ve gereken tedbirleri alır.
f) Mezun olabilecek öğrenciler için eğitim aldığı meslek alanında istihdam olanaklarının
sağlanması için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar (Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği, 2018).
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) tarafından hazırlanan Engellilerde Mesleki Eğitim
konulu çalışmaya göre İşitme engelli bireylerin gidebileceği mesleki eğitim atölyeleri şunlardır:
Kuyumculuk atölyesi, bilişim ve web tasarımı atölyesi, yiyecek ve içecek hizmetleri
atölyesidir(Engellilerde Mesleki Rehberlik, 2013).
Ortopedik engelli bireylerin gidebileceği mesleki eğitim atölyeleri şunlardır: Bilişim teknolojisi, ağ
işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veritabanı programcılığı, web programcılığı, muhasebe ve
finansman atölyeleri, bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret ofis hizmetleri, finans ve borsa hizmetleri,
giyim üretim teknolojisi atölyeleri, kadın giyim modelistliği, erkek giyim modelistliği, çocuk giyim
modelistliği, iç giyim modelistliği, hazır giyim model makinacılığı, deri giyim, kadın terziliği, erkek
terziliği, kesim, konfeksiyon makineleri bakım onarım. Çalışma ortamları engelli bireyler
düşünülerek dizayn edilirse her alanda çalışabilmeleri mümkün hale gelecektir. Ortopedik engelli
öğrenciler genellikle telefon çağrı merkezlerinde çalışması tercih edilen bireylerdir. Engelli Memur
Seçme Sınavı (EMSS) ile işe yerleşmeleri mümkündür.
Eğitim ve kariyer imk}nları: Ortopedik engelli bireyler üniversitelerin engelli ve sporculara
tanımış oldukları kontenjan d}hilinde 4 yıllık yükseköğretim programlarına devam
edebilmektedirler. Meslek lisesi düzeyinde olan okullardan mezun olan bireyler imk}nlar
d}hilinde sınavsız giriş hakkı kazanabilmektedirler (Engellilerde Mesleki Rehberlik, 2013).
Görme engelli bireyler el sanatları atölyesine mesleki eğitim amaçlı devam edebilirler. El sanatları
atölyesinde bireylerin dokuma, takı tasarımı, dekoratif eşya, ahşap boyama, bebek yapımı, çiçek
yapımı ve seramik vb. eşyaların yapım aşamalarını ve bu süreçte gereken becerilerin kazanılıp
geliştirilmesi amaçlanır.
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Hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin gidebileceği mesleki eğitim atölyeleri şunlardır:
El sanatları atölyesi, seramik atölyesi, kuaförlük-güzellik ve saç bakım atölyesi, yiyecek-içecek
hizmetleri atölyesi-gıda teknolojisi atölyesi, ahşap atölyesi-mobilya dekorasyon, ev ekonomisibeslenme atölyesi, matbaa teknolojisi atölyesi, tekstil teknolojisi atölyesi, metal teknolojisi
atölyesi, büro yönetimi ve sekreterlik, kat hizmetleri atölyesi, konaklama seyahat atölyesi, görsel
sanatlar atölyesi, mum atölyesi, müzik atölyesi, bilgisayar atölyesi.
Öğretilebilir (orta-ağır) zihinsel engelli bireylerin eğitiminde İş uygulama merkezlerinde öne çıkan
unsurlar; sosyal yaşama katılabilmeleri, üretim yapabilmeleri, kendilerini ifade edebilecekleri iş ve
uğraşı becerilerini kazanmalarıdır. İş uygulama merkezlerindeki atölyelerde öncelikli amaç
öğrencilere bir uğraşı kazandırmaktır. Ülkemizdeki yasalarda öğretilebilir zihinsel engelli
bireylerin çalışabileceği meslek kollarına ilişkin tanımlamalar net olmadığından ötürü İşkur bu
bireyleri mesleki yaşama kazandırmada zorluk yaşamakta ve bu engelli bireyler yalnızca
tanıdıklarının yanında çalışabilecek imk}n bulabilmektedir. Orta-ağır düzeyde zihinsel engeli olan
bireylerin gidebileceği mesleki eğitim atölyeleri şunlardır: takı atölyesi, seramik atölyesi, mum
atölyesi, yiyecek-içecek hizmetleri atölyesi, ağaç işleri atölyesi- ahşap atölyesi, galoş atölyesi, resim
atölyesi, müzik atölyesi, bilgisayar atölyesi, bahçecilik atölyesi (Engellilerde Mesleki Rehberlik,
2013).
Otizmli bireylerin öğretiminde de çoğunlukla sosyalleşebilecekleri, üretimde bulunacakları,
kendilerini rahatça ifade edebilecekleri iş ve uğraşıları kazandırmaya yönelik becerilerin olduğu İş
uygulama okulları ön plana çıkmaktadır.Türkiye deki yasalarda orta-ağır zihinsel engellilerde
olduğu gibi otizmli bireyler için de çalışabilecekleri meslek gruplarına yönelik net tanımlamalar
yapılmamıştır. Bundan ötürü otizmli bireylerin istihdamına yönelik sıkıntılar yaşanmaktadır. İş
uygulama okullarında otizmli çocukların gidebileceği atölyeler şunlardır: seramik atölyesi, el
sanatları atölyesi, müzik atölyesi, çini atölyesi, ebru atölyesi.

1.2.Eğitsel Yönlendirme
Engelliler hakkındaki kanunun (2005) 15. maddesine göre herhangi bir sebepten ötürü engelliler
eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Engelli bireyler, özel durumları ve bireysel farklılıkları göz
önünde bulundurularak, yaşam sürdükleri alanlarda bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik ilkesi göz
ardı edilmeden ve ayrımcılığa maruz bırakılmadan yaşam boyu eğitim olanaklarından
faydalandırılırlar. Engelli bireylerin genel eğitim sisteminde her seviyede bütünleştirici
planlamalarla eğitim alması sağlanmalıdır. Farklı bir gerekçe nedeniyle örgün eğitimine geç
başlayan engelli bireyler için gereken tedbirler alınmalıdır. Kanunun ilgili maddesi gereğince, Milli
Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun ortaklaşa
çıkardığı yönetmelikle Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma esasları ve usulleri
belirlenir. İşitme engelli bireylerin eğitimleri ve iletişimlerinin sağlanmasına yönelik Türk İşaret
Dili sistemi oluşturulur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünce, Türk Dil Kurumu
ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa çıkaracakları yönetmelikle Türk İşaret Dili sisteminin
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oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri belirlenir. Milli
Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, engelli bireylere yönelik eğitim, kültürel ve sosyal
ihtiyaçların karşılanabilmesi için kabartma yazılı, elektronik kitap, sesli; alt yazılı, sesli betimlemeli
film ve işaret dili tercümeli materyallerin temini için gereken işleri yürütür (Engelliler Hakkındaki
Kanun, 2005).
Engelli Bireylerin eğitsel değerlendirmeleri, tanılama ve yönlendirme faaliyetlerini içeren iş ve
işlemler Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Özel Eğitim Değerlendirme
Kurulunca yapılır. Bu süreçte aile her aşamada bilgilendirilerek görüşü alınır ve sürece d}hil edilir.
Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonrasında bireylerin özel eğitime ihtiyaç duymaları tespit
edilirse, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından bireylere yönelik rapor hazırlanır ve BEP
geliştirilir. Bu planlama her yıl gözden geçirilerek yenilenir. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu,
özel eğitime gereksinim duyan bireyleri gelişim özellikleri, ilgileri, istekleri, akademik alanlardaki
yeterlilikleri ve eğitsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarına
yönlendirmekle görevlidir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
ortaklaşa çıkarılan yönetmelik çerçevesinde kurulun teşkili, çalışma esasları ve usulleri belirlenir
(Engelliler Hakkındaki Kanun, madde 16, 2005).

2.AMERİKA ÖRNEĞİ
2.1.Geçiş Planlaması: Başarı İçin Engelli Öğrencileri Hazırlayacak Fırsatlar Ve
Programlar
2.1.1.Geçiş Planlaması
Yerel eğitim kurumları (Local Educational Agencies, LEAs) ve Devlet Mesleki Rehabilitasyon
(Vocational Rehabilitation, VR) kurumları, öğrencinin geçiş planlama sürecinde ve geleceğe dönük
okul sonrası hedefleri hakkında, öğrencilere ve aile üyelerine önemli kararlar almalarına yardımcı
olmak maksadıyla planlama toplantılarına iştirak ederler. Okullar ve mesleki rehabilitasyon (VR)
kurumları planlama sürecinde; rehabilitasyon teknolojisi ihtiyacı ve mesleki değerlendirmeler,
oryantasyon ve taşınırlık hizmetleri veya seyahat eğitimi ya da iş deneyimi fırsatlarıyla kariyer
araştırmaları gibi engelli öğrencilerin geçiş ihtiyaçlarını belirlemek için beraber çalışırlar (A
Transition Guide to Postsecondary Education and Employment for Students and Youth with
Disabilities. Revised May 2017. (Digital Versiyon) (PDF), 2017)
Engelli Bireyler Eğitim Yasası (The Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) kapsamında
geliştirilen Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (The individualized education program, IEP),
engelli her öğrencinin, 16 yaşına girdiğinde veya IEP Ekibi tarafından uygun görülürse daha
küçükken, başlayarak geçiş hizmetleri gereksinimlerini karşılamalıdır ve sonrasında yıllık olarak
güncellenmelidir. IEP aşağıdakileri içermelidir: (1) öğretim, eğitim, istihdam ve uygun olan
yerlerde bağımsız yaşam becerileri ile ilgili yaşa uygun geçiş değerlendirmelerine dayanan uygun
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ölçülebilir lise sonrası amaçlar; ve (2) engelli bir öğrenciye bu hedeflere ulaşmasında yardımcı
olmak için gereken geçiş hizmetleri (müfredat programı dahil).

2.1.2.Eğitim ve Öğretim Olanakları
Liseden ayrılmaya hazırlanan öğrenciler için çok sayıda fırsat ve program vardır. Bu eğitim ve
öğretim olanaklarının birçoğu eğitim, mesleki rehabilitasyon, öğretim, istihdam, sosyal hizmetler
ve sağlık hizmetleri kurumları arasında resmi veya gayri resmi bağlantılar içerir. Özellikle, liseler,
kariyer merkezleri, meslek yüksekokulları, üniversiteler ve Devlet teknik fakülteleri kilit
ortaklardır. Bu ortaklar, lise sonrası eğitim için hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak için
Federal, devlet ve yerel fonlar sunar (A Transition Guide, 2017).
Aşağıdakiler, IEP takımlarının öğrenciyi yetişkin yaşamına geçmeye hazırlamak için IEP’leri
geliştirirken uygun olabilecek mezuniyet seçeneklerin, programların ve faaliyetlerin örnekleridir:

2.1.3.Düz Lise Diploması
“Düz lise diploması”: a), Ülkedeki öğrencilerin çoğunun devlet standartları ile tam olarak uyumlu
olan standart lise diploması ile ödüllendirilmesinin kaşılığıdır, bir düz lise diplomasının alternatif
akademik başarı standartlarını karşılaması gerekmez; ve b) genel bir denklik diploması,
tamamlama sertifikası, devam sertifikası gibi tanınmış bir eşdeğer diplomayı içermez.
Engelli öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf düzeyindeki içeriği
yansıtan, sınıf düzeyinde başarı standartlarının değerlendirilmesine katılabilecekleri ülkedeki
diğer tüm öğrencilerle aynı yüksek kalitede akademik derse erişebilmelidir (A Transition Guide,
2017).

2.1.4.Alternatif Lise Diploması
İleri düzeyde bilişsel engeli olan bazı öğrencilere, alternatif akademik başarı standartlarına
dayanan devletçe tanınan bir alternatif lise diploması verilebilir, ancak bu diploma standartlara
uygun olmalıdır. Alternatif bir diplomayı haketmek için çalışmak bazen gecikmeye neden olur veya
öğrenciyi bir düz lise diploması için gereken şartları tamamlamaktan alıkoyar. Bununla birlikte,
alternatif bir diplomayı haketmek için çalışan farkedilebilir bilişsel engelli öğrencilerin, IDEA ile
tutarlı olan genel eğitim müfredatına katılımlarını ve ilerlemelerini teşvik eden bir eğitim almaları
gerekir. Ayrıca, Eyaletler bir düz lise diploması dışında bir belge ile lise mezunu olan, örneğin;
alternatif diploma, genel eğitsel gelişim sertifikası (General Educational Development, GED) veya
tamamlama sertifikası olan öğrencilere ücretsiz uygun eğitim (Free Appropriate Public Education,
FAPE) sağlamaya devam etmelidir. IDEA kapsamındaki FAPE, 12. sınıfın ötesindeki eğitimi
içermese de, eyaletler ve okul bölgeleri öğrencinin eyalet kanunu uyarınca FAPE’nin uygunluk
yaşını aşıncaya kadar, düz lise diploması dışında bir derece ile mezunu olan engelli uygun bir
öğrenciye bir IEP geliştirmeye ve uygulamaya devam etmeleri gerekmektedir. 22. yaş gününe
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kadar bir düz lise diploması ile liseden mezun olamayan engelli bir öğrenci, eyaletin FAPE’nin üst
yaş sınırını belirleyen devlet yasalarına bağlı olarak FAPE hakkı devam edebilir. IEP'ler, eyaletin
bir dersi eyalet hukuku kapsamında lise eğitimi olarak tanıması koşuluyla, bir meslek
yüksekokulunda veya diğer bir lise sonrası kurumda, ders olarak geçiş hizmetlerini içerebilir. Lise
eğitimi, 12. sınıfın ötesinde olan eğitimi içermemektedir ve eyalet eğitimi standartlarını
karşılamalıdır (A Transition Guide, 2017).

2.1.5.İkili veya Eşzamanlı Kayıt Programı
Gittikçe artan bir oranda, eyaletler ve okul bölgeleri, öğrencilerin lisede okurken ikili veya
eşzamanlı kayıt programlarına katılmalarına müsaade etmektedir. “İkili veya eşzamanlı kayıt
programı” terimi, en az bir yüksekokul veya üniversite ile bir okul bölgesi arasındaki işbirliğini
ifade eder. Bu programla henüz düz bir liseden diplomayla mezun olmamış bir öğrenci, bir veya
daha fazla lise sonrası derse kaydolup, bu derslerden kredi kazanabilir. Krediler ortaklık
çerçevesindeki yüksekokul veya üniversiteye transfer edilebilir ve öğrencinin liseden ayrıldıktan
sonra tamamlayacağı bir derece veya tanınmış bir eğitim sertifikası için uygulanabilir. Programlar
hem yüksekokulların hem de üniversitelerin kampüslerinde veya lise sınıflarında sunulmaktadır.
Özel Eğitim Programları Ofisi, eyalet yasaları çerçevesinde bu programların ve verilen eğitimin 12.
veya daha düşük seviyedeki öğrenciler için uygun olduğunu belirtti. Devlet standartları, bu
hizmetler öğrencinin IEP’ sinde geçiş hizmeti olarak belirlenebilir ve FAPE yasası çerçevesinde
IDEA Kısım B fonlarıyla ödenebilir.

2.1.6.Performans Özeti
IDEA kapsamındaki hizmetlerin bir liseden normal bir diploma ile mezun olunması veya eyalet
yasaları uyarınca FAPE için uygunluk yaşını aşması nedeniyle sona eren IEP' li her öğrenci için bir
performans özeti (SOP) gereklidir. Okul bölgesi, öğrenciye lise sonrası hedeflerine ulaşmasında
yardımcı olacak öneriler içeren akademik başarısının bir özetini ve fonksiyonel performansını
sağlamalıdır. Öğrencinin başarı ve performansının özeti, öğrencinin lise sonrası eğitim ve / veya
istihdam hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

2.2. İstihdam Olanakları
2.2.1.Toplum Temelli İş Deneyimleri
Öğrencinin bir sonraki adımı ister istihdam isterse lise sonrası bir eğitim programına giriş olsun,
engelli öğrencilerin yetişkin yaşamına hazırlanmak için mümkün olduğunca fazla iş deneyimi
edinmeleri önemlidir. Gençler için İşgücünde Ulusal İşbirliği ve Engellilik (The National
Collaborative on Workforce and Disability for Youth, NCWD), ücretli veya ücretsiz bir iş olsun, bir
iş deneyiminin değerini şu şekilde raporlar: Öğrencilerin mezun olduktan sonra daha yüksek
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ücretlerde iş edinmelerine yardımcı olur; Mesleki eğitime ve özel eğitime bütünleşik ortamlarda
katılan öğrencileri bu tür etkinliklere katılmayan öğrencilere göre daha rekabetçi bir şekilde
istihdam edilmelerini destekler (A Transition Guide, 2017).
Toplum odaklı iş deneyimleri engelli öğrenci veya gencin, belirli mesleki amaç, potansiyel işyeri
ortamları ve talepleri ve işin diğer yönleri ile ilişkili potansiyel kariyerleri keşfetmesine izin verir.
Bu tecrübeler öğrencilere belirli bir meslek becerisine dair ilk elden bilgi edinme veya günlük
istihdam kültürünü öğrenme olanakları sunar. Bu tecrübeler, mesleki eğitim veya öğretim
programları yerine veya ek olarak bağımsız bir hizmet olarak sunulabilir. Toplum temelli iş
deneyimlerinin başarısını temin için, VR ajanslarının; işverenlerle ve engelli öğrenci veya
gençlerle, eğitim hedeflerini, sağlanacak hizmetleri, zaman çizelgelerini ve başarılı bir toplum
odaklı iş deneyimi için gerekli finansal sorumlulukları tanımlayan bir sözleşme geliştirmeleri
teşvik edilir.
Aşağıdaki listede, engelli öğrenciler ve gençler için rekabetçi bütünleşik istihdam olanaklarını
geliştirmek için kullanılan iş odaklı stratejiler açıklanmaktadır:

2.2.2.Stajlar
Stajlar, önceden belirlenmiş bir zaman zarfında bir öğrenciye veya gence bir iş ortamında belirli
görevler verildiği resmi sözleşmelerdir. Staj, şirketle yapılan sözleşmenin niteliğine ve yapılan işin
durumuna bağlı olarak ücretli veya ücretsiz olabilir (Luecking, 2009).
Stajlar genellikle geçici iş tecrübeleridir. Stajlar engelli öğrenciler ve gençlerin d}hil olduğu
bireylere, sadece gerçek iş deneyimi ve becerilerini geliştirme fırsatı sağlamakla kalmaz; aynı
zamanda söz konusu iş türünün bireylerin kariyer ilgilerine, hedeflerine ve yeteneklerine uygun
olup olmadığını belirleme olanağı da sunarlar. Stajın kalıcı bir istihdam garantisi yoktur. Bununla
birlikte, VR danışmanları, engelli öğrencileri veya gençleri istihdam imk}nlarını arttırmak için
staja yönlendirir. Staj deneyimi, VR programı kapsamında onaylanmış bireyselleştirilmiş istihdam
planında (Individualized Plan for Employment, IPE) açıklandığı gibi, örneğin ulaşım ve mesleki
danışmanlık gibi hizmetler veya desteklerin teminiyle sık sık zenginleştirilir (A Transition Guide,
2017).

2.2.3.Koçluk
Engelli olan veya olmayan bir genç, mesleki becerilerini ve çalışma alışkanlıklarını geliştirmek için
koçluk ilişkisine katılabilir. İş dünyası koçluğu; tecrübeli bireyler tarafından bir stajyere
danışmanlık, yönlendirme ve rehberlik hizmetinin sunulduğu bir eğitim sistemi olarak tanımlar.
Koç, sorumluluğu altındaki kişiye destek ve geri bildirimde sağlamaktan sorumludur. Koçun
deneyim alanına bakılırken; kariyerine, engelliliğine ve geçmişine veya koçluk yapacağı kişiyle
benzer şekilde yaşadığı deneyimleri dikkate alınır.
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2.2.4.Çıraklık
Çıraklık, genelde stajyer olarak bilinen çırakların, sıhhi tesisat, marangozluk veya teknik çizim gibi
standart bir ticaretle ilişkili belirli mesleki becerileri öğrendiği, resmi ve onaylanmış iş
deneyimleridir. Birçok çıraklık ayrıca ücretli iş bileşenleri de içerir.
Bir çıraklık programında, bir birey iş başında eğitim ve ilişkili akademik bilgilerle bir ticari tecrübe
fırsatına sahip olur. Sıklıkla, bu programlar bir işveren ve bir yüksekokul veya üniversite ve bir
ticari birlik içerir. Bir kişi belirli bir eğitim için başvurur ve kabul edildiğinde çıraklık programına
katılabilir. Genellikle istihdam fırsatları programı başarıyla tamamlayan kişilere sunulmaktadır.
VR danışmanları, engelli bireylerin çıraklık başvuru sürecine hazırlanmalarına, çıraklık
programında başarılı olmak için gereken destek hizmetlerini belirleme planlarını geliştirmelerine
ve ticaret için ön koşullu bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olurlar (A Transition Guide,
2017).

2.2.5.Ücretli İstihdam
Ücretli istihdam, bir şirkette mevcut standart işleri veya işverenle görüşülmüş olan
kişiselleştirilmiş istihdam pozisyonlarını içerir. Bu işlerde daima doğrudan öğrenciye veya gence
ücret ödenir. Bu tarz işler okul günü boyunca veya sonrasında planlanır. Ücretli istihdam,
çoğunlukla bir öğrencinin ders çalışmasının ayrılmaz bir parçasıdır veya basit düzeyde ayrı bir
yardımcı deneyimdir (Powers, Sowers & Stevens, 1995). Çoğu zaman, bu istihdam tecrübeleri,
engelli öğrenciler ve gençler için anlamlı bir kariyer inşa etmenin ilk adımlarıdır.

2.2.6.Kariyer Yolları
Engelli öğrenciler ve gençlerden, kariyerleri için hazırlanırken; kariyer ilgilerini, yeteneklerini ve
amaçlarını karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için belirli bir kariyeri göz önünde
bulundurmaları ve keşfetmeleri tavsiye edilir. Kariyer yolları modeli, bireyin kariyerindeki ilgisini
ve ilerlemesini, hayatı boyunca çoklu giriş ve çıkış noktaları ile ilerletmesini kolaylaştırmak için
dizayn edilmiştir. Kariyer yolları modelinin temel program tasarım özellikleri, bağlamsallaştırılmış
müfredat, bütünleşmiş temel eğitim ve mesleki eğitim, destek hizmetleri, kariyer danışmanlığı,
değerlendirmeler ve kredi kazanma girişine yönelik giriş ve çıkış noktalarını kolaylaştıran kredi
transferi sözleşmelerini içerir (A Transition Guide, 2017).

2.3.Sonuç: Bağlantılar, arzu edilen kariyerlere erişmeye yardımcı olur.
Bu bölümde tartışılan olanakların, programların ve stratejilerin birçoğu, engelli bir öğrenci veya
genç için uygun bir kariyeri benzersiz şekilde tanımlamak ve güvence altına almak için lise, meslek
yüksek okulları, VR ajansları, işverenler, Amerikan iş merkezleri, işgücü geliştirme kurulları, sosyal
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hizmet kurumları, öğrenciler ve aileleri arasındaki ortaklıkları içerir. Aile üyeleri ve profesyonel
destek personeli ile birlikte, engelli öğrencilerin ve gençlerin, okul sonrası istenilen hedeflerine
yönelik hazırlanmaları için sayısız ve zorlayıcı programları incelemeleri esastır.

3.İNGİLTERE ÖRNEĞİ
Okullar mümkün olduğunca erken süreçte en geç 9. sınıfta, öğrencilere gelecekteki yetişkin
yaşamlarını planlamalarına yardımcı olmaya başlamalıdır. Bu yardım basitçe 16 yaş sonrası eğitim
ve öğretime geçiş hakkında düşünmenin ötesine geçmelidir. Okullar eğitim, bağımsız yaşam,
istihdam ve topluma katılımda mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için öğrencileri
desteklemeye ve onları gayelerine ulaştırmaya odaklanmalıdır.
Bu, örneğin şunları içerebilir: • Erken aşamada ebeveynlerle ve öğrencilerle yetişkinliğe hazırlık
için planlanmış toplantılar olmalıdır. • Kariyer tavsiyesi ve bilgisinin, yüksek beklentiler ve SEND (
Special Educational Needs and Disabilities, Özel Eğitim İhtiyaçları ve Engellilik) li öğrenciler için
geniş seçenekler sunacağından emin olunmalıdır. • Öğrenci ve ebeveynlerin okulda aldıkları
desteğin farklı ortamlara geçtikçe nasıl değişeceğini ve onların hedeflerine ulaşmak için hangi
desteğe ihtiyaç duyacaklarını anlama ve keşfetmelerine yardımcı olunmalıdır (Transition. A quick
guide to supporting the needs of pupils and their families when moving between educational
settings, 2014).

3.1.(Education, Health and Care - EHC) Eğitim, Sağlık ve Bakım planları olan öğrenciler
9. Sınıftan itibaren, EHC planları olan öğrenciler için, gözden geçirme toplantısında öğrencileri
yetişkinliğe ve bağımsız yaşama hazırlamada onlara yardımcı olmak için gereken düzenlemeler
dikkate alınmalıdır. Eğitim sağlayıcılar ve yerel otoriteler gençleri yetişkinliğe pürüzsüz geçişini
desteklemeli ve böylece:
• EHC planları sona erdiğinde hazır olurlar.
•Onlar çalışmalarını tamamladıktan sonra hangi desteğin uygun olduğunu anlarlar.
•İstihdam için hazırlıkta yardım edilir,
Örneğin, iş bulmada, iş koçları ve uygun olabilecek herhangi bir sosyal yardımın sağlanmasında
desteklenir.
• Bağımsız yaşam için hazırlığa yardım edilir; örneğin, barınma seçenekleri ve uygun konaklama
bulma hususunda bilgi verilir.
• Çocuk hizmetlerinden ayrıldıklarında, hangi sağlık çalışanlarının kendileriyle çalışacaklarını ve
yetişkinlerin hizmetlerinin nasıl farklılık gösterdiğini anlayarak sağlıklı kalabileceklerdir
• Topluma katılmaya yardım edilir; örneğin, taşınırlığa odaklanarak toplu ulaşım sistemlerini
kullanmak ve sosyal ve toplumsal aktiviteler ilgili bilgileri kullanmak
• Kişisel bütçelerin yetişkinliğe hazırlıkta nasıl destekleneceğini anlamak.
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İyi geçiş planlaması, yeni profesyonellere ve hizmetlere açık bir geçiş sağlayacaktır; böylece
gençler ve ebeveynleri, kiminle uğraştıklarını ve yardım için nereye gitmeleri gerektiğini bilirler ve
güven duyarlar (Transition Guide, 2014).

3.2.Kişi merkezli planlama ve inceleme
En iyi planlama türü genç kişiyi merkeze alandır. Kişiyi merkeze alan planlama, yalnızca süreçlere
veya hizmetlere, ve çocuk veya genç için “doğru” olan şeylere değil; çocuğa ve genç kişiye ve
onların ailelerini alakadar eden hususlara odaklanır.
Kişiyi merkeze alan planlama, bireyin yeteneklerine bakar ve onlara ve ailelerine kısa ve uzun
vadeli amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duydukları destek hakkında düşünmelerine
yardımcı olur. Kişiyi merkeze alan düzenleme, çocuğu, ailesini ve çocuğun / gencin hedeflerine
ulaşmasında yardımcı olabilecek diğer kişileri bir araya getirir. Planlama ve gözden geçirme
sürecine etkin çok yönlü katılım, gençlerin yetişkinliğe pürüzsüz bir geçiş yapmaları için
profesyonellerin birlikte çalışmasını sağlayacaktır. Kişiyi merkeze alan incelemenin sonucu bir kişi
merkezli plandır (Transition Guide, 2014).
Çocuğun görüş ve tercihlerinin toplantıda ortaya çıkarılması ve dikkate alınması ve mümkün olan
yerlerde çocuk / genç kişinin toplantıya iştiraki ve katkı sağlaması önemlidir.
Kişi merkezli bir planlama süreci, bir çocuğun / gencin hayatına d}hil olan herkesin, emellerine
uygun olarak mümkün olan en iyi geleceği elde etmeleri için ortak bir bağlılık üzerine inşa
edilmiştir. Planın zaman içinde uyarlanabilmesi için kişiyi merkeze alan planlama ve inceleme
süreğen olmalıdır.

3.3.16 Yaş Sonrası Seçenekler
16 yaşında, SEND li gençlerin dört seçeneği vardır:
• Okulda kalmak.
•Yerel bir ileri düzey eğitim kurumuna ya da altıncı form kolejine gitmek.
•İş temelli öğrenme.
•Uzmanlaşma sağlayan bir üniversiteye gitmek.
Öğrencilerin lisede geleceklerine dair yüzleşecekleri seçenekler, SEND' li genç insanlar için daha
karmaşık olabilir çünkü öğrenmeleri, eğitimleri ya da istihdam hususunda ihtiyaç duyacakları
ekstra desteği dikkate almaları gerekir (Transition Guide, 2014).
16 yaş sonrası hizmet sağlayıcılar, SEND'li gençler için yüksek öngörüye sahip olmalıdır; bazıları
yüksek öğrenime devam edebilirken, bazıları akademik yeterlilik elde edememektedir.
Eğitim kurumları SEND li gençlerin geleceğini garantilemek için ellerinden geleni yapmalıdır:
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• İyi yaşam çıktıları elde etmeleri için her seviyede desteklenmeliler ve çok çeşitli çalışma
programlarına erişimleri olmalıdır.
• Uygun kurslarda başarılı olmak için gereksinim duydukları desteği alırlar.
• Üniversiteden yetişkin hayatına ve istihdama yönelik başarılı bir geçiş yapılması için yardımcı
olunur.
Bunu başarmak için, 16 yaş sonrası sağlayıcılar:
•Öğrencilerin önceki eğitim ortamlarında yapılan değerlendirmelerinden yararlanmalı,
• Öğrencilerin kendileriyle ve aileleriyle onların gereksinimlerini tartışmalı ve bu ihtiyaçları
karşılanmasını planlamak için onları d}hil etmeli
• Uygun olduğunda onların kendi değerlendirmelerini yapmalıdır.
Yükseköğretim kurumları, SEND' li öğrencileri desteklemek için uzmanlık becerilerine erişebilmeli
ve ayrıca müfredat personelinin becerilerini geliştirebilmelerini, bilgilerini güncel tutmalarını ve
etkili uygulamaların bilincinde olmalarını sağlamalıdır (Transition Guide, 2014).
16 yaş sonrası çalışma programları da öğrencileri yaşamlarının bir sonraki aşamasına pürüzsüz
geçişleri için hazırlamalıdır:
• Yetişkin yaşamı ve bağımsız hayat
• Daha fazla çalışma veya istihdam
• Topluma katılım.

4.SONUÇ
Geçiş planlama sürecinde özellikle mesleki yönlendirme safhasını sancısız geçirmek için gereken
becerilerin öğretiminin erken dönemde olması çok önemlidir. Ebeveyn, okul ve sanayi işbirliği
engelli bireylere topluma pozitif katkı noktasında yardımcı olacaktır. Geçiş planlamada engelli
bireylerde ileriye dönük amaçların tanımlanması ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) nın lise
sonrası ihtiyaçları karşılaması büyük önem arzetmektedir. Geleceğe dönük amaçlar engelli
bireylerin yetenekleriyle, gelecek iş tercihleriyle örtüşmeli ve bazı tahmin edilemeyen amaç
değişikliklerinin olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Yapılacak plan ve aktiviteler sonuç odaklı
olmalı ve eğitimciler sürecin aktif bir parçası olmalıdır. Eğitimciler engelli bireylerin
potansiyellerini keşfedebilirlerse ve doğru bir rehberlik anlayışı çerçevesinde bir ortamdan
diğerine geçişi yönlendirirlerse; yeni hayata adaptasyon ve hayat boyu öğrenme mümkün olabilir.
Bilinçli ve planlı bir geçiş planlama süreci sonrasında üreten ve kendini geliştiren engelli bireyleri
topluma entegre etmek mümkün olacaktır. Böylece engelli bireyler hem ailelerine, hem
kendilerine hem de topluma faydalı işler yapma imk}nı bulabileceklerdir.
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BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ÜNİTESİNDEKİ
KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ İLE BELİRLENMESİ
Salih GÜLEN*
ÖZET
Eğitim öğretim sürecinde kavram eğitiminde en çok zorlanan derslerden biri fen bilimleridir.
Fen bilimleri elde edilemeyen, ulaşılamayan, tehlike arz eden, yabancı dilden (Latince) gelen ve
günlük hayatta yanlış kullanılan kavramların sayısının en fazla olduğu derslerden biridir. Konu
çeşitlenmesi ve öğretiminde zorlukların yaşanması da mevcuttur. Fen bilimleri dersi içerisinde
kavranmasında ya da anlaşılmasında zorluk çekilen konulardan biride kuvvetin ölçülmesi ve
sürtünmedir. Öğrencilerin kuvveti ve sürtünmeyi nasıl algıladıkları merak konusudur. Ayrıca
öğrencilerin kuvvet ve sürtünmeye yönelik görüşleri çalışma için önem arz etmektedir. Bu
çalışmanın temel amacı beşinci sınıf öğrencilerinin kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme
ünitesindeki kavram yanılgılarının nedenleri ile belirlenmesidir. Nitel bir çalışma olarak
yapılan bu araştırmada, tam yapılandırılmış görüşme formu ve yüz yüze görüşme teknikleri
kullanılmıştır. Verilerin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri ile betimsel, tema, kategori,
kodlarla içerik analizleri yapılmıştır. Çalışmada benzeşik örneklem grubu kullanılmıştır.
Çalışma Doğu Anadolu Bölgesinde bir devlet okulunda 131 öğrenci ile yapılmıştır. Tam
yapılandırılmış görüşme formu verilerinin analizi sonucunda; bazı öğrencilerde ise hem kuvvet
hem de sürtünme ile ilgili yanılgılar olsa da toplamda sadece 19 öğrencide yanılgıların olduğu
tespit edilmiştir. En çok yapılan yanılgılar: Kuvvet terazi veya termometre ile ölçülür. Kuvvetin
birimi kg veya g'dir. Kuvvetin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri vardır. Kayma olayları
sürtünmedir. Kapıların arasına (menteşe) yağ dökülmesi sürtünmenin zararlarıdır. Karın
üstünde sürtünme fazladır. Bu yanılgıların nedeni olarak; kuvveti ölçen araca yönelik kavram
yanılgısının hatırlayamama, karıştırma ve ölçme aracını kullanamama gibi nedenler olduğu
tespit edilmiştir. Sürtünme kuvvetini kayma olayları ve cismin hareket yönü ile aynı yönde etki
eden bir kuvvet olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kavram yanılgıları, Kuvvet, Sürtünme, Öğrenci görüşleri, Nedenler

*Dr. Öğretim Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, sgnova@windowslive.com

DETERMINATION MISCONCEPTİONS AND REASONS IN FORCE MEASUREMENT AND
FRICTION UNIT OF FIFTH GRADE STUDENTS'
Abstract
Science is one of the most challenging courses in concept education process. Science is one of
the courses where the number of concepts that cannot be achieved, that cannot be reached,
that are in danger, from foreign language (Latin) and that are misused in daily life, is the most.
There are also difficulties in subject diversification and teaching. One of the issues that are
difficult to understand within the science course is the measurement of force and friction. How
students perceive strength and friction is a matter of curiosity. In addition, students' views on
force and friction are important for the study. The main purpose of this study is to determine
the reasons of misconceptions in Force Measurement and Friction unit of the fifth grade
students. In this study, which was conducted as a qualitative study, fully structured interview
form and face to face interview techniques were used. The frequency (f) and percentage (%)
values of the data were analyzed with descriptive, theme, category and codes. In the study, a
similar sample group was used. The study was carried out with 131 students in a public school
in Eastern Anatolia. As a result of the analysis of fully structured interview form data; in some
students, although there are some mistakes about both force and friction, only 19 students
have been found to be wrong. The most common misconceptions: The force is measured by a
scale or thermometer. The unit of force is kg or g. The force has solid, liquid, gas and plasma
states. Slip events are friction. Pouring oil between the doors (hinge) is the damages of friction.
The friction on the snow is much. As the cause of these misconceptions; It was determined that
the misconception about the tool that measures the force, such as the inability to remember,
use the mixing and measurement tool. It is understood that the friction force acts as force
acting in the same direction as the shear events and the direction of motion of the body.
Suggestions were made according to the results.
Keywords: Misconceptions, Force, Friction, Student views, Reasons

Giriş
Kavramlar bilginin temel yapı taşlarıdır (Gülen ve Demirkuş, 2018). Her disiplinde olduğu gibi
konunun kavranmasında anlaşılmasında kavramların önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir
(Schunk, 2011). Kavramların konu bütünlüğünü sağlamasının yanı sıra konunun gündelik
hayatla ilişkilendirilmesini basamak oluşu önemli bir unsurdur. Özellikle fen bilimleri dersinde
konunun gündelik hayatla bağdaştırılmasında kavramların büyük etkisi vardır (Coştu, Ayaş ve
Niaz, 2010). Fen bilimleri dersi güncellenen öğretim programında daha çok gündelik hayatı
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kapsayan konuları içermektedir. Aslında var olan konuların gündelik hayata yansımaları
hedeflenmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı-MEB-, 2018). Fen bilimleri öğretim programında
öğrencinin gündelik hayatında karşılaştığı problem durumlarını çözebilmesi önem arz
etmektedir. Bu yüzden verilen konuların kazanımları da öğrencinin günlük hayatında
karşılaşabileceği örnek olaylarla ve kavramlarla süslenmiştir (Dolu ve Ürek, 2018).
Fen bilimleri kavramlarının çoğu soyuttur (Okumuş ve Doymuş, 2018). Bunun yanında
ulaşılamayan, dokunulamayan yani tehlike arz eden ve öğretiminde görselleştirilmesi gereken
kavramlarda mevcuttur (Gülen, 2018a). Ama en önemli durumlardan biri konu kavramının
gündelik hayatta sıkça kullanılmasına rağmen tam olarak ne olduğunun anlaşılamamasıdır. Bu
tür kavramların öğrencide yanılgılar içerisinde olduğu tespit edilmektedir (Balbağ, 2018).
Temel olarak bir kavramın bilimsel doğruluğun dışında öğrencide doğru olarak yer edinmesi
kavram yanılgısı olarak tanımlanabilir (Ecevit ve Özdemir Şimşek, 2017). Taş ve diğ, 2015).
Kavram yanılgılarından bahset yanılgılar, öğrencide yanlış yerleşmeler, geçmiş yaşantıları,
kavramı anlayamama ya da yanlış anlama, kavramın yeteri kadar örneklendirilmemesi,
kavramın kullanım alanlarının belirlenmemesi ve en önemlisi kavramın kullanılmamsı gibi
nedenlerden dolayı oluşmaktadır (Coştu, Ünal ve Ayas, 2007; Özdemir ve Çalışkan, 2018).
Fen bilimleri konuları içerisinde soyut kavramları ile öğrenilmesinde zorluk çekilen
ünitelerden biri de kuvvet ve sürtünmedir (Gülen, 2018b). Bu ünitede öğrencilerin kuvvetin
tanımlanması, özelliklerini bilmesi ve gündelik hayattan örnekleri ile açıklaması kavranması
açısından önem arz etmektedir. Ayrıca sürtünme kuvvetinin ne olduğu, faydaları, zararları,
artırma yolları ve azaltma yolları gibi bilgilerin gündelik hayatla ilişkilendirerek öğrenmesi
konunun anlaşılmasında önem arz etmektedir. Nitekim doğru anlamlandırmanın yapılması
doğabilecek kavram yanılgılarının sayısının mümkün olduğu kadar azaltmaktadır. Birçok
çalışmada kavram yanılgılarının belirleniyor olması o konu da gerçek anlamda bir eksikliğin ya
da bir yetersizliğin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada bir kavram yanılgısı belirleme
çalışmasıdır. Fakat diğer çalışmalara ek olarak bu yanılgıların nedenleri de araştırılmaktadır.
Bu yüzden alana önemli bir kattı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin
gündelik hayatında sıkça kullandıkları kuvvet ve sürtünme kavramlarına yönelik yanılgılar ve
nedenleri araştırılmıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin kuvvet ve sürtünme
ünitesindeki kavram yanılgılarını nedenleri ile belirlemektir. Bu amaç kapsamında aşağıdaki
soruların cevapları aranmıştır.
1. Kuvvet ve sürtünme ünitesinde en çok yapılan kavram yanılgıları nelerdir?
2. Kuvvet ve sürtünme ünitesindeki kavram yanılgıları nedenleri nelerdir?
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Yöntem
Nitel bir çalışma olarak yapılan bu araştırmada durum incelemesi yapılmıştır. Durum
incelemesi; bir konunun derinlemesine, “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alarak olası
durumlarının belirlenmesi yapılmaktadır (Aytaçlı, 2012; Subaşı ve Okumuş, 2017; Glesne,
2013). Bu kapsamda tam yapılandırılmış ve yüz yüze görüşme teknikleri uygulanmış ve veriler
analiz edilmiştir.
Katılımcılar
Araştırmada benzeşik (homojen) örneklem kullanılmıştır. Benzeşik örneklemdeki amaç nitel
verilerin etkili bir şekilde toplanabilmesi için küçük ve benzer özellikteki grupların bir
konudaki durumunun belirlenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Nitekim araştırma 20182019 eğitim öğretim sezonunda Doğu Anadolu Bölgesinde bir devlet ortaokulunda 5. sınıf
öğrencileri ile yapılmıştır. Tam yapılandırılmış görüşme formuna 131 öğrenci katılmış ve
bunların 18’i ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Ayrıca ders öğretmeni ile de yüz yüze görüşme
yapılmıştır. Öğrencilerin sosyo ekonomik durumlarının benzer olduğu tespit edilmiştir.
Veri toplama araçları
Verilerin toplanmasında tam yapılandırılmış görüşme formu ve yüz yüze görüşme yapılmıştır.
Görüşme verileri kayıt altına alınmış sonrasında yazıya geçirilmiştir. Araştırmanın güvenirlik
ve geçerliliğinin sağlanmasında bilimsel yöntemlere uyulmuştur. Bu kapsamda; nitel verilerde
geçerlilik için betimsel ve içerik analizlerinde sonuçların doğruluğu için direkt alıntılara yer
verilmiştir. Güvenirlik çalışmasında ise kavramsal çerçeve, veri toplamı ve analizi ile örneklem
grubun durumu ayrıntılı belirtilmiştir (Creswell, 2013; Yıldırım ve Simsek, 2013). Verilerin
yorumlanması, bir öğretim üyesi ve lisansüstü eğitim alan öğretmen ortak kararları
doğrultusunda yapılmıştır.
Verilerin analizi
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin tamamı hem betimsel hem de içerik analizi ile
analiz edilmiştir. Betimsel analiz, velilerin alıntıları ile yorumlanarak istatistikî değerler
eşliğinde göz önüne serilmesidir. İçerik analizi ise alıntıların uygun kod ve kategorilerle
derinlemesine yorumlanarak sunulmasıdır (Merriam, 2013). Katılımcıların isimleri kodlanarak
verilmiştir.
Bulgular
Araştırma da elde edilen bulgular iki başlık altında sunulmuştur.
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A) En Çok Yapılan Kavram Yanılgıları
Kavram yanılgılarının belirlenmesi için kullanılan tam yapılandırılmış görüşme formu verileri
hem betimsel hem de içerik analizi ile yorumlanmıştır. Bu veriler aşağıda sunulmuştur.
Yapılan betimsel analiz sonucunda en çok tekrar edilen yanılgılara ait tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. En çok tekrar eden yanılgılar
Sıra

İfadeler (N:131)

Frekans
(f)
4

Yüzde
(%)
3,05

1

Kayma olayları sürtünmedir

2

Kuvvet termometre ile ölçülür

3

2,29

3

Kuvvet terazi ile ölçülür

3

2,29

4

Kuvvet birimi kg ve g’dir

3

2,29

5

Kuvvet ile ilgili bilim insanı Nikola Tesla'dır

2

1,53

6

Tekerleğe zincir takılması sürtünmenin yararlarıdır

2

1,53

7

Kuvvet D ile gösterilir

1

0,76

8

Kuvvetin katı, sıvı, gaz ve plazma halleri vardır.

1

0,76

9

Sürtünme kuvveti suda ve karada yoktur

1

0,76

10

Sürtünme kuvveti ayakkabının altındaki tırtıklardır

1

0,76

1

0,76

1

0,76

1

0,76

1

0,76

11
12
13
14

Bir şeyi tutarken veya kaldırırken sürtünme kuvveti
oluşur
Sürtünme, yılan gibi süzülmektir.
Kapıların arasına (menteşe) yağ dökülmesi
sürtünmenin zararlarıdır.
Karın üstünde sürtünme fazladır

15

Sürtünme maddenin halidir, sürtünme kuvveti olmasa
herkes bel fıtığı olur.

1

0,76

16

Tekerlek olmasa sürtünme kuvveti azalır

1

0,76

17

Yer çekiminin olması sürtünmenin zararlarıdır

1

0,76

18

Bir topu ittiğimizde sürtünme kuvveti uygularız

1

0,76

19

Sürtünme kuvveti yerde sürünmektir

1

0,76

20

Sürtünme kuvveti olmasaydık biz şimdi havadaydık

1

0,76

Toplam

31

23.62

Tablo 1’de tam yapılandırılmış görüşme formunun betimsel analizinde elde edilen “en çok
tekrar edilen yanılgılar” görülmektedir. Katılımcıların bazıları birden fazla yanılgı içerisinde
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olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan tema ve kategorilere en çok belirtilen yanılgılar
kullanılmıştır. Katılımcı sayısı ile kıyaslandığında oldukça düşük düzeyde kalan yanılgıların en
çok tekrar edileni “kayma olayları sürtünmedir” yanılgısıdır. Bu yanılgıyı “kuvvet termometre ile
ölçülür”, “kuvvet terazi ile ölçülür” ve “kuvvet birimi kg ve g’dir” gibi yanılgılar takip etmektedir.
Bu yanılgılara yönelik yapılan içerik analizi aşağıda sunulmuştur.
Yapılan içerik analizinde belirlenen tema ve kategoriler Tablo 2’de belirtilmiştir. Kullanılan
kodlar verilen alıntılarda sunulmuştur.
Tablo 2. Kavram Yanılgıları Tema ve Kategori İstatistiği
Tema ve Kategoriler

Frekans
(f)

Yüzde
(%)

Katılımcılar

Tema 1: Kuvvet ile ilgili yanılgılar
Kategori 1: Ölçme aracı ile ilgili yanılgılar

6

4.58

K3, K39, K54,
K55, K56, K62

Kategori 2: Birimler ile ilgili yanılgılar

4

3.15

K54, K55, K85,
K115

Tema 2: Sürtünme kuvveti ile ilgili yanılgılar
Kategori 1: Sürtünme kuvveti nedir?

6

4.57

K22,K37, K72,
K73,
K103,
K122

Kategori 2: Sürtünmenin fayda ve
zararları

5

3.81

K66, K79, K80,
K105, K131

Tam yapılandırılmış görüşme formu analiz edilince 131 katılımcının 19’unda (toplam frekans
21 fakat iki katılımcının iki ayrı kategoride yanılgısı olduğu tespit edilmiştir) yanılgıların
olduğu tespit edilmiştir. Tam görüşme formunda belirlenen yanılgılar katılımcı alıntıları ile
aşağıda içerik analizi ile sunulmuştur.
Kuvvet ile ilgili yanılgılar
Bu tema altında kuvvete yönelik tespit edilen yanılgılar iki kategoride sunulmuştur.
Ölçme aracı ile ilgili yanılgılar
Bu kategori altında katılımcıların kuvveti ölçen araca yönelik ifadeleri aşağıda sunulmuştur.
Kuvvet termometre ile ölçülür (K3;K39;K56).
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(Kuvvet) eşit kollu terazi ile ölçülür (K55).
(Kuvvet) tartı, terazi gibi eşyalar ile ölçülür (K54).
Verilen alıntılarda yanılgı içerisinde ki katılımcıların aynı cümleler kurması dikkat çekicidir.
Bunun dışında katılımcıların kuvveti ölçen araçların “termometre”, eşit kollu “terazi” ya da
“tartı” olduğunu ifade etmişlerdir. Bu ifadelerden sayıları azda olsa bazı öğrencilerin kuvveti
ölçen aracın adını bilmedikleri anlaşılmaktadır.
Birimler ile ilgili yanılgılar
Bu kategori altında katılımcıların kuvvetin birimi konusundaki yanılgıları sunulmuştur.
Kuvvetin birimi kg ve g’dir (K54).
(Kuvvetin) birimi kg ve g’dir (K55).
Kuvvet D ile gösterilir (K85).
g, kg, birimle ölçülür (K115).
Alıntılardan anlaşıldığı gibi katılımcıların kuvvetin birimini “kg ve g” olduğunu düşündükleri
anlaşılmaktadır. Ayrıca kuvvetin “D” harfi ile gösterildiği yanılgısı olduğu da belirlenmiştir. Bu
alıntılar ile bazı öğrencilerin kuvvetin birimi konusunda yanılgı yaşadıkları veya kuvvetle
kütleyi karıştırdıkları anlaşılmaktadır.
Sürtünme kuvveti ile ilgili yanılgılar
Bu tema altında sürtünme kuvveti ile ilgili yanılgılar kategoriler eşliğinde sunulmuştur.
Sürtünme kuvveti nedir?
Bu kategoride katılımcıların sürtünme kuvvetin tanımına yönelik ifadeleri aşağıda
sunulmuştur:
Arabanın tekerleği kayarsa bu sürtünme kuvvetidir (K22).
Arabanın buzda kaymasıdır (K37).
Bir şeyin ayağımızı kaydırırken sürtünme kuvveti denir (K72).
Sürtünme kuvveti maddenin halidir. Sürtünme kuvveti olmasa herkes bel fıtığı
olur (K73).
Bir topu ittiğimiz zaman sürtünme kuvveti uygularız (K103).
Sürtünme, bir arabanın kaymasına sürtünme denir (K122).
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Alıntılardan da anlaşıldığı gibi katılımcıların sürtünme kuvvetini “kayma olayları” olarak
gördüğü anlaşılmaktadır. Arabanın “tekerleğinin” kayması, arabanın “buzda” kayması,
“ayağımızın” kayması gibi örnekler gösterilebilir. Ayrıca bazı katılımcıların sürtünmenin topu
“ittiğimiz” zaman oluştuğu ya da sürtünmenin “maddenin hali” olduğu yanılgıları içerisinde
olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin sürtünmenin kayma olayı olarak gördükleri
söylenebilir.
Sürtünmenin fayda ve zararları
Bu kategori altında katılımcıların sürtünme kuvvetinin fayda ve zararlarına yönelik yanılgıları
belirtilmiştir. Söz konusu ifadeler aşağıda sunulmuştur:
Kapıların arasına (menteşe) yağ dökülmesi sürtünmenin zararlarıdır (K66).
Tekerlek olmasa sürtünme kuvveti azalır (K79).
Tekerleğe zincir takılması sürtünmenin yararlarıdır (K80;K105).
Sürtünme kuvveti olmasaydık biz şimdi havadaydık (K131).
Alıntılardan da anlaşıldığı gibi katılımcıların sürtünmeyi azaltmaya yönelik olan “yağ”
kullanımının sürtünmenin bir “zararı” olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Tekerleğin
sürtünme kuvvetini azalttığı bilgisine rağmen “tekerlek olmasaydı” sürtünme kuvveti “azalırdı”
ifadesi kullanılmıştır. Sürtünme kuvvetini artırma yöntemlerinden biri olan “tekerleğe zincir
takılması” olayının sürtünmenin yararı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Son olarak bir
katılımcının “sürtünme kuvveti” ile “yer çekimi kuvvetlerini” karıştırdığı ve sürtünmenin
“olmaması” durumunda “havada” asılı olacağımız ifade edilmiştir. Bu ifadelerden anlaşıldığı
gibi öğrencilerin az bir bölümünün sürtünme kuvvetinin yararlarını ve zararlarını başka
bilgilerle karıştırdıkları anlaşılmaktadır.
B) Kavram Yanılgılarının Nedenleri
Tam yapılandırılmış görüşme formu ile belirlenen kavram yanılgılarının nedenleri yapılan yüz
yüze görüşme ile belirlenmiş ve aşağıda alıntıları ile sunulmuştur.
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Tablo 3. Kavram Yanılgılarının Nedenleri Tema ve Kategori İstatistiği
Tema ve Kategoriler

Frekans
(f)

Yüzde
(%)

Katılımcılar

Tema 1: Kuvvet ile ilgili yanılgıların nedenleri
Kategori 1: Ölçme aracı ile
ilgili yanılgıların nedenleri

6

4.58

K3, K39, K54,
K55, K56, K62

Kategori 2: Birimler ile ilgili
yanılgıların nedenleri

4

3.15

K54, K55, K85,
K115

Tema 2: Sürtünme kuvveti ile ilgili yanılgıların nedenleri
Kategori 1: Sürtünme
kuvvetine yönelik yanılgıların
nedenleri
Kategori 2: Sürtünmenin
fayda ve zararlarına yönelik
yanılgıların nedenleri

5

3.81

K22, K72, K73,
K103, K122

4

3.15

K66, K79, K80,
K105

Tüm katılımcılar arasında az sayıda öğrencinin yanılgılar içerisinde olması eğitim öğretim
süreci ve katılımcı sınıflar açısından son derece önemli ve güzel bir başarıdır. Bunun dışında
yanılgılar içerisinde olan öğrencilerin, bu yanılgılara düşme nedenleri araştırılmıştır.
Öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşme neticesinde elde edilen veriler Tablo 3 ile beraber
aşağıda sunulmuştur.
Kuvvet ile ilgili yanılgıların nedenleri
Bu tema altında kuvvete yönelik tespit edilen yanılgıların nedenleri iki kategoride
sunulmuştur.
Ölçme aracı ile ilgili yanılgıların nedenleri
Bu kategori altında katılımcıların kuvveti ölçen araca yönelik ifadeleri aşağıda sunulmuştur.
Dinamometrede ölçer, termometre de emin değilim… Dinamometre ağırlığı ölçerken
termometre aklıma gelmiyor. Aslında ikisini karıştırdım şimdi… Bir saniye,
termometre kuvveti ölçer (K3).
Dinamometre ile ölçeriz… Aslında hatırlamıyorum, termometrede olabilir ikisinden
biri (K39).
Termometre, kuvvet ölçeni öğretmişti ama hatırlamadım heyecandan unuttum
(K56).
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Öğretmenim anlatmıştı kuvveti eşit kollu terazi ile ölçeriz. Dinamometre ağırlığı
ölçer. Dinamometreyi tanıyorum; yayı var, santimleri var ve çengeli var. Fazla
çekersek bozulur. (K55).
Derste öğrenmiştim kuvveti eşit kollu terazi ölçüyor. Dinamometre ağırlığı ölçüyor
(K54).
Eşit kollu terazi, öğretmenimden öğrendim. Teraziyi hiç kullanmadım dolayısıyla
kuvveti ölçmedim. Terazi ağırlıklar var, yuvarlak kâseler var. Ama hiç ölçmedim…
(K62).
Verilen alıntılarda kuvveti ölçen araca yönelik yanılgının nedeni olarak; katılımcıların “emin”
olamaması, “hatırlayamaması” ve termometre ile dinamometrenin görevlerini “karıştırmaları”
gibi nedenler görülmektedir. Ayrıca bazı öğrencilerin dinamometreyi “tanıyor” olmaları “tarif”
edebilmeleri hatta “ağırlığı” ölçtüğünü belirtmelerine rağmen yinede kuvveti ölçen aletin “eşit
kollu terazi” olduğunu ileri sürdükleri belirlenmiştir. Genel olarak kuvveti ölçen araca yönelik
kavram yanılgısının hatırlayamama, karıştırma ve ölçme aracını kullanamama gösterilebilir.
Birimler ile ilgili yanılgıların nedenleri
Bu kategori altında katılımcıların kuvvetin birimi konusundaki yanılgıların nedenleri aşağıda
verilmiştir:
Kuvvetin birimi kg ve g’dir. İnsanların kilogramı gibi… Öğretmenimden öğrendim
(K54).
(Kuvvetin) birimi kg ve g’dir. Öğretmenimden öğrendim. Kitapta da yazıyor.
Kuvvetin birimleridir onlar (K55).
Kuvvet… Hatırlamıyorum, unuttum… (K85).
Derste öğrendim. Bir şeyin kilogramı, bir şeyin gramı gib… Aslında aklıma gelmiyor
(K115).
Alıntılardan anlaşıldığı gibi kuvvetin birimine yönelik yanılgıların nedeni olarak katılımcıların
“öğretmenlerinden” öğrendikleri veya “kitapta” öyle yazıldığı seklindeki ifadeleri göze
çarpmaktadır. Ayrıca bazı öğrencilerinde “hatırlamadıkları” veya “insan” ve “herhangi bir
şeyin” kilosu gibi kuvvetin de “kg” veya “g” olduğunu ileri sürdükleri anlaşılmaktadır. Genel
olarak katılımcıların herhangi bir şeyin nasıl kütlesi oluyor ve kg veya g ile gösteriliyorsa
kuvvetin biriminin de öyle olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Ayrıca bu bilgileri
öğretmen veya kitaptan aldıklarını belirtmişlerdir.
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Sürtünme kuvveti ile ilgili yanılgıların nedenleri
Bu tema altında sürtünme kuvveti ile ilgili yanılgıların nedenleri kategoriler eşliğinde
sunulmuştur.
Sürtünme kuvvetine yönelik yanılgıların nedenleri
Bu kategoride katılımcıların sürtünme kuvvetinin tanımına yönelik yanılgılarının nedenlerini
belirten ifadeler aşağıda belirtilmiştir:
Sürtünme kuvveti; valizin tekerleği yerle sürtünme kuvveti yapar onun gibi mesela…
Sürtünme kuvveti her yerde yoktur ama çoğu yerde vardır. Birçok kez kullanıyoruz
yani görüyoruz… Basit bir şekilde buzda kaymak buna örnek olabilir. Sürtünme
kuvveti karada az buzda çoktur… Kaymalar sürtünmedir, kaymamalar da
sürtünmedir. Bir yerde kayma varsa sürtünme vardır. Bu tür yerlerde sürtünme
çoktur (K22).
Bir şey ya da eşya yerde sürtünmesidir. İşte böyle (sehpanın üzerindeki kâğıdın
sehpa ile sürtünmesini göstererek) sürtünme kayan her yerde var. Hani son derece
kayan yerlerde, kışın kayarken ama normal yüzeylerde de oluyor. Aslında bizim
düşmemizi istiyor. Sürtünme kötüdür. Kayınca tehlike verebilir bize… (K72).
Sürtünme kuvvetini hatırlamıyorum… Düşünüyorum ama hatırlamadım (K73).
Bir topu ittiğimiz zaman kuvveti uygularız. Aynı zamanda sürtünme kuvveti de
uygularız. Sürtünme kuvveti cisme aynı anda etki eder… Bir müddet sonra durması
sürtünme kuvvetinin azaldığını gösterir (K103).
Sürtünme kuvveti her yerde olabilir. Yerin zemininde sürtünme vardır. Kayarsak
sürtünme vardır. Havada da karada da vardır ama buz da daha çok (K122).
Alıntılardan da anlaşıldığı gibi sürtünme kuvvetini tanımlarken katılımcıların sahip olduğu
yanılgıların nedeninin bir cismin “yerle teması”, “kayma olayları” olduğu düşünüldüğü
anlaşılmaktadır. Katılımcıların sürtünme kuvvetinin “buz” gibi yüzeylerde çok ve “kaymanın”
olduğu yerlerde sürtünmenin olduğu ve sürtünmenin “zararlı” olduğu ifadeleri mevcuttur.
Ayrıca bazı katılımcıların sürtünmenin cismin hareketi ile “aynı yönde” olduğu ve cisim
yavaşladığında sürtünme kuvvetinin de “azaldığı” ileri sürülmektedir. Genel olarak
katılımcıların sürtünme kuvvetini kayma olayları ve cismin hareket yönü ile aynı yönde etki
eden bir kuvvet olarak gördükleri anlaşılmaktadır.
Sürtünmenin fayda ve zararlarına yönelik yanılgıların nedenleri
Bu kategori altında katılımcıların sürtünme kuvvetinin fayda ve zararlarına yönelik
yanılgılarının nedenleri belirtilmiştir. Söz konusu ifadeler aşağıda sunulmuştur:

891
891

Kapıların arasına (menteşe) yağ dökülmesi sürtünmenin yararıdır. Kâğıdıma
yanlışlıkla yazdım. Kapıların köşesini yağlarız, açılıp kapanınca bize kolaylıklar
sağlar. Bunlar sürtünme kuvvetinin yararlarıdır (K66).
Tekerlek olmasa… Hatırlamadım. (K79).
Tekerleğe zincir taktığımızda sürtünmeyi engeller bu sürtünmenin yararı değil
(K80).
Tekerlek kayar araba kaza yapıyor. Zincir takılınca araba kaza yapmıyor. Sürtünme
kuvvetini artırdığımızdan dolayı… Oraya yanlışlıkla yazdım (K105).
Alıntılardan da anlaşıldığı gibi sürtünme kuvvetinin fayda ve zararlarına yönelik katılımcıların
bir tanesi herhangi bir şey “hatırlamamış”, bir tanesi tekerleğe takılan zincirin sürtünmeyi
“engellediğini” bununda sürtünmenin “yararı” olduğu düşündüğü görülmektedir. Bunların
dışında diğer iki katılımcı tam yapılandırmış görüşme formunda yazdıklarının aksine kapının
“yağlanmasını” işimiz “kolaylaştırdığını” ve bunun sürtünmenin “yararı” olduğunu, “zincir”
takıldığında sürtünmenin “artırıldığı” gibi doğru veriler vererek yanılgının ortadan kalktığını
göstermişlerdir. Ayrıca tam yapılandırmış görüşme formuna “yanlışlıkla” yazdıklarını
belirtmişlerdir. Genel olarak öğrencilerin sürtünme kuvvetinin yararlarını ve zararlarına
yönelik kavram yanılgılarının yanlışlıkla yapıldığı söylenebilir.
Tam yapılandırılmış görüşme formu ve yüz yüze görüşme verilerinin betimsel ve içerik
analizleri sonucunda genel olarak öğrencilerin kuvvet ve sürtünme ile ilgili kavram
yanılgılarının oldukça düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 131 katılımcının 19’unda (% 14.5)
tespit edilen yanılgıları tüm kazanımları kapsamamaktadır. Sadece iki öğrencide her iki
kazanımdan yanılgıları mevcuttur (% 1.5). Genel olarak katılımcıların kuvvet ve sürtünme
ünitesinde kavram yanılgılarının az olduğu söylenebilir.
Elde edilen veriler ışığında kavram yanılgılarının beşinci sınıf düzeyinde bu kadar az
çıkmasının sebebi araştırılmış ve fen bilimleri öğretmeni ile görüşülmüştür. Yapılan yüz yüze
görüşme verileri aşağıda sunulmuştur:
Her ünite için önce sözel olarak beyin fırtınası ile baştan sona üniteyi konuşuyoruz.
Bütün üniteyi iki derste işliyoruz
Bu arada her dersin başında ortasında ve sonunda bir soru cevap ile ünite
tekrarımız var.
Bazen fotokopi dağıtarak bazen yazarak üniteyi en baştan bu sefer konu konu
işleyerek ilerliyoruz.
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Kavram yanılgılarını nerede olacağını bildiğim için daha ayrıntılı işliyorum sadece
bütün öğrencilerden anladım kelimesini duyana kadar sürekli farklı örnekler ile
pekiştiriyorum.
Oyuncak araba yaptık vs vs ama bunlar konuya dikkat çekmek içindi…
Yüksek lisans tez dönemindeyim dersleri alırken kavram yanılgılarını iyi çalışmıştım.
Hangi konuda nasıl yanılgılar olabileceğini biliyorum, buna dikkat ettim.
Alıntılardan da anlaşıldığı gibi öğretmenin “yüksek lisans” yapıyor olması ve “ders döneminde”
iken “kavram yanılgılarına” yönelik dersler aldığını fen bilimleri dersindeki “yanılgıları bildiği”
için “dikkat” ettiği anlaşılmaktadır. Bunun dışında öğretmenin derslerinde “beyin fırtınası”
yapması, “soru cevap” tekniğini kullanması ve ders “başı, ortası ve sonunda tekrarlar”
yapmasının yanılgıları azalttığı düşünülmektedir. Genel olarak öğretmenin hangi konuda
kavram yanılgılarının oluşabildiğini bilmesinin öğrencilerde bu yanılgıların yok denecek
seviyeye getirdiği söylenebilir.
Tartışma
Yapılan analizlerin bulgularına göre sayıları azda olsa bazı öğrencilerin kuvveti ölçen aracın
adını yanlış bildikleri, bazı öğrencilerin kuvvetin birimi konusunda yanılgı yaşadıkları veya
kuvvetle kütleyi karıştırdıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sürtünmenin kayma olayı
olarak gördükleri ve öğrencilerin az bir bölümünün sürtünme kuvvetinin yararlarını ve
zararlarını başka bilgilerle karıştırdıkları anlaşılmaktadır. Her ne kadar bu çalışmada
belirlenen kavram yanılgıların oranı az olsa da Benzer şekilde Oluk ve Oluk (2007)
çalışmalarında kavram yanılgılarının oldukça yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun
dışında Tavukçuoğlu (2018) Öğrencilerin sürtünme kuvvetine yönelik bilgilerinin ezber
düzeyinde olduğu, sürtünme kuvvetinin bağlı bulunduğu değişkenlerin anlamlı bir şekilde
öğrenildiği fakat bazı değişkenlerin yanlış öğrenildiği belirlenmiştir. Yazar bazı öğrencilerin
sürtünme kuvvetinin yönünü yanlış düşündüklerini belirlemiştir.
Yapılan araştırma bulgularına göre belirlenen kavram yanılgıların nedenleri ise sırasıyla
yapılan tespitlere göre kuvveti ölçen araca yönelik kavram yanılgısının hatırlayamama,
karıştırma ve ölçme aracını kullanamama gösterilebilir. Ayrıca katılımcıların herhangi bir
şeyin nasıl kütlesi oluyor ve kg veya g ile gösteriliyorsa kuvvetin biriminin de öyle olduğunu
düşündükleri anlaşılmaktadır. Bunlara ek olarak bu bilgileri öğretmen veya kitaptan aldıklarını
belirtmişlerdir. Sürtünme kuvvetine yönelik yanılgıların nedenleri incelendiğinde; genel olarak
katılımcıların sürtünme kuvvetini kayma olayları ve cismin hareket yönü ile aynı yönde etki
eden bir kuvvet olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların sürtünme kuvvetinin
yararlarını ve zararlarına yönelik kavram yanılgılarının yanlışlıkla yapıldığı söylenebilir.
Değirmenci ve Karamustafaoğlu (2018) yaptıkları kitap incelemesinde kuvvet ve sürtünme ile
ilgili temel yanılgılara değinilmiştir. Bu yanılgıların giderilmesinde yeteri düzeyde tanımlama
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ve örnekleme yapılması ile mümkün olabileceği belirtilmiştir. Aslında buradan tanımlama ve
örneklemenin eksikliğinden kaynaklanan yanılgıların oluşabileceği anlaşılmaktadır. Benzer
şekilde Dolu ve Ürek (2018) özellikle bazı kavramların eğitiminde farklı yöntem tekniklerin
kullanılması gerektiği belirtmişlerdir. Ayrıca Ayvacı ve Candaş'a (2018) göre öğrencilerin
sahip olduğu kavram yanılgıların nedeni kavramların gerçek yaşam problemleri ile
ilişkilendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bunlara ek olarak Kaya, Bozdağ ve Ok (2018)
yanılgıların temel nedeni olarak anlayamama ve disiplinler arası bağlantıların eksikliği
olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmaların dışında Kaya ve Akış (2015) çalışmasında
öğrencilerin kavram yanılgılarından ziyade doğru bilimsel bilgi oranının daha yüksek seviyede
olduğunu tespit etmişlerdir. Söz konusu bu çalışmamızın bulgusu ile örtüşmemektedir.
Tam yapılandırılmış görüşme formu ve yüz yüze görüşme verilerinin betimsel ve içerik
analizleri sonucunda genel olarak öğrencilerin kuvvet ve sürtünme ile ilgili kavram
yanılgılarının oldukça düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 131 katılımcının 19’unda (% 14.5)
tespit edilen yanılgıları tüm kazanımları kapsamamaktadır. Sadece iki öğrencide iki
kazanımdan yanılgıları mevcuttur (% 1.5). Genel olarak katılımcıların kuvvet ve sürtünme
ünitesinde kavram yanılgılarının az olduğu söylenebilir. Bu konuda ders öğretmeni ile yapılan
yüz yüze görüşme verilerine göre öğretmenin kavram yanılgıları konusunda bilgi sahibi olduğu
ve bu bilgilerinde lisansüstü eğitimi sırasında aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca öğretmenin ders
işleme tarzını ve yapılan etkinlikleri buna göre planladığı anlaşılmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Yapılan analizlerin sonucunda sayıları azda olsa bazı öğrencilerin kuvveti ölçen aracın adını
yanlış bildikleri, bazı öğrencilerin kuvvetin birimi konusunda yanılgı yaşadıkları veya kuvvetle
kütleyi karıştırdıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ders öğretiminde bu konuya dikkat
etmesi gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin sürtünmenin kayma olayı olarak gördükleri ve
öğrencilerin az bir bölümünün sürtünme kuvvetinin yararlarını ve zararlarını başka bilgilerle
karıştırdıkları belirlenmiştir. Kuvvet ve sürtünme ünitesinin öğretiminde kuvvetin
tanımlanması ve kuvveti ölçen aletin tanıtılarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca sürtünme
kuvvetinin yararları ve zararlarının daha açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
Belirlenen kavram yanılgıların nedenlerine bakıldığında; öğrencilerin kuvveti ölçen araca
yönelik kavram yanılgısının hatırlayamama, karıştırma ve ölçme aracını hiç
kullanamadıklarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Öncelikle bu ünitenin öğrenilme
sürecinde muhakkak dinamometrenin sınıfa getirilerek kullanılması gerekmektedir. Ayrıca
katılımcıların herhangi bir şeyin nasıl kütlesi oluyor ve kg veya g ile gösteriliyorsa kuvvetin
biriminin de öyle olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Bunlara ek olarak bu bilgileri
öğretmen veya kitaptan aldıklarını belirtmişlerdir. Ders esnasında öğrencilerin bilgiyi
sorgulama yolları gösterilmelidir. Nitekim yanlış anlaşımlar oluşmaktadır.
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Sürtünme kuvvetine yönelik yanılgıların nedenleri incelendiğinde; genel olarak katılımcıların
sürtünme kuvvetini kayma olayları ve cismin hareket yönü ile aynı yönde etki eden bir kuvvet
olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Söz konusu yanılgının giderilmesinde etkinlik ve
uygulamaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca konu ile alakalı animasyonlarda tercih
edilebilir. Katılımcıların sürtünme kuvvetinin yararlarını ve zararlarına yönelik kavram
yanılgılarının yanlışlıkla yapıldığı söylenebilir. Katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmede
sürtünme kuvvetinin yarar ve zararları konusunda bir karışıklık olduğu belirlenmiştir.
Ders öğretmeninin lisansüstü eğitimi sırasında kavram yanılgıları konusunda uzman olması ve
sınıf içi etkinliklerin buna göre planlanmasından dolayı genel olarak öğrencilerin kuvvet ve
sürtünme ile ilgili kavram yanılgılarının oldukça düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Söz
konusu durum tüm öğretmenlerimizin lisansüstü eğitim imk}nlarının olması eğitim öğretimin
geleceği için önem arz etmektedir. Ayrıca bu eğitimlerin lisans eğitimleri sırasında alınabilmesi
sağlanmalıdır.
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HELİKOPTER EBEVEYN TUTUMLARI VE ÇOCUKLARIN BOYUN EĞİCİLİK ÖZELLİĞİ
ÜZERİNDE ETKİSİ
Hasan YILMAZ*
ÖZET
Ebeveynlik stili, ebeveynlerin çocuk yetiştirmede kullandıkları standart stratejileri temsil eden
psikolojik bir yapıdır. 1969 yılında; Psikoterapist Haim Ginott’un ortaya attığı bir kavram olan
“helikopter ebeveyn” stili; çocukları için aşırı derecede endişe eden, kontrolcü,
mükemmeliyetçi ve müdahaleci, çocuklarından yüksek başarı bekleyen, sürekli çocuklarının
etrafında pervane olan ebeveyn tutumudur. Türkiye’de bilimsel platformlarda henüz yeterince
araştırılmayan bu tutumun çocukların psiko-sosyal gelişimleri üzerinde kalıcı olumsuz
sonuçları olduğuna ilişkin yurt dışında yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Bu
araştırmanın amacı; helikopter tutuma sahip anne ve babaların yetiştirdiği çocuklarının,
yetişkin yaşamda boyun eğici bireyler olup olmadıklarını sınamaktır. Bu amaçla, çeşitli yaş,
eğitim ve meslek gruplarındaki 550 bireye, Yılmaz (2018) tarafından geliştirilen Algılanan
Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği ve Gilbert ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen
Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde regresyon analizi,
korelasyon, F testi ve t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, annelerin helikopter tutumu
ile çocuklarının boyun eğiciliği arasında orta düzeyde pozitif ilişki saptanmış (r=.461), annenin
helikopter tutuma sahip olmasının yetişkinlikteki boyun eğiciliği yüzde 20 oranında yordadığı
gözlenmiştir. Babaların helikopter tutuma sahip olmaları ile yetiştirdikleri çocukların boyun
eğiciliği arasında ise (r=.623) düzeyinde pozitif yönde ilişki saptanmış ve babaların helikopter
tutumunun çocukların boyun eğiciliğini yüzde 38 oranında açıkladığı bulunmuştur.
Araştırmada, Türkiyede son yıllarda arttığı gözlenen helikopter anne ve babalara yönelik
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ebeveyn tutumları, helikopter ebeveyn tutumları, Boyun eğicilik
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HELICOPTER PARENTAL ATTITUDES AND INFLUENCE OF CHİLD ON SUBMISSION
CAPABILITY
Abstract
Parenting style is a psychological structure that represents the standard strategies parents use
in raising their children. In 1969; ’Helicopter parent style, a concept by the psychotherapist
Haim Ginott; It is a parental attitude that is overly concerned for their children, controlling,
perfectionist and intrusive, expecting high success from their children, and constantly being
the propeller around their children. Not yet been adequately investigated in scientific
platforms in Turkey on the children's psycho-social development of these attitudes made
abroad for permanent negative consequences that are available in numerous studies.The
purpose of this research; The aim of this study is to test whether the children raised by parents
who have helicopter attitude are submissive individuals in adult life. For this purpose, 550
individuals in various age, education and occupational groups were administered the
Perceived Helicopter Parental Attitude Scale developed by Yılmaz (2018) and the Neck Oblique
Behavior Scale developed by Gilbert et al. (1991). Regression analysis, correlation, F test and t
test were used to analyze the data. At the end of the study, a moderate positive correlation was
found between the helicopter attitude of the mothers and their child's submissiveness (r =
.461), and the mother's helicopter attitude was predicted to be 20 percent in adulthood. A
positive relationship was found between the fathers 'having a helicopter attitude and the
child's submissiveness of the children they raised (r = .623) and it was found that the fathers'
helicopter attitude explained 38% of the children's submissiveness. In the study,
recommendations for increases observed in recent years in Turkey have been developed
helicopter parents.
Keywords: Parental attitudes, Helicopter parental attitudes, submission

Giriş
Ebeveynlik stili, ebeveynlerin çocuk yetiştirmede kullandıkları standart stratejileri temsil eden
psikolojik bir yapıdır (Zarra-Nezhad, Aunola, Kiuru, Mullola ve Moazami-Goodarzi, 2015).
Ebeveynlik kalitesi, çocukla geçirilen süreden daha önemli olabilir (Hart, Newell ve Olsen,
2003). Örneğin, bir ebeveyn tüm öğleden sonrasını onunla birlikte geçirebilir, ancak ebeveyn
farklı bir faaliyette bulunabilir ve çocuğa karşı yeterli ilgiyi göstermeyebilir. Ebeveynlik
biçimleri, ebeveynlerin çocuklarına nasıl karşılık verdiklerini ve taleplerini nasıl temsil
ettiğinin temsilidir (Skinner, Johnson ve Snyder, 2005).
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Ebeveynlik ve çocuk gelişimi ile ilgili ilk araştırmalar, çocuklarına doğru beslenme, bağımsızlık
ve yeterli disiplin sağlayan ebeveynlerin, daha yüksek yeterlilik seviyesine sahip oldukları ve
sosyal, duygusal, zihinsel yönden yetkin çocuklar yetiştirdiklerini ortaya koymuştur (Baer,
Schreck, Althoff, Rettew, Harder, Ayer ve Hudziak, 2015). Buna karşılık sevgi ve disiplin
öğelerini doğru sentezleyemeyen ebeveynlerin yetiştirdiği bireylerde ise öz yeterlik ve
psikolojik sağlık açısından çeşitli sorunlar gözlenmektedir (Russell, Hart, Robinson ve Olsen,
2003).
Helikopter ebeveynlik, çocuklarını tanımak için yeterli çabaya girişmeden onların
halihazırdaki hayatlarını ve geleceklerini planlayan, aşırı ebeveynlik olarak tanımlanabilir
(Odenweller, Booth-Butterfield ve Weber, 2014). Psikoterapist Haim Ginott’un ortaya attığı bir
kavram olan “helikopter ebeveyn” stili; çocukları için aşırı derecede endişe eden, kontrolcü,
mükemmeliyetçi ve müdahaleci, çocuklarından yüksek başarı bekleyen, sürekli çocuklarının
etrafında pervane olan ebeveyn tutumudur (Padilla-Walker ve Nelson, 2012). Türkiyede
bilimsel platformlarda henüz yeterince araştırılmayan bu tutumun çocukların psiko-sosyal
gelişimleri üzerinde kalıcı olumsuz sonuçları olduğuna ilişkin yurt dışında yapılmış çok sayıda
araştırma mevcuttur. Öz yeterlik zayıflığı (Reed, K., Duncan, J.M., Lucier-Greer, Fixelle ve
Ferraro, 2016; Van Ingen, Freiheit, Steinfeldt, Roberts, 2015), narsist kişilik özelliği (Findley ve
Ojanen, 2013), anksiyete ve depresyon sorunları (Tully, 2017), benlik ve kimlik geliştirme ile
ilgili sıkıntılar (Schiffrin, Liss, Miles-McLean, Geary, Erchull ve Tashner, 2014), sosyal uyum
problemleri (Ungar, 2009) bu sorunlardan bazılarıdır.
İnsanlar; boyun eğme, saldırganlık, yönlendirici davranış ve atılganlık olarak sınıflandırılan
dört temel davranıştan birini seçerek tepkide bulunur (Messarra, Karkoulian ve El-Kassar, A-N.
2016). Bu davranışlardan birisi olan boyun eğme; bireyin, otoritenin koyduğu kurallara ve
verdiği talimatlara uygun davranması, düşünce ve davranışlarını otoritenin istediği yönde
değiştirmesi olarak tanımlanır (Grzyb, Doliński, Trojanowski ve Bar-Tal, 2018). Başkalarını
kırmamaya, incitmemeye özen gösterme, çevresindekileri memnun etmeye çalışma, iyiliksever
olmaya eğilimlilik, karşı çıkmaktan çekinme, onaylamadığı durumları ifade edememe, öfkesini
göstermede zorluk, aşırı onaylanma ihtiyacı, düşünce ve haklarını savunamama, boyun eğici
kişiliğe sahip bireylerin en belirgin özellikleridir (Gilbert, Cheung, Grandfield, Campey ve Irons,
2003); Bègue, Beauvois, Courbet, Oberlé, Lepage and Duke, 2015; Sopić, (2015).
Bu özelliklerin yanında; kendini daha az değerli ve önemsiz görme (Gilbert vd., 2003),
çekingenlik, kendini suçlama eğilimi (Gilbert vd., 1994), sosyal kaygı, olumsuz değerlendirilme
korkusu (Zimmerman, Morrison ve Heimberg, 2015) boyun eğici insanlarda sıklıkla gözlenen
davranışlardır.
Bu araştırmanın amacı; helikopter tutuma sahip anne ve babaların yetiştirdiği çocuklarının,
yetişkin yaşamda boyun eğici bireyler olup olmadıklarını sınamaktır. Heelikopter ebeveynliğin
ortaya çıkardığı kişilik problemleri ile ilgili yurtdışında yapılmış pek çok araştırma olmasına
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karşılık, bu ebeveynlik tutumu ile ergenlerde gözlenen boyun eğicilik arasında ilişki arayan bir
araştırma yapılmamıştır.
Yöntem
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Algılanan helikopter ebeveyn tutumları
bağımsız değişken, ergenlerde gözlenen boyun eğicilik özelliği bağımlı değişken olarak
belirlenmiş ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi sınanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 15-18 yaş grubu ergenler oluşturmaktadır. Çalışma evren olarak bir il
merkezinde yer alan ve gözlemsel değerlendirmelere göre orta sosyo-ekonomik düzeydeki
ailelerin çocuklarının öğrenim gördükleri bir devlet lisesi seçilmiştir. Bu çalışma evreninin
içinden küme örnekleme yöntemi ile her sınıf düzeyinden birer şube belirlenmiş ve bu
şubelerde öğrenim gören 286 öğrenciye bilgi toplama araçları uygulanmıştır. Bu araştırma için
eğitim kurumunun bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğünden izin alındığı gibi, uygulama öncesi
araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek öğrencilerden de gönüllülük beyanı istenmiştir.
Araştırmanın örneklemine ilişkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Cinsiyet

f

%

Sınıf

F

%

Kadın

174

60.8

1

88

30.8

Erkek

112

39.2

2

73

25.5

Toplam

286

100.0

3

81

28.3

4

44

15.4

Veri Toplama Araçları
Araştırmada katılımcıların algılanan helikopter ebeveyn tutumlarını belirlemek amacıyla
Yılmaz (2019) tarafından geliştirilen “Algılanan Helikopter Ebeveyn Ölçeği” kullanılmıştır.
Anne ve baba formunun birlikte uygulandığı ölçek, dört boyutta algılanan helikopter ebeveyn
tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğe ait örnek maddeler şunlardır: “Her gün
giyeceğim kıyafetleri seçmek isterdi, akşam eve geldiğimde ilk soruları genellikle okul hayatım
ile ilgili olurdu, benim özel bir hayatım olabileceğini kabul etmek istemezdi, bana yemek
yedirmek için arkamdan koştururdu, okul ödevlerim için benden çok o çaba gösterirdi”. Yılmaz
(2018) ölçeğin iç tutarlık katsayılarını anne formu için. 85, baba formu için .83 olarak
bildirmiştir.
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Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği, Gilbert ve arkadaşları tarafından, itaate ilişkin sosyal
davranışları ölçmek amacıyla (1994) geliştirilmiştir. Boyun Eğici Davranışlar Ölçeğinin
Cronbach Alfa değeri .89, dört ay ara ile yapılan ikinci uygulama sonucu test tekrar test
güvenirlik katsayısı .84’tür ve ölçeğin Türkiye’ye uyarlanmasında iç tutarlılık Cronbach Alfa
değeri .74 olarak bulunmuştur. (Savaşır ve Şahin, 1997).
Analiz Yöntemleri
Verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analiz kullanılmıştır. Oluşturulan modellerin
anlamlılığı F ve Durbin-Watson testi ile sınandıktan sonra, standartlaştırılmış beta değerleri
(B), standardize edilmiş regresyon katsayısı (β), korelasyon, regresyon, hesaplanmış;
regresyon katsayısının anlamlılığı t testi ile kontrol edilmiştir.
Bulgular
1. Helikopter Anne Tutumları ile Ergenlerdeki Boyun Eğicilik Arasındaki İlişkiye Ait
Bulgular
Tablo 2: Helikopter Anne Tutumlarının Ergenlerde Boyun Eğiciliği Açıklama Gücü
B
(Sabit)

Std. Hata

11.882

2.352

Temel Yaşam

.228

.225

Sosyal Yaşam

.321

Akademik
Yaşam

Beta

t

p

İkili r

Partial

Part

5.051

.000

.053

1.013

.312

.335

.043

.039

.232

.074

1.381

.168

.354

.059

.053

.869

.194

.230

4.482

.000

.410

.189

.170

Duygusal
Yaşam

.593

.203

.152

2.922

.004

.374

.124

.111

Etik Yaşam

.216

.170

.059

1.270

.205

.302

.054

.048

F= 29.439

p<.001

R= .461

R2=.213

Durbin-Watson=
2.132

Katılımcıların annelerine ilişkin algıladıkları helikopter tutumların (bağımsız değişken), boyun
eğicilikleri (bağımlı değişken) ile ikili korelasyon değerleri incelendiğinde; en yüksek ilişkinin
akademik yaşam konusundaki helikopter tutum boyutunda gözlendiği görülmektedir (r=
.410). Annelerin çocuklarının duygusal yaşamındaki helikopter tutumları ile boyun eğicilik
arasında .374, sosyal yaşam alanındaki helikopter tutumları ile boyun eğicilik arasında .354,
temel yaşam becerileri alanındaki tutumları ile .335 ve etik-ahlaki yaşam konusundaki
tutumları ile de .302 düzeyinde anlamlı ilişki saptanmıştır.
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Annelerin helikopter tutumları ile ergenlerin boyun eğiciliği arasında kurulan model F testi ve
Durbin-Watson katsayısı ile sınanmıştır. Her iki kriter açısından da modelin anlamlı olduğu
görülmektedir (F=29.439, p<.001; Durbin-Watson= 2.132). Bu değerler, genel olarak
helikopter anne tutumunun, ergenlerdeki boyun eğicilik arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu
göstermektedir.
Beş helikopter anne tutumu boyutunun birlikte (temel yaşam, sosyal yaşam, akademik yaşam,
duygusal yaşam ve etik yaşam) boyun eğicilik puanları ile aralarında orta düzeyde ve anlamlı
ilişki bulunmuştur (R= 461, p<.001; R2= .213). Beş boyut birlikte ergenlerdeki boyun eğicilik
puanlarına ilişkin varyansın yüzde 21.3’ünü açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle, ergenlerde
gözlenen boyun eğiciliğin yüzde 21’i annelerinin helikopter tutumları ile açıklanabilmektedir.
Standartlaştırılmış beta değerleri (B) incelendiğinde; temel yaşam konusundaki bir puanlık
artış boyun eğiciliği 0.23 puan, sosyal yaşam konusundaki bir puanlık artış 0.32, akademik
yaşam konusundaki helikopter tutum 0.87, duygusal yaşam konularındaki helikopter tutum
0.59 ve etik-ahlaki konularda helikopter tutum ise 0.22 puan artırdığı söylenebilir.
Standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) değerleri incelendiğinde ise; yordayıcı
değişkenlerin (anne helikopter tutum alt boyutlarının) boyun eğicilik puanları üzerindeki
göreli önem sırasını şu şekilde oluşmuştur: Akademik yaşam helikopterliği (β= .230), duygusal
yaşam helikopterliği (β= .152), sosyal yaşam (β= .074), etik-ahlaki konular (β= .059) temel
yaşam becerileri (β= .053).
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre; annelerin akademik
yaşam (t= 4.482, p<.001) ve duygusal yaşam (t= 2.922, p<.004) konusundaki helikopter
tutumlarının, ergenlerdeki boyun eğiciliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte, temel yaşam (t= 1.013, p>.05), sosyal yaşam (t= 1.381, p>.05) ve etik yaşam
(t= 1.270, p>.05) konularındaki anne helikopter tutumlarının ise boyun eğiciliğin anlamlı bir
yordayıcısı olmadığı saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, helikopter anne
tutumlarının ergenlerdeki boyun eğiciliği yordamasına ilişkin denklem şu şekilde oluşmuştur:
Boyun eğicilik= 11.882 + (temel yaşam helikopterliği x .228) + (sosyal yaşam helikopterliği x
.321) + (akademik yaşam helikopterliği x .869) + (duygusal yaşam helikopterliği x .593) +
(etik/ahlaki yaşam helikopterliği x .216).
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2. Helikopter Baba Tutumları ile Ergenlerdeki Boyun Eğicilik Arasındaki İlişkiye Ait
Bulgular
Tablo 3: Helikopter Baba Tutumlarının Ergenlerde Boyun Eğiciliği Açıklama Gücü
B

Std. Hata

(Sabit)

2.609

1.940

Temel Yaşam

.580

.229

Sosyal Yaşam

.600

Akademik
Yaşam

Beta

t

p

İkili r

Partial

Part

1.345

.179

.118

2.531

.012

.481

.108

.085

.226

.127

2.655

.008

.497

.113

.089

.676

.215

.178

4.047

.001

.493

.178

.142

Duygusal
Yaşam

.908

.167

.202

4.227

.001

.525

.171

.136

Etik Yaşam

.578

.145

.163

3.972

.001

.456

.168

.133

F= 68.947

p<.001

R= .623

R2=.388

Durbin-Watson=
2.113

Katılımcıların babalarına ilişkin algıladıkları helikopter tutumların (bağımsız değişken), boyun
eğicilikleri (bağımlı değişken) ile ikili korelasyon değerleri incelendiğinde; en yüksek ilişkinin
duygusal yaşam konusundaki helikopter tutum boyutunda gözlendiği görülmektedir (r= .525).
İkinci sırada en yüksek ilişki ise babaların sosyal yaşam konusunda helikopter tutumları ile
boyun eğicilik arasında .497 gözlenmiştir. Akademik yaşam helikopterliği üçüncü sırayı (r=
.493), temel yaşam becerileri konusunda helikopter tutum dördüncü sırayı (r= .481) ve atikahlaki yaşam göreceli olarak son sırayı almıştır (r=. 456).
Babaların helikopter tutumları ile ergenlerin boyun eğiciliği arasında kurulan model F testi ve
Durbin-Watson katsayısı ile sınanmıştır. Her iki kriter açısından da modelin anlamlı olduğu
görülmektedir (F= 68.947, p<.001; Durbin-Watson= 2.113). Bu değerler, genel olarak
helikopter baba tutumunun, ergenlerdeki boyun eğicilik arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu
göstermektedir.
Beş helikopter baba tutumu boyutunun birlikte (temel yaşam, sosyal yaşam, akademik yaşam,
duygusal yaşam ve etik yaşam) boyun eğicilik puanları ile aralarında orta düzeyde ve anlamlı
ilişki bulunmuştur (R= .623, p<.001). Beş boyut birlikte ergenlerdeki boyun eğicilik puanlarına
ilişkin varyansın yüzde 38.8’ini açıklamaktadır (R2=.388). Diğer bir ifadeyle, ergenlerde
gözlenen boyun eğiciliğin yaklaşık yüzde 40’ı babalarının helikopter tutumları ile
açıklanabilmektedir.
Standartlaştırılmış beta değerleri (B) incelendiğinde; babaların temel yaşam konusundaki
helikopter tutumunda bir puanlık artış; boyun eğiciliği 0.58 puan, sosyal yaşam konusundaki
bir puanlık artış 0.60, akademik yaşam konusundaki helikopter tutum 0.68, duygusal yaşam
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konularındaki helikopter tutum 0.91 ve etik-ahlaki konularda helikopter tutum ise 0.58 puan
artırdığı söylenebilir. .
Standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) değerleri incelendiğinde ise; yordayıcı
değişkenlerin (baba helikopter tutum alt boyutlarının) boyun eğicilik puanları üzerindeki
göreli önem sırasını şu şekilde oluşmuştur: duygusal yaşam helikopterliği (β= .202), akademik
yaşamda helikopterlik (β= .178), etik-ahlaki yaşam helikopterliği (β= .163), sosyal yaşam (β=
.127) ve temel yaşam becerileri (β= .118).
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre babaların helikopter
tutum alt boyutlarının tamamının (temel yaşam: t= 2.531, p<.012; sosyal yaşam: t= 2.655,
p<.008; akademik yaşam: t= 4.047, p<.001; duygusal yaşam: t= 4.227, p<.001; etik yaşam: t=
3.972, p<.001) ergenlerdeki boyun eğiciliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir.
Regresyon analizi sonuçlarına göre, helikopter baba tutumlarının ergenlerdeki boyun eğiciliği
yordamasına ilişkin denklem şu şekilde oluşmuştur:
Boyun eğicilik= 2.609 + (temel yaşam helikopterliği x .580) + (sosyal yaşam helikopterliği x
.600) + (akademik yaşam helikopterliği x .676) + (duygusal yaşam helikopterliği x .908) +
(etik/ahlaki yaşam helikopterliği x .578).
Anne ve babanın helikopter tutumlarının ergenlerdeki boyun eğicilik ile ilişkisine ait bulgular
Şekil 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1: Anne ve Baba Helikopter Tutum Puanlarının
Ergenlerin Boyun Eğicilik Puanları İle İlişkisi
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Anne ve baba helikopter tutumlarının ergenlerdeki boyun eğicilik üzerine etkileri Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2: Anne ve Baba Helikopterliğinin Ergenlerin Boyun Eğiciliğini Etkileme
Oranları
Tartışma ve Öneriler
Yapılan araştırma ergenlerde gözlenen boyun eğiciliğin önemli ölçüde babaların helikopter
çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Babaların helikopter tutumlarının
annelerinkine kıyasla ergenlerin boyun eğiciliği üzerinde daha fazla etkili olduğunun
saptanması ise önemli bir bulgu olarak kabul edilebilir. Bu durum, baba tutumlarının
annelerinkinden daha etkili olduğunu göstermektedir. Çocuklar annelerinden gördükleri aşırı
ebeveynliği, anne sevgisi ve ilgisi olarak görmüş olabilirler. Annenin aşırı ilgi, sevgi ve
müdahalesi çocuklar için yabancı bir durum olarak algılanmazken, benzer tutumların baba
tarafından gösterilmesi üzerlerinde daha baskın bir etki meydana getirmiş olabilir. Bu durum
sağlıklı baba tutumlarının da benzer şekilde çocuklar üzerinde daha etkin olabileceğinin işareti
olarak yorumlanmıştır.
Araştırmada annelerin daha çok akademik yaşam konusunda helikopter tutum sergilerken,
babaların duygusal ve sosyal yaşam konusunda daha baskın oldukları gözlenmiştir. Bu durum
anneler tarafından çocuklarının akademik başarısının daha fazla önemsendiğini, babalar için
ise, duygusal ve sosyal konuların daha çok ön planda tutulduğunu göstermektedir.
İtaatkarlık birçok kolektivist toplumda önem verilen bir değerdir. İtaat eden çocuklar ve
yetişkinler özgü ve beğeni ile karşılanmaktadır. Bununla birlikte boyun eğiciliğin bireylerde
özerkliği desteklemediğine, sorumluluk duygularına zarar verdiğine ve ruh sağlığı açısından da
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olumsuz sonuçlarının olduğuna ilişkin araştırma bulguları mevcuttur. Özellikle günümüzün
ekonomik ve sosyal koşullarında risk alabilmek, kendini koruyabilmek, savunabilmek, atak,
girişken ve sorumluluk sahibi olmak, kendini anlatabilmek önemli kişilik özellikleridir.
Demokrasinin bir toplumda sağlıklı işleyebilmesi de bu tür kişilik özelliklerine sahip bireylerin
varlığı ile mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, her koşulda söz dinleyen, edilgen, itaatk}r,
inaktif bireyler yetiştirmek hem kişisel hem de toplumsal bakımdan sağlıklı değildir.
Helikopter ebeveyn tutumu, Türkiye’de yeterince bilimsel araştırma yapılmış bir konu değildir.
Bu konuda yapılacak araştırmalarda, bu tutumun ortaya çıkaracağı sakıncalar daha net
anlaşılabilir. Bunun yanında ana-baba eğitimlerinde helikopter tutumlara ayrı bir başlık
altında yer verilmesi önerilmektedir.
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İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ DEĞİŞKENLERİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER:
İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Türker TOPALHAN*
Mesut DURGUT**
ÖZET
Türkiye'de iş kazası sayıları Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında, ülkemizin
ortalamalarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde iş kazaları ve
güvenlik kültürünün ele alınması gereken en önemli konulardan biri olduğu
değerlendirilmektedir. İş güvenliği, işçilerin çalışma ortamında meydana gelecek tehlikelerin,
yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların
bütününü ifade eden, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını konu alan bir bilim
dalıdır (Akpınar, 2014). Güvenlik kültürü, bir organizasyonun sağlık ve güvenlik yeterliliği ve
tarzı ile birey ve grup değerlerinin, tutumların, algıların, yetkinliklerin ve bağlılığı belirleyen
davranış örüntülerinin bir ürünü olarak tanımlamaktadır (Health and Safety Executive, 1993).
Bu çalışmanın amacı çalışanların demografik değişkenlerinin güvenlik kültürü algılamaları ile
ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini inşaat sektöründe çalışan 208 kişi
oluşturmaktadır. Araştırmanın modelini, bağımsız değişken olarak alınan çalışanların
demografik özelliklerinde yer alan yaş, medeni durum, eğitim durumu, iş yeri çalışma süresi,
iş tecrübe süresi, işyerindeki konumu, çalışma hayatında daha önce iş kazasına uğrama
durumu, bu iş yerinde iş kazasına uğrama durumu, ramak kala iş kazasına uğrama durumu ve
çalışılan firmalar oluşturmaktadır. Araştırma modelin de yer alan bağımlı değişken ise
güvenlik kültürü değişkenini oluşturan yöneticilerin tutumları, yöneticilerin davranışları,
yönetimin bağlılığı, güvenlik önceliği, güvenlik iletişimi, güvenlik eğitimi, güvenlik farkındalığı,
çalışanların katılımı, raporlama kültürü ve kadercilik değişkenleridir. Verilerin analizinde
frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi, tek faktörlü
varyans analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin
geçerliği ve güvenilirliği SPSS 25.0 ve AMOS 24.0 veri analiz programı ile gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, çalışanların demografik değişkenlerinin
güvenlik kültürü algılamalarında farklılığa yol açtığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar neticesinde,
işletmelerin iş güvenliği kültürünü ele alırken çalışanların anahtar rol oynadığı gerçeğini
görmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: iş kazası, iş güvenliği, güvenlik kültürü
*
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RELATIONS BETWEEN OCCUPATIONAL SAFETY CULTURE FACTORS AND
EMPLOYEES: CASE OF CONSTRUCTION SECTOR
Türker TOPALHAN
Mesut DURGUT
Abstract
Compared to the number of work accidents in Turkey in European Union countries, the
average seems to be quite high in our country. Therefore, occupational accidents and safety
culture in our country is considered to be one of the most important issues to be addressed.
Occupational safety is a branch of science that deals with the reduction of occupational
accidents and occupational diseases, expressing the whole of the technical rules, which are
composed of the obligations imposed to eliminate or reduce the hazards that will occur in the
working environment of the workers (Akpınar, 2014). Security culture defines health and
safety adequacy and style of an organization as well as individual and group values, attitudes,
perceptions, competencies and behavior patterns that determine loyalty (Health and Safety
Executive, 1993). The aim of this study is to determine the relationship of the demographic
variables of the employees with security culture perceptions. The sample of the study consists
of 208 people working in the construction sector. The modal of the study consists of workers’
demographic characteristics taken as independent variables such as age, marital status,
education, working time, experience, position in the workplace, previous work accidents, work
accidents in current work place, near miss work accidents and businesses worked for. The
dependent variables included in the research model are the attitudes of the managers who
constitute the security culture variable, the behaviors of the managers, the loyalty of the
management, security priority, security communication, security training, security awareness,
employee participation, reporting culture and fatalism. In the analysis of the data, frequency
distribution, arithmetic mean, standard deviation, independent sample t-test, single factor
variance analysis and pearson correlation analysis were used. The validity and reliability of the
scales used in the study were performed with SPSS 25.0 and AMOS 24.0 data analysis
programs. In line with the results obtained in this context, it was determined that the
demographic variables of the employees caused a difference in security culture perceptions. As
a result of these results, it is necessary to see the fact that the employees play a key role in
dealing with the occupational safety culture.

Keywords: work accident, work safety, safety culture
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1.GİRİŞ
Yaşama hakkı insan haklarının temelini oluşturmakta ve önem bakımından ilk sırada yer
almaktadır. Diğer tüm hakların varlığı ve kullanımı bu hakka bağlıdır. Çalışma olgusunun
başlangıcı insanlık tarihi ile başlamıştır. İlkçağlarda yapılan çalışmaların amacı yemek ve
barınma gibi temel ihtiyaçlar olmuştur. Yapılan çalışmalarda yaralanma ve kaza şeklinde bazı
riskler mevcut olmakla birlikte bu riskler çalışma hayatının tehlikeleri olarak
değerlendirilmemiştir. Yapılan işlerin niteliği bugün ki manada sağlık ve güvenlik riskleri
olarak nitelendirilmemiştir. Madenciliğin gelişmesiyle çalışma hayatında ciddi sorunların
olduğu fark edilse de iş sağlığı ve güvenliği kavramı gündeme gelmemiştir(Kılkış,2014:3). İş
sağlığı ve güvenliği kavramı sanayi devrimiyle kavram olarak karşımıza çıkmıştır.
Sanayi Devrimi İle birlikte ekonomide, teknolojide ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan
gelişmeler,
fabrikaların kuruluşu,
çalışma hayatında birçok değişikliği beraberinde
getirmiştir. Çalışanların makine ve fabrika ortamına yabancı olması, bilim ve teknolojideki hızlı
gelişmelerin üretim süreçlerini karmaşık hale getirmesi, her yeni süreçle yeni risklerin ortaya
çıkması, üretim artışı için yoğun vardiyalı çalışmaların gündeme gelmesi, daha ucuz işgücü
olması bakımından çocuk ve kadınların çalışma hayatına girmesi gibi nedenler sonucunda iş
kazalarında ve meslek hastalıklarında büyük artışlar meydana gelmiştir(Bilir ve Bilir, 2013:57).
1.1.İş Güvenliği Kavramı
İş güvenliği, işçilerin çalışma ortamında meydana gelecek tehlikelerin, yok edilmesi veya
azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden, iş
kazalarının
ve
meslek
hastalıklarının
azaltılmasını
konu
alan
bir
bilim
dalıdır(Akpınar,2014:37)
1.2.İş Kazası Kavramı
5510 sayılı Kanunda iş kazası;
-Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
-İşveren tarafından görev ile başak bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda,
-Emzikli kadın işçilerin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
-İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında,
gerçekleşen ve işçinin olay sırasında veya sonradan bedence ya da ruhça zarara uğramasına
yol açan olaylara 'iş kazası' denir(Yiğit,2013:20).
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İş kazası sonucu kişiler çalışma güçlerinin bir kısmını veya tamamını kaybedebilmektedir.
Kaza geçirinceye kadar üretken olan kişi, artık tüketen veya başkasının bakımına muhtaç hale
gelebilmektedir. İş kazası veya meslek hastalığı işçinin önce kendisine zarar verirken, diğer
taraftan bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de yaşamlarını devam ettirebilmesi için gereken
destekten mahrum kalmalarına neden olmaktadır (Odaman,2005:24).
İşverenin görevi, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almakla son
bulmamaktadır. İşveren, bu kapsamda, aldığı önlemlere uyulup uyulmadığını da denetleme
sorumluluğu da bulunmaktadır. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması tek
başına yeterli olmamaktadır. Alınan bu tedbirlerin doğru uygulanıp uygulanmadığı yine
işverenin sorumluluğundadır(Yanturalı,2015:18).
Ekonomik açıdan üretim ve emek verimliliği, Sosyal manada ise toplumsal barış ve huzurun
sağlanması yönünden iş sağlığı ve güvenliği kesimi toplumun bütün fertlerini
ilgilendirmektedir. İşletmeler ve çalışanlar gibi ülke ekonomisi de iş kazaları ve meslek
hastalıkları nedeniyle birçok kayıplara uğramaktadır. Yetişmiş iş gücü kaybı ve bunların iş
göremez durumlara gelmeleri ülke ekonomisini zarara uğratmaktadır. Dolayısıyla bu kayıplar
toplumun ortak kayıpları olup,
maddi ve manevi açıdan ölçülmesi son derece
zordur(Ergüt,2015:32)
1.1.3 Türkiye'de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri
Şekil1:İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Ölümler(1998-2017)

1998-2017 yılları arasında en fazla kayıp 2016 yılında 1970 kişi olarak kayıtlara geçmiştir.
2016 yılını 1633 kayıpla 2017 yılı ve 1626 ile 2014 yılı takip etmektedir. En az kayıp ise 543 ile
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2004 yılında gerçekleşmiştir. Grafikten yola çıkılarak kayıpların son yıllarda istihdam
sayısındaki artışla beraber arttığını söylemek mümkündür. İstihdam sayısı artarken
beraberinde uygulanacak iş güvenliği tedbirleri yetersiz kalmış, kayıplar devam etmiştir.
2017 yılında 691 kişi meslek hastalığına yakalanmıştır. 2016 yılında 597, 2015 yılında 510 ve
2014 yılında 494 kişiye meslek hastalığı tanısı konulmuştur. SGK verilerine göre 2017 yılında
meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Ancak verilerin kayıt dışı
çalışanları kapsamadığının altını çizmek gerekmektedir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları ülke ekonomisinde çok büyük kayıplara neden olmaktadır.
Ülkemizde 2017 yılında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 3. 996.873 iş günü kaybı olmuş,
89. 501 kişiye ölüm aylığı ödenmiştir. ILO'nun yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında
GSYİH'nın en az %4'ü yaklaşık 128 Milyar Türk Lirası, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu
ortaya çıkan ekonomik kayba neden olmaktadır(Durmuş,2018). Aynı zamanda bu rakam 6
milyon vatandaşın alacağı asgari ücrete karşılık gelmekte ve işsizlik oranları göz önüne
alındığında önleyici uygulamaların ülke ekonomisine yapacağı katkıyı ortaya çıkarmaktadır.
2.İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
2.1 Örgüt Kültürü
Örgüt kültürü, bir grubun, bir örgütün veya işletmenin üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve
kabul ettikleri, onların davranışlarını yönlendiren ve örgütü karakterize eden,
gelenekselleşmiş, düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının sonucu ortaya çıkan normlar,
davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklardan oluşan temel varsayımlar, semboller ve
uygulamalar bütünüdür(Bakan,Büyükbeşe,Bedestenci,2004:20)
2.2.Örgüt İklimi Kavramı
Örgütün kişiliğini oluşturan, örgütü diğer örgütlerden ayıran , örgütü betimleyen, örgüte
egemen olan, örgütün iç çevresinin oldukça kararlı, değişmez ve sürekli niteliğine sahip ve
örgütte bulunan bireylerin davranışlarını etkileyen ve onlardan etkilenen, somut olarak gözle
görülüp elle tutulamayan , ancak örgüt içindeki bireylerce hissedilip algılanabilen ve bütün bu
özellikleri içine alan psikolojik terimdir(Karcıoğlu,2001:270).
2.3.Güvenliği Kültürü Kavramı
Güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla bunların yer aldığı
ortak kullanım ya da etki alanında bulunan canlıların veya nesnelerin (örn, teçhizat, araç vb.)
zararını en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik veya emniyete öncelik veren algılar, inançlar,
tutumlar, kurallar, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluk
hislerinin bütünüdür(Özkan ve Lajunen,2003:3)
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2.3.1 Özellikleri
Güvenlik kültürü farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde yorumlanarak açıklanmaya
çalışılmıştır. Ryan örgütlerde olması gereken veya istenilen güvenlik kültürünün şu özellikleri
içerdiğini ifade etmiştir(Ryan,2000:36-37).
1) Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve düzenlemelerine her zaman uyar.
2) Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır ve tehlikeli bir durum bulduğunda onu
düzeltmek için inisiyatif alır.
3) Bütün çalışanlar güvenlikle ilgili aktivitelere katılmaya isteklidir. Ayrıca güvenlikle ilgili
aktivitelere katılım teşvik edilir.
4) Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim mevcuttur. Bu gibi durumlarda, azarlama veya
disiplin cezası korkusu yoktur.
5) Güvenlikle ilgili ortaya çıkan olaylar, sistem başarısızlığını tespit etmek ve sistemde gerekli
düzeltmeleri yapmak için bir fırsat olarak görülür.
6) Eğitim programları, çalışanların işlerinde güvenliği sağlamaları için gerekli bilgi, beceri ve
yeteneği sağlamaktadır.
7) Bütün çalışanlar çalışırken karşılarına çıkabilecek potansiyel tehlikeleri anlarlar ve onları
gerekli şekilde değerlendirirler.
8) Çalışanlar gereksiz yere risk almazlar
9) Yöneticiler çalışanların gereksiz yere risk almalarına sebep olmazlar.
10) Güvenlik meselelerinde, düzenli olarak davranış temelli bir geri bildirim, bir yaşam biçim
olarak görülmektedir. Düzeltici ve düzenleyici bir geri bildirim sistemi vardır.
11) İş arkadaşlarının güvenliğe yönelik destek sağladığı, destekleyici bir çalışma ortamı vardır.
12) Bütün iş koordinasyonu ve yönetimi tehlikelerin yok edilmesi ve yaralanmaların
önlenmesi üzerine odaklanmıştır.
2.3.2 Güvenlik Kültürünün Yapısı ve Boyutları
Bir örgütteki güvenlik kültürü yapısı dört basamaklı bir piramit şeklinde ifade edilmektedir.
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Şekil 1: Güvenlik Kültürü Piramidi.

Güvenlik değerleri, örgütsel yapılar içinde güvenlik sisteminin yanı sıra, bireysel çalışanlarında
güvenliğinin de bir değer olarak yer alması gereklidir. Buna göre, örgütün iş planları, güvenlik
uygulamaları ve güvenlik konuları bütünleştirilmelidir. Güvenlik liderliği stratejileri,
prosedürler, politikalar, örgütsel misyon, ödüllendirme ve cezalandırma sistemlerini
içermektedir(Dursun,2012:38).
Güvenlik iklimi; güvenlik tutumları, çalışanların güvenlik politikaları, prosedürleri,
uygulamaları ve liderlik hakkındaki algılamalarının ve tepkilerinin geçici bir anlık fotoğrafıdır.
Güvenlik performansı; gözlemlenebilir güvenli davranışların bir çıktısıdır. Güvenlik
performansı, devlet veya araştırma kuruluşları tarafından büyük kazalar sonucundaki
raporlara göre belirlenebileceği gibi, örgüt içi gözlemleme yoluyla haftalık, günlük de
hazırlanabilmektedir(Dursun,2012:38-39).
3. İş Güvenliği Kültürü Değişkeni ve Çalışanlar Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir
Araştırma
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı mevcut işletmelerdeki güvenlik kültürü düzeylerini tespit etmek ve
çalışanların güvenlik kültürüne yönelik tutumlarını ölçmektir. Demografik değişkenler ve iş
kazasına uğrama durumları ile güvenlik kültürü değişkeni arasındaki ilişkileri tespit edip
açıklamaktır.
3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın modelini, bağımsız değişken olarak alınan çalışanların demografik özelliklerinde
yer alan yaş, medeni durum, eğitim durumu, iş yeri çalışma süresi, iş tecrübe süresi,
işyerindeki konumu, çalışma hayatında daha önce kazaya iş kazasına uğrama durumu, bu iş
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yerinde iş kazasına uğrama durumu, ramak kala iş kazasına uğrama durumu oluşturmaktadır.
Araştırma modelin de yer alan bağımlı değişken ise güvenlik kültürü değişkenidir.
a) Hipotez 1: Çalışanların güvenlik kültürü algılamaları, çalışanların medeni durumuna göre
farklılaşmakta mıdır?
b)Hipotez 2: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların yaşına göre
farklılaşmakta mıdır?
c)Hipotez 3: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların eğitim
durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
ç)Hipotez 4: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların mevcut
işletmedeki çalışma sürelerine göre farklılaşmakta mıdır?
d)Hipotez 5: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların iş tecrübelerine
göre farklılaşmakta mıdır?
e)Hipotez 6: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, işteki mevcut konumlarına
göre farklılaşmakta mıdır?
f)Hipotez 7: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları,çalışma hayatı boyunca iş
kazasına maruz kalıp kalmamalarına göre farklılaşmakta mıdır?
g)Hipotez 8: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, şu an çalıştıkları iş yerinde
iş kazasına maruz kalıp kalmamalarına göre farklılaşmakta mıdır?
h)Hipotez 9: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, iş kazasından son anda
kurtulma durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
3.3. Araştırmanın Varsayımları
Katılımcıların ankette yer alan soruları doğru bir biçimde algıladıkları ve doğru bir şekilde
cevapladıkları varsayılmaktadır.
3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmaya ilişkin sınırlılıklar şunlardır:
 Bu araştırmanın uygulandığı yer Bayburt İle sınırlıdır.
 Bu araştırmanın uygulandığı işletmeler Bayburt ili merkezinde olan hazır beton işletmeleri
ile sınırlıdır.
Bu doğrultuda araştırmanın genellenebilirliği belirtilen bölgeler ile sınırlıdır.
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3.5. Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Bayburt ili merkezinde faaliyet gösteren, inşaat sektörü kapsamında yer
alan,
hazır beton işletmelerinde çalışan bireylerden oluşturmaktadır. Araştırmanın
örnekleminde, Bayburt ilinde yer alan 2 hazır beton işletmesine anket çalışması yapılmıştır. İl
genelinde toplam 3 adet firma bulunmakta olup 3.firmanın çalışan personel sayısı çok az
olduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır. Diğer 2 firmada anket uygulanırken en uygun
zaman tespit edilmiş, yönetimin onayı alınmıştır. Anketler firmaların toplantı salonunda
yapılmış, kapalı zarf dağıtılarak geri dönüş sağlanmıştır. Toplam 240 anket dağıtılmış, 227 adet
anket teslim alınmıştır. Anket formların 11 adeti eksik bilgi içerdiği için çalışmadan çıkarılmış,
kalan 216 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Tablo1.Ölçek Sorularına Verilen Cevaplarla İlgili Tanımlayıcı İstatistikler
Madde
Standart
Değişken
N
Ortalama
Sayısı
Sapma
Yönetim Bağlılığı
216 8
3.49
0.95
Güvenlik Önceliği
216 4
3.37
0.93
Güvenlik İletişimi
216 5
3.32
1.00
Güvenlik Eğitimi
216 4
3.34
0.98
Güvenlik Farkındalığı
216 5
4.01
0.84
Çalışanların Katılımı
216 4
3.33
0.90
Raporlama Kültürü
216 5
3.69
0.85
Kadercilik
216 6
2.97
0.91
Güvenlik Kültürü
216 41
3.44
0.65

Aralık
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Tablo 1 incelendiğinde en yüksek ortalamaların 4.01 ile güvenlik farkındalığına ait olduğu
görülmüştür. Çalışanlar oluşabilecek tehlikelere karşı sorumluluklarını bildiklerini ve
çalışırken güvenliğin en önemli şey olduğunu düşünmeleri, ifadelere verilen cevapların üst
noktada değerlendirildiğini göstermektedir. Kadercilik ifadeleri 2.97 ile en düşük ortalamaya
sahiptir. Bu durumun nedeni olarak, ölçek sorularının çalışanların iş güvenliği anlamında
kaderci tutumlarını ölçmeye yönelik ifadeler içermesi olarak gösterilebilir.

3.6. Hipotezlerin Test Edilmesi
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Tablo2: Araştırmanın Hipotezlerinin Sonuçları
Hipotez
H11 =
Çalışanların güvenlik kültürü algılamaları, çalışanların medeni
durumuna göre farklılaşmamaktadır.
H20: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların yaşına
göre farklılaşmaktadır.

P
0.419
0.005

H31: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların eğitim
durumuna göre farklılaşmamaktadır.

0.971

H41: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların mevcut
işletmedeki çalışma sürelerine göre farklılaşmamaktadır.

0.213

H50:Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışanların iş
tecrübelerine göre farklılaşmaktadır.

0,016

H60: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, işteki mevcut
konumlarına göre farklılaşmaktadır.

0.006

H70: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, çalışma hayatı
boyunca iş kazasına maruz kalıp kalmamalarına göre farklılaşmaktadır.

0.036

H81: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, şu an çalıştıkları iş
yerinde iş kazasına maruz kalıp kalmamalarına göre farklılaşmamaktadır.

0.190

H90: Çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılamaları, iş kazasından son
anda kurtulma durumuna göre farklılaşmaktadır.

0,000

SONUÇ
Demografik özellikler ile ilgili elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde,
sonuçların konu hakkında belirli sektörlerde gerçekleştirilen diğer çalışmalarla benzerlik
taşıdığı söylenebilir.Yapılan çalışma sonucunda güvenlik kültürü algısının yaş, çalışma süresi,
tecrübe ve çalışılan konum gibi demografik özelliklerle farklılaştığı tespit edilmiştir. Yapılan
çalışma sonucunda güvenlik kültürü algılamalarının çalışma hayatında iş kazasına uğrama ve
bir iş kazasından son anda kurtulan çalışanların daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan araştırma mevcut işletmeleri kapsamaktadır. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar
araştırmanın evreniyle kısıtlıdır. Güvenlik kültürü kazaların önlenmesinde ve işletmede
güvenlik ikliminin oluşmasında son derecede öneme sahiptir. Ülkemizde konu ile ilgili
araştırmalar sınırlı düzeyde ve sınırlı sektörlerde yapılmıştır. Gerek araştırma yöntemlerinin
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geliştirilmesi, gerek sektör sayısının artırılması ülkemizdeki kazaların olumsuz etkilerinin
düşmesi noktasında etkili olacaktır.
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TEMEL ULUSLARARASI TİCARET GÖSTERGELERİNE GÖRE HOMOJEN ÜLKE
GRUPLARININ BELİRLENMESİ
Ercan YAŞAR*
ÖZET
Bu çalışmanın amacı 121 ülkenin dış ticaret kümelerinin dinamik bir haritasını ve tanımlanan
kümelerin kilit belirleyicilerini ortaya çıkartmaktır. Çalışmada dış ticaret konusunda mal ve
piyasa çeşitlendirmesi performansını belirlemek için bir dizi önemli ticaret değişkenine
dayanan kümelenmeler oluşturmak için kümeleme analizi yöntemi uygulanmıştır. Diğer
taraftan çalışmada, ticaret kümelerinin zamansal evrimi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
ülkeler, kümeleme analiz tekniklerini kullanarak tanımlanmış, sınıflanmış ve böylece, benzer
ticaret modellerine, ekonomik performansa, ticaret yoğunluğuna ve çeşitlendirme seviyesine
sahip ülkelerin haritası çıkartılmıştır. Analizi dinamik hale getirmek için, kümeleme analizleri
zaman içinde birden fazla noktada gerçekleştirilmiştir. Veri seti 1990'lar ve 2000'ler ve 2015
ve sonrası için üç dönem olarak ele alınmıştır. Böylece elde edilen kümelenmelerin istikrarlı
olup olmadığını izleyebilme ve aynı zamanda ticaret modelindeki değişimin ekonomiler
arasında yeni kümelenmelerin oluşumuna yol açıp açmadığı belirlenmiştir. Ayrıca gelişmişlik
düzeyine göre elde edilen kümelerin farklılaşıp farklılaşmadığı; kişi başına GSMH değişkenine
göre değerlendirilmiştir. Ticaret kümelerini belirleyebilmek için İhracat Piyasalarına Giriş
Endeksi, Hirschman Herfindahl Piyasa Yoğunlaşma Endeksi, İhracat Ortağı Sayısı, İthalat
Ortağı Sayısı, İhraç Edilen Ürün Sayısı, İthal Edilen Ürün Sayısı, Kişi Başına GSMH (2010 Sabit
Fiyatlarla US$) gibi değişkenler ekonomik performans, ticaret yapısı ve ticaret politikası
benzerliğini ortaya koyabilmek için kullanılmıştır. Sonuç olarak (i) ülkelerin dış ticaretinin mal
ve piyasa çeşitlendirmeleri açısından anlamlı bir şekilde farklı gruplara ayrılabileceği
görülmektedir. (ii) Ülkeler gösterdikleri ticaret performansına göre zamanla küme
değiştirebilmektedir. (iii) En gelişmiş küme olan 5. kümeye 2010 yılında Almanya ve Çin de
dahil olarak ABD ile en iyi mal ve piyasa çeşitlendirmesine sahip ülkeler kümesini
oluşturmaktadır. (iv) Küme üyeliklerinin yıllar itibariyle istikrarlı olduğu ve bir ülkenin yıllar
itibariyle olağan dışı sıçramalar yaşamaması (bir üst ya da bir alt küme geçişlerin olması)
başarılı kümeleme analizinin göstergesi olarak görülmektedir. (v) Kümeleme analizi
sonucunda ortaya çıkan kümelerin kişi başına GSMH göstergesine göre karşılaştırmaları
yapıldığında; daha iyi mal ve piyasa çeşitlendirmesine sahip ülkelerin aynı zamanda, daha
yüksek kişi başına GSMH’ya sahip olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, İhracat Piyasalarına Giriş Endeksi, Hirschman
Herfindahl Piyasa Yoğunlaşma Endeksi, İhracat Ortağı Sayısı, İthalat Ortağı Sayısı, İhraç Edilen
Ürün Sayısı, İthal Edilen Ürün Sayısı, Kişi Başına GSMH (2010 Sabit Fiyatlarla US$)
*Dr.

Öğr. Üyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, ercan.yasar@dpu.edu.tr
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DETERMINATION OF HOMOGENEOUS COUNTRY GROUPS ACCORDING TO BASIC
INTERNATIONAL TRADE INDICATORS
Abstract
The purpose of the study is to draw a dynamic map of the 121 countries' foreign trade clusters
and reveal the key determinants of the identified clusters. In the study, clustering analysis was
applied to establish clusters based on a number of important trade variables to determine the
performance of goods and market diversification in foreign trade. On the other hand, the study
tried to determine the temporal evolution of trade clusters. To this end, countries have been
identified and classified using clustering analysis techniques and thus a map of countries with
similar trade models, economic performance, trade intensity and diversification level has been
created. To make the analysis dynamic, clustering analyses were performed at multiple points
over time. The data set was considered as three periods for the 1990s and 2000s and 2015 and
later. Thus, it was determined whether the obtained clusters were stable and whether the
change in the trade model led to the formation of new clusters among the economies. In
addition, whether the clusters obtained according to the level of development differed is
evaluated according to the per capita GDP variable. In order to identify clusters; variables such
as Index of Export Market Penetration, Hirschman Herfindahl Market Concentration Index,
Number of Export Partners, Number of Import Partners, Number of Products Exported,
Number of Products Imported, GDP per capita (constant 2010US$) are used to reveal
similarities in economic performance, trade structure and trade policy. In conclusion, (i) it is
seen that the foreign trade of countries can be divided into different groups in terms of goods
and market diversification (ii) countries can change over time according to the trade
performance they show (iii) the 5th cluster which is the cluster with the best goods and
market diversification involving the USA, and the inclusion of Germany and China in 2010, (iv)
cluster memberships are stable over the years and that a country does not experience unusual
jumps over the years (transition to upper or lower clusters) is an indicator of successful
clustering analysis (v) when the clusters obtained from the analysis countries are compared
with GDP per capita, it is observed that clusters with better goods and market diversification
also had higher GDP per capita.
Keywords: Cluster Analysis, Index of Export Market Penetration, Hirschman Herfindahl
Market Concentration Index, Number of Export Partners, Number of Import Partners, Number
of Products Exported, Number of Products Imported, GDP per capita (constant 2010US$)
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1.Giriş
Düşük gelirli birçok ülkede, gerçekleştirilen üretim faaliyetlerin çeşitliliği oldukça sınırlıdır ve
ekonomik faaliyetler birkaç sektörde yoğunlaşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bu ülkeler
çoğu zaman yalnızca az sayıda ihracat pazarına yalnızca birkaç belirli ürün ihraç eder. Bir
ülkenin üretim ve ihracat yapısının çeşitlendirmesi, genellikle ekonomik kalkınmanın önemli
bir itici gücü olarak kabul edilir. Ampirik çalışmalar, özellikle ekonomik gelişmenin erken
aşamalarında, endüstriyel çeşitlilik ile ülke gelir düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu
göstermiştir (Dierk ve Felicitas, 2006, s.1825). İki tür çeşitlilikten söz edilebilir. Birincisi; bir
ülkenin yurt içi üretim (endüstriyel) yapısını daha çeşitli, geniş tabanlı ve sadece birkaç
faaliyete daha az bağımlı hale getirmekle ilgilidir. Dolayısıyla bu çeşitlilik, ekonomik
(endüstriyel) faaliyetlerin çeşitliliğini veya bileşimini genişletmekle ilgilidir. Örneğin; yeni
sektörlerde üretime başlayarak ve yeni ürün grupları sunarak ya da mevcut sektörlerde yeni
faaliyet alanları yaratılarak gerçekleştirilebilir. İkincisi, ihracat tarafında çeşitliliktir. Bir
ülkenin ihracat sepetini genişletmek ve/veya yeni ihracat pazarlarına girmekle ilgilidir. Genel
olarak ürün çeşitliliği ve pazar çeşitlendirmesi arasında ayrım yapılabilir ve bu, gelişmekte
olan bölgesel pazarlara odaklanmayı veya iç pazarın yeniden keşfedilmesini içerebilir. İhracat
çeşitlendirmesi, bir ülkenin mevcut ihracat ürün karması veya ihracat hedefinin (Ali vd., 1991)
bileşimindeki değişiklik veya üretimin birçok sektöre yayılması olarak tanımlanmaktadır
(Berthelemy ve Chauvin, 2000). Gelişmekte olan birçok ülkede ihracata dayalı büyüme
stratejisinin bir parçası olarak, ihracat çeşitlendirmesi gelenekselden geleneksel olmayan
ihracata doğru ilerleme olarak düşünülmektedir. Daha geniş bir ihracat tabanı sağlayarak,
çeşitlendirme ihracat kazançlarındaki dengesizliği azaltabilir, ihracat gelirlerini arttırabilir,
katma değeri yükseltebilir ve birçok kanal üzerinden büyümeyi artırabilir. Bunlar arasında:
geniş bilimsel ve teknik eğitim ile gelişmiş teknolojik yeteneklerin geliştirilmesinin yanı sıra,
öğrenerek, bazı ürünler için ileri ve geri bağlantıların kolaylaştırılması ve daha sonra diğer
ürünlerin girdisi haline gelmesi; artan piyasa eğilimleri, ölçek ekonomileri ve dışsallıklar ve
düşen emtia fiyatlarının artan emtia fiyatlarıyla ikame edilmesi sayılabilir (Samen, 2010, s.4).
Düşük gelirli, yavaş büyüme oranlarına ve düşük teknoloji ve beceri düzeylerine sahip olan
ülkeler için, üretim yapılarını çeşitlendirmenin verimlilik kazanımları elde etmede özellikle
önemli olduğu bilinmektedir. Henn vd. (2017) yeni sektörlere girmenin önündeki engellerin
azaltılmasının, ekonomilerin zaman içinde kalite yakınsamasından faydalanmalarını
sağlayabileceğini vurgulamaktadır (Henn vd., 2017, s.1). Bu, özellikle birincil malların
üretiminde ve ihracatında hapsolmuş olan kaynak bazlı ülkeler için daha da önemlidir.
Özellikle, bu ülkeler dar bir üretken faaliyetler grubuna bağımlılıklarını azaltmaya yardımcı
olabileceğinden ve “doğal kaynak laneti” veya “Hollanda Hastalığı” olarak adlandırılan
istenmeyen gelişmelerden kaçınmaya yardımcı olabileceğinden, özellikle yeni alanlara girmeye
çalışmalıdırlar. Çeşitlendirme aynı zamanda daha yüksek teknoloji ve becerilere sahip
faaliyetlere ve dolayısıyla daha bütünsel anlamda gelişime yönelik yapısal değişimi de
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sağlamaktadır. Bu açıdan, birçok yönden çeşitlendirmeye ulaşmak, ülkelerin doğal kaynak
donanımlarının sınırlarını aşma ve diğer sektörlerde üretken faaliyetler oluşturma
yeteneklerini geliştirmektedir.
Özellikle düşük teknoloji ve beceri seviyelerine sahip ülkelerde, üretim ve ihracatın
çeşitlendirilmesi lehine birkaç argüman vardır. Birincisi; çeşitlendirme, riskin çok çeşitli
faaliyetlere ve varlıklara yayıldığı bir risk yönetimi aracı olarak işlev görebilir. Bu aynı
zamanda doğal afetler (örneğin, kuraklık veya sel gibi) ve dış şoklar (örneğin dünya
fiyatlarındaki dalgalanmalar, ticaret ortaklarının talep daraltmaları) gibi olumsuzluklara karşı
kırılganlığın azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, çeşitlendirme belirli gelir getirici faaliyetlere
bağımlılığın azaltılmasına ve ihracat kazançlarının dengelenmesine yardımcı olabilir. Daha
fazla çeşitlendirilmiş ekonomiler, tipik olarak çıktıda daha az değişkenlik yaşamakta ve beceri
öğrenme ve inovasyon için daha fazla potansiyel taşımaktadırlar. Tarım ürünü, maden ya da
enerji şeklinde az sayıda ürün ihraç etmenin getirdiği sorunlardan biri de döviz gelirlerinin bu
ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olmasıdır. Dünya emtia fiyatlarındaki
dalgalanmalar, bu ülkelerde ödemeler dengesi ve dolayısıyla döviz kuru istikrarının ve
çoğunlukla da kur sistemi üzerine inşa edilen para politikasının sürdürülebilirliğini de
etkilemektedir. Düşük gelirli ülkelerde ekonomik faaliyet, esas olarak düşük verimliliğe sahip
faaliyetlerde yoğunlaşmaya eğilimlidir. Bu nedenle katma değer potansiyeli yüksek olan
sektörlere ve faaliyetlere kayma olarak tanımlanan yapısal değişim ve üretim yapısının
çeşitlendirilmesi zorunludur. Son olarak, çeşitlendirmenin yararları için başka bir argüman,
tüketici davranışı ve tercihleri ile ilgilidir: Tüketim modelleri tipik olarak gelir arttıkça değişir,
ürün çeşitliliği talebi artar. Bu nedenle üretici yapı da talebi karşılamak için
çeşitlendirilmelidir. Bununla birlikte, çeşitlendirmenin her zaman tüm ülkeler için arzu edilen
evrensel olarak uygulanabilir bir endüstriyel strateji olamayacağı da unutulmamalıdır. Bazı
ülkeler için örneğin; belirli pazarlarda uzmanlaşma, gelişim sürecinin belirli aşamalarında
daha çekici ve faydalı bir strateji olabilir. Gerçekten de, ampirik çalışmalar yüksek gelir
düzeyindeki ülkelerin yeniden uzmanlaşma eğiliminde olduğunu, yani çeşitliliğin derecesini
azalttığını göstermektedir. Piyasa çeşitlendirmesi de mal çeşitlendirmesiyle aynı derecede
önemlidir; çünkü tek veya çok az sayıda piyasaya aşırı güvenmek, talepteki bir azalmanın
ekonomiyi, çeşitlendirilmiş piyasalara göre daha fazla olumsuz yönde etkileyebileceğini açıkça
ortaya koymaktadır. Ayrıca, bir ülkenin endüstriyel rekabetin temelinde yer alan yeni
ürünlerle yeni pazarlara giriş sağlamanın getirdiği dışsallıklar vardır. Örneğin; potansiyel
ihracat pazarlarının açılması için teknolojilerde uzmanlaşılması ve yeni pazarlama kanallarının
yaratılmasını gerektirir. Yeni ürün gruplarında yer alan firmaları desteklemek için özel
becerilerin geliştirilmesi ve kurumların oluşturulması gerekmektedir. Genel olarak, piyasa
çeşitliliği dış şoklara, talep yavaşlamalarına ve yeni rekabete karşı kırılganlığı azaltmaktadır.
Ayrıca, birden fazla ülkeye ihracat yapmak, ülkenin uluslararası rekabet etme yeteneğini de
güçlendirir. Ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliğine birlikte bakmak, bir ülkenin üretim ve ihracat
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yapısını anlamak için iyi bir göstergedir. Daha çok çeşitlendirilmiş bir üretim yapısı çoğu
durumda birkaç ürüne, özellikle de birincil ürünlere dayanan bir üretim yapısına tercih edilir.
Ancak daha fazla sayıda ihracat ürününe ve aynı zamanda daha fazla ihracat pazarlarına
ulaşmak daha da tercih edilir. Üretim ve ticaret çeşitlendirmesi pahalı, riskli ve uzun vadeli bir
süreç olabilir, ancak potansiyel faydaları göz ardı edilemez. Hepsinden önemlisi, şoklara karşı
kırılganlığın azaltılmasına ve endüstriyel büyüme sürecinin dengelenmesine yardımcı olur.
Kısacası, çeşitlendirmenin endüstriyel rekabet edebilirliğin yanı sıra kapsayıcı ve
sürdürülebilir endüstriyel gelişme için de önemli olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, politika
yapıcılar için önemli olan sorular şunlardır: Bir ülkenin sanayi sektörü ile üretim ve ihracat
yapısı ne kadar konsantre - veya tersine ne kadar çeşitlendirilmiştir? Ülkenin ihracat sepetine
yalnızca birkaç ürün mü h}kimdir? İhracatı sadece birkaç ihracat pazarında mı yoğunlaşıyor?
Dış ticareti çeşitlendirmek için izlenebilecek yollar nelerdir? Hangi yeni/ek ihracat pazarları
hedeflenebilir? Bir ülke, çeşitlendirmeyi arttırmak için ihracat sepetine hangi ürün veya ürün
gruplarını ekleyebilir? (De Almeida vd., s.1).
Literatür
İhracat çeşitlendirmesi birçok ülkede ekonomik büyümenin sürdürülmesi için olumlu bir
ticaret hedefi olarak görülmektedir. Çeşitlendirme, ihracat gelirlerini dengeleyerek ülkeleri
olumsuz ticaret şoklarına karşı daha dirençli hale getirmektedir (Ghosh ve Ostry, 1994).
Çeşitlendirme bir taraftan ticaret şoklarını olumlu şekilde değerlendirmeyi sağlarken, diğer
yandan ekonomik büyümeyi, bilgi yayılımlarını ve ölçeğe göre artan getirilere yönlendirmeyi
kolaylaştırır ve yeni karşılaştırmalı üstünlük biçimlerine yol açan öğrenme fırsatları yaratır
(Amin Gutiérrez de Piñeres ve Ferrantino, 2000). Buradaki esas problem, ihracatın
yoğunlaşması değil, genellikle ihracatçı ülkelerin önemli fiyat dalgalanmalarına maruz
kaldıkları ve çoğu zaman yatırım ve hatta tüketimi olumsuz yönde etkileyen ticari şoklar
açısından sıkıntıya maruz kaldıkları homojen ürünler üzerinde yoğunlaşmasıdır (Jansen,
2004). Dahası, ticaret gelirlerindeki oynaklık uzun vadeli büyümeyi baskı altına almaktadır
(Lutz ve Singer, 1994; Easterly ve Kraay, 2000). Aslında, kanıtlar evrensel olmasa da, birkaç
ülke bazında yapılan araştırmalar, daha fazla çeşitlenmenin kişi başına gelirin daha hızlı
artması ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Hesse, 2006; Lederman ve Maloney, 2007; Brenton
vd.,2009). Benzer şekilde Al-Marhubi (2000), Herzer ve Nowak-Lehnmann (2006), Aditya ve
Acharyya (2013), Samen, (2010) gibi çalışmalarda, ihracat çeşitlendirilmesinin ekonomik
büyümede önemli rol oynadığı yönünde bulgular elde etmişlerdir. Kim (2012) Kore’nin 2005
yılından sonraki yıllarda başarılı bir ekonomik büyüme sağlamasının ana nedenin dış ticareti
olduğunu vurgulamaktadır. Bu başarıda ihracat çeşitlendirmesinin de özel bir önemi olduğunu
belirtmektedir. Bir yandan, ihracat çeşitlendirmesi, dış piyasayı genişletmenin veya ihracat
çeşitliliğini arttırmanın bir yolu olarak görülmektedir. Öte yandan ihracat çeşitlendirmesinin
bağımlılığı azaltmaya katkıda bulunması nedeniyle daha iyi istikrar sağladığını belirtmiştir.
Ancak Kim (2012) Kore ihracatının uzun vadeli yapısı için çeşitlilik düzeyini belirleyen en
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önemli faktörün ihracatçı firmaların küresel rekabet gücü olduğunu vurgulamaktadır (Kim,
2012, s. 9). Gouvea ve Vora, (2015) ise, bir ülkenin ürün ihracat kompozisyonunun ihracat
gelirlerindeki dengesizlik üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İhracat kompozisyonunda sanayi
ürünlerinin hakim olduğu ülkelerin, ihracatının akaryakıt ürünleri, gıda maddeleri ve tarım
ürünleri ile cevher ve mineral ürünleri ağırlıklı ülkelerden daha iyi performansa sahip
olduklarını belirtmişlerdir (Gouvea ve Vora, 2015, s. 96). Amurgo-Pacheco ve Pierola (2008)
İhraç edilen mal çeşitlerinin sayısındaki artışın, coğrafi faktörlerin ve hedef ülke pazarının
büyüklüğünün, bir ülkenin daha çeşitlendirilmiş bir sepet ihraç etme olasılığındaki değişimi
önemli ölçüde belirlediği ve çekim modeline benzeyen bir model izlediğini gösteren güçlü
ampirik bulgulara ulaşmışlardır. Bu bulgu ticaret maliyetlerinin düşürülmesinin ortalama
olarak daha geniş çeşitlilikte malların ihraç edilme şansını arttırdığını göstermektedir. Piyasa
çeşitliliğinin, özellikle gelişmekte olan ülkeler için, ürün çeşitlendirmesinden daha önemli
olduğunu vurgulamışlardır (Amurgo-Pacheco ve Pierola, 2008, s.23). İhracat çeşitlendirmesine
olan politika ilgisi, büyük ölçüde, fakir ülkelerin ihracat ve üretim yapılarındaki birincil
ürünlere aşırı bağımlı oldukları ve teknoloji yayılımı ve yüksek verimlilik artışı ile karakterize
edilen faaliyetleri çeşitlendirmeleri gerektiği fikrinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte,
bu kavram büyük ölçüde Prebisch'in (1950) çalışmasına dayanmaktadır (Carrère, StraussKahn ve Cadot, 2009, s.2).
Veri ve Yöntem
Çalışmada kullanılan değişkenlerin tamamı World Integrated Trade Solution (WITS),
Database, World Bank, resmi internet sitesinden elde edilmiştir.
 Hirschman Herfindahl Endeksi: Ticaret değerinin ihracatçı ortaklar arasındaki
dağılımının bir ölçüsüdür. Çok az sayıda pazarda yoğunlaşmış ticarete (ihracat veya
ithalat) sahip olan bir ülke, bire yakın endeks değerine sahip olacaktır. Benzer şekilde,
mükemmel çeşitlendirilmiş bir ticaret portföyüne sahip bir ülke sıfıra yakın bir endeks
değerine sahip olacaktır.
 İhracat Piyasası Penetrasyon Endeksi: Bir ülkenin belirli bir ürünü ihraç ettiği ülke
sayısıdır ve o yıl ürünü ithal ettiğini rapor eden ülke sayısına bölünür. Bire yakın sayı, ülkenin
daha büyük bir pazara ulaştığı anlamına gelir. Farklı ülkelerin ihracat yeteneklerini
karşılaştırmanın bir yolu, İhracat Piyasası Penetrasyon Endeksi'ne (IEMP) bakmaktır. Hiçbir
ülke tek ihracatçı değildir. Dolayısıyla, 100 değerinde bir Penetrasyon değerini elde etmek
imk}nsızdır. Dünyada en yüksek ihracat performansına sahip ülkelerin IEMP'lerinin aşağıdaki
tabloda da görülebileceği gibi toplam potansiyellerinin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdiği
görülmektedir.
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Tablo1: En yüksek İhracat Performansına Sahip Ülkelerin İhracat Piyasası Giriş Endeksi.
2000

2010

2015

Çin

30,13565

53,39028

51,15969

Almanya

42,85655

44,82771

41,83431

ABD

44,74392

48,72793

43,59036

Kaynak: World Integrated Trade Solution (WITS), Database, World Bank.
 Ülkenin ihracat yaptığı ortak sayısı
 Ülkenin ithalat yaptığı ortak sayısı
 İthal edilen işlem gören ürün sayısı
 İhraç edilen ürün sayısı

Bu çalışmada ele alınan ülkelerin gruplanması ve homojenliğini saptamak amacıyla ve küme
sayısının önceden bilinmemesi nedeniyle Hiyerarşik kümeleme yöntemi kullanılmıştır.
Kümelerin belirlenmesi Ward yöntemi çerçevesinde dendgrom grafiği yardımıyla yapılmıştır.
Ayrıca analizde yapılan hesaplamalarda uzaklık veya benzerlik ölçülerini hesaplamak için ise,
değişkenler arasındaki ölçü birimlerinden etkilenmeyen bir ölçü olan kareli öklit uzaklık
ölçüsü kullanılmıştır.Ward yöntemiyle kümeleme analizi gerçekleştirirken eşitlik 1’ den
yararlanılmaktadır. Bu eşitlikte; N ilgili kümenin eleman sayısı, m iki kümenin birleştirilmesi
sonucunda oluşacak yeni küme, k ve l daha önce oluşturulan kümeleri ve j bunlarla birleşime
girecek kümeyi, dmj ise, m. kümenin j. küme ile olan uzaklığını ifade etmektedir (Tunalı ve
Aytekin, 2017: 106).
dmj = ((Nj + Nk) dkj + (Nj + Nl) dlj - Nj dkl) / (Nj +Nm)
(1)
Çalışmada ele alınan değişkenler çerçevesinde 121 ülkenin dış ticaret açısından benzerliklerini
veya farklılıklarını ortaya koyabilmek için kümeleme analizi kullanılmıştır. WITS resmi
internet adresinden alınan veriler kapsamında SPSS- 25 Paket Programı kullanılarak analiz
gerçekleştirilmiştir. Analiz aşamasında, kullanılan değişkenlerden herhangi birinin daha etkinbaskın olmasını önlemek ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek amacıyla verilerin z skorlara
göre standardizasyonu sağlanmıştır. Uygulanan kümeleme analizinden sonra kullanılan
değişkenler açısından küme içi benzerlikler ve kümeler arasındaki benzersizlikler
yorumlanmıştır.
Analiz ve Bulgular
Çalışmada ele alınan değişkenlerin küme ortalamaları aşağıda görülmektedir. Buna göre
ithalat partner sayısı 1. kümede 121 ülke iken, en gelişmiş 5. kümede 218 ülke olduğu
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görülmektedir. Benzer şekilde İhracat partner sayısına bakıldığında; 1. kümede 85,4 iken 5.
kümede 221,8 olduğu gözlenmektedir.

Dış ticaret pazar çeşitlendirmesi göstergesi olarak kullanılan bu iki göstergeye göre, pazar
çeşitlendirmesi konusunda başarısız olan ülkelerin 1. kümede, en başarılı olan ülkelerin ise 5.
kümede yer aldığı söylenebilir. Mal çeşitlendirme göstergelerinden ithal edilen mal sayısı ve
ihraç edilen mal sayısı göstergelerine göre de 1. kümenin mal çeşitlendirmesi konusunda en
başarısız, 5. kümenin ise en başarılı küme olduğu söylenebilir. Diğer göstergelere paralel
olarak İhracat pazarlarına giriş endeksine göre de, 1. kümenin düşük endeks değerine sahip
olduğu ve bu konuda başarısız olduğu izlenmektedir. Bu gösterge konusunda en yüksek
penetrasyon endeks değeri ortalamasına sahip küme yine 5. küme olarak izlenmektedir. HH
endeksi değerine göre; çok az sayıda pazarda yoğunlaşmış ticarete (ihracat veya ithalat) sahip
olan bir ülke, bire yakın bir endeks değerine sahip olacaktır. Benzer şekilde, mükemmel
çeşitlendirilmiş bir ticaret portföyüne sahip bir ülke sıfıra yakın bir endeks değerine sahip
olacaktır. Bu nedenle HH endeks değeri 0,21 ile 1. küme az sayıda pazara yoğunlaşmış
görünürken, 5. küme 0,05 endeks değeri ile daha fazla çeşitlendirilmiş bir ticaret portföyüne
sahip görünmektedir. Aşağıdaki tabloda 1999-2000; 2000-2010 ve 2010-2015 dönemlerine
göre yukarıdaki değişkenlerle oluşturulmuş küme üyelikleri gösterilmektedir.
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Tablo2: 2000-2010 ve 2015 Yılları İçin Kümeleme Analizi Sonuçları ve Küme Üyelikleri
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Çalışmada ele alınan değişkenlere göre oluşturulan 5 küme için Kişi Başına GSMH açısından
değerlendirmesi yapıldığında, dış ticaret konusunda düşük seviyede mal ve piyasa
çeşitlendirmesi yapan ülkelerin daha yüksek seviyede mal ve piyasa çeşitlendirmesi yapan
ülkelere göre daha düşük kişi başına GSMH değerine sahip oldukları görülmektedir. Bunun bir
sonucu olarak, bu ülkeler çoğu zaman yalnızca az sayıda ihracat pazarına yalnızca birkaç belirli
ürün ihraç eder. Bu sonuç, bir ülkenin üretim ve ihracat yapısının çeşitlendirmesi ile ekonomik
gelişmişlik arasındaki ilişkinin varlığını destekler niteliktedir.
Sonuç
Ülkelerin dış ticaretinin mal ve piyasa çeşitlendirmeleri açısından anlamlı bir şekilde farklı
gruplara ayrılabileceği görülmektedir. Ülkeler gösterdikleri ticaret performansına göre
zamanla küme değiştirebilmektedir. İyi ya da kötü dış ticaret politika uygulamaları, bu
değişimin muhtemel nedeni olarak görülebilir. En gelişmiş küme olan 5. kümeye 2010 yılında
Almanya ve Çin de d}hil olarak ABD ile en iyi mal ve piyasa çeşitlendirmesine sahip ülkeler
kümesini oluşturmaktadır. Küme üyeliklerinin yıllar itibariyle istikrarlı olduğu ve bir ülkenin
yıllar itibariyle olağan dışı sıçramalar yaşamaması (bir üst ya da bir alt küme geçişlerin olması)
başarılı kümeleme analizinin göstergesi olarak görülmektedir. Kümeleme analizi sonucunda
ortaya çıkan kümelerin kişi başına GSMH göstergesine göre karşılaştırmaları yapıldığında;
daha iyi mal ve piyasa çeşitlendirmesine sahip ülkelerin aynı zamanda, daha yüksek kişi başına
GSMH’ya sahip olduğu gözlenmiştir.
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ÜRETİM İŞLETMELERİNİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ: 2016 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO İLK 500 LİSTESİNDE YER ALAN
GIDA MADDESİ ÜRETEN İŞLETMELERE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Halil AKMEŞE*
Sercan ARAS**
Ali ILGAZ***
ÖZET
İşletmelerin gün geçtikçe artan yönetimsel bilgi ihtiyaçları, etkin muhasebe sistemlerine olan
ihtiyacın da doğmasına neden olmuştur. Diğer işletmelerle rekabet edilebilirlikte bir adım
önde olma, sürdürülebilirliği sağlama, daha doğru ve stratejik kararlar almada muhasebe
sistemleri ve verileri oldukça önemli hale gelmiştir. Üst yönetimin alacağı birtakım kararlar da
onlara ışık tutacak bu veriler başarının sağlanabilmesinde mutlak rol oynamaktadır. Bu
sebeple işletme yönetimleri için, stratejik hedefler oluşturmada ve bu hedeflere ulaşmada
yönetim muhasebesi verileri ve teknikleri en önemli araçlardan biri halini almıştır. Bununla
birlikte yönetim muhasebesi küreselleşme ile yaşanan değişimler nedeniyle de işletmeler
açısından göz ardı edilemez bir olgu haline gelmiştir. Yönetim muhasebesinin iş stratejisinin
geliştirilmesinde, geleceğe yönelik kararlar alınmasında ve bu kararların uygulanmasında çok
önemli bir rol oynadığı mutlaktır. Çalışmada, öncelikle yönetim muhasebesi ve yönetim
muhasebenin gelişim süreci ele alınmış, akabinde literatür taraması yapılmış ve son bölümde
araştırma bölümüne yer verilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, üretim işletmelerinin yönetim
muhasebesi uygulamalarını değerlendirmektir. Bu kapsamda araştırmanın ana kütlesini 2016
yılı verilerine göre İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl belirlemiş olduğu Türkiye’nin en büyük
500 sanayi kuruluşu (İSO 500) listesine giren ve gıda maddesi üreten 40 şirket oluşturmuştur.
Araştırmada örneklem olarak seçilen işletmelerin yönetim muhasebesi teknikleri ve maliyet
sistemleri uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklem üzerinde uygulanan anket formu
genel olarak 4 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde, ankete katılan şirketlere ait
bilgiler, ikinci bölümde maliyetleme sistemleri, üçüncü bölümde yönetim muhasebesinin
işletme yönetimindeki rolü, dördüncü bölümde ise kullanılan yönetim muhasebesi
tekniklerine ait sorulara yer verilmiştir. Bu çalışmanın, yönetim muhasebesinin geleceğine
ilişkin yeni yaklaşımların oluşturulmasına ve raporlama tekniklerinin geliştirilmesine fayda
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Sistemleri.
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EVALUATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICES OF PRODUCTION
ENTERPRISES: ANAPPLICATION FOR THE PRODUCTION OF FOOD IN THE FIRST 500 LIST
OF ISTANBUL CHAMBER OF INDUSTRY BY 2016 DATA
Abstract
The increasing administrative information needs of the enterprises caused the need for
effective accounting systems. Accounting systems and data have become very important in
order to be one step ahead in competitiveness with other enterprises, to ensure sustainability,
to make more accurate and strategic decisions. These decisions, which will shed light on some
decisions taken by the senior management, play an absolute role in achieving success. For this
reason, management accounting data and techniques have become one of the most important
tools for creating and managing strategic targets for business management. In addition,
management accounting has become an indispensable phenomenon for enterprises due to the
changes experienced with globalization. It is absolute thatmanagerial accounting plays a very
important role in the development of business strategy, making future decisions and
implementing these decisions. In the study, the development process of managerial accounting
and managerial accounting was discussed, followed by a literature review, and the last section
included the research section. The main purpose of this study is to evaluate the managerial
accounting practices of manufacturing enterprises. In this context, according to data from
2016, the main mass of research Istanbul Chamber of Industry has determined every year,
Turkey's largest 500 industrial companies enters the list and has created 40 companies
producing foodstuffs. In the research, management accounting techniques and cost systems
applications of selected enterprises were determined. The questionnaire form on the sample
consists of 4 sections. In the first part of the survey, information about the companies
participating in the survey, costing systems in the second part, the role of management
accounting in business management, and the fourth part of the questions about the
management accounting techniques are included. It is thought that this study will benefit the
creation of new approaches to the future of management accounting and the development of
reporting techniques.
Keywords: Accounting, Management Accounting, Cost Systems
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1.GİRİŞ
Günümüzde tüketicilerin tercihlerindeki ekonomik ve teknolojik değişimler yalnızca firmaların
ürettikleri mal ve hizmetleri değil, aynı zamanda üretim süreçlerini de etkilemiştir. Yaşanan bu
değişimler yönetim muhasebesinden beklenen bilgi miktarını ve sağlanacak faydanın
kapsamını da değiştirmeye başlamıştır (Yalçın, 2012: 95).Ayrıca küresel ölçekte
düşünüldüğünde bilgi çağı ekonomisi, sanayi ve perakende ekonomisinin yerini almıştır
(Toorchi, Asiaei ve Dehghan, 2015: 776). Bu açıdan yönetim muhasebesi piyasa ekonomisinin
bir parçası olarak görülmüş ve şirketlerin stratejilerini formüle etmekte ve yürütmekte
kullandıkları önemli bir kavrama dönüşmüştür. Bununla birlikte son yıllarda yönetim
muhasebesinin kapsamı, operasyonel maliyet yönetimi sorunlarından stratejik yönetim
sürecine katılarak, stratejik yönetim konusunu da kapsayacak şekilde genişlemiştir (Lebedev,
2014: 581).
Geleneksel muhasebenin, bir işletmenin etkinliği ve hayatta kalma yeteneği hakkında yeterli
gerçekleri sağlama yeteneğini yitirmesiyle birlikte yönetim muhasebesi doğmuştur. Yönetim
muhasebesi pek çok kaynak tarafından basit ekonomik kararlar verme aracı olarak tanımlasa
da, esasen karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır. Öte yandan geleneksel muhasebe geçmişe
yönelik verileri ele alırken yönetim muhasebesi ise geleceğe yönelik kararları almaya ve
yönetime odaklıdır. (Bjurklo, 2008: 26).
Çalışmada, öncelikle Yönetim Muhasebesi ve Yönetim Muhasebenin Gelişim Süreci ele alınmış,
akabinde literatür taraması yapılmış ve son bölümde araştırma bölümüne yer verilmiştir.
2. YÖNETİM MUHASEBESİ VE YÖNETİM MUHASEBENİN GELİŞİM SÜRECİ
Yönetim muhasebesi, elde bulunan kaynakların hesap verilebilirliği ve doğru kullanımı ile
örgüt içerisinde planlama, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri için yönetim tarafından
kullanılan finansal bilgilerin toplanması, hazırlanması kaydedilmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi,
yorumlanması, raporlanması ve iletilmesi sürecidir (Urquidi ve Ripoll, 2013: 66 ; Arsu, Arsu ve
Duman, 2015: 18).
Başka bir tanımda ise yönetim muhasebesi, geleneksel anlamda işletme yönetimlerinin
planlanma, kontrol ve karar verme fonksiyonlarını yerine getirmesine katkı sağlayan, maliyet
muhasebesi verilerini ve bilgilerini yönetim kararları için kullanan muhasebenin bir alt dalı
olarak tanımlanmaktadır (Thaker, 2015: 232 ; Pomberg, Pourjalali, Daniel ve Kimbro, 2012:
102 ; Toorchi, Asiaei ve Dehghan, 2015: 777 ; Demir, 2008: 2 ; Sezal, 2007: 1116 ; Kırlıoğlu ve
Doğan, 2016: 137).
Lunkes, Feliu ve Rosa (2012)ise yönetim muhasebesini, işletme yöneticilerinin karar
vermelerinde onlara önemli yönetimsel bilgiler sağlayan bir muhasebe sistemi olarak
tanımlamıştır. Başka bir deyişle yönetim muhasebesi, karar alma sürecinde işletme
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yöneticilerine gereksinim duydukları sayısal verileri ve bilgileri sağlayan bir disiplin olarak
ifade edilebilir (Aktaş, 2013: 57).
Modern işletme yönetiminde yönetimin alacağı kararlar için gerekli olan sayısal verileri
toplayacak, elde edilen bu verileri düzenleyerek üst yönetimin kolaylıkla değerlendirebileceği
bir hale dönüştürecek ve neticeleri hem dönemsel olarak, hem de ihtiyaç duyulan diğer
zamanlarda ilgili yöneticilere arz edecek sistematik bir bilgi sağlama düzeninin özellikle orta
ve büyük ölçekte ki işletmeler açısından gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bu sebeple
genel manada muhasebe ile alakalı daha spesifik anlamda yönetim muhasebesi karşımıza
çıkmıştır (İbicioğlu ve Ömürbek, 1998: 48). Ayrıca yönetim muhasebesi rekabet edilebilirlik ve
bilinçli kararlar vermek için farklı düzeylerde finansal ve finansal olmayan bilgiler sunar
(Rahman, Rahman, Azhar, Omar ve Said, 2015: 503).
Yönetim muhasebesi, bilgi teknolojilerinin gelişimine paralel olarak 1980’li yıllarla birlikte
ortaya çıkmıştır (Toorchi, Asiaei ve Dehghan, 2015: 777). Yönetim muhasebesi hem işletmede
ki işlevi hem de kendi içerisinde ki yeniden yapılanması sebebiyle birçok değişim geçirerek
günümüzde ki halini almıştır. Yönetim muhasebesinde ki değişimlere bakıldığında son
zamanlarda işletme yönetimi içerisinde karar verme ve performans değerlendirme
misyonlarını yerine getirmekle birlikte kültürel ve sosyal olaylardan da etkilenerek değişik
raporlama yöntemlerini geliştirdiği görülmüştür (Pehlivan ve Gerekan, 2009: 2-3). Aşağıda yer
alan tablo yönetim muhasebesinin gelişim sürecini ve özelliklerini göstermektedir.
Tablo 1: Yönetim Muhasebesinin Gelişim Süreci

Yönetim Muhasebesi

Özellik

Yöntemler

Odaklanılan
İçerik

1.Yönetim Muhasebesinin
Ortaya Çıkışı

Sistematik
olmayan

Rasyo analizleri,
gerçek
maliyetleme

Yönetim ile
muhasebe
arasında

2. Geleneksel Yönetim
Muhasebesi

Taktikler ve
geri besleme

Standart
maliyetleme ve
bütçe kontrolü

Kontrol
yönetiminin
etkinliğinden
planlanmış
değere doğru
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3.Matematiksel Yönetim
Muhasebesi

a) ABD
4.Bütünleşik
Yönetim
Muhasebesi
b)Japonya

Taktikler ve
geri besleme,
kısmen
stratejik ve
ileri
beslemeye
doğru
Strateji ve
geri besleme

Strateji ve
ileri besleme

K}r tahmini
değişiklikleri ve
fırsat maliyeti

Karar ve
performanskontrol; fırsat
maliyeti kavramı

Faaliyet tabanlı
maliyetleme,
dengeli sonuç
kartları
Maliyet tasarımı,
kaizen
maliyetleme,
(hedef
maliyetleme)

En uygun kararı
verme; global iş
yönetimi
Önleyici ve
proaktif stratejik
maliyet yönetimi

Kaynak: Nishimura, 2005: 25.
Yönetim muhasebesinin gelişim süreci;
1.Geçmiş yerine gelecek,
2.Kontrol yerine planlama,
3.İç görünüş yerine dış görünüş,
4.Maliyet yerine değer,
5.Üretim yerine pazarlama gibi ilkelere dayanmaktadır (Toorchi, Asiaei ve Dehghan,
2015: 778).
Yönetim muhasebesinin gelişim ve değişimi aslında karmaşık ve bitmek bilmeyen bir süreci
ifade etmektedir (Matamoros, Pinzón ve Espejo, 2014: 242).Bununla birlikte yönetim
muhasebesinin değişim sürecinin incelenmesine de h}l} ihtiyaç duyulmaktadır(Robalo ve
Gago, 2017: 64).
3.LİTERATÜR
Yönetim muhasebesi konusunda yapılan pek çok araştırmanın büyük üretim şirketlerinin
muhasebe sistemlerine odaklandığı gözlemlenmiştir(Pavlatos ve Paggios, 2009: 82).Literatüre
bakıldığında yönetim muhasebesi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunun A.B.D’ de
gerçekleştirildiği görülmüştür. Ancak son yıllarda yönetim muhasebesi konusunda yapılan
çalışmaların
Avrupa’dan
Avustralya’ya
ve
diğer
kıtalara
kadar
yayıldığı
gözlemlenmiştir(Lebedev, 2014: 580).
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Nishimura 2005 yılında yönetim muhasebesinin gelişimi ve Asya’da ki durumu hakkında
yazmış olduğu makalede yönetim muhasebesinin dünü ve bugünkü güncel durumu hakkında
bilgiler vermiş olup, Asya ülkelerinin Batılı ülkelerde ki yönetim muhasebesi uygulamalarını
takip edip etmediklerinin belirlemeye çalışmıştır. Çalışmanın sonucuna göre Nishimura Asya
ülkelerinin, yabancı ülkeleri taklit etmek yerine, kendi kültürlerine dayanan yeni bir yönetim
muhasebesi sistemi oluşturması gerektiğini belirtmiştir.
Lebedev’in 2014 yılında yayımladığı Rusya'da yönetim muhasebesi kavramının gelişimi isimli
çalışmasında yazar Rusya'da yönetim muhasebesi anlayışını şekillendiren ve etkileyen
faktörlerin analizini gerçekleştirmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; Rusya’da ki yönetim
muhasebesinin gelişimi küreselleşmeden oldukça etkilenmiş ve özellikle bu gelişimin
sebebinin eğitim ve akademisyenlerden kaynaklandığı belirtilmiştir.
Toorchi, Asiaei ve Dehghan’ın 2015yılında yayımladığı çalışmasında İran’da ki entelektüel
sermaye ve yönetim muhasebesi uygulamalarını ele almıştır. Makale, İran'ın kamuya açık
şirketlerinde ki entelektüel sermaye ve yönetim muhasebesi uygulamaları arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Ayrıca çalışmada, Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nın şirketleri içinde
entelektüel sermaye boyutları ile bazı özel yönetim muhasebe uygulamaları arasında ki ilişki
incelenmiştir. Ampirik özellik taşıyan bu çalışma İran’da ki uygulamaların büyük olasılıkla
Batı’dan farklı olabileceği gerçeğine dayanarak literatüre katkıda bulunmaktadır. Makalede yer
alan bulgular farklı kaynaklardaki bilgi kaynaklarının yönetim muhasebesinin gelişiminde
nasıl bir atılım yapacağına da ışık tutmuştur.
Urquidi ve Ripoll’ün 2013yılında yayımladığı makalede yazarlar hizmet sektöründe ki yönetim
muhasebesi uygulamalarını ele alarak dört ve beş yıldızlı tarafından kullanılan yönetim
muhasebesi tekniklerini inceleyerek nitel araştırmayı tamamlamışlardır. Sonuç olarak
araştırmacıların kurdukları “rekabet seviyelerindeki artış, yönetim tekniklerinin kullanımı ile
önemli ölçüde ilişkilidir” hipotezi doğrulanmıştır.
Lunkes, Feliu ve Rosa’ nın 2012 yılında yayımladığı makalede yazarlar İspanya ve Brezilya'da
yönetim muhasebesi araştırmasının profili belirlemeye çalışmış ve konu ile ilgili pek çok
kaynak incelemişlerdir. Sonuç olarak Lunkes, Feliu ve Rosa gözden geçirdikleri makalelerde
muhasebesi çalışmalarının belirgin bir şekilde anlaşılmadığı kanısına varmış ve mevcut
çalışmaların büyük ölçüde Brezilya'daki anketlere, ayrıca İspanya'da örnek olaylara ve
incelemelere odaklandığını belirtmişlerdir.
Pavlatos ve PaggiosYunan konaklama endüstrisinde geleneksel ve çağdaş yönetim muhasebesi
uygulamalarından elde edilen kazanım düzeyini ve faydalarını rapor etmek amacıyla 2009
yılında yayımladığı makalesinde, 85 büyük Yunan şirketinden aldığı cevaplara binaen;
geleneksel yönetim muhasebesi tekniklerinin (örneğin, bütçeleme uygulamaları, karlılık
ölçüleri, ürün karlılık analizi, müşteri karlılık analizi emilim maliyeti ve performans
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değerlendirmesi için mali olmayan ölçümler), yeni geliştirilen araçlara göre daha yaygın olarak
kabul edildiğini belirtmiştir.
Zawawi ve Hoque’nin 2010 yılında yayımlanan çalışmasında yazarlar yönetim muhasebesi
alanında ki yenilikleri literatürsel olarak değerlendirmişlerdir. Araştırma bulgusu olarak
yazarlar yönetim muhasebesi alanında ki yeniliklerin 2000-2008 döneminde yoğunlaştığı,
sosyolojik teorilerin daha çok kullanıldığı ve ampirik çalışmaların arttığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Yalçın 2012 ise yönetim muhasebesi uygulamalarının benimsenmesi ve faydaları üzerine bir
araştırma yapmış, Türkiye'de imalat firmalarının kullandıkları yönetim muhasebesi
uygulamalarının belirlenmesini amaçlamıştır. Çalışmada bu uygulamaların benimsenme
oranları konuyla ilgili daha önce ki altı çalışma ile karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına
göre, geleneksel yönetim muhasebesi uygulamalarının benimsenme oranlarının yeni
geliştirilen tekniklerden daha yüksek olduğunu ifade edilmiştir.
İbicioğlu ve Ömürbek 1998 yılında muhasebe verilerinin yönetim kararlarında kullanılması
üzerine bir araştırma yapmış ve bir un fabrikasında yönetimin maliyet verilerini kullanarak
karar verip vermediğini incelemiştir. Araştırmanın sonucunda fabrika için yeni makine
alımında yönetimin karar vermede etkin olduğu belirtilmiştir.
4.ARAŞTIRMA
Araştırmanın ana kütlesini 2016 yılı verilerine göre İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl belirlemiş
olduğu Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu (İSO 500) listesine giren ve Gıda maddesi
üreten 40 şirket oluşturmuştur. Örneklem olarak seçilen işletmelerin farklı illerde yer alması
sebebiyle anket formunun işletmelerin muhasebe ve finans departmanı yöneticilerine; zaman,
ulaşılabilirlik ve maliyet kısıtlarını da göz ününde bulundurarak bir kısmının mail ortamında
ulaştırılması, bir kısmının ise yüz yüze olarak uygulanması uygun görülmüştür. Araştırmaya
örneklem olarak konu olan işletmelerin yönetim muhasebesi uygulamaları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Anket formu genel olarak 4 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde,
ankete katılan şirketlere ait bilgiler, ikinci bölümde maliyetleme sistemleri, üçüncü bölümde
yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki rolü, dördüncü bölümde ise kullanılan yönetim
muhasebesi tekniklerine ait sorulara yer verilmiştir.
5.ARAŞTIRMANIN BULGULARI
5.1. Ankete Katılan Şirketlere Ait Bilgiler
Bu bölümde anket çalışmasına katılan şirketlere ait birtakım bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere
göre ankete katılan şirketlerin 7’si limited şirketi, 33’ü ise anonim şirketinden oluşmaktadır.
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Tablo 2: Ankete Katılan Şirketlerin İşletme Türleri
İşletme Türü

Sayı

%

Limited Şirketi
Anonim Şirketi
Toplam

7
33
40

17,5
82,5
100

Anket çalışmasına katılan 40 şirketin toplam çalışan sayısı ise aşağıda yer alan tabloda
gösterilmektedir. Buna göre ankete katılan şirketlerin 2’sinin 0-199, 9’unun 200-399, 13’ünün
400-599, 7’sinin 600-799, 6’sının 800-999, 3’ünün ise 1000 ve üzeri çalışan sayısına sahip
olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya konu olan bu 40 şirketin %32,5’inin (13’ünün) 400599 çalışan sayısına sahip olduğu da dikkat çekmektedir.
Tablo 3: Ankete Katılan Şirketlerin Personel Sayıları
Çalışan Sayısı

Sayı

%

0-199
200-399
400-599
600-799
800-999
1000 ve üstü
Toplam

2
9
13
7
6
3
40

5
22,5
32,5
17,5
15
7,5
100

940

Anket çalışmasına cevap veren katılımcıların çalıştıkları firmadaki pozisyonları ise tablo 4’de
yer almaktadır. Buna göre %57,5 gibi yüksek bir oranla anketi cevaplayan katılımcıların
çalıştıkları firmada Muhasebe-Finans Şefi/ Uzmanı/ Uzman Yrd./ Sorumlusu olduğu dikkat
çekmektedir.
Tablo 4: Anketi Cevaplayan Personelin Firmadaki Pozisyonu
Anketi Cevaplayan Personelin
Firmada ki Pozisyonu
Muhasebe-Finans Şefi/ Uzmanı/
Uzman Yrd./ Sorumlusu
Muhasebe-Finans Müdürü
Genel Müdür
Toplam

Sayı

%

23
14
3
40

57,5
35
7,5
100

Çalışmaya konu olan 40 şirketin Mali İşler Bölümünde Çalışan Toplam Personel Sayısı Tablo
5’de gösterilmektedir.
Tablo 5: Mali İşler Bölümünde Çalışan Toplam Personel Sayısı
Mali İşler Bölümünde Çalışan Toplam
Personel Sayısı
0-10
11-20
21-30
40 ve üzeri
Toplam

Sayı

%

4
16
11
9
40

10
40
27,5
12,5
100

Ankette katılımcılara “şirketinizde ayrı bir maliyet / yönetim muhasebesi ekibi var mı?” sorusu
yöneltilmiş ve Tablo 6’da yer alan cevaplara ulaşılmıştır. Sonuçlara göre araştırmaya konu olan
40 işletmenin 2’si bünyesinde ayrı bir maliyet / yönetim muhasebesi ekibinin bulunmadığını
belirtmiştir. Bununla birlikte 21 işletme ayrı bir maliyet muhasebesi ekibinin bulunduğunu, 13
işletme ayrı bir yönetim muhasebesi ekibinin bulunduğunu ve 4 işletme ise maliyet ve yönetim
muhasebesinin aynı ekip tarafından takip edildiğini belirtmiştir.
Tablo 6: Şirkette Ayrı Bir Maliyet / Yönetim Muhasebesi Ekibi Var Mı?
Şirkette Ayrı bir maliyet / yönetim muhasebesi ekibi var mı?
Hayır, genel muhasebenin içinde takip ediliyor.
Evet, ayrı bir maliyet muhasebesi ekibi var.
Evet, ayrı bir yönetim muhasebesi ekibi var.
Evet, maliyet ve yönetim muhasebesi aynı ekip tarafından takip ediliyor.
Toplam

Sayı

%

2
21
13

5
52,5
32,5
4 10
40
100

5.2. Ankete Katılan Şirketlerin Maliyet Sistemleri
Bu bölümde ankete katılan işletmelerin maliyet sistemleri hakkında bilgi edinilmeye
çalışılmıştır.
Tablo 7’de bu işletmelerin kullanmış oldukları maliyet sistemleri (üretim sistemine göre) yer
almaktadır. Tabloya göre ankete konu olan 40 işletmenin 28’i karma maliyet sistemine, 5’i
safha maliyeti sistemine, 7’si ise sipariş maliyeti sistemine göre maliyetlendirmelerini
gerçekleştirmektedir.
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Tablo 7: Kullanılan Maliyet Sistemi (Üretim sistemine göre)
Ankete Katılan Şirketlerin Kullandığı Maliyet Sistemi (Üretim sistemine göre)

Sipariş maliyeti
Safha maliyeti
Karma maliyet sistemi
Toplam

Sayı
7
5
28
40

%
17,5
12,5
70
100

Tablo 8 de ise araştırmaya konu olan işletmelerin faaliyet etkinliğini ölçme yönünden
kullandıkları maliyet sistemlerine yer verilmiştir. Sonuçlara göre 40 işletmenin 11’i fiili
maliyet, 29’u ise standart maliyet sistemini kullandıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 8: Kullanılan Maliyet Sistemi (Faaliyet Etkinliğini Ölçümleme Yönünden)
Ankete Katılan Şirketlerin Kullandığı Maliyet
Sistemi ( Faaliyet etkinliğini ölçümleme yönünden)
Fiili maliyet
Standart maliyet
Toplam

Sayı

%

11
29
40

27,5
72,5
100
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Anket içerisinde işletmelerin kullandıkları stok değerleme yöntemleri belirlenmeye çalışılmış
ve Tablo 9’da yer alan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Sonuçlara göre 40 işletmenin 12’si gerçek
maliyet, 4’ü Aylık Ağırlıklı Ortalama maliyet, 2’si Hareketli Ağırlıklı Ortalama maliyet ve 22’si
ise İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemiyle stok değerleme işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Tablo 9: Kullanılan Stok Değerleme Yöntemi
Kullanılan stok değerleme yöntemi

Sayı

%

Gerçek maliyet
Aylık Ağırlıklı Ortalama maliyet
Hareketli Ağırlıklı Ortalama maliyet
İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)
Toplam

12
4
2
22
40

30
10
5
55
100

Ankete katılan işletmelere yönetim raporlamasında ürün maliyetine dahil edilen giderler
hakkında sorular sorulmuş ve Tablo 10’da gösterilen cevaplar alınmıştır. Bulgulara göre
araştırmaya konu olan 40 şirketin 21’i yönetim raporlamasında ürün maliyetine genel yönetim

giderlerinin, 7’si satış ve pazarlama giderlerini, 12’si ise finansman giderlerini dahil
etmektedir.
Tablo 10: Yönetim Raporlamasında Ürün Maliyetine Dahil Edilen Giderler
Genel yönetim giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
Finansman giderleri
Toplam

Sayı

%

21
7
12
40

52,5
17,5
30
100

5.3.Yönetim Muhasebesinin İşletme Yönetimindeki Rolü
Araştırmanın bu bölümünde ankete katılan şirketlere birtakım sorular sorulmuş ve bu
şirketlerin Yönetim Muhasebesinin İşletme Yönetimindeki Rolünü nasıl değerlendirdikleri
belirlenmeye çalışılmıştır.
İlk olarak örneklemin yönetim raporlamalarında hangi mali tabloları ne sıklıkta hazırladıkları
tespit edilmeye çalışılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Tablodaki sonuçlardan yola
çıkarak ankete katılan 40 şirketin 17’sinin aylık, 13’ünün haftalık, 10’unun ise günlük olarak
bilançolarını yönetim raporlamasında hazırladığı görülmektedir. Bununla birlikte araştırmaya
konu olan bu 40 şirketin 22’sinin aylık olarak, 16’sının haftalık olarak, 2’sinin ise günlük olarak
gelir tablolarını yönetim raporlaması için hazırladığı sonucuna ulaşılmıştır. Nakit akım tablosu
hazırlama sıklığına bakıldığında ise; 30 şirketin aylık, 7 şirketin haftalık, 3 şirketin günlük
olarak yönetim raporlamasında nakit akım tablosu hazırlandığı görülmektedir.
Tablo 11: Yönetim Raporlamasında Mali Tabloların Hazırlanma Sıklığı
Aylık
Haftalık
Günlük
Toplam
Bilanço
17
13
10
40
Gelir
22
16
2
40
Tablosu
Nakit Akım 30
7
3
40
Tablosu
Araştırmaya konu olan şirketlere yönetim muhasebesinin amaçları hakkında birtakım bilgiler
yöneltilmiş ve örneklemin bu bilgilere katılma dereceleri 5’li likert ölçek ile aritmetik
ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 12’de yer
alan araştırma sonuçlarına bakıldığında “Yönetimin doğru ve yerinde kararlar alabilmesi için
gerekli bilgileri sağlama” ankete katılanlar tarafından yönetim muhasebesinin en önemli amacı
olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcılar yönetim muhasebesinin ikinci önemli
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amacını “Riskleri en aza indirmek”; üçüncü önemli amacını ise “Daha hızlı ve daha doğru bir
raporlama süreci oluşturmak” olarak belirtmişlerdir. 3 rakamının kararsızlığı ifade ettiği 5’li
likert bir ölçeğe göre katılımcılar yönetim muhasebesinin amaçları arasında yer alan “Şirket
için performans kriterleri oluşturma” ve “Maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma”
konularının önemi hususunda ise kararsızlık noktasında yer almışlardır.
Tablo 12: Yönetim Muhasebesinin En Önemli Amaçları
A.O.
Yönetimin doğru ve yerinde kararlar alabilmesi için gerekli
bilgileri sağlamak
Riskleri en aza indirmek
Daha hızlı ve daha doğru bir raporlama süreci oluşturmak
Şirket için performans kriterleri oluşturmak
Maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak

4,21
4,15
4,03
3,28
2,97

S.S.
0,92
1,04
1,18
1,19
1,29

Araştırmaya konu olan şirket personeline daha detaylı ve doğru maliyet hesaplamalarına
neden ihtiyaç duydukları hakkında bir soru yöneltilmiş ve katılımcıların aşağıdaki tabloda yer
alan cevaplara katılım derecesi 5’li likert ölçekle ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuca göre
katılımcılar en çok artan ürün çeşitliliği, artan müşteri çeşitliliği ve artan araştırma geliştirme
maliyeti sebebiyle daha detaylı ve doğru maliyet hesaplarına gereksinim duyduklarını
belirtmişlerdir.
Tablo 13: Daha Detaylı ve Doğru Maliyet Hesaplamalarına İhtiyaç Duyulma
Nedenleri

Artan ürün çeşitliliği
Artan müşteri çeşitliliği
Artan araştırma geliştirme maliyeti
Ortak kullanılan bölümlerin artması
Stratejik karar verme
Artan teknoloji maliyeti
Endirekt genel üretim giderlerinin dağıtımı

A.O.

S.S.

4,44
4,15
4,05
3,92
3,41
3,36
3,05

0,79
1,04
1,02
0,98
1,25
1,09
1,28

Ankete katılan şirketlerin vermiş olduğu cevaplara dayanarak Yönetim Muhasebesinin İşletme
Yönetimindeki Rolünün belirlenmeye çalışıldığı bu bölümde katılımcıların maliyet bilgisini en
çok hangi durumlar için kullandıkları tespit edilmeye çalışılmış ve Tablo 14’de yer alan
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sonuçlara ulaşılmıştır. Birden çok seçeneğin tercih edilebildiği sonuçlara göre katılımcılar
maliyet bilgisine en çok, karlılık analizlerinin yapılmasında, ürünlerin satış fiyatının
belirlenmesinde ve vergi matrahının hesaplanmasında ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 14: Maliyet Bilgisine Gerek Duyulan Durumlar
Sayı
Karlılık analizleri
Satış fiyatının belirlenmesi
Vergi matrahının hesaplanması
Performans ölçümü
Stok değerlemesi
Yatırım kararlarının alınması

38
36
30
24
18
12

5.4.Kullanılan Yönetim Muhasebesi / Kontrol Teknikleri
Anketin son bölümünde ise çalışmaya konu olan işletmelerin kullandıkları yönetim
muhasebesi/kontrol tekniklerinin ne/neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu bağlamda ilk olarak ankete katılan işletmelerin yönetimsel olarak şirket hedeflerine ulaşılıp
ulaşılmadığının kontrolünde kullanıldıkları finansal bilgiler belirlenmeye çalışılmıştır. Ankette
katılımcıların birden çok seçeneği işaretleyebilmelerine izin verilmiş ve Tablo 15’de yer alan
sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlara göre katılımcılar yönetimsel olarak şirketlerinin hedeflerine
ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü finansal bazda en çok pazar payı oranına, Satışlarla ilgili
analizlere, Net karlılık ve brüt karlılık oranına göre değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 15: Yönetimsel OlarakŞirket Hedeflerine Ulaşılıp Ulaşılmadığının Kontrolünde
Kullanılan Finansal Bilgiler
Sayı
Pazar payı oranı
Satışlarla ilgili analizler
Net karlılık oranı
Brüt karlılık oranı
Bütçe ile fiili karşılaştırması
Yatırım karlılığı
Kıyaslama (Benchmarking)*
EVA – Ekonomik katma değeri
Hisse senedi değeri

31
29
27
25
14
11
8
6
4

Ankete katılan kişilere yukarıda belirtilen finansal bilgiler dışında yönetim başarısının
değerlendirilmesinde kullanılan finansal olmayan verilerin de ne oranda etkili olduğu
sorulmuş ve aşağıda yer alan tabloda bulunan sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre katılımcılar,
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yönetimsel olarakşirketlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü finansal olmayan
bazda en çok ürün kalitesine ve müşteri memnuniyetine göre yaptıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 16: Yönetimsel OlarakŞirket Hedeflerine Ulaşılıp Ulaşılmadığının Kontrolünde
Kullanılan Finansal Olmayan Bilgiler
Sayı
Ürün kalitesi
Müşteri memnuniyeti
Fire oranları
Çalışan başına üretim / satış

29
26
12
10

Daha sonra katılımcılara mali tabloların hazırlanması dışında maliyet bilgisini en çok hangi
amaçlarla kullandıklarına ait bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. Sonuçlara göre katılımcıların
mali tabloların hazırlanması dışında maliyet bilgisini en çok satış fiyatının belirlenmesinde,
maliyetlerin kontrol edilmesinde ve ürün ve hizmet çeşitliliğinin belirlenmesinde kullandıkları
görülmektedir.
Tablo 17: Mali Tabloların Hazırlanması Dışında Maliyet Bilgisine En Çok İhtiyaç Duyulan
Durumlar
Sayı
Satış fiyatlarının belirlenmesi
Maliyetlerin kontrol edilmesi
Performans değerlendirmesi
Ürün ve hizmet çeşitliliğinin belirlenmesi
Mali tablo hazırlanması dışında kullanılmıyor

34
32
26
10
7

Bununla birlikte çalışmaya konu olan şirketlerin stratejik yönetim tekniklerinden en çok
hangisi/hangilerini kullanıldıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 18’de de görüldüğü üzere
ankete katılan şirketlerce en çok kullanılan ilk dört stratejik yönetim tekniği sırasıyla, Rakip
maliyet analizi, Stratejik fiyatlandırma, hedef maliyet ve toplam kalite yönetimidir.
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Tablo 18: Ankete Katılan İşletmeler Tarafından En Çok Kullanılan Stratejik Yönetim Teknikleri
Sayı
Rakip maliyet analizi
Stratejik fiyatlandırma
Hedef maliyet
Toplam kalite yönetimi
Sürekli iyileştirme (Kaizen costing)**
Tam zamanında yaklaşımı (JIT)*
EVA (Ekonomik Katma Değer)
Dengeli puanlama (Balanced Scorecard)***

29
25
23
19
12
5
3
2

Araştırmaya konu olan işletmeler tarafından en çok kullanılan stratejik yönetim teknikleri
belirlendikten sonra katılımcılara bütçenin performans değerlendirmesinde ne derecede
önemli olduğu sorusu yöneltilmiştir. Sonuçlara göre araştırma evreni olarak belirlenen 40
işletmenin 25’i bütçenin performans değerlendirmesinde çok önemli olduğunu, 7’si önemli
olduğunu, 4’ü bu konuda karasız olduğunu, 3’ü önemsiz olduğunu, 1’i ise çok önemsiz
olduğunu belirtmiştir.
Tablo 19: Performans Değerlendirmesinde Bütçenin Önemi
Sayı
Çok önemli
Önemli
Kararsız
Önemsiz
Çok önemsiz
Toplam

25
7
4
3
1
40

Tablo 20, araştırmaya konu olan işletmelerin bütçelerini hazırlama tekniklerini
göstermektedir. Buna göre 40 işletmenin 28’inin esnek bütçe, 12’sinin ise sabit bütçe yöntemi
ile işletme bütçelerini hazırladıkları görülmektedir.
Tablo 20: Bütçe Hazırlama Yöntemi
Sayı
Esnek
Sabit

28
12
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Tablo 21 ise örnekleme ait bütçeleme tekniklerini göstermektedir. Sonuçlara göre araştırma
evreni olarak belirlenen 40 işletmenin 32’sinin bütçeleme tekniği olarak faaliyet bütçesini,
8’inin ise Yatırım Bütçesini kullandığı görülmektedir.
Tablo 20: Kullanılan Bütçeleme Teknikleri
Sayı
Faaliyet Bütçesi
Yatırım Bütçesi

32
8

Yukarıda bütçeleme ile elde edilen bilgilere ek olarak bu 40 işletmenin bütçelerini ne sıklıkla
revize ettikleri ölçülmeye çalışılmıştır.Buna göre 25 işletmenin ayda bir kez, 9 işletmenin üç
ayda bir kez, 6 işletmenin ise altı ayda bir kez olmak üzere bütçesini revize ettiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Tablo 21: Bütçelerin Revize Edilme Sıklığı
Sayı
Aylık
3 aylık
6 aylık

25
9
6

Anket içerisinde son olarak katılımcılara “Şirketinizdeki yönetim raporlamasını yeterli buluyor
musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve aşağıdaki tabloda yer alan cevaplara ulaşılmıştır.
Tablo 22’de de görüldüğü üzere ankete katılan 40 farklı işletmede çalışan katılımcıdan 6’sı
şirketlerindeki yönetim raporlamasının “oldukça yeterli” olduğunu ifade etmiştir. Bununla
birlikte 10 katılımcı şirketlerindeki yönetim raporlamasının “yeterli” düzeyde olduğunu
belirtirken 5 katılımcı ise bu konuda “kararsız” olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 812katılımcı
şirketlerindeki yönetim raporlamasını “yetersiz” olarak değerlendirirken, 7 katılımcı da
“Oldukça Yetersiz” olarak değerlendirmiştir.
Tablo 22: Yönetim Raporlamasının Yeterliliği
Sayı
Oldukça Yeterli
Yeterli
Kararsız
Yetersiz
Oldukça Yetersiz
Toplam

6
10
5
12
7
40
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6. SONUÇ
İşletmelerin gün geçtikçe artan yönetimsel bilgi ihtiyaçları, etkin muhasebe sistemlerine olan
ihtiyacın da doğmasına neden olmuştur. Diğer işletmelerle rekabet edilebilirlikte bir adım
önde olma, sürdürülebilirliği sağlama, daha doğru ve stratejik kararlar almada muhasebe
sistemleri ve verileri oldukça önemli hale gelmiştir. Üst yönetimin alacağı birtakım kararlar da
onlara ışık tutacak bu veriler başarının sağlanabilmesinde mutlak rol oynamaktadır. Bu
sebeple İşletme yönetimleri için, stratejik hedefler oluşturmada ve bu hedeflere ulaşmada
yönetim muhasebesi verileri ve teknikleri en önemli araçlardan biri halini almıştır.
Araştırma 2016 yılı verilerine göre İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl belirlemiş olduğu
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu (İSO 500) listesine giren ve Gıda maddesi üreten 40
şirkete uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünden (ankete katılan şirketlerin demografik
özellikleri) elde edilen verilere dayanarak araştırmaya konu olan kırk işletmenin büyük bir
kısmının anonim şirketinden oluştuğu görülmektedir. Çalışan sayısını değerlendirecek olursak
bu kırk işletmenin yine büyük bir kısmının 400-599 arasında personele sahip olduğu
söylenebilir. Anketi cevaplayan personelin büyük kısmının da Muhasebe-Finans Şefi/ Uzmanı/
Uzman Yrd./ Sorumlusu’ndan oluştuğu da araştırma bulgularında görülmektedir. Bununla
birlikte araştırmaya konu olan işletmelerin büyük bir bölümünün ayrı bir maliyet muhasebesi
ve yönetim muhasebesi ekibine sahip olduğu dikkat çekmektedir. Ankete katılan şirketlerin
üretim sistemine göre kullandığı maliyet sistemi genel olarak karma maliyet sistemi, faaliyet
etkinliğini ölçümleme yönünden kullandığı maliyet sistemi ise büyük bir oranla standart
maliyetleme sistemidir. Bu işletmeler gıda üretim şirketleri olmaları nedeniyle stok değerleme
yönteminde genel olarak FIFO’yu tercih etmektedir. Öte yandan çalışmaya konu olan kırk
işletmenin yine büyük bir bölümü yönetim raporlamasında ürün maliyetine daha çok genel
yönetim giderleri dahil edilmektedir. Ankete katılan şirket personelinin büyük çoğunluğu
yönetim muhasebesinin en önemli amacını “yönetimin doğru ve yerinde kararlar alabilmesi
için gerekli bilgileri sağlamak” olarak belirtmiştir. Bununla birlikte katılımcıların pek çoğu en
çok artan ürün çeşitliliği nedeni ile daha detaylı ve doğru maliyet hesaplamalarına ihtiyaç
duydukları kanısındadır. Yine katılımcıların bir çoğu maliyet bilgisine en çok karlılık
analizlerinde ve ürün satış fiyatlarını belirlemede gereksinim duyduklarını dile getirmişlerdir.
Ayrıca ankete katılan işletmeler tarafından en çok kullanılan stratejik yönetim tekniği ise rakip
maliyet analizi olmuştur. Araştırma evreninin yönetim muhasebesi tekniklerini belirlemenin
amaçlandığı bu çalışmada araştırmaya konu olan şirketlerin büyük bir bölümü finansal açıdan
pazar payı oranına göre şirketlerinin hedeflerine ulaşılıp ulaşmadığının kontrolünü
yapmaktadır. Finansal olmayan açıdan ise bu kontrollerin genel olarak ürün kalitesine göre
yapıldığı söylenebilir. Ankete katılan personelin büyük bir bölümünün işletme bütçelerini
esnek bütçeleme ve faaliyet bütçesi yöntemiyle aylık olarak hazırladıkları görülmektedir.
Araştırma içerisinde en çok dikkat çeken nokta ise personelin çalıştığı şirkette ki yönetim
raporlamasını ne derece yeterli bulduğu olmuştur. Sonuçlara göre ankete katılan kırk şirket
personelinin 12’si şirketlerinde ki yönetim raporlamasını yetersiz, 7’si ise oldukça yetersiz
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bulmuştur. Beş personel ise bu konuda kararsızlığını ifade etmiştir. Katılımcıların yarıdan
fazlasının bu konuya olumlu cevap vermemesi sebebiyle işletmelerde ki yönetim
raporlamalarının yeterliliği konusunda yapılacak çalışmaların artırılması ve bu konuda daha
fazla gelişmenin sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple, ileride yapılacak çalışmalar yönetim
muhasebesinin geleceğine ilişkin yeni yaklaşımların ve raporlama tekniklerinin
geliştirilmesine fayda sağlayacaktır.
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KAYSERİ İLİNDE KIRSAL GENÇ NÜFUS DEĞİŞİMLERİNİN KIRSAL MİRASIN
KORUNMASIBAĞLAMINDA NİCELİKSEL ANALİZİ
Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU*
Ozan HOVARDAOĞLU**
ÖZET
Son yıllarda artan bir ilgiyle, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine yönelik süreçte genç
nüfusun anahtar bir rol oynadığı, bu anlamda güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesine yönelik
çalışmaların geliştirilmesine ağırlık verilmesi gerektiği birçok çalışmada yer almaktadır. UNESCO
konuyla ilgili toplantılarında dünya mirasımızın geleceğinin büyük ölçüde geleceğin karar alıcıları
olan genç nesillerin kararlarına ve eylemlerine bağlı olacağını belirtmektedir. Mirasın korunması ve
geliştirilmesi, aynı zamanda gençlere yaratıcılık, yenilikçilik ve ekonomik kalkınma açısından da
yeni fırsatlar yaratabilecektir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda, çocuklar ve gençlerin mirasın sadece
kullanıcıları değil aynı zamanda onun sürdürülebilir korunmasında da önemli bir aktör olarak
ortaya çıkmakta oldukları yoğun bir biçimde vurgulanmaktadır. Ancak kırsal alanlardaki
demografik yapı göstergeleri hem buradaki nüfusun giderek yaşlanmakta olduğunu, hem de genç
nüfusun özellikle kentsel alana göç etme eğiliminin devam ettiğini ve aynı zamanda doğurganlık
hızının düştüğünü göstermektedir. Bu demografik yapı değişimi, kırsal mirasın sürdürülebilir
korunması üzerinde de etkili gibi görünmektedir. Bu nedenle kırsal miras ve genç nüfus arasındaki
ilişkinin kurulması ve buna dayalı koruma stratejilerinin geliştirilmesinde nüfus verileri önemli
analiz verilerinden biri haline gelmektedir. Bu çalışmada, Kayseri ilinin 2000-2010 yılı kentselkırsal nüfus verileri değerlendirilerek; Kayseri ilinin demografik yapı değişiminin yaş gruplarının
cinsiyetlere göre dağılımı, ilçe düzeyinde 2010 yılı istatistiki verilerine dayanılarak yorumlanmıştır.
Bu değerlendirme ile kırsaldaki özellikle genç nüfus azalması yönündeki nüfus değişiminin, kırsal
miras alanlarının sürdürülebilirliğinde ortaya çıkarabileceği etkilerin demografik sonuçları analiz
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal miras, kırsal demografik yapı değişimi, Kayseri.
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF RURAL YOUNGER POPULATION CHANGES IN
CONTEXT OFCONSERVATION OF RURAL HERITAGE IN THE PROVINCE OF KAYSERI

Abstract
A great majority of studies concerning development and conservation of cultural heritage
underline the importance and necessity of efforts to improve and encourage younger
population for sustainable conservation of cultural heritage. UNESCO reports that the future of
world heritage depends on the decisions and actions of younger population identified as the
future decision makers. Conservation and development of cultural heritage also pave a way for
new opportunities of creativity, innovativeness and much active role in economic development
for younger people. The demographic structure changes of the rural areas, however, show that
the rural population aging and the continuous deprivation of the younger cohorts due both to
the total fertility decline and the out-migration tendencies of these cohorts seem to be the
main challenges that sustainable cultural heritage conservation efforts face in rural areas.
Owing to the fact, analyzing the changes in demographic structure and the relations between
the younger population and sustainable conservation of cultural heritage in rural settlements
and rural areas become one of the key variables in conservation strategies of rural cultural
heritage. Following the contemporary direction of the literature, this study analyses the rural
demographic structure changes in the Province of Kayseri depending on the rural population
of the districts between 2000 and 2010. Main emphasis underlines the possible results of the
influences of younger population losses in rural areas on the sustainable conservation efforts
and strategies of cultural heritage.
Keywords: Rural heritage, rural demographic structure change, Kayseri

1. GİRİŞ
1990lı yıllardan itibaren literatürdeki birçok çalışma, miras konusunda somut ve somut
olmayan bileşenlerin, yer ve yerin ruhunu anlamak açısından oldukça önemli olduğunu; yerel
topluluk üyeleri ve özellikle gençlerin, mirasları ile ilişki kurma ve onu yorumlama, kendi öz ve
değer kimlik duygularını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmasının gerekliliğini
belirtmektedir (Nara Document on Authenticity, 1994; The Florence Declaration on Heritage
and Landscape as Human Values, 2014). Yerel nüfus, somut ve somut olmayan değerlerin
sürdürülebilir koruma ve geliştirilmesinde yerin ruhuna duyarlı en önemli aktörlerden biri
olarak ifade edilmektedir. Québec Bildirgesi (Québec City Declaration-2008)’nde de yerel
toplulukların yerin hafızasını, canlılığını, sürekliliğini ve ruhunu korumakla yakından ilişkili
olmaları gereği üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşımlar doğrultusunda, çocuklar ve gençler,
21. yüzyılda artan bir ilgiyle birlikte mirasın sadece kullanıcıları değil aynı zamanda mirasın
sürdürülebilir korunmasında önemli bir aktör olarak ortaya çıkmaktadırlar. UNESCO da bu
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bağlamda gençleri bilinçlendirmek ve gençlerin koruma ve gelişime aktif katılımlarını
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Örneğin dünyanın farklı noktalarından gençlerin,
İpek Yolu boyunca kültürel mirasın korunması için destek vermek amacıyla bir araya gelmesi,
UNESCO tarafından “İpek Yolu Boyunca Yaratıcılık ve Miras” teması etrafında düzenlenen
forumların gençlerle birlikte gerçekleştirilmesi bu çalışmalar arasındadır.
Sürdürülebilir miras ve gençler arasında güçlü bağlar oluşturulması sürecinde dikkat edilmesi
gereken önemli konulardan biri ise özellikle yereldeki demografik yapı dinamiklerindeki
değişimlerdir (nüfus yoğunluğu, göç, cinsiyet ve yaş grupları gibi). Bu durum, sosyal,
ekonomik, kültürel ve çevresel sonuçları bağlamında ele alındığında nüfus değişimleri
sürdürülebilir koruma ve gelişimin sağlanmasında birer risk unsuru olarak açıklanmaktadır
(Donner, 2008; Perrow, 2007). Dünya üzerindeki çok sayıdaki önemli miras alanları çok çeşitli
risklerin baskısı altındadır. Bu risklerin bir kısmı ani ortaya çıkarken, bir kısmının sonuçları
yıllar içerisinde yavaş ve ilerleyerek miras alanları için tehdit oluşturmaktadır. Nüfus azalması,
zaman içinde yerel ve geleneksel bilginin azalması / hatta yok olması ve yaşamayan miras
alanları (non-living heritage sites) şeklinde sonuçları ile karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla
kırsaldaki tarihi ve doğal çevrenin belgeleme-koruma ve yönetiminde de demografik risk
değerlendirmelerinin yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir nüfus
hareketliliğinde, kırsal miras ve genç nüfus arasındaki ilişkinin kurulması ve buna dayalı
koruma stratejilerinin geliştirilmesinde nüfus verileri önemli analiz verilerinden biri haline
gelmektedir.
Kırsal mirasın sürdürülebilir korunması söz konusu olduğunda; istatistiki veriler, kırsal
nüfusun yaşlanmakta, genç nüfusun özellikle kentsel alana göç etmekte olduğunu ve
doğurganlık hızının düştüğünü ortaya koymaktadır (Muenz, 2007; McDonald, 2000; Brown &
Fellow, 2010). Nüfus değişimleri, kadın-erkek her iki cinsiyette de büyük oranda benzer
sonuçlar ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada, Kayseri ilinin 2000-2010 yılı kentsel-kırsal nüfus verileri değerlendirilerek;
Kayseri ilinin demografik yapı değişiminin yaş gruplarının cinsiyetlere göre dağılımı, ilçe
düzeyinde 2010 yılı istatistiki verilerine dayanılarak yorumlanmıştır. 6360 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 2012 yılından bu yana, Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından yayınlanan resmi nüfus verilerinde Kayseri İli de dahil olmak üzere,
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kırsal nüfus verisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kırsal
nüfus analizi 10 yıllık değişimi gösterecek bir temsil kabiliyetine sahip olabilmesi için 2010 yılı
ile sınırlı kalmaktadır. Bu değerlendirme ile kırsaldaki özellikle genç nüfus azalması yönündeki
nüfus değişiminin, kırsal miras alanlarının sürdürülebilirliğinde ortaya çıkarabileceği riskler
konusunda farkındalığın yaratılması hedeflenmektedir.
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE GELİŞMEDE GENÇ NÜFUS
Değişen demografik yapı ve iklim, artan eşitsizlikler, zarar gören kaynaklar ve miras tehdidinin
artması ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir gelişme
içinde değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Brundtland Raporu’nda (1987) bugünün dışında
gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini sağlayacak bir gelişme bakışı
altında ifade edilen sürdürülebilirlik, 2002’de Johannesburg’da yapılan toplantıda içeriği
genişletilerek çevresel, sosyal ve ekonomik birliktelik sağlanması için sürdürülebilir gelişme
biçiminde ele alınmaya başlanmıştır (World Summit on Sustainable Development,
2002).Sürdürülebilir gelişme bu dönemde kültür ve doğal çevre duyarlı bir perspektifte, yerel
toplumların yerel kimliğin ve ekonominin canlandırılmasındaki önemini vurgulayan
yaklaşımları da gündeme taşımıştır (Culture and Development, 2011; Convention Conserning
the Protection of The World Cultural and Natural Heritage, 2012; EU Rural Development
Policy, 2015).
Örneğin 2015 yılı Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Kararları (EU Rural Development Policy),
sosyo-ekonomik ve demografik değişimlerin etkilediği kırsal alanlarda yaşayanların yaşam
kalitesinin geliştirilmesine yönelik yeni kırsal gelişme kararları alınması konusu üzerinde
öneriler getirmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi’nde de akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı kırsal alan
gelişimi için ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin bu konuda önceki yıllarda olduğu gibi önemli
birer aktör olduğu belirlenmiştir (Augère-Granier, 2015). Ancak kırsal alanlar özellikle doğal
ve kültürel değerleriyle yeni ekonomik aktivitelerden etkilenmesine rağmen, nüfus azalması,
yaşlanma ve genç nüfusun kentsel alana hareketliliği gibi sorunlarla da karşı karşıyadır
(Donner ve Rodriguez, 1987; Augère-Granier, 2015). Avrupa 2020 Stratejisi’nde de belirtildiği
gibi, nüfus azalmasının ekonomik sonuçları içinde tarımsal üretim alanlarının terk
edilmesinden ve geleneksel üretimin yokolmasından da söz edilmekte ve bu sonucun aynı
zamanda çevresel etkileri olduğu konusunda da vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla kırsaldaki
tarihi ve doğal çevrenin belgeleme-koruma ve yönetiminde de demografik risk
değerlendirmelerinin yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır (EU Rural development
policy briefing, 2015).
Bu bağlamda kırsalda koruma ve kalkınma temelli yaklaşımların ortak noktası olarak yerel
toplumun cesaretlendirilmesi ve güçlendirilmesi ve odağında ise genç nüfusu ele aldığımızda,
21. yüzyılda çoğu çalışmada kırsal genç nüfusa yönelik şöyle stratejiler belirlenmiştir:
-Koruma ve yönetim konusunda yerel nüfusun birlikteliği / yaş, cinsiyet, engellilik, etnik, din,
ekonomik gibi farklılıklarına bakılmadan toplumun yeteneklerinin ortaya çıkarılması,
-Yerelin yaşam boyu eğitiminin desteklenmesi,
-Tarımsal üretimin yanı sıra ekonomik çeşitlilikte kültür turizminin bir araç olarak
değerlendirilebilirliği ve genç nüfusun etkin rol üstlenmesi,
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-Kırsal genç nüfusun kırsal ekonominin canlandırılması ve kırsal değişimin önemli bir aktörü
olarak değerlendirilmesi,
-Kırsal genç nüfusun toplu göçünün önüne geçilmesi,
-Kentli genç nüfusun kırdaki genç nüfusa göre daha aktif olduğu ve kırsal genç nüfusun aktif
hale getirilmesi,
-Kırsal genç nüfusun kırsalla bütünleşmesi ve kırsalda sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması,
-Kırsal ve genç nüfus bütünleşmesinde ortak değer olarak kültür - kırsal miras alanları,
-Kırsal genç nüfusun kırsala karşı farkındalığının artırılması (Lessons Learned, Supporting
rural young people in IFAD, 2014; The post-2015 development agenda, UN Task Team Report,
2015; Chircop, 2016).
Bu bakışlarla 2001 yılında Avrupa Birliği tarafından gençlik için yapılan çalışmalar
geliştirilerek, 2016 yılında Avrupa Birliği Gençlik Stratejileri şu başlıklar altında
değerlendirilmiştir: Eğitim, iş ve girişimcilik, sağlık ve yaşam koşulları, katılım, gönüllülük
esaslı aktiviteler, sosyal bütünleşme, gençlik ve dünya (Chircop, 2016).
Sonuç olarak, kırsal tarihi çevrelerde sürdürülebilir gelişimin sağlanmasında yerel toplumların
önemi tartışmasız kabul edilmekte ve nüfus azalması, yaşlanma ve genç nüfusun kentsel alana
hareketliliği gibi konuların önüne geçilmesinin tarihi, kültürel ve doğal çevrenin korunması ve
ekonomik gelişmenin sağlanması açısından önemli olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda gerek
yerel toplumun cesaretlendirilmesi ve güçlendirilmesi, gerek kırsal tarihi ve doğal çevrede
sürdürülebilir koruma için kırsaldaki genç nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kırda
yaşamaya devama yönelik stratejiler oluşturulması gerekmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1: Sürdürülebilir Koruma ve Genç Nüfus.

KIRSAL TARİHİ ÇEVREDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA

Yerel Toplum
Etkisi

Genç Nüfus Etkisi

GENÇ
NÜFUS

Gelir/İş

Sosyal yapı

Eğitim

Teknoloji / ulaşım

DEMOGRAFİK YAPI

•0-14 yaş
•15-64 yaş (15-24 yaş genç nüfus)
•65+ yaş

YEREL TOPLUMUN
CESARETLENDİRİLMESİ VE
GÜÇLENDİRİLMESİ

Yerel Toplum
Etkisi

3. TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİMİ ve KIRSAL NÜFUS
Ağırlıkla 1950’lerden başlayarak, 2000li yılların başına kadar Türkiye’de kentsel nüfus artış
hızı yüksektir ve toplam nüfus artış hızından hep daha öndedir (Şekil 2). Ancak aynı dönemde
Türkiye’de kırsaldan kentsele doğru yönelmiş yoğun bir nüfus hareketliliği vardır.
Şekil 2: Türkiye’de kent-kır nüfus değişimleri (Kaynak: TÜİK nüfus verilerinden yazarlar
tarafından düzenlenmiştir).
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1950li yıllara kadar Türkiye’deki kırsal nüfus ülke nüfusunun yaklaşık %75’ini
oluşturmaktadır. Kırsal yaşam, özellikle tarımsal üretimiyle ülke kalkınmasında önemli
yönlendiricilerden biridir. 1950 sonrasında nüfusu kente oranla azalmaya başlayan kırsal için,
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yaşam kalitesinin artırılmasını hedefler çok çeşitli çabalar gösterilmesine karşın, nüfus azalma
eğilimini devam ettirmiştir. Kırsal nüfus, 1990’larda toplam nüfusun %41’ine düşmüş ve
1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki gelişmelere benzer biçimde tarımsal üretim ve gelirdeki
azalmalara bağlı ortaya çıkan nüfus azalmasının önüne geçilmesi için tarımsal ürünlere yönelik
tedbirler alınması ve tarımda sanayileşme, sonrasında ise kırsalın kente oranla büyük oranda
korunmuş doğal, tarihi ve kültürel yapısının korunması ve değerlendirilmesine ilişkin özellikle
kırsal turizm gibi yaklaşımların ele alınmasını beraberinde getirmiştir (Çalışır Hovardaoğlu,
2014).
Türkiye’de demografik yapıyla ulusal ve bölgesel düzeydeki ekonomik performanslar
arasında özellikle 1950’lerden itibaren açık bir bağlantı kurulmuştur. Genç ve dinamik bir
nüfusun yaratacağı ve yarattığı ekonomik dinamizme dayanan söylem uzun zaman Türkiye’nin
demografik yapısına dair meselelerin odak noktasında kalmıştır. Gerçekten de genç ve dinamik
bir nüfustan oluşan demografik yapının ortaya çıkardığı ekonomik performans Türkiye’de son
60 yıldaki kalkınma deneyimlerinin önemli bir bileşenlerinden biridir (Hovardaoğlu vd.,
2011).
2000’li yıllar kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi için de önemli bir sektör olarak Avrupa
Birliği Kırsal Kalkınma Politikaları’nda da yer alan Kırsal Turizm sektörünün önemine
vurgunun yapıldığı bir dönemi temsil etmektedir. Yerel girişimcilik, geleneksel üretim ve ürün
biçiminin yok olmaması, yerel işgücü ve geleneksel yaşamda sürdürülebilirlik için yerel
nüfusun kalkınmadan korumaya önemi, ülkesel politikalara da konu olmuştur. Ancak
Türkiye’de kırsal alandaki nüfus azalmasının devam ettiği görülmektedir (Tablo 1).

Türkiye

Tablo 1. Ulusal düzey kentsel ve kırsal nüfus değişimi (Kaynak: TÜİK nüfus verilerinden
yazarlar tarafından düzenlenmiştir).
Toplam Nüfus
Değişimi (%)

Kentsel Nüfus
Değişimi (%)

Kırsal Nüfus
Değişimi (%)

1965 – 2010

2000 –
2010

1965 – 2010

2000 – 2010

1965 –
2010

2000 –
2010

134,85

8,73

420,30

27,76

-14,99

-26,46

Kırsal nüfusu büyük oranda azalma eğilimi gösteren Türkiye’de de çoğu kırsal, hem
nüfusun yenilenme oranlarının azalması sorunuyla karşı karşıyadır, hem de oldukça sınırlı bir
nüfusa sahiptir. Kırsal nüfustaki azalma, özellikle çocuk ve genç nüfus verilerinde
belirginleşmekte ve kadın-erkek her iki cinsiyette de benzer sonuçlar göstermektedir. Kırsal
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mirasın kullanıcı ve aktarımcısı olarak çocuk ve genç nüfusta azalma; yerel kimliğin yaşayan
nüfusunun en eski temsilcileri olan yaşlı nüfusta artma eğilimi, kırsal alanlardaki demografik
yapı değişimlerinin temel göstergeleri olarak değerlendirilebilir (Hovardaoğlu, 2012; 2014,
Çalışır Hovardaoğlu, 2014, Çalışır Hovardaoğlu, 2017).

4. KAYSERİ İLİ KIRSALI VE İLÇELER DÜZEYİNDE DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİMİ
Kayserideniz seviyesinden 1057 metre yükseklikte; “38° 43´ 13.7640" ve 35° 28´
57.3492"GPS koordinatlarında yeralmaktadır. İl, 16 ilçeden oluşmaktadır.
Kayseri kent merkezindeki Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri 2000 yılı nüfus verileri, il
genelindeki kentsel nüfusun büyük oranda bu ilçelerde yer seçtiğini göstermektedir (Grafik 1).
2010 yılına gelindiğinde de istatistiki veriler özellikle kent merkezindeki Melikgazi ve
Kocasinan ilçelerinde kentsel nüfusun kırsala oranla arttığını ortaya koymaktadır (Grafik 2).
Grafik 1: Kayseri İli İlçe Nüfusları – Kırsal ve Kentsel (Kaynak: TÜİK nüfus verilerinden
yazarlar tarafından düzenlenmiştir).
Kayseri İlçelere Göre Kırsal ve Kentsel Nüfus (2000)
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Grafik 2: Kayseri İli İlçe Nüfusları – Kırsal ve Kentsel (Kaynak: TÜİK nüfus verilerinden
yazarlar tarafından düzenlenmiştir).
Kayseri İlçelere Göre Kırsal ve Kentsel Nüfus (2010)
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Kayseri ili 2010 yılı kırsal nüfus verileri içinde cinsiyetlere göre yaş gruplarının dağılımına
bakıldığında, ilçe düzeyinde farklılaşmalar dikkat çekmektedir. Bu değerlendirmede, il dört
ana yön ve merkez ilçeler bağlamında ele alınarak, kentin farklı yönlerinde nüfus değişimleri
de açıklanmaya çalışılmıştır. Kayseri ilinin doğu yönündeki Pınarbaşı ve Sarız İlçeleri, il
genelinde 2000-2010 yılı nüfus verileri bağlamında ele alındığında yıllar içinde azalan bir
nüfus eğiliminde olmalarına karşılık, kırsal nüfusu kentsel nüfusa oranla daha fazla olan bir
nüfus yapısına sahiptir.
TÜİK 2010 yılı istatistiki nüfus verileri açısından ilçelerin kırsal nüfusu cinsiyetin yaş
gruplarına göre değerlendirildiğinde ise, her iki ilçede dikdörtgene benzeyen bir yaş grubu
ortaya çıkmaktadır. İlçelerde yaşlı nüfustaki artış piramitlerin temel özelliği olarak belirirken;
her iki ilçede de yaş grupları cinsiyetler açısından benzer eğilim göstermektedir. İlin
doğusunda kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranla oransal üstünlüğünü koruduğu, ancak
yaşlanma eğiliminde olduğu; ancak genç nüfusun varlığının da devam ettiği belirtilebilir
(Grafik 3).
Sarız İlçesi, nüfus piramidinin 0-14 yaş kısmında görülen daralma, bu eğilimdeki bir nüfusun
gelecekteki genç nüfus varlığına ilişkin öngörüleri de ortaya çıkarmakta ve şartlar değişmediği
sürece genç nüfusun azalma eğiliminde olduğu sonucunu da beraberinde getirmektedir.
Grafik 3: Kayseri İli İlçe Kırsal Nüfusları – Doğu Kırsal (2010 yılı).
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Kayseri ili güneyindeki Develi, Tomarza ve Yahyalı yerleşimleri için TÜİK 2010 nüfus
verilerine göre istatistiki bir değerlendirme yapıldığında, kadın ve erkek nüfuslarının genel ve
yaş grupları bağlamındabenzer sonuçlar gösterdiği belirtilebilir. Ancak ilçelerin kadın ve erkek
nüfusunun yaşlanma eğiliminde olduğu grafiklerde de açıkça görülmektedir. Nüfus verilerinin
ortaya koyduğu piramit yapı, özellikle her üç ilçede de 64 ve sonrası yaşlarda değişime
uğramakta ve yaşlı nüfus fazlalığına dikkat çekmektedir. Diğer yandan Tomarza ve Develi
ilçeleri genç nüfusun cinsiyetlere oranında kadın nüfusun erkeklere oranla daha fazla olduğu
görülmektedir. Yahyalı İlçesi nüfus piramidi tabanında görülen daralma, gelecekte aynı şartlar
devam ettiğinde genç nüfusun azalma eğiliminde olacağı öngörülerini de beraberinde
getirmektedir (Grafik 4).
Grafik 4: Kayseri İli İlçe Kırsal Nüfusları – Güney Kırsal (2010 yılı).
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Kayseri batısındaki Yeşilhisar ve İncesu ilçeleri kırsal nüfusu, diğer ilçelerle karşılaştırıldığında
hem cinsiyet hem de yaş grupları bağlamında diğer ilçelerden oldukça azdır. Bu ilçelerin il
genelindeki 2000-2010 yılı kentsel ve kırsal nüfus bağlamındaki değişimleri
değerlendirildiğinde, bu ilçelerin nüfus azalması ile karşı karşıya oldukları belirtilebilir. Kırsal
açıdan 2010 yılı nüfus verilerideğerlendirildiğinde ise, dikdörtgene yaklaşan bir nüfus grafiği
ortaya koymaktadırlar. Bu yapı, 64 sonrası yaş kısmında genişleme, 0-14 yaş grubunda ise
daralma eğilimi gösteren ve kırsal yaşlanma ve genç nüfustaki azalma biçiminde
yorumlamaları da beraberinde getirecek bir görüntü ortaya koymaktadır (Grafik 5).
Grafik 5: Kayseri İli İlçe Kırsal Nüfusları – Batı Kırsal (2010 yılı).

962

Kayseri ili kuzeyindeki Felahiye, Özvatan, Akkışla ve Sarıoğlan ilçeleri, kırsal nüfusları il
genelindeki kırsal nüfusun azalması yönündeki eğilimlerle benzerlik göstermektedir. Ancak
Akkışlave Özvatan ilçeleri ilçe nüfusları açısından da bir azalma eğilimi ortaya koymaktadırlar.
İlin kuzey yönündeki dört ilçenin de kırsal nüfusu cinsiyet ve yaş grupları bağlamında
değerlendirildiğinde dikdörtgen bir grafik görünümündedir. Özellikle grafiklerin tabanlarında
daralma ve 64 yaş üzerinde genişleme dikkat çekmekte ve bu görünüm ise gelecek
öngörülerinde yaşlanan ve genç nüfusu büyük oranda azalmış bir ilçe görünümü ortaya
çıkarmaktadır (Grafik 6 ve 7).
Grafik 6: Kayseri İli İlçe Kırsal Nüfusları – Kuzey Kırsal I (2010 yılı).

Grafik 7: Kayseri İli İlçe Kırsal Nüfusları – Kuzey Kırsal II (2010 yılı).
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Kayseri kent merkezindeki Kocasinan ve Melikgazi ilçeleri, kentsele oranla azalan kırsal bir
nüfusa sahip olmakla birlikte, yaşlanan bir kırsal nüfusa – ağırlıkla kadın nüfusa – sahip
görünmektedir. Talas ilçesinde ise çocuk nüfusunu gösteren tabandaki daralma geleceğe

yönelik azalan genç nüfus öngörülerini desteklemektedir. Hacılar İlçesi ise il genelinde en az
kırsal nüfusa sahip ilçe olarak, kırsal nüfusundaki azalmayı örneklemektedir (Grafik 8 ve 9).

Grafik 8: Kayseri İli İlçe Kırsal Nüfusları – Merkez Kırsal I (2010 yılı).
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Grafik 9: Kayseri İli İlçe Kırsal Nüfusları – Merkez Kırsal II (2010 yılı).

5. SONUÇ
Kayseri ili nüfusunun önemli bir kısmı kentsel alanda yaşamakta ve kırsal nüfus yıllar içinde
azalma eğilimini devam ettirmektedir. İlçeler bağlamında kentsel ve kırsal nüfus
değerlendirmeleri de, il bütünündeki nüfus değişimleri ile benzerlik göstermektedir. İlçelerin
genelinde çocuk ve genç nüfustaki azalma, yaşlı nüfusta artma eğilimi gösteren nüfus
piramitleri, kadın ve erkek nüfuslarında da benzer bir görüntüyü ortaya çıkarmaktadır.
Kayseri il genelinde kır ve kent nüfuslarının ilçeler düzeyinde genel bir değerlendirmesi
yapıldığında, kentsel nüfusun artış ve kırsal nüfusun azalma eğiliminden bahsedilebilmektedir.
Genel eğilim bu yöndeyken, ilçeler arasında kırsal nüfusun kentsel nüfusa göre azalma
eğilimlerinde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle Özvatan ve Hacılar gibi ilçelerde bir
taraftan nüfus azalması dikkat çekerken; diğer yandan kırsal nüfusunu da büyük oranda
kaybettikleri görülmektedir. Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde kentsel nüfusun kırsal nüfusa
oranla artma eğiliminde olduğu; kırsalda genç nüfusun azalmakta ve nüfusun yaşlanmakta
olduğu dikkat çekmektedir.
İl ve ilçe bazında yapılan değerlendirmeler göstermektedir ki; Kayseri ilinde de Türkiye’deki
kırsal demografik yapı değişimleri ile benzer sonuçlar görülmektedir. Böylesi bir nüfus yapısı
(çocuk ve genç nüfusta azalma, yaşlanma, yakın kırsalda nüfus azalması ve/veya yerel nüfus
değişimi gibi) gelecekte kırsaldaki tarihi ve doğal çevrelerin sürdürülebilir koruma
kararlarında önemli bir demografik risk oluşturacak gibi görünmektedir. Yerel toplumun
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cesaretlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik yerel odaklı sürdürülebilir koruma stratejileri
için bu sürecin sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kırsaldan kente
doğru göçün devam etmesi, kentten kıra geri dönüş, kırsaldaki demografik yapı değişimlerinin
tarihi, kültürel ve doğal mirasın sürdürülebilirliği üzerindeki etkileri, kırsal mirasın
sürdürülebilir korunması için kırsal toplum odaklı gelişim, kırsal mirasa yönelik projelerde
kırsal gençliğin kırda yaşama devamlılığına yönelik stratejiler belirlenmesi gibi konulara
yönelik sorulara cevaplar aranmalıdır.
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OTEL LOBİLERİNİN İÇ MİMARİ TASARIM ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN
İRDELENMESİ: KOCAELİ OTELLERİ ÖRNEĞİ
Seçil BİLGİN*
Deniz DEMİRARSLAN **
ÖZET
Şehirler sahip oldukları coğrafî konum, iktisadî, iklim, sosyal ve kültürel özellikleri ile
gelişimini sürdürmektedir. Turizm bir şehrin gelişmesine katkı sağlayan en önemli
etmenlerden biridir. Turizm sektöründe talepleri karşılayan, kendini yenileyen ve geliştiren,
aynı zamanda konaklama ihtiyacını karşılayan mek}nlardan biri de otellerdir. Oteller yatma
mek}nları, lobi mek}nları, sosyal mek}nlar, servis mek}nları, çekirdek vb. ana mek}n
gruplarından oluşmaktadır. Lobi mek}nları, bir mek}nın sahip olduğu statü, kimlik, durum,
tüm fiziki, psikolojik, sosyolojik, ekonomik vb. unsurları gösteren ilk mek}ndır. Bazen bir
kurumun kimliğini bazen de bir yapının tarihini algıladığımız ilk mahal olma özelliğini taşır.
Tarihi 17. yüzyıla dek dayanan otel binalarının lobi alanları, mek}nın duygusal çeperini
oluşturur. Otel lobileri, tasarımcının algısal açıdan hissettirmek istediği kimliği ziyaretçilere
yansıttığı ilk mek}ndır. Bu çalışmanın amacı, otel lobi mek}nlarında dikkat edilmesi gereken
tasarım özelliklerinin irdelenmesi ve yapılacak tasarım çalışmalarına yazılı bir kaynak
oluşturmaktır. Çalışma kapsamında literatür taraması yapılmış olup Kocaeli ilindeki 52 adet
otel içinden İzmit ve Başiskele ilçelerinde yer alan üç, dört ve beş yıldızlı oteller üzerinde
gözleme dayalı araştırma yapılarak lobi mek}nları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: otel, algı, lobi tasarımı
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EXAMINATION OF HOTEL LOBBIES IN TERMS OF INTERIOR DESIGN PROPERTIES:
CASE OF KOCAELI HOTELS
Abstract
Cities continue their development with their geographical location, climate, economic, social
and cultural characteristics. Tourism is one of the most important factors contributing to the
development of a city. One of the places that meet the demands in the tourism sector renews
and improves itself, as well as meeting the need for accommodation, is the hotels. Hotels
consist of main space groups such as sleeping spaces, lobby spaces, social venues, service
venues, cores and so on. Lobby spaces are the first place showing the characteristics of spaces
such as status, identity, all physical, psychological, sociological, and economic and so on.
Sometimes it is the first place where we perceive the identity of an institution and sometimes
the history of a building. The lobby areas of hotel buildings, dating back to the 17th century,
form the emotional wall of the space. Hotel lobbies are the first place that the designer reflects
the identity of hotel building to the visitors. The aim of this study is to examine the design
features that should be considered in the hotel lobby areas and to create a written source for
the design works to be done. Within the scope of the study, literature survey was conducted
and the lobby areas were investigated by observing on three, four and five star hotels located
in Izmit and Başiskele districts within 52 hotels in Kocaeli province.
Keywords: hotel, perception, lobby design

1. GİRİŞ
Mek}n, Arapça kökenli bir kelime olup, ‘’kane’’ fiilinden ve ‘’kevn’’ mastarından türemiştir.
Kelime anlamı olarak ‘‘olmak, oluşmak, var olmak, ortaya çıkmak’’ anlamlarını taşımaktadır
(Demirarslan, 2006: 26). Mimari anlamda mek}n, insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve
içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluktur (Hasol, 2008: 313).
Mek}n, insan tarafından algı yolu ile tanımlanmaktadır. Algı ilk olarak görme duyusu ile
oluşurak koklama, dokunma ve işitme duyuları ile gelişir. Algılama tüm duyulardan farklı
oranlarda etkilendiği gibi birçok çevresel ve psikolojik faktörden de etkilenir.
Mek}n tasarımı yapılırken mek}nı oluşturan tüm alanlar bir bütün olarak tasarlanır. İnsan
psikolojisinde ilk izlenim önemlidir. Bu nedenle giriş mek}nı insan algısında önemli bir yer
tutar. Giriş mek}nlarının insan algısındaki öneminin görüldüğü bir mek}n türü de otel lobi
mek}nlarıdır. Sözsüz iletişim aracı olan mek}nlar, vermek istediği mesajları insanlara plan,
kurgu, strüktür, biçim, renk, tarz ve malzeme yoluyla iletip yollamaktadır. Bu iletiler insanın
mek}nı algılamasında ve sonraki zamanlarda mek}nı hatırlamasında önemli yer tutar. Otel lobi
mek}n tasarımında doğru plan çözümlemeleri, çevresel faktörlerin doğru kullanımı, çevreye ve
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ihtiyaca bağlı doğru malzeme seçimi, ses ve ışık faktörünün doğru çözümlenmesi ve insan
ergonomisine uygun mobilya seçimi gibi faktörler ziyaretçinin mek}nı doğru algılamasını
sağladığı gibi ziyaretçinin o mek}nda mutlu olmasını ve memnun kalarak ayrılmasını sağlar.
Otel lobi mek}nlarının iç mimari tasarım özelliklerini inceleyen bu çalışmada öncelikle
literatür çalışması yapılarak Kocaeli ili İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan üç, dört ve beş
yıldızlı otellerin lobi mek}n tasarım özellikleri incelenmiştir.
1.1. Otel Mekânları
Otel, yolcuların oda ya da daire kiralayarak bir süre kaldıkları misafirhanedir (Hasol, 2008:
349). 1983 yılında çıkartılan 2634 sayılı turizm kanunun 67. maddesine göre ise oteller, temel
işlevleri müşterilerinin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme
ve eğlence gereksinimleri için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde
bulundurabilen, en az 20 odalı tesislerdir (Yolcu, 2006: 2). 21.06.2005 tarihli 25852 sayılı
resmi gazetede yayınlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik’in 19. maddesine göre oteller; bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı oteller olarak
sınıflandırılır. Oteller yatma mek}nları, lobi mek}nları, sosyal mek}nlar, servis mek}nları,
düşey ve yatay sirkülasyon alanları vb. ana mek}n gruplarından oluşmaktadır. Bu çalışmada
otellerin kurum kimliğini yansıtan en önemli mek}nlarından lobi mek}nları incelenmiştir.
1.2. Otel Lobi Mekânı
Müşteriye otel hakkında ilk izlenimi veren ve giriş mek}nı olan lobi mek}nı, otelin diğer
mek}nlar ile ilişkisinin merkezi olup otelin tarzı ve sınıfı hakkında fikir verir. Müşterinin otele
memnun gelip, otelden memnun ayrılması için sağlanabilecek hizmet zincirinin ilk halkasını
oluşturan bu mek}n, gerek boyutsal gerekse mek}nsal ve teknik açıdan kusursuz bir biçimde
tasarlanmalıdır.Müşteri kabul-kayıt, bilgi alma gibi ön büro hizmetlerini sağlayan, bankoları ve
bekleme mek}nını da bünyesinde bulunduran lobi mek}nı aynı zamanda dinlenme ve
sosyalleşme mek}nıdır.Müşterileri resepsiyona, yiyecek-içecek ve toplantı salonlarına,
rekreasyon alanlarına ve diğer mek}nlara ulaştırır. İster konaklama isterse günübirlik
kullanım amacıyla gelen müşteri, otel ile ilk ilişkini bu mek}nda kurup hedef mek}nına
buradan geçiş sağlar. Lobi mek}nı boyutu, otel sirkülasyon yoğunluğuna göre değişiklik
gösterir. Odabaşına minimum alan şekildeki gibidir.
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Tablo 1: Otellerde Oda Başına Lobi Mekân Büyüklükleri
Mekan
Gereksinimleri
Ön Büro Dahil
Ana Lobi
Lobi Bekleme
Salonu

Oteldeki Oda
Başına m²
0.8-1.0
0.9-1.2

100 Odalı Bir Otel
İçin
80-100 m²
90-120

Kaynak:Yolcu, 2006: 811
Lobi mek}nları eylem alanlarına göre resepsiyon bankosu, dinlenme ve oturma mek}nları, lobi
barı, düşey ve yatay sirkülasyon alanları, otel içerisindeki işletme mek}nları ve destekleyici
hizmet alanlarından oluşur.
1.2.1. Resepsiyon Bankosu
Resepsiyon bankosu otele gelen müşterilerin karşılandığı, rezervasyonlarının ve ödemelerinin
yapıldığı, bilgi isteme, anahtar alıp verme, mesaj bırakma gibi ihtiyaçların cevap verildiği
alandır. Kayıt kabul bankosu tek veya ayrı bankolar halinde olabileceği gibi otele girişten kolay
algılanabilir olmalıdır. Ayrıca muhasebe ve idarî birimler, resepsiyon bankosu ile ilişkili olarak
çözümlenmelidir.
Kabul bankosunun uzunluğu ve alanını, otelin büyüklüğü, oda sayısı, sınıfı, geliş gidiş
düzenleri, kongre rezervasyonları, tur grupları, kalış süresi, otelin mevsimlik olması ya da
olmaması gibi durumlar etkiler (Yolcu,2006:85).
Tablo 2: Oda Sayısına Bağlı Olarak Banko Ölçüsü
Oda Sayısı
50
100
200
400

Banko
Uzunluğu (m)
3
4,5
7,5
10,5
Kaynak:Yolcu, 2006: 86

1

Yazar tarafından kaynaktan alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Gerekli Alan
(m²)
5,5
9,5
18,5
30
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1.2.2. Dinlenme ve Oturma Mekânları
Dinlenme ve oturma mek}nlarında bulunan oturma gruplarının bir bölümü kabul bankosunun
önünde kabul ve çıkış işlemleri sırasındaki beklemeler için ayrılmıştır. Diğer bir bölümü ise
bekleme, buluşma gibi aktiviteleri içinde barındıracak şekilde düzenlenir. Oturma grupları otel
müşterilerinin en az %25’inin ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmalıdır (Yolcu, 2006, 8789).
1.2.3. Lobi Barı
Lobi barları lobi mek}n tasarımının tamamlayıcı ögesidir. Barın şekli, boyutu, işlevi ve konumu
tasarımı etkileyen faktörlerdir.
Lobi bar ilk defa 1970’lerde girişte bir aktivite ve değişik bir atmosfer yaratmak için bir metot
olarak düşünülmüştür. Açık avlu mek}nlarında ve birleştirici konumdaki başarısından ötürü
daha sonra bütün ortak mek}nlarda kullanılmıştır (Opak, 2009: 65). Lobi barları aynı zamanda
müşterilerin dinlenme ve sosyalleşme mek}nıdır. Birçok turizm yapısında ana bar görevini
sağlamaktadır.
1.2.4. Düşey ve Yatay Sirkülasyon Alanları
Otel içindeki düşey ve yatay sirkülasyon alanları merdivenleri, yürüyen merdivenleri,
asansörleri ve koridorları kapsar.
Otel tasarımında müşteri ve çalışanların bir noktadan bir noktaya minimum alan kaybı ile
ulaşabilmeleri gerek yatay gerek düşey sirkülasyon elemanlarının kullanımı ve buna bağlı
şekilde tasarlanması ile mümkündür (Yolcu, 2006: 89). Müşteri ve personel sayısı, servis
süreleri ve zamanlamaları sirkülasyon planlamasını etkileyen faktörlerdir. Otel personeli ve
müşterilerin dolaşım alanları belirlenmeli, benzer işlevleri olan alanlar belirlenip aralarında
bağlantılar sağlanmalıdır.
1.2.5. Otel İçerisindeki İşletme Mekânları
Otel içerisindeki işletme mek}nları konaklama ve yeme-içme harici yan hizmet alanlarını
kapsar. Bu mek}nlara kuaför salonu, kuru temizleme dükkanı, hediyelik eşya dükkanı vb.
örnek verilebilir. Müşteri ihtiyacına göre değişiklik gösteren işletme mek}nları planlanırken
müşteri ihtiyacı iyi analiz edilmeli, otel işletme planlamasına göre gerekli mek}nlar
tasarlanmalıdır.
1.2.6. Destekleyici Hizmet Alanları
Destekleyici hizmet alanları, geceleyen veya otelde geçici süre ile bulunan müşterilerin
kullanımı için tasarlanan tuvalet, vestiyer ve umumi telefonları içeren mek}nlardır. Bu
mek}nlar lobi, restoran, toplantı salonu gibi mek}nlarla bağlantılı olmalıdır (Yolcu, 2006: 99).
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2. LOBİ MEKÂNI TASARIM KRİTERLERİ
Mek}n, içinde bulunduğu objeler ile insanın bu objeleri algılaması arasındaki ilişki ile oluşur.
Fiziksel, biyolojik, psikolojik, toplumsal, kültürel, coğrafi vb. koşullar mek}n oluşumunu
etkiler. İnsan içinde bulunduğu mek}n ile sürekli etkileşim halindedir. Mek}n ve çevresinde
bulunan objeler, fiziksel koşulların (renk, doku, ses, ısı, vb.) etkileşimiyle insan davranışlarını
etkileyip biçimlendirir.
Görsel olarak algılanan, dolayısıyla ışıktan ayrı düşünülemeyen renk, kullanıldığı mek}na
karakter ve nitelik kazandırmaktadır. Uyumlu renklerin bütünleyici özellikte olması mek}nda
bir birlik oluştururken, farklı renklerden oluşan bir düzen mek}nda çeşitliliği sağlamaktadır.
Zıt renkler, yatay doğrultuda kullanılıyorsa genişlik, düşey doğrultuda kullanılıyorsa yükseklik
duygusu uyandırmaktadır. Sıcak, parlak ve koyu renkli elemanlar, olduklarından daha yakın ve
büyük algılanıp ağırlık duygusu oluştururken; soğuk, açık ve mat renkli elemanlar
olduklarından daha uzak ve küçük algılanıp hafiflik duygusunu hissettirmektedir (Öktem,
2007: 91-93). Zemin renkleri kalıcılığı ve sağlamlığı anlatmak üzere koyu, tavan renkleri
ferahlığı, uçuculuğu ve sınırsızlığı anlatmak için açık renklerden seçilir (Opak, 2009: 86). Sıcak
renkler dinamik ve canlı etki yaratıp mek}nı olduğundan daha küçük gösterirken soğuk
renkler daha sakin bir etki yaratıp mek}nı daha büyük ve geniş gösterir. Lobi mek}nlarında
konfor hissini veren sıcak renkler tercih edilirken renklerin uyumuna dikkat edilmeli ve görsel
karmaşadan kaçınılmalıdır.
Mek}nı oluşturan biçimlerin, yüzeylerin görünümleri doku özelliklerine bağlıdır. Dokunun
meydana gelmesi için, pürüzlü yüzey–uygun ışık, dokusal derinlik (girinti-çıkıntı) gerekmekte,
renklerdeki değişim ise görsel karakter sağlamaktadır. Sıcak ve yumuşak dokulu yüzeyler
sükûnet, rahatlık ve monotonluk; soğuk ve sert dokulu yüzeyler ise dinamik, uyarıcı ve ilgi
çekici şekilde nitelendirilmektedir. Sert dokulu yüzeyler yakın algılanıp mek}nın gerçek
boyutlarından daha küçük görünmesini sağlamakta; yumuşak dokulu yüzeyler ise daha uzak
algılanıp mek}nda daha büyük bir boyutsal etki yaratmaktadır. Düz dokulu yüzeyler, pürüzlü
yüzeylere göre daha soğuk bir etki bırakmaktadır (Öktem, 2007: 94-97). Sirkülasyonun yoğun
olduğu otel lobi mek}nında işlevlere göre dokular seçilmelidir. Örneğin, dinlenme ve oturma
alanı zemin döşemesi olarak halı kullanılması, müşteri algısında sıcak ve konforlu bir ortam
etkisi oluşturacaktır. Resepsiyon bankosunda yer yer sert ve düz dokulu yüzeyler kullanmak,
odak noktası oluşturmakla birlikte müşteriyi yönlendirmede yardımcı olacaktır.
Biçim rengi, dokusu ve şekliyle görsel nitelik kazanan yüzeylerden oluşmaktadır. Gerek mek}nı
sınırlayan yüzeylerin oluşturduğu biçim, gerekse mek}nda kullanılan diğer elemanların
biçimlerinin geri planları ile birlikte çevresindeki ilişkileri, kullanıcı üzerinde birçok psikolojik
etkide bulunmaktadır. Yatay biçimler kullanıcıya huzur, genişlik, rahatlık ve sükûnet hissi
verirken, dikey biçimler yücelik hissi vermektedir. Dar açılı biçimlerin dengesiz ve rahatsızlık
verici etkisine karşılık dairesel biçimler, rahatlatıcı ve dinlendirici bir etki bırakmaktadır
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(Öktem, 2007: 98-100). Lobi alanlarında mek}na ve tasarım özelliğine (konsept) göre biçimler
seçilmelidir. İnsan üzerinde rahatlatıcı-dinlendirici etkisi olan biçimler tercih edilmelidir.
Örneğin, tavan yüksekliğinin yeterli olmadığı bir mek}nda yatay biçimler kullanmak, ortamın
daha basık algılanmasını; dikey biçimler kullanmak ise mevcut yükseklikten daha yüksek
algılanmasını sağlayacaktır.
Mimarlıkta oran bir yapının çeşitli parçalarının birbirleri ve yapının bütünü ile meydana
getirdikleri uyumlu ölçü ilişkileridir (Hasol, 2008, s:345). Büyük ölçekli yapılar, insana korku
ve endişe duygularını beraber yaşatarak, insanın yapıya ve yapının simgelediği değere karşı
saygı duymasını sağlayabilmektedir. Düz bir koridor, basık bir tavan, uçsuz bucaksız bir salon,
ölçüleriyle insanın psikolojik yapısında olumsuz etkiler yaratabilmektedir (Öktem, 2007: 103).
Mimari mek}nın ölçüleri ve oranları, iç mek}n ölçü ve oranlarının belirlenmesinde etkilidir.
Otel lobi alanlarında genişlik ve yükseklik, insan psikolojisi düşünülerek oluşturulmalıdır. Bu
alanlarda genellikle ferahlık hissi veren yüksek tavanlar tercih edilmelidir. Mimari mek}n
yüksek hacime elverişli değilse, mek}nı ferah ve yüksek algılatacak biçimde tasarlamak
gereklidir.
Dış ortam koşulları ne olursa olsun insan vücut ısısı sabit tutulmalı ve iç ortamın 18-22°C
arasında olması sağlanmalıdır (Opak, 2009: 121). Mek}nın ısı değerleri normalin altında ya da
üstünde olduğu zaman, kullanıcıların rahatsızlık hissine kapıldığı, mek}nı ve içindekileri
algılamakta güçlük çektiği ve mek}nı bir an önce terk etme isteğinde olduğu görülmektedir
(Öktem, 2007: 104). Lobi mek}nları, giriş-çıkışın yoğun olduğu ortak alanlardır. Dolayısıyla
içerideki hava sirkülasyonu fazladır. Isı kayıplarının fazla yaşandığı bu mek}nda,
iklimlendirme sistemlerininçözümüne dikkat edilmelidir.
Işık mek}nı belirler, görülebilir kılar, dolayısıyla da algılanmasını sağlar. Boşluğun
niteliklerinin görünmesini sağlayan ışık, mek}na hayat verir. Mek}na ve nesnelere üç boyut
kazandırır. Mek}nda ışık kullanımı ile yüzeyler yakınlaştırılabilir veya uzaklaştırılabilir, objeler
öne çıkarılabilir, dokular değiştirilebilir, mek}na yeni bir anlam kazandırılabilir. Aydınlatma,
cisimlerin kolayca fark edilmesini, çevrenin güvenli ve hoşa gider özellikler kazanmasını
sağlamaktadır. Yetersiz aydınlatma kullanılması bazı mek}nlarda verimin düşmesine ve
yorgunluğa sebep olmaktadır (Öktem, 2007: 104-107). Lobi mek}nlarında doğal
aydınlatmanın yanı sıra yeterli düzeyde genel ve bölgesel aydınlatmalar düşünülmeli ve
ortamın aydınlık olması sağlanmalıdır.
Bir mek}nın karakteri kısmen kulağa gelen sesin niteliği ile kavranabilmektedir. Kulaklar,
insanlara hem uzaklık hem de yön hakkında ipuçları vermektedir. Kişinin mek}nı işitsel olarak
algılaması, yankı ve reverberasyon sürelerine bağlı olarak değişmektedir; reverberasyon
süresi uzadıkça ve yankı arttıkça kişiye gerçekte olduğundan daha geniş bir mek}nda
bulunuyormuş gibi bir duygu vermekte, buna karşılık kısa reverberasyon süresi ile küçük bir
mek}nda bulunma hissi uyandırmaktadır (Öktem, 2007: 107-108). Sirkülasyonun fazla olduğu
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lobi mek}nlarında ses yutucu özellikteki malzemeler tercih edilmelidir.Yalıtımın doğru
uygulanması ve ses yutucu özellikte malzeme kullanılması ile ortamda oluşacak fazla sesler
indirgenecektir.

3. KOCAELİ OTELLERİNDE LOBİ MEKÂNLARI ÜZERİNDE İNCELEME
Kocaeli kapsamında çeşitli büyüklük ve özellikte 52 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu
işletmelerin toplam kapasitesi 3911 oda ve 7824 yataktır (www.kocaeli.bel.tr, 2019). Bu
çalışmada üç, dört ve beş yıldızlı oteller içinden gözleme dayalı araştırmamıza katkıda bulunan
Wellborn Luxury Hotel, Luxor Garden Hotel ve Imperial Park Hotel ele alınmıştır.
3.1. Wellborn Luxury Hotel
Wellborn Luxury Hotel Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir işletmedir.
Konaklama, restoran, kongre ve seminer, banket, spor, spa ve hamam alanlarında hizmet
vermektedir.
Lobi mek}nı zemin ve tavanda kullanılan dairesel formlar ve renk farkları ile vurgulanmıştır.
Uyumlu renklerin kullanılması mek}nda birlik oluştururken zemin ve duvar kaplama
malzemesinde kullanılan sert dokulu yüzeyler ile dinamik etki yaratılmıştır. Cephe açıklıkları
ile gün ışığından faydalanırken kullanılan açık renkler ile mek}nın olduğundan daha büyük ve
ferah algılanması sağlanmıştır (Fotoğraf 1).
Fotoğraf 1.Lobi Mekânı (2016)

Resepsiyon bankosu lobi mek}nına girişte kolay algılanabilmektedir. Tasarımda deri ve doğal
ahşap kaplamalı suni malzeme ile çizilmeye ve dirence dayanıklı yapay taş malzeme
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kullanılmıştır. Personel ve muhasebe geçiş kapılarının çözümlendiği bu alanda kullanılan koyu
renkler, sert ve parlak dokulu yüzeyler ile resepsiyon bankosu vurgulanmıştır. Sarkıt
aydınlatma armatürleri ile bölgesel aydınlatma sağlanarak bu alan basık hale getirilmeden
resepsiyon bankosu odak haline getirilmiştir. Zemindeki doku ve renk farkı ile resepsiyon
bankosu ve geçiş alanları işlevsel olarak ayrılmıştır (Fotoğraf 2).
Fotoğraf 2.Resepsiyon Bankosu (2016)
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Dinlenme ve oturma alanları zemin döşemesindeki renk ve doku farkı ile genel mek}ndan
ayrılmıştır. Zemin döşemesinde halı kullanılması ile hem ortamda oluşabilecek gürültü
azaltılmış hem de misafirlerde rahatlık hissi uyandırılmıştır. Sınırlanan alanın dışına çıkılarak
konumlandırılan hareketli tefriş elemanları düzensizliğe neden olmuş ve tasarım bütünlüğünü
bozmuştur (Fotoğraf 3).
Fotoğraf 3.Dinlenme ve Oturma Mekânı (2016)

Lobi barı bölücü elemanlar ve zemin döşeme malzemesinin farklı renk ve dokuda kullanılması
ile algısal olarak lobi mek}nından ayrılmıştır. Lobi bar alanı doğal ahşap kaplamalı suni

malzeme ile desteklenerek tasarımda bütünlük sağlanmıştır. Zemin kaplama malzemesi olarak
halı kullanılması mek}na sıcaklık hissi vermektedir. Mek}nda koyu renk kullanılmasına
rağmen cephe açıklıklarının yeterli olması, tavanda açık renk ve dairesel formlar kullanılması
ferahlık hissi uyandırmıştır. Ancak sarkıt aydınlatma armatürlerinin rengi ve biçimi mek}n
tasarım bütünlüğüne uymamıştır (Fotoğraf 4).
Fotoğraf 4.Lobi Barı (2016)

Düşey ve yatay sirkülasyon alanlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda ve nitelikte koridor,
asansör ve merdiven çözümlenmiştir. Bu alanda mek}n tasarım bütünlüğüne uygun yapay taş
malzeme kullanılmıştır (Fotoğraf 5).
Fotoğraf 5.Düşey ve Yatay Sirkülasyon Alanları (2016)

3.2. Luxor Garden Hotel
Luxor Garden Hotel Kocaeli’nin İzmit merkez ilçesinde bulunan dört yıldızlı bir oteldir.
Konaklama, restoran, toplantı ve davet, spor ve spa alanlarında hizmet vermektedir.
Lobi alanında zeminde renk farkı ile yapılan dairesel formlar ve bunu destekleyici tavan
tasarımı mek}nda odak oluşturken müşteride rahatlatıcı bir etki bırakmaktadır. Uyumlu ve
açık renklerin kullanılması ile olduğundan daha büyük ve ferah algılanan mek}nda bütünlük
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sağlanırken zemin kaplama malzemesinde kullanılan sert dokulu yüzeyler ile dinamik etki
yaratılmıştır. Cephe açıklıkları ile gün ışığından faydalanılsa da bölgesel aydınlatmaların
yeterli olmadığı görülmüştür. (Fotoğraf 6).
Fotoğraf 6.Lobi Mekânı (2016)

Resepsiyon alanı lobi mek}nına girişte kolay algılanmaktadır. Tasarımında doğal ahşap
kaplamalı suni malzeme ile çizilmeye ve dirence dayanıklı yapay taş malzeme kullanılmıştır.
Personel ve muhasebe geçiş kapıları resepsiyon alanı ile ilişkili olarak çözümlenmiştir.
Resepsiyon bankosu arka yüzeyinin farklı renk ve dokuda olması, resepsiyon bankosunu
vurgulayıcı niteliktedir. Bölgesel tavan ve aydınlatma tasarımının yapılmaması, banko alanını
sıradanlaştırmıştır (Fotoğraf 7).

Fotoğraf 7.Resepsiyon Bankosu (2016)

Dinlenme ve oturma alanları zemin döşemesindeki renk ve doku farkı ile genel mek}ndan
ayrılmıştır. Zemin döşemesinde halı kullanılması ile hem ortamda oluşabilecek gürültü
azaltılmış hem de misafirlerde rahatlık hissi uyandırılmıştır. Bölgesel aydınlatma
tasarımlarının görülmediği bu alanda hareketli tefriş elemanlarının genel mek}n renklerine
yakın tonlarda seçilmesi mek}n tasarımını basitleştirmiştir (Fotoğraf 8).
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Fotoğraf 8.Dinlenme ve Oturma Mekânı (2016)

Yatay sirkülasyon alanları aksındabulunan lobi barı biçimi ile geçişi engellememektedir. Lobi
barında mek}n tasarımını destekleyici doğal ahşap kaplamalı suni malzeme kullanılmıştır. Bu
alanı vurgulayıcı tavan ve bölgesel aydınlatma tasarımları görülmemiştir (Fotoğraf 9).
Fotoğraf 9.Lobi Barı (2016)
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Otelin düşey ve yatay sirkülasyon alanları girişten algılanmamaktadır. Zeminde yapılan renk
ve doku farklılıkları yönlendirme için yeterli değildir. Bu alanda mek}n tasarım bütünlüğüne
uygun yapay taş malzeme kullanılmıştır (Fotoğraf 10).
Fotoğraf 10. Düşey ve Yatay Sirkülasyon Alanları (2016)

3.3. Imperial Park Hotel
Imperial Park Hotel Kocaeli’nin İzmit merkez ilçesinde bulunan üç yıldızlı bir oteldir.
Konaklama, restoran, toplantı ve davet, spor ve spa alanlarında hizmet vermektedir.
Lobi mek}nına girişte düşey sirkülasyon alanlarının görülmesi bu alanın estetik yönden
algısını zayıflatmaktadır. Zeminde renk farkı ile dairesel formlar kullanılarak lobi alanı
vurgulanmış olsa da tasarım bütünlüğünde renk çeşitliliği karmaşaya neden olmuştur. Zemin
kaplama malzemesinde sert dokulu yüzeyler kullanılarak dinamik etki yaratılmıştır. Cephe
açıklıklarının yeterli olmasına rağmen farklı ve koyu renklerin kullanılmasıyla mek}n
olduğundan daha küçük ve basık algılanmaktadır. (Fotoğraf 11).
Fotoğraf 11.Lobi Mekânı (2016)
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Lobi alanında tasarlanan galeri boşluğu farklı renkli ve dokulu malzemelerin kullanılması ile
düşünülenin aksine mek}nın basık algılanmasını sağlamıştır. Galeri boşluğunu vurgulayıcı
nitelikte olan tavan tasarımı genel tasarım konseptine uygun olsa da renk, doku ve malzeme
çeşitliliğinin fazla olduğu mek}na daha da yoğunluk katarak görsel karmaşaya neden olmuştur
(Fotoğraf 12).

Fotoğraf 12.Lobi Mekânı (2016)

Resepsiyon bankosu lobi mek}nında kolay algılanmaktadır. Tasarımında doğal ahşap
kaplamalı suni malzeme kullanılarak personel ve muhasebe alanlarına geçiş, resepsiyon alanı
ile ilişkili çözümlenmiştir. Bölgesel aydınlatmanın yeterli olmasına rağmen tavan yüksekliğinin
yeterli olmaması ve koyu renklerin kullanılması ile bu alan basık algılanmaktadır. Resepsiyon
bankosu renk ve biçim farkları ile vurgulanmak istense de aksine mek}nda karmaşayı arttıcı
etken yaratmıştır. Resepsiyon alanı ile dinlenme ve oturma mek}nları arasındaki geçiş
mesafelerinin yeterli olmaması iç içe ve karmaşık bir görüntü oluşturmuştur (Fotoğraf 13).
Fotoğraf 13.Resepsiyon Bankosu
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Lobi oturma ve dinlenme alanlarında kullanılan mobilyalar tasarım bütünlüğüne uygun olsa da
mobilya renklerinin mek}n renklerine yakın tonlarda kullanılması tasarımını basitleştirmiştir.
Duvarda kullanılan taş dokunun soğuk etkisi, seçilen renk ve ahşap kullanımı ile
dengelenmiştir. Tavan tasarımı ve bölgesel aydınlatma ile bu alan vurgulanmıştır. Mek}nda
geçiş mesafelerinin yeterli olmaması, farklı doku ve renklerin gereğinden fazla kullanılması
ortamda kargaşaya neden olmuştur (Fotoğraf 14).
Fotoğraf 14.Dinlenme ve Oturma Mekânları

4. BULGULAR
Gözlem yapılan otellerde genel olarak;
 Uyumlu ve açık renk tonlarının kullanıldığı görülmüştür.
 Renk farkları ile mek}nlar işlevlerine göre vurgulanmıştır.
 Sert dokulu yüzeyler kullanılarak dinamik etki yaratılmıştır. Odak noktası
oluşturmak için doku farklarından yararlanılmıştır.
 Dairesel biçimlerin kullanılması ile mek}nda rahatlatıcı etki oluşturulmuştur.
 Cephe açıklıklarının ve tavan yüksekliğinin yeterli olduğu gözlemlenmiştir.
 Cephe açıklıkları ve genel aydınlatma tasarımlarının yeterli olmasına rağmen genel
aydınlatmayı destekleyici bölgesel aydınlatma tasarımlarının yetersiz olduğu
gözlemlenmiştir.
 İklimlendirme sistemleri yeterlidir.
 Sirkülasyonun yoğun olduğu mek}nların zemin kaplamasında kullanılan yumuşak
dokulu malzemeler ile mek}nda oluşabilecek ses kısmen indirgenmiştir.
 Engelli kullanıcılara yönelik herhangi bir tasarım görülmemiştir.
 Mek}na özel tasarlanmış mobilya bulunmamaktadır. Sadece resepsiyon bankosu ve
lobi bar bankosunda tasarım kaygılarının olduğu görülmektedir.
 Estetik yönden zayıf olan mek}nlarda genellikle işleve yönelik çözümler yapılmıştır.
 İç mek}n tasarımlarında uygulanmış bir tasarım stili apaçık bir şekilde
görülmemektedir. İncelenen tüm otellerin lobilerin tasarımında eklektik bir anlayış
hakimdir.

5. SONUÇ
Günümüzde turizm sektörünün sürekli gelişmesiyle oteller büyük bir rekabet halindedir.
Otellerin ilgi çekici ve ayırt edilebilir olması için iç mek}n tasarımlarına dikkat edilmelidir.
Lobi mek}nı otel tasarım zincirinin ilk halkasını oluştururken alt mek}nları ile birlikte bir
bütün olarak düşünülüp tasarlanmalıdır. Lobi alt mek}nları resepsiyon bankosu, dinlenme ve
oturma alanları, lobi barı, düşey ve yatay sirkülasyon alanları, işletme mek}nları ve
destekleyici hizmet alanlarıdır. Bu mek}nlardan birinin eksikliği müşteriyi olumsuz
etkilemektedir.
Lobi mek}n tasarımında mek}na uygun yerleşim çözümlerinin yapılması, uygun doku ve
malzeme seçimi, renk uyumunun olması gibi tasarım kriterleri doğru uygulanmalıdır. Mek}n
çözümleri hem işletme ergonomisi hem de kullanıcı ergonomisi göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır. Gözleme dayalı araştırmalarda incelenen Kocaeli otellerinde iç mimari
tasarıma gerekli önemin verilmediği görülmüştür. Araştırma yapılan tüm otellerde uygulanmış
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bir tasarım stili yoktur. Bu durum kurum kimliğini ve müşteri memnuniyetini olumsuz
etkilenebileceği gibi müşterinin otel tercih sebebini de etkileyecektir.
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DİNİ İNANÇLARIN GASTRONOMİ DENEYİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ:
KAPADOKYA ÖRNEĞİ
Beyza UYANIK*
Melek YAMAN**
ÖZET
İnanç sistemleri tarih boyunca dünya üzerindeki kültürlerin şekillenmesinde etkili olmuş, var
oluşundan itibaren evreni sorgulayan insanoğlu çok farklı inanışları benimsemiş veya kendi
inanç sistemini oluşturmuştur. İnançların dini boyutu haricinde kültürel ve sosyal boyutu da
mevcuttur. Bu durumda inanç, diğer kültürel ögelerle ilişkilendirilmeye müsait bir kavramdır.
Yaşantımızı oluşturan ögeler birbirinden bağımsız değildir ve farklı noktalarda kesişmektedir.
Dinin sosyal hayata yansıması, insan davranışlarında kendine yer edinmesiyle mümkün
olmaktadır. İnancın soyut bir kavram olmaktan çıkıp nasıl somut bir pratiğe dönüştüğünü
görebilmek için günlük hayata, hatta kimi zaman bir yemek masasına bakmak bile yeterli
olabilmektedir. Kültürel aktarımlara tanık olan beslenme olgusu dini inançları da sofralarda
ağırlamaktadır. Nasıl ki her inanış için dua etme şekli, ibadet şekli değişebiliyorsa; yemek yeme
şekilleri, gıda tercihleri de değişebilmektedir. İnsanlar için esnek veya keskin çizgiler çizen din
kavramı destinasyon seçimlerini de etkilemektedir. Her destinasyon kendine has özellikler
taşımakta ve farklı bir kültürü barındırmaktadır. Bu durumda turist kendini farklı bir kültür ve
yaşantı içinde bulmaktadır. Kültürün en önemli parçalarından birisi de şüphesiz turistin
seyahati boyunca etkileşimde olduğu mutfak kültürüdür. Beslenmenin temel bir ihtiyaç olduğu
düşünüldüğünde, gezmek arzusunun yanında daha elzem hale geldiği durumlardan söz etmek
bile mümkündür. Bu noktada turistin deneyiminin sadece karın doyurmaktan ibaret olması
veya bölgenin mutfak kültürünü tanıyarak gerçek bir gastronomi deneyimi yaşaması ciddi bir
ayrım noktasıdır. Çalışmanın gerçekleştirildiği Kapadokya bölgesi önemli bir turizm
merkezidir. Doğal güzelliklerin yanı sıra, inanç turizmi için de önemli tarihi yapıları
coğrafyasında barındırmaktadır. Kapadokya bölgesi gerek inanç turizmi gerekse her
coğrafyadan insana kucak açması sebebiyle, farklı inanç sistemlerinden turistleri
ağırlamaktadır. Turistlerin dini inançlarının gastronomi deneyimlerine ve yöresel mutfağı
tanımalarına etkisini araştırmak, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çeşitli kaynaklar
taranarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanan veri toplama aracı araştırıcılar tarafından
deneklere dağıtılıp eksiksiz doldurmaları sağlanmış, elde edilen veriler uygun istatistiksel
programla değerlendirilmiştir. Bulgular üzerinden Kapadokya mutfak kültürünün turistlere
tanıtımının daha verimli hale getirilebilmesi için öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: inanç, gastronomi, Kapadokya, yöresel mutfak
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THE EFFECT OF RELIGIOUS BELIEFS ON TOURIST’S GASTRONOMIC EXPERIENCES:
THE CASE OF CAPPADOCIA
Abstract
Belief systems have been influential in shaping of the cultures around the world, throughout
the history. Human beings who have interrogated the universe since its existence have
adopted different beliefs or created their own belief system. Religious beliefs have cultural and
social aspects in addition the religious aspect. So belief is a suitable concept associated with
other cultural components. The parts of our life are not independent from each other. On the
contrary, they intersect at different points. The reflection of religion on social life is possible if
religion gains a place in human behavior. It is enough to look at daily life to understand the
religion’s change from the abstract to the perceptible. The fact of nutrition, hosts the religious
beliefs at the dining table. The practice of praying can be changed for each belief, therefore;
eating habits and food choices can be changed too. Also the religious belief affects on
destination choices. Each destination has a different culture. That's why tourists experience
different cultures in different areas. One of the most important parts of culture is culinary
culture that tourists interact with during their trip. Take into consideration that the nutrition is
a fundamental necessity, desire to eat can be more essential when compared with the desire of
traveling. According to this, there are two ways: eating something, or experience a real
gastronomy experience through the exploration the region’s culinary culture. Cappadocia
region, where the study is made, is an important tourism center. In addition to the natural
beauties, Cappadocia has important historical structures for religious tourism. Cappadocia
region welcomes tourists from different belief systems from all around the world. The main
purpose of this study is to investigate the effect of tourists' religious beliefs on gastronomy and
local cuisine experiences. The data gathering form which arranged by literature review and
expert opinion was distributed to the participants by the researchers. The data obtained were
evaluated with appropriate statistical program. Suggestions were offered through the findings
in order to make the introduction of Cappadocia’s culinary culture more effectively.
Keywords: Belief, Gastronomy, Cappadocia, Regional Cuisine.

1. GİRİŞ
Her toplum, onu oluşturan kültürel değerlerle beslenmektedir. Bireyler ve toplumlar
yaşantıları oluşturan değerler bütününün vücut bulmuş halidir. Kültürlerarası farklılık
gösteren değerler ise toplumları birbirinden farklılaştırmakta ve özel kılmaktadır (Aktay,
2015). Kültür denilen oluşum ise birçok unsurla etkileşim içindedir. Din, kültürle yoğun
etkileşimde olan kavramlardan birisidir. Manevi bir atmosferde temellenen din, kültürle anlam
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kazanmakta ve yaşantılar ile somutlaşmaktadır (Okumuş, 2014). Dinin yansımaları ise kültür
içinde barınan her türlü pratiğe yansıyabilmektedir. İnsanlar inanç üzerine kurulu düşünce ve
tutumlarını kültürel hayatlarına da taşımaktadırlar. Kültürün önemli bir parçası olan turizm
ise, bu yaşantılar bütününün etkisinde şekillenmektedir. Turizm faaliyetleri aynı zamanda
kültürel faaliyetler olarak da tanımlanabilir. Bu durumda kültür ve turizm arasında yoğun bir
alışveriş söz konusudur.
Turizm, günümüzde gezi kültüründeki gelişmeler ve teknolojinin de getirdiği imk}nlar
sayesinde çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Turizmin amaçları ve araçları günden güne
çeşitlenmektedir. Çalışmada ağırlıklı olarak üstünde durulan “Gastronomi Turizmi” ise,
turizmin yeme-içme boyutunu özelleştirmektedir. Önceleri seyahat sürecinde bir ihtiyaç
olarak görülen beslenme; gastronomi turizmi için seyahat motivasyonu niteliğindedir. İnsanlar
gastronomi turizmi adı altında veya diğer turizm çeşitleri kapsamında, mutfak kültürlerini
deneyimlemeyi amaç edinmektedirler. Bu istek, turizmi besleyen unsurlar içindeki mutfak
kültürünün yerini daha önemli hale getirmiştir. Klasik tanımından sıyrılan beslenme olgusu,
turist için ayrı bir önem arz etmektedir. Boş zaman aktivitelerinin bir arada gerçekleştiği
turizm faaliyeti, beslenme faaliyeti ile daha da zenginleşmiştir (Ayaz ve Yalı,2017; Koç, 2012).
Turizm faaliyetleri içinde gastronomik ögelerin yerinin artması, turizm açısından mutfak
kültürünün yerini ve öneminin sorgulamayı gerekli kılmıştır.
Çalışmada kültürün önemli bir parçası olan din kavramı ve turizm aynı bağlamda ele
alınmıştır. Bu iki kavram için ortak alan olarak ise Kapadokya bölgesi tercih edilmiştir. Bölgede
yoğun bir şekilde gerçekleşen turizm faaliyetleri ve çeşitlilik gösteren turist profilleri,
Kapadokya’nın tercih edilmesinde etkili olmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket
ile turizm ve din ilişkisinin yemek kültürü üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2. MUTFAK KÜLTÜRÜ, DİN VE TURİZM ÜÇGENİ
Yeme-içme alışkanlıkları kültürün önemli parçalarından birisidir. Küreselleşme sebebiyle
kültürlerin daha fazla etkileşim içine girmesi kültürlerarası belirgin farklılıkların ortadan
kalkmasında etkili olmuştur. Kültürden beslenen turizm destinasyonları ise farklılaşma için
yerel kültüre önem vermiştir. Mutfak kültürleri önemli bir rekabet unsuruna dönüşmüştür.
Yerel ve sürdürülebilir görülen mutfak kültürü, kendine yeni bir pazar arayan turizm için taze
bir soluk olmuştur (Zağralı & Akbaba , 2015). Yerel mutfaklar, bölge kültürünü tam olarak
deneyimleyebilmek için gereklidir. Turistler kültürü tanımak adına yöresel yemekleri de
tanımak ve tatmak isteyebilmektedir. Turizmde turist ve destinasyon arasındaki ilişki ne kadar
gerçekçi ve yaşantılara dayalı olursa, turistin bölgeyi tanıma ve tatmin olma düzeyi de bu
doğrultuda artabilir (Aslan, Güneren, & Çoban, 2014). Ayrıca turistin yerel mutfağı tanıması,
ekonomik açıdan da katkı sağlamaktadır. Bölgesel ekonominin kalkındırılması yöresel mutfak
ile desteklenebilmektedir (D. Çanakçı & Birdir, 2018). Kültürel anlamda tanıtım sağlayan

986

ürünler aynı zamanda satın alma ile de ilişkili olduğundan, turistlerin yiyecek-içecek satın
alma durumları ekonomik katkı ile doğru orantılıdır (Birdir & Akgöl, 2015).
Yemek biyolojik nedenlere ek olarak sosyal nedenlerle de ilişkilidir. Yaşantı sonucu oluşan
beslenme kültürü bir iletişim ve sosyalleşme aracıdır (Gürhan, 2017; Douglas, 1972). Yiyecekiçecek kavramı sadece ticari bir kaygıdan veya endüstriyel bir oluşumdan ibaret değildir.
Beslenme, birçok sosyal ve kültürel unsurla ilgilidir. Kültürel varlıklar turizme kaynaklık
etmektedir (Ayaz & Yalı, 2017). Biyolojik bir eylem olan beslenme kültür aracılığı ile bir
gelenek göreneğe dönüşmektedir. Türk mutfak kültüründeki gelenekler de birçok etmene bağlı
olarak şekillenmektedir. Din kavramı da bu etmenlerden birisidir (Beşirli, 2010). Bu durumda
“beslenme sosyolojisi” kültürel, toplumsal ve dini ögeler üzerine kurulu bir düzeni ifade
etmektedir. Beşirli dini “insanın aşkın bir güce inanması, bağlanması ve kendi iradesini o güce
teslim etmesi” olarak tanımlamıştır (2017:74). Kültürün beslenmeyi etkilediği gibi, din de
kültürü etkilemektedir. Bu durumda kültür, din ve beslenme kavramları birbiriyle karşılıklı ve
çapraz ilişkiler içindedir. Din sadece bir inanç sistemine değil; kültüre de işaret etmektedir.
Toplumun ahengini oluşturan unsurlardan birisidir ve toplumun uyum içinde yaşamasına
katkı sağlayabilmektedir. Bireylerin ve toplumun yaşantısında inanç etkili olduğundan, ortak
bir kültür ve değerler bütününün gelişmesinde de etkilidir (Gürhan, 2017). Bireyler inançları
doğrultusunda yiyeceklerle bağ kurabilmektedirler. Yiyecekler üzerinden kurulan sembolik
bazı durumlar, helal-haram gibi, kişinin inancını yiyecekler üzerinde somutlaştırmasının bir
örneğidir (Beşirli, 2017). Bir inanışa göre yenilebilen veya kutsal olan besin, başka inanışa göre
el bile sürülmeyen bir besin olabilmektedir. İnanç faktörü, bir yiyeceğin tüketilmesi ve
hazırlanmasındaki bütün aşamalarda etkili olabilir (Gürhan, 2017). Besinler aynı-farklı, yapaydoğal, iyi-kötü, iç-dış gibi zıtlıklarla sınıflandırılmaktadır. Bu zıtlıklar besinleri ayırırken
insanların ve kültürlerin de tasnifini sağlamaktadır. Bu bağlamda sınıflar ve statüler
belirlenmekte ve yemeğe dair kurallar oluşmaktadır (Önçel & Özgür Göde, 2016). Bu kurallar,
insanların besinlere yaklaşımlarını etkilemektedir. Bu durum bir turist açısından ele
alındığında ise pazarlama konusunda çok önemli detaylar bulunmaktadır. Örneğin, domuz eti
yenmemesi Müslüman kimliğini oluşturan parçalardan birisi olması veya buna benzer
durumların oluşturduğu normlar pazarlama ve satış üzerine kültür ve inanç penceresinden
bakılmasını gerekli kılmaktadır (Onaran, 2015). Yemek kavramı kültürel ve dini ögelerle daha
derin bir anlam kazanmaktadır, çok yönlü hale gelmektedir. (Gürhan,2017; Belge,2013). Dini
faktörler beslenme kültürünü etkilemekte, hatta beslenmeyi dini bir ritüele bile
dönüştürebilmektedir. Oruç gibi kavramlar ile din yemek aracılığıyla ibadete dönüşmektedir.
İnsanlar beslenme ile alakalı durumları dini görev veya yasak olarak nitelendirirken inanç
faktörünün etkisinde olabilmektedirler (Gürhan, 2017). Yemeğin sofraya gelene kadar
geçirdiği her süreçte dinin etkisi görülebilir. Üretimdeki uygulamalarda, satış ve ekonomideki
belirleyicilerde, yemeğin pişirilmesi gibi birçok süreç inanç çerçevesinde gelişebilir
(Beşirli,2017).
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Dini inançların beslenme pratiklerini etkileme süreçleri şu şekilde ifade edilmiştir:
 Besinlerin yenir-helal/yenmez-haram şeklinde sınıflandırılması ve dini kimlik
oluşumundaki etkisi
 Beslenme düzeninde ritüeller oluşturması
 Kurban, sadaka gibi kavramlar ile dini ritüelleri besinlerle bağdaştırması
 Besinlere kutsallık atfetmesi
 Sofra adabı üzerine etkisi
 Üretim süreçlerine etkisi (Gürhan, 2017).
Ürünlerin milli kültüre ait olması bir sembolizm ve kurgu içerdiğinden, yemeğin geçirdiği her
aşama onun yöresel kimliklerini oluşturmaktadır (Onaran, 2015). Bir bakıma kişi dini ve
kültürel değerlerini normlar ile somutlaştırmaktadır. Belirli bir kültürün hakim olduğu
coğrafyalarda oluşan kültürel normlar, hayatın her alanına etki etmektedir (Gürhan, 2017).
Her kültürün kendine özgü bir kimliği vardır. Farklı kimlikler farklı inançları yansıtmaktadır.
Kültürdeki benzer ve farklı noktalar, inanç için de geçerlidir. Budizm inancına sahip bir kişi et
tüketmezken; Müslüman kimseler de domuz yememektedir. Bu farklılıklar aynı din içinde
farklı mezheplere göre de değişkenlik gösterebilir. Din olgusu coğrafi, kültürel, sosyal
etmenleri de içine alarak kendine bir alan oluşturmuştur (Beşirli, 2010).
Din, değerler vasıtasıyla insan davranışlarını yönlendirir. Davranışları olumlu veya olumsuz
olarak adlandırır. İnsanlar din kuralları çerçevesinde bazı davranışları benimser bazılarını ise
yapmaktan kaçınır. Beslenme alışkanlıkları da tarih boyunca dinin etkisinde kalarak
şekillenmiştir. Toplumsal hayatı düzene koymayı da amaçlayan inanç sistemleri, hangi
besinlerin üretileceğine, nasıl hazırlanacağına ve tüketileceğine ilişkin insanları
bilgilendirmiştir. Günlük hayatın içine yeme-içme yönüyle de giren din olgusu etki alanını
genişletmiştir. Din aracılığı ile besinler de insanların yaşantısında belirleyici olmuştur (Beşirli,
2017). Bireylerin, dolayısıyla toplumların yeme-içme alışkanlıkları kültürel kimliklerinin
şekillenmesinde ve kültürel mirasın oluşumunda son derece önemlidir (Gürhan, 2017).
Yiyeceklerin inanç boyutları çok farklı şekillerde ele alınabilir. Kutsallık yönünden besinler,
insanlar için daima kutsal görülmüştür ve yüceltilmiştir. Özellikle bazı ürünler, tanrılara
sunulmaya layık bulunmuştur. Besinlere kutsallık atfedilmesi, besinlere manevi anlamlar
yüklerken insanların besinlerle arasında bağ kurmasını sağlamıştır. İnsanlar en değerli
gördükleri besinler ile tanrıları ile aralarında iletişim kurduklarına inanmışlardır (Beşirli,
2010). Farklı inançlarda beslenme düzeninde de farklılıklar görülmektedir. Müslümanlar için
domuzun haram; Hristiyanlar için birleştirici bir besin olması en bilindik örnektir. Coğrafi,
ekonomik belirleyiciler de mutfak kültüründe etkilidir. Bunlara ilaveten dini kurallar da
mutfaklarda söz sahibi olabilmektedir (Beşirli,2017). Domuz eti farklı kültürel kimliklere göre
sınır koyan bir kimlik belirleyici konumuna gelebilmeketdir (Bober, 2014). Farklı alışkanlıklar
ve değerlerin dışına çıkma durumu, farklı bölgelerde gerçekleştirilen seyahat deneyimlerinde
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rastlanabilen bir durumdur. İnsanlar bilmedikleri bir kültürü deneyimlerken kaygı
duyabilmektedir (Shaules,2015). Bir kişi nasıl ki dinin gereklerini yapma gereği hissettiğinde
ona göre davranmaktadır, dinin etkilediği yaşantıda da bazı gerekleri yerine getirme isteği
duyabilir hatta sorumluluğu taşıyabilir. Dinin çizdiği bir çerçeve d}hilinde uyulması gereken
kurallar vardır ve kişi yemek konusunda da bu kurallara itimat edebilir. İnancın pratiğe
dönüşme noktasında çok farklı uygulamalar görülebilir, ancak genel geçer kabul etmiş bazı
durumlar her dinde mevcuttur (Beşirli,2010). Fakat otantik yiyeceklerin oluşturduğu bilişsel
yorgunluk, bilişsel gelişime katkı sağlamaktadır. Turist aşina olduğu yiyeceklere yönelmek
istese de ona yeni ve farklı kaygı düzeyi azaltılmış deneyimleri sunabilmek önemlidir (Shaules,
2915). Kaygı düzeyinin azalması ise yöresel deneyimleri daha aşina ve kabul edilebilir şekilde
turistlere sunmak ile mümkün olabilir( Barutçugil,2011).
Dini ritüeller din temelli davranışların yanı sıra diğer davranışları da etkiler. Dinin etki alanı
sadece inançlar üzerine ve inanç pratikleri üzerine değildir. Günlük hayatın da içine kolaylıkla
giren din olgusu yaşantıyı her manada etkileyebilir. Kültürel yaşantıyı da içine alan bu etki
alanı kültürel kimliklerin oluşmasında rol oynamaktadır (Beşirli,2010). Toplumlar arasındaki
hiyerarşi de kültürel aktarımlar aracılığı ile mutfağa yansımaktadır (Goody, 2013). Toplumun
benimsediği ortak değerler vardır. Bu değerler kültürden kültüre değişmektedir. Her insan
yaşamını sürdürmek için yemek yemektedir ancak ne yediği ve nasıl yediği daha özel bir
durumdur ve yeme-içme kültürüne bağlıdır. Beslenme her ne kadar gereklilik olsa da; tercihler
de kültürel değişkenlerdir ( Toksöz ve Aras, 2016; Tezcan, 2000).
Bir bölgenin sahip olduğu değerlerin içinde mutfak kültürü de bulunmaktadır. Son yıllarda ise
mutfak kültürü çekici bir unsur olarak ön plana çıkmıştır (Zağralı ve Akbaba, 2015; Özdemir,
2008). Bu nedenle yöresel mutfak geniş bir uygulama alanına sahiptir. Birleşmiş Milletler
Dünya Seyahat Örgütü de mutfağın turizm açısından önemini vurgulayan veriler paylaşmıştır.
Bu verilere göre seyahat eden turistlerin yüzde 88’den fazlası için yeme-içme olanaklarının
destinasyon seçimlerine etkilediğini ifade etmişlerdir (Toksöz & Aras, 2016). Yerel mutfaklar,
bir destinasyonun somut olmayan kültürel mirasını temsil etmektedir. Yerel ürünleri tüketen
turistler bu sayede otantik bir deneyim yaşamaktadır (Zağralı ve Akbaba,2015; Okumus ve
diğerleri 2007). Bir turist bölgeye ne maksatla gelmiş olursa olsun, yeme-içme deneyimi
yaşayacaktır. Çünkü beslenme günlük yaşamın önemli bir kısmını kapsamaktadır. Günlük
yaşantı içindeki deneyimlerin dışında, sırf gastronomi deneyimleri için de bir bölge tercih
edilebilir. Bir destinasyon yerel ürünlerini üretim, hazırlama ve sunma gibi her aşamada
pazarlayabilir. Turist ne kadar deneyimin içinde bulunursa o kadar somut bir aktarım
gerçekleşir (Yüncü, 2010). İnsanların sosyalleşmelerinde din önemli bir etkendir. Yeme-içme
faaliyetleri de sosyalleşmenin bir parçası olduğundan din ile ilişkilidir (Beşirli, 2017). Kültürel
öğrenmede yurtdışındaki deneyimleri algılama şeklimiz çok önemlidir. Kendi inanç ve
değerlerimize göre hareket ederiz. Deneyimlerimizi de bu şekilde yaşamaya çalışırız (Shaules,
2015).
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Günümüzde imk}nların artması ve küreselleşme insanların seyahat noktalarını arttırmaktadır.
Buna bağlı olarak insanlar daha çok kültürle etkileşime geçmektedir ve daha çok mutfağı
tanımaktadır. Bireyler kendi kültürlerinin dışında mutfakları tanıma ve deneyimleme
olanağına sahiptir (Ichijo & Ranta, 2016). Bireylerin istek ve beklentileri turizmi
şekillendirmektedir. Turistin talepleri doğrultusunda destinasyonda iyileştirme çalışmaları
yapılmaktadır. Bu durum karşılıklı memnuniyeti getirmektedir. Sunulan ürün ve hizmetlerden
memnun olan turist, bölge için önemli getiriler sağlamaktadır. Bu bağlamda başvurulması
gereken önemli kaynaklardan birisi “tüketici davranışları” olmaktadır (Ayaz ve Yalı,2017; Koç,
2012). Mutfak kültürünün bir pazarlama unsuruna dönüşmesi, bölgelerin rekabet gücünü
desteklemekte ve farklılık oluşturmaktadır (D. Çanakçı & Birdir, 2018). Turistik harcamalar
düşünüldüğünde, yiyecek-içecek önemli bir yer tutmaktadır. Ticari getiri olarak konaklamadan
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu durum işletmelerin konuya özen gösterme gerekliliğinin
maddi yönünü yansıtmaktadır (Ayaz ve Yalı, 2017;Görkem,2015). Birdir ve Akgöl’ün yapmış
olduğu bir çalışmada yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin başlangıç noktasının
konaklama işletmeleri olduğunu ifade edilmiştir. Bu durumda konaklama işletmeleri yöresel
mutfağı tanıtmada önemli rol oynamaktadır. İşletmeler ağırladıkları turistlere yerel ürünleri
sunabilmelidir ve menülerini buna uygun şekilde tasarlamalıdır. Turistlere yerel ürünler en
sağlıklı, en güzel ve en otantik haliyle sunulmalıdır (Birdir & Akgöl, 2015). Müşteriye sunulan
yiyeceğin lezzetli olması memnuniyet için yeterli olmayabilir. Yiyeceğin sunulduğu atmosferin
kalitesi de çok önemlidir. Yemeğin atmosferle bütünleşmesi gerekir. Ayrıca personelin
deneyimli olması da bir gerekliliktir (Yarış, 2014). Yiyecek içecek işletmesi her konuda özenli
olmalıdır. Aksi halde yaşanan olumsuzluklar sadece işletmenin imajını etkilemez; bölgenin ve
bölgenin yöresel yemeklerinin de etiketlenmesine sebep olabilir. İşletme bölge mutfağını
tanıtma konusunda istekli olmalıdır ve bilinçli bir şekilde hareket etmelidir. Menü, dekor,
atmosfer, sunum gibi bütün unsurlar yöresel değerleri ön plana çıkaracak şekilde
değerlendirilmelidir (Bucak & Aracı, 2013). Bir bölgenin seçiminde ve o bölgede turistlerin
yaşadığı deneyim üzerinde önemli etkiye sahip olan bölgeye ait yemekler ve yemek kültürünü
tanımak amaçlı düzenlenen gastronomi turları bölgeyi ön plana çıkarabilmektedir (Sormaz,
Özata, & Güneş, 2015). Bir yiyecek-içecek işletmesinde misafirlerin memnuniyetini etkileyen
birçok faktör vardır. İşletmenin konumu, dekoru, otopark imk}nları, hizmet sunum şekli,
kabul ettiği misafirlerinin sosyal statüleri ve davranışları, servis personelinin dış görünüşü
bunlardan bazılarıdır (Ayaz & Yalı, 2017). Tüm bunların dışında sunulan ürün de önemli bir
faktördür. Turistin beklentilerini karşılama noktasında dikkat edilmesi gereken çok fazla detay
vardır. Yöresel mutfak kavramı bir ürünün sofraya gelmeden önceki bütün aşamalarını
kapsamaktadır. Yiyecekleri hazırlanırken kullanılan araç-gereçten servis edilme şekline kadar
yerel tarzların gözlemlendiği aşamalar bulunmaktadır. Bu durumda yöresel ürünler ait olduğu
yöreyle özdeşleşmiştir ve o kültürü yansıtmaktadır (Toksöz ve Aras, 2016; Durlu Özkaya ve
Kızılkaya, 2009). Yöresel yiyecekler uluslararası markalaştırılması kültürü korumak için bir
araç olarak kullanılabilmektedir (Ichijo & Ranta, 2016).
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Günden güne anlam kazanan gastronomi kavramı, estetik ve kültürel değerler bütününe
dönüşmektedir. Beslenme sosyo-kültürel bir durum olarak algılanmaktadır. Bu durum
gastronominin kültürel gerekliliğini ortaya koymaktadır (Yılmaz & Şenel , 2016). Gastronomi
ve turizm yakın bir ilişkiye sahiptir. Özellikle son zamanlarda turizmin adeta ayrılamaz bir
parçası konumundadır. Mutfak kültürü içindeki her şey bölgeyi tanıtma ve turistin ilgisini
çekme aracı olarak kullanılmaktadır (Zağralı & Akbaba , 2015). Gastro turistin seyahat
motivasyonları şu şekilde sıralanmıştır:
o Ünlü bir lokantanın aşçısının veya sahibinin katıldığı bir toplantıyı veya
pişirme performansını seyretmek,
o Yeni ve ünlü bir lokantada veya barda yiyip içmek, lokantanın açılış gecesine
veya özel bir programına katılmak,
o Sadece yerel halkın gittiği, bulunması güç bir lokanta ya da bara gitmek,
o Yemek, şarap veya bira festival ve etkinliklerine katılmak,
o Yöreye özgü taze yiyecekleri araştırmak (manavda, pazarda veya kendin topla
çiftliklerinde taze ot, meyve ve sebzeler),
o Şarap üretimi yapılan yerleri ziyaret etmek, şarap üretim sürecini takip etmek,
o Yemek kurslarına katılmak (Uyar ve Zengin, 2015; Wolf, 2006).
Çalışmada uygulanan anket aracılığı ile gastronomi, din ve turizm üçgeninin etkileşimi ele
alınmaya çalışılmıştır. Kapadokya bölgesinde turist çeşitliliğine bakıldığında inanç sistemleri
açısından oldukça farklı bireylerin bölgeyi ziyarete geldiği görülmektedir. Kişilerin inanç
sistemleri beslenme türlerine de etki etmektedir. Bu durumda yöresel mutfak unsurlarının
bireylerin inanç sistemleri ile nasıl bir ilişki içinde olduğunun bilinmesi, mutfak kültürünün
turistlere sunulması konusunda önemlidir. Turistlerin ziyaret maksatları birçok nedene bağlı
olabildiği gibi inanç turizmi odaklı da olabilmektedir. Kapadokya bölgesi kilise, şapel ve
manastır gibi çok sayıda dini mekana ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle Hıristiyanlık inancına
sahip bireyler için çok kutsal mekanlar bulunmaktadır. Turistlerin dini yatkınlıkları veya
tutumları, yöresel mutfak deneyimi ve gastronomi deneyimi çerçevesinde de
değerlendirilebilir. Turistler gastronomi turizmi odaklı bir turizm gerçekleştirmeseler dahi
yeme-içme faaliyetlerinin dışında kalmaları söz konusu olmamaktadır. Bu süre zarfında
turistlere sunulan gastronomik ögeler yöre mutfağını tanıtırken; turist profiline uygunluğu da
göz önünde bulundurulmalıdır. Kapadokya’yı ziyaret eden yabancı turistlere yönelik bir
çalışmada, araştırmacılar turistlerin çeşitlilik arayışı içinde olduklarını belirlemişlerdir.
Turistlerin yöresel yiyeceklere karşı ilgili ve meraklı olduklarını, ürünleri deneyimlemek
istediklerini saptamışlardır (D. Çanakçı & Birdir, 2018). Turistlerin ilgisi doğru bir şekilde
yönetildiği takdirde, dini faktörler de sınırlılıklardan ibaret olmak yerine doğru pazarlama
unsurlarına da dönüşebilmektedir. Turistlerin yöresel mutfak üzerine deneyimlerinin
yönetilmesinde ve planlanmasında inanç sistemleri üzerine düşünmek ve farkındalık
oluşturabilmek gastronomi turizmine katkı sağlayabilecektir.
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3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırma 10-11 Kasım 2019 tarihlerinde Göreme’de gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya gönüllü
olarak katılmış olan 167 birey araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Evrene göre
örneklem belirlenmesinde Büyüköztürk ve diğerlerinin uyarlaması kullanılmıştır
(Büyüköztürk vd., 2017; Çıngı,1994).
3.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu yedi adet demografik soru ve 36 adet tutum
ölçmeye yönelik sorudan oluşmaktadır. Anket formu Türkçe olarak hazırlandıktan sonra yine
araştırmacılar tarafından İngilizce’ye çevrildikten sonra katılımcılara sunulmuştur.
Katılımcıların demografik bilgilerinin bir kısmı kapalı uçlu sorulardan sınıflama soruları ile
ölçülürken; tüketici tutumları dereceleme soruları ile ölçülmüştür. Demografik sorular
içerisinde yer alan kişilerin din ve mezheplerine yönelik sorular ile dinlerine göre
tüketmedikleri besinlerin sorulduğu kısım açık uçlu olarak katılımcılara yöneltilmiştir.
Dereceleme yapmak üzere beşli likert ölçek kullanılmıştır (1=Kesinlikle Katılmıyorum,
2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Katılımcılara
ulaşma noktasında yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Bu sayede cevaplandırma sırasında
oluşabilecek sorunlara anında müdahale sağlanmıştır. Ayrıca katılımcıların ifadeler hakkındaki
soruları ve görüşleri konusunda da birebir iletişim sağlanmıştır. Toplamda 181 katılımcıya
ulaşılmış fakat nihayetinde 167 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir.
Güvenirlik analizine göre anket formunun cronbach’s alpha değeri 0,84 çıkmıştır. Gerekli
geçerlilik güvenilirlik testleri başarılı bulunduktan sonra ölçek uygulanmıştır. Verilerin
analizinde chi-square test analiz yöntem ve tekniği kullanılmıştır. Bütün istatistiksel
analizlerde anlamlılık seviyesi olarak p<0.05 değeri kabul edilmiştir.
3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları
Katılımcılara tesadüfi şekilde ulaşılması araştırmanın başlıca sınırlılığını oluşturmaktadır.
Anketin uygulanacağı bölge olarak belirlenen Göreme ilçesini 10-11 Kasım 2019 tarihlerinde
ziyaret etmekte olan turistler evren olarak belirlenmiştir. Bu durum, uygulamanın zaman
sınırlılığına da etki etmiştir. Soruların doğru bir şekilde yanıtlanması için her katılımcıya
ayrılan süre örneklem sayısının belirlenmesinde etkili olmuştur.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Ankete katılan bireylerin yanıtlarının analizi sonucu elde edilen veriler aşağıda sunulmuş,
sonuçlar tablolar üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılanların %56.9’u kadın,
%43.1’ i erkeklerden oluşmaktadır. Bireylerin yaşı %40,7’lik bir yüzde ile 25-35 yaş aralığında
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yoğunlaşmıştır. Bu yaş aralığını takiben, 47-60 yaş grubu yer almaktadır. Eğitim durumlarına
bakıldığında üniversite mezunları, lise mezunları, ortaokul mezunları şeklinde azalan bir
sıralama görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun Kapadokya deneyimi
bulunmamaktadır. İnanç durumlarına bakıldığında ise, katılımcıların %29.9’unun dini inancı
bulunmazken; %28.7’si Hıristiyan, %21.6’sı Müslüman, geri kalan yüzdeler ise Ateist, Hindu ve
Brahmanlardan oluşmaktadır (Tablo 1).
Anket soruları iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Birinci gruptaki sorulara bakıldığında,
katılımcıların bölgeyi inanç turizmi maksatlı ziyaret etme durumları yaş, eğitim ve inanç
bakımından farklılık göstermektedir. Dini inancın destinasyon seçimini etkilemesi noktasında
yaş ve eğitim durumları anlamlı bulunmuştur. Yerel ürünleri tercih etme ve inanç ilişkisi
eğitim durumu ve Kapadokya deneyimi yönünden anlamlı bulunmuştur. Turistlerin inanç
durumları ve yerel ürünleri tüketme tercihleri arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur
(P=0.00). İnançların restoran seçimlerini etkilemesinde eğitim ve inanç faktörü (P=0.00);
yemeğin içeriğini dini nedenlerden dolayı değiştirme isteğinde ise inanç faktörü (P=0.00) etkili
olmuştur (Tablo 2). Demografik sorular içerisinde yer alan cinsiyet, analizler sonucunda
belirgin bir farklılık ortaya koymamıştır. Cinsiyet faktöründeki değerlerin tümü 0.005’ten
küçük olduğu için tabloya dahil edilmemiştir.
Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı. (n=167)

Cinsiyet

Yaş

Eğitim
durumu

Kapadokya
bölgesini
daha önce
ziyaret etme
durumu

n

%

Kadın

95

56.9

Erkek

72

43.1

15-24
25-35
36-46

21
68
32

12.6
40.7
19.2

47-60

40

24.0

60+
Okur-yazar

6
4

3.6
2.4

İlkokul

3

1.8

Ortaokul
Lise
Üniversite ve üstü

7
26
127

4.2
15.6
76.0

Evet

36

21.6

Hayır

131

78.4

993

Dini inanç

Hıristiyan
Budist
Ateist
Müslüman
Hindu/Brahman

48
15
5
36
13

Dini inancım yok

50

28.7
9.0
3.0
21.6
7.8
29.9

Turistlerin sadece kendi kültürlerine göre beslenme durumları Kapadokya deneyimi ve inanç
yönünden anlamlı bulunmuştur (P=0.00). Turistlerin bölgedeki restoranların inanca göre
yemek sunma konusundaki görüşleri inanç durumuna göre anlamlı kabul edilmiştir (P=0.00).
Üzüm ve şarabın dini açıdan önemli olması yaş ve inanç kriterlerine göre; şarabın kutsal kabul
edilmesi ise yaş faktörüne göre anlamlılık göstermiştir. Turistlerin seyahat dönüşünde
üzümden yapılmış ürün satıl alma planları da inanç faktörüne göre anlamlılık içermektedir
(Tablo 3).
Turistlerin inanç dağılımları içinde Hıristiyanlık önemli bir yüzdelik dilime sahiptir (Tablo 1).
Buna karşılık üzüm ve türevleri olan yöresel ürünler, özellikle şarap, konusundaki deneyimleri
yetersiz düzeydedir. Katılımcıların üzümden yapılmış ürünleri tatma istekleri oldukça yüksek
bir oranda olmakla birlikte, şarap mahzenlerini ve üzüm bağlarını gezme durumları oldukça
düşük düzeydedir (Tablo 4). Bir diğer önemli durum ise turistlerin yerel restoranlarda
üzümden yapılmış ürünlerin bulunmaması ifadesine katılmalarıdır. Buradan hareketle yerel
restoranların yöresel ürünlerin tanıtımı konusunda yeterlilikleri sorgulanması yararlı
olacaktır. Bölgenin imajının sadece Testi Kebabı’ndan oluşması, gastronomi turizmi ve mutfak
kültürünün tanıtımı için yeterli olamamaktadır.
Tablo 2. 1. Grup Sorular için Chi-square testi sonucu elde edilen p değerleri.

1.GRUP SORULAR

Kapadokya bölgesine
sadece inanç turizmi için
gelirim.
Nevşehir’de benim
inancıma göre çok kutsal
olan dini mek}nlar vardır.
Dini inançlarım seyahat
edeceğim yeri seçmemde
etkilidir.

Yaş

Eğitim
durumu

Kapadokya
bölgesini
ziyaret etme
durumu
P
,403

Dini inanç

P
,001*

P
,000*

P
,000*

,021

,001*

,308

,000*

,002*

,000*

,008

,014
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İnanç turizmi için
geldiğimde bölgenin
mutfağını tanıma fırsatı
da bulurum.
Seyahatlerim sırasında
mutlaka yiyeceklerimi
yanımda getiririm.
Nevşehir’ deki
restoranları kendi mutfak
kültürüme ve inancıma
uygun bulurum.
Kapadokya bölgesindeki
restoran menülerini
evrensel bulurum.
Yerel ürünleri tercih
etmememde inancım
etkili olur.
Yerel restoranlarda
yemek yedim, fakat
beğenmedim.
Yerel restoranlarda
yemek yedim ve çok
beğendim.
Nevşehir’de her inanca
uygun bir restoran
bulmak mümkündür.
Yemeklerin sağlıklı
olması benim için
önemlidir.
Farklı mutfak
kültürlerine ait yemekleri
inançlarıma uygun
bulmuyorsam tüketmem.
Nevşehir’in mutfak
kültürünü ilgi çekici
bulurum.

,130

,000*

,501

,007

,028

,049

,001*

,017

,052

,642

,066

,027

,131

,419

,513

,538

,035

,000*

,000*

,005

,000*

,032

,002

,000*

,000*

,107

,146

,237

,256

,545

,107

,168

,000*

,275

,110

,001*

,020

,005

,002*

,000*

,013

,413

,064

,600

995

Restoran bulma
konusunda sıkıntı
çektiğim bölgeyi tekrar
ziyaret etmek istemem.
Dini kurallarım restoran
seçimlerimi etkiler.
Bir yemeğin içerisinde
bana uygun olmayan bir
ürün varsa çıkarılmasını
veya değiştirilmesini
isterim.
Bir restoranda yiyeceğim
yemeğin içeriğinin ne
olduğunu mutlaka
sorarım.

,624

,026

,036

,001*

,526

,000*

,176

,000*

,396

,038

,273

,000*

,180

,039

,730

,000*

Tablo 3. 2. Grup Sorular için Chi-square testi sonucu elde edilen p değerleri.
Kapadokya
bölgesini
Eğitim
Yaş
ziyaret
Dini inanç
2.GRUP SORULAR
durumu
etme
durumu
P
P
P
P
Yurt dışı seyahatlerim sırasında ,096
,019
,012
,018
yemek konusunda sıkıntı
yaşarım.
Yerel restoranlardaki yemekleri ,035
,018
,056
,191
denemekten çekinirim ve bu
konuda önyargılıyımdır.
Nevşehir’deki etnik restoranlar, ,144
,765
,365
,034
yemek konusunda sorun
yaşamama engel olur.
Nevşehir’ de sadece kendi
,034
,008
,001*
,001*
kültürüme göre beslenmeye
özen gösteririm.
Bölgedeki restoran işletmeleri
,846
,026
,293
,001*
turistlerin inançlarına göre
menü hazırlama konusunda
deneyimlidir.
Seyahat dönüşlerimde bölgeye
,825
,049
,004*
,133
ait farklı yiyecek ürünlerini satın
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alırım.
Dinimde üzüm ve şarabın özel
bir yeri vardır.
Şarap benim için kutsal bir
içecektir.
Nevşehir’deki üzüm bağlarını
gezdim.
Şarap mahzenlerini gezdim.
Nevşehir’de ev yapımı
şarapların tadına baktım.
Yerel yiyecekleri tatmaya,
denemeye çalıştım. (Aside,
köftür vb.)
Üzümden yapılmış yerel ürünler
damak tadıma uygun değildir.
Bölgedeki restoranlarda
üzümden yapılmış yiyeceklere
rastlamadım.
Nevşehir’ de bağ bozumu
festivaline katıldım.
Üzümden yapılmış yiyecekiçeceklerin tadını merak ederim.
Seyahat dönüşümde şarap,
üzüm vb. yerel ürünleri satın
almayı düşünüyorum.
Kapadokya bölgesini
gastronomik açıdan ilgi çekici
buluyorum.

,066

,002*

,558

,000*

,027

,000*

,154

,013

,115

,003*

,262

,035

,015
,100

,052
,374

,358
,124

,005
,004*

,093

,027

,577

,031

,020

,000*

,094

,086

,033

,064

,098

,318

,141

,008

,050

,043

,207

,013

,491

,064

,039

,281

,878

,000*

,392

,855

,135

,120

Tablo 4. Üzüm hammaddeli ürünlerle ilgili ifadeler.

70
60
50
40
30
20
10
0
Üzümden yapılmış
Yerel restoranlarda
ürünlerin tadını merak üzümden yapılmış
ederim ve denemek
yerel ürünler
isterim.
bulunmamaktadır.

Şarap mahzenlerini
gezdim.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Kararsızım

Üzüm bağlarını
gezdim.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan araştırma ile gastronomi ve din kavramlarının ortak noktaları bir turizm destinasyonu
üzerinden ele alınmıştır. Elde edilen veriler göstermektedir ki, bir turist seyahat sırasında her
ne kadar kültürel bir etkileşimle karşı karşıya gelse de; kendi kültürel kimliğinden tam olarak
sıyrılamamaktadır. Bu kimliğin içerisinde dini inanç da yer almaktadır. Kişiler seyahat
deneyimlerini tercihen bu kimlik çerçevesinde gerçekleştirmek isteyebilirler. Bu durumda
destinasyonun ağırladığı turist profillerini doğru tanıması ve kültürlerine, inançlarına uygun
hizmet verebilmesi gereklidir. İnsanların beslenme tercihlerinde inanç faktörünün etkisi
literatürde gerek turizm veya gastronomi alanında, gerekse din alanında yinelenen bir
durumdur. Bu durumun gastronomi turizmi açısından özellikli olarak ele alınması, yöresel
mutfak kültürlerinin tanıtılmasına katkı sağlayabilecektir. Hıristiyan turistlerin üzüm ve
şarapla ilgili ifadelerine bakıldığında deneyimlerinin yetersiz olduğu söylenebilir. Bu durum
inanç penceresinden değerlendirildiğinde, şarabı veya üzümü kutsal olarak kabul eden kişilere
bu ürünlerin pazarlanmasında bir strateji uygulanabilir. İnsanlar kendilerine inanç veya
kültürel bakımdan yakın buldukları ürünlere daha ılımlı bakabilir. Ürünleri tatma ve satın alma
talebi bu tür durumlarda daha fazla görülebilir. Talebi doğru yönetebilmek ise turistin ilgisini
ürüne çekebilmekle mümkündür. Bölgede turistlerin akın ettiği dini mekanlar yöresel
ürünlerle bağdaştırılabilir. Örneğin; bir kilise ziyareti ev yapımı şarap satan bir yer veya bir
şarap mahzeni ziyareti ile yakın zamanlı gerçekleştiğinde turist için daha anlamlı hale gelebilir.
Turist için yaşantı oluşturmak kaliteli bir turizm anlayışı için gereklidir.
Din faktörünün insanlar için kırmızı bir çizgi de olabileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır. Örneğin bölgedeki Budist turistlerin et tüketmemesi, onlar için bölgenin
yerel lezzeti imajı verilen Testi Kebabı’ndan mahrum kaldıkları izlenimini oluşturabilir. Bu
durumda farklı beğeni, inanç ve kültürlere hitap edecek yöresel ürünler de ön plana
çıkarılmalıdır. Bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin gölgesinde kalan kültürel varlıklar yerel
işletmelerin, otellerin ve restoranların girişimleri ve çabaları ile turistlerin beğenisine
sunulabilir. Kültürel kimliklerin bir parçası olan yemek ve dinin ortak zeminde doğru bir
şekilde buluşturulması, gastro-turistin her ne kültür ve inançtan olursa olsun memnun
edilmesine olanak sağlayacaktır. Bölgede inanç turizmi için de gelen turistlere, gastronomi ve
din bütünleşik bir ürün olarak sunulabilmelidir. Seyahat boyunca devam eden yeme-içme
faaliyetleri kültür-din ve gastronomi sacayakları üzerine sağlam bir şekilde yerleştirildiğinde
bölgenin turizm ve gastronomi turizmi açısından değeri artırılabilir.
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HALK HEKİMLİĞİ KAPSAMINDA OCAK KÜLTÜRÜ: KARAMAN ÖRNEĞİ
Mine ARSLAN*
ÖZET
Türk halk hekimliği, son derece zengin bir içerikle günümüze kadar gelmiş tedavi yöntemlerini
içerir. Bu yöntemlerde ilk çağlardaki dinî inançların etkisi yoğun olarak, göze çarpmaktadır.
Türkler Müslüman olduktan sonra, bu yöntemler belli uyarlamalarla kullanılmaya devam
edilmiş, halk hekimliği ve dinî inançlar birbiriyle içi içe geçmiştir. Türk halk hekimliğinin en
önemli figürü, ocaklardır. Bütün Türk toplumlarında kutsallığına ve sağaltıcı gücüne inanılan
ocaklar, tarihin her döneminde bir tedavi merkezi olarak işlev görmüştür. Anadolu coğrafyası,
ocaklar açısından son derece zengin bir birikime sahiptir. Bütün Anadolu şehirlerinde, halkın
alternatif tedavi maksadıyla gittiği ocaklar mevcuttur.Bu çalışmada, geleneksel halk
hekimliğinin tedavi yöntemlerinin kuşaklara aktarılması ve süregelen değişikliklerin
kaydedilmesi amaçlanmıştır. Ocaklar ülkemizin her yerinde sayısını sayamayacağımız kadar
çoktur. Bu yüzden tek bir ille sınırlı tutulmuştur. Alan araştırması öncesinde folklor alanında
yapılan farklı çalışmalar incelenmiştir. Çalışmamızda ilk olarak Karaman şehir merkezi daha
sonra çevre kasaba ve köylerden derleme metodu ile saptanarak kaydedilmiştir. Bu kaydediş,
belirlenen kategorilere uygun olarak sınıflandırıldı. Derleme sürecinde ses kayıt yöntemi,
fotoğraflama tekniği kullanıldı. Karaman merkez olmak üzere çevre köylerinde de bulunan
ocakların şifa dağıttığına inanıldığı ve halen aktif olan ocaklarında bulunduğu tespit
edilmiştir.Bildiride, bu ocaklar geleneksel kültürümüzde kayıt altına alınmasının ve
korunmasının önemine vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halk Hekimliği, Tedavi, Karaman, Ocak
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KARAMAN EXAMPLE IN OCAK CULTURE WITHIN THE SCOPE OF FOLK MEDICINE:
CHOPPER OCAK
Abstract
Folk medicine is one of the important concern of folklore. Thetreatment of the problems in
human health by way applied by the public is accepted as folk medicine. Folk medicine, which
is as old as humanhistory, continues to exist today with various practices and ways. Among
thesetreatment methods, the methods applied in “ocaklık” is important. In folk medicine,
“ocak” is known as a family believed to heal a certain disease and is shapedwithin a tradition.
In this context, it is noteworthy that serious illnessesare generally treated by the the person
who has “ocak”. Karaman is a city rich in folk medicine practices. Inthisstudy, thepractices of
folk medicine in Karaman will be evaluated in thecontext of the “ocaklık” traditionand
Yeşildere sociology sample. The folk medicine practices in thestudy were determined by
interview and observation method.
Keywords: Karaman, folk medicine, quarry tradition, technics

Giriş
Halk hekimliği çalışmaları Türk halkbiliminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü
atalarımız yüzyıllar boyunca dertlerini, hastalıklarını, sıkıntılarını ve her türlü problemlerini
tecrübeleri sonucunda bilgiye dönüştürmüşlerdir.
Günümüzde bitkilerden faydalanılan tedavi yöntemlerinin yanında diğer doğal ürünlerinden
de yararlanılmaktadır. Ayrıca h}l} dinsel, büyüsel tedavi yöntemleri de devam etmektedir.
Modern tıp ile olan ilişkisi değerlendirildiğinde halk hekimliği zamana ve duruma göre
değişiklikler gösterdiğini görmekteyiz.
Modern tıbbın çözüm bulamadığı bazı hastalıkların tedavisinde halk hekimliğine
başvurulabildiği gibi daha basit rahatsızlıklarda doğrudan halk hekimliği tedavi yöntemleri
kullanılabilmektedir.
Halk hekimliği kavramı halkın sahip olduğu kültürel zenginliği içerisinde barındıran çeşitli
tedavi yöntemleri vasıtasıyla hastalıkların tedavisinde kullanılan uygulamaların bütünüdür.
Halk, mevcut hastalığı tedavi için çeşitli pratiklere başlangıçtan beri sürekli başvurmuştur.
Bunlar, bitkilerden ilaç yapmak, yatırları ziyaret etmek, muska yazmak veya bir ocaklıya
görünmek şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler kültürel, coğrafi ya da ekonomik koşulların
etkisiyle toplumlar arasında farklılıklar gösterebilir. Türk folklorunun en önemli
araştırmacılarından Pertev Naili Boratav halk hekimliğini şöyle tanımlar: “Halkın, olanakları
bulunmadığı için ya da başka sebeplerle doktora gidemeyince veya gitmek istemeyince,
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hastalıklarını tanılama ve sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve işlemlerin tümüne halk
hekimliği diyoruz”. (1994:122)
Halk hekimliği, dünya üzerindeki hemen hemen her toplumda uygulanagelen geleneksel tanı
ve tedavi yöntemlerini içinde barındırmaktadır. Halkın sağlık ve hastalık anlayışı, içinde
bulunduğu kültür değerleri sisteminden ayrı düşünülemez. Çeşitli sebeplerle hastalığa
tutulanlar doktora gidemedikleri takdirde bitkilerin kök, yaprak, çiçek ve tohumlarından
ilaçlar yapmak, yatırları ziyaret etmek, muska yazdırmak veya bir ocaklıya başvurmak gibi
tedavi usullerine müracaat ederler. Bu tabiî ilaçlar, dinî veya sihrî uygulamalar zengin halk
hekimliğimizi meydana getirir (Duvarcı, 1990:34). Günümüzde de tıbbın gelişmesine rağmen
h}la eski alışkanlıklarını sürdüren, hastalıklarını "atadan görme" şekliyle tedavi eden veya
ettiren kesim oldukça fazladır. Bizim asıl konumuz halk hekimliğinin bir kolu olan ocaklardır.
Halk hekimliği içerisinde oldukça önemli bir yer tutan ocaklar, Anadolu’nun birçok yöresinde
hastalığın türüne göre başvurulan kişilerdir.

Ocak ve Ocaklı
Türk halk hekimliğinin temel kurumu ocaklardır. Ocak sözcüğü temel anlamı dışında,
“dedelerden beri belirli bir hastalığı iyi ettiğine inanılan aile” ve
“halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri kullanarak belirli
bir şik}yeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile” anlamlarına da gelmektedir
(Duvarcı,1990:34).Zengin bir mitolojik mahiyet taşıyan ocak, Türk kültür sisteminde kutsallık
arz eden önemli anlayışlardan biridir. Ocak, bir sembol olarak ailenin, soyun devamını gösterir.
Türk toplumunda ailenin en kutsal temel değerlerden olması, ocak kültünün mahiyetini daha
bir önemli kılmaktadır. Ocak, hem eve hem de aileye işaret eder. Ocak, sözcüğü eski metinlerde
ve daha sonraları “soy ve sülale” anlamında da kullanılagelmiştir (İnan 1987:638).
Bazı kaynaklara göre, ocaklık uygulamaları ile İslamiyet öncesi Orta Asya Türk
toplumlarındaki Şamanizm uygulamaları benzerlikler göstermektedir (İnan,1986:22). Özel ve
gizemli bir kudreti olduğuna inanılan ve şaman olarak bilinen bu insanlara Türk dillerinde
kam, ham, baksı, bahşi, ozan ya da oyun gibi isimler verilmektedir. Kamlar sahip oldukları bu
güç nedeniyle hastaların bedenlerindeki kötü ruhları ve bunların zararlı etkilerini kovabilirler.
Dolayısıyla kamların hem koruyucu hem de tedavi edici görevleri bulunmaktadır
(İnan,1986:23). Ocaklı, Orta Asya Şaman’ının bugüne ulaşmış şekli olarak da
değerlendirilmektedir. Söz konusu ocak anlayışı Türk mitolojisindeki Şaman inancıyla birebir
örtüşmektedir. Şaman, Kam <din adamı>, bazı hastalıklara bakarak hekimlik görevini icra
eder. “Şamanlar, tedavi amacıyla hastalara da çağrılır, o da hastalıkları tedavi eder” (Duranlı
2005: 208). Hastalıkların tedavisinde Saha Türklerinde de, “Halk hekimi rolünde ’sangaraaççı‘
ve ’sillieççi‘ adı verilen uzmanlar” (Duranlı 2005: 213) bulunmaktadır.
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Ocak, belirli bir veya birkaç hastalığı sağaltma gücünde olan, bu işin yöntemlerini bilen, bunu
uzmanlık edinmiş kimseyi gösterir. Ocaklıların hastalıkları sağaltma yöntemleri çoğu kez
büyülük işlemlerdir; ama bunların yanında belirli şeyleri yedirmek, içirmek, vücudun ağrıyan
yerine şu veya bu maddeyi sürmek, bağlamak gibi ilaç saydıkları gereçler, kullandıkları da olur.
Ocak olan kişiler, çokluk, bir yatırın yakınındaki köyün halkındandır; ermişin soyundan
gelmeleri yahut onun türbesinde, ziyaret yerinde görevli olmalarının kendilerine yetki
sağladığına inanılır. Ocaklık atadan oğula yahut anadan kıza geçer; ama bu kesin bir kural
değildir. Ocaklı, kendi soyundan olmayan bir kişiye de el verebilir, yani büyülük gücünü,
kendinden sonra sürdürmesi için başkasına aktarabilir. Kimi ocaklıların, bir tek hastalığın
uzmanı olmayıp, her derde deva getirdiklerini biliyoruz (Boratav, 1999:144145).
Ocak-Ocaklı, Türk halkının hakiki doktoru bunlardır. Her hastalığın ayrı bir ocağı vardır.
Sıtma ocağı, kuduz ocağı, sarılık ocağı gibi “ocak” deyince akla, belirli bir hastalıkla uğraşan aile
gelir. Bu ailenin tedavi ile meşgul olan fertlerine “ocaklı” adı verilmektedir. Bir ocaklı, tedavi
etmek kudretini ailesinden kan yoluyla alır. Bunun için bir öğrenim ve eğitim devresine ihtiyaç
yoktur; fakat ocaklının başarı gösterebilmesi için, bazı kurallara dikkat etmesi gerekir. Bu
yönden eğitim ve öğretime t}bi tutulan ocaklı Orta Asya şamanının bugüne ulaşmış şeklidir
(Acıpayamlı, 1969:5). Ocaklık inanç ve ritüelleri, bugün canlı bir şekilde devam etmektedir.
Ocaklı erkek de, kadın da olabilir. Genel olarak, erkek hastalara erkek ocaklılar, kadınlara da
kadın ocaklılar bakar.
Ocaklı Olmanın Yolları
Belli yöntemler ile halk hekimliği görevi üstlenerek hastalıkları sağaltma işlemi yapan aileye
ocak, bu aile içerisinden tedavi yapma yetisi, bilgisi ve tecrübesi olan kişiye de ocaklı
denilmektedir.
Ocaklıların hastalık sağaltımı kabiliyetine sahip olmaları farklı şekillerdedir. Çoğu ocakta
sağaltma yetisi soya bağlı olarak devam eder. Bu tür ocakların bir kısmında el alma/el verme
işlemi yapılmaksızın ocak soyundan gelen kimse hastalık sağaltabilmektedir. Soya dayalı
olarak devam eden bazı ocaklar da ise sağaltma yetisi el alma/el verme işlemi ile aile içinden
farkı bireylere devredilir. Ailesinde ocağın işlevini sürdürebilecek kabiliyette ve istekte olan
kimse yoksa ocaklı elini kan bağı olmayan birine de verebilir. Rüyasında gördüğü din
ulusundan el alan ocaklı olabildiği gibi, ikiz evlat doğuran anneler de sağaltma gücüne sahip
olabilmektedir. Çalışma sahasında elde edilen verilerden çıkan sonuçlara göre ocaklı olma
yolları şu başlıklar altında sınıflandırıldı. Hastalıkları, farklı yöntemlerle tedavi etme gücüne
sahip olduğuna inanılan kişi veya kişiler vardır ki bu kişi ve kişilere “ocak” ya da “ocaklı”
dendiği gibi bazı bölgelerde “urasa” adı da verilmektedir. Çeşitli şifa verme yetileri olan bu
kişiler, yetilerine farklı Şekillerde sahip olabilmektedirler. Bazı ocaklar hayatta iken herhangi
bir Şey yapmadan o ocağa mensup oldukları için ocaklı olurken bazıları istedikleri bir ocaktan
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izin alarak, bazıları rüya yoluyla bazıları da belirli bir hayvanı öldürmek suretiyle ocaklı
olurlar.
a) Ocak Soyundan Gelme
Eski Türk yaşayışında birtakım görevlerinin yanında kötü ruhların sebebiyet verdiği birçok
hastalığı iyileştirme, meydana gelebilecek felaketlerden kişiyi veya h}neyi koruyacak tedbirleri
alma yönünde uygulamalar yapan “kam” adı verilen kişiler vardı. Bu kişiler iyeler vasıtası ile
gizli ve olağanüstü güçlerle irtibat kuracak bir kapasiteye sahip kişilerdi. Kamlık gücü ve
kabiliyeti soydan gelme mistik bir karakter taşır (Kalafat, 1999: 75). Halk hekimliğinde yer
alan ocak kavramında ana unsur bir kişinin ocaklı olmasında ocağın kendi ataları olması yani
“aynı soydan gelme” durumudur. Bu Şekilde olan ocaklarda hastalık sağaltabilmek için “el
alma/el verme” gibi bir işlem yer almaz. Gelen hastaları tedavi etmek için bu soyun üyesi
olmak yeterlidir. Aynı soy ve ocağı devam ettiren bu kimselerin herhangi bir öğrenim
görmesine de gerek yoktur. Ocaklılık yeteneği tamamen soydan gelen mistik bir karakter taşır.
Bu aday hangi hastalığa yetkili ise bu işin pratiğini, tedavi sırasında yapılması gerekli olan iş ve
işlemleri ocaklının uygulamalarından öğrenir. Zira ocaklı, hastanın nasıl ve ne Şekilde tedavi
edileceğini, tedavi işleminin hangi günlerde ve kaç gün süreceğini, kendisine de sıçraması
muhtemel olan bu hastalığa karşı nasıl tedbir alacağını bilmek ve bunlara uymak
mecburiyetindedir (Araz, 1995: 85). Ocaklı soyundan gelme başlığı altında anlattığımız ocaklı
kişilerin ocaklı olma Şekilleri farklı sebeplere bağlı olarak anlatılmaktadır. Ocaklı bir ailenin bu
vasfa sahip olması, geçmişte ocak‟ın atalarının başlarından geçen bazı olaylara dayanır. Bu
olaylara bağlı olarak bu soya belli bir hastalık veya hastalıkları iyileştirme yetisi ve gücü
verilmiştir. Bu atalar, genellikle iyi hasletlere sahip kişiler olup yaptıkları iyiliklerden dolayı
bazı hastalıklara Şifa verici olmakla ödüllendirilirler (Kumartaşlıoğlu, 2012: 216).
Bazı ocakların ataları ise loğusalara ve bebeklerine zarar verdiğine inanılan al karısı (al,
albastı, el karısı)nı yakalayarak iyilik yaparlar ve bundan dolayı “al ocağı/alcı” olurlar. Onların
al ocağı olmasını sağlayan ise yine yakaladıkları al karısının kendilerine yapmış olduğu dua
veya tövbedir. Bu dua sayesinde al karısı, kendisini yakalayan ve bir müddet sonra geri salan
kişinin yedi sülalesine dokunamaz; bu sülale ise loğusaları iyileştirme gücüne sahip olur
(Kumartaşlıoğlu, 2012: 216).
Al ocakları hakkında bu anlatılara benzer daha pek çok anlatı mevcuttur. Bu anlatılarda al
karısı iğne/çuvaldız batırılarak, saçı kesilerek, saçındaki tarak veya gömleği alınarak yakalanır.
Yakalanan al karısı genellikle bu aileye yedi sene hizmet eder. Bu hizmeti esnasında eli
bereketli olup yoğurduğu ekmek tükenmek bilmez. En son bu ailenin yedi sülalesine
yaklaşmayacağı sözünü vererek bırakılır. Al karısını yakalayan ve al ocağı olan ailelerden
alınan bir giyecek eşyasını (Şapka, kuşak, gömlek gibi) yanında bulunduran ya da bu ocaktan
ekmek, tuz veya kül alan loğusaya al basmayacağına inanılır (Anadol, 2006: 213).
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b) El Alma-Verme Ritüeli
Halk hekimliğinde tedavi ritüeli, atalar kültüne bağlı iyileştirme çabalarının kuşaklar boyu
sürerek günümüze gelmesinde büyük rol oynamıştır. Bu ocakların yetki, bilgi ve gücü soydan
soya devam eder. Bunun için aile büyükleri, yaptığı işlerin sürmesi için zamanı gelince daha
küçüklere el verirler. Bir kişinin ocaklı sayılabilmesi için o kişinin bu işi bilen birisinden el
alması gerekmektedir. Ocaklı kişi yaşlandığını hissettiği an kendisine yakın bulduğu birisine el
verir. Bu durum babadan oğula, nesilden nesile devam eder. Bu, ekseri kadın olabileceği gibi
erkek de olabilir. El alma ve el verme sadece babadan oğula değildir. Çünkü Ocaklı Ana’lar da
söz konusudur. Ocaklı aileden olmayan bir kimseye de el verebilir.
El verme veya el alma işlemleri bazen çok sade olabileceği gibi bazen de tören şeklinde, çeşitli
dualar okuyarak veya el verdiği kişinin ağzına tükürerek olmaktadır. Ocaklı olma, nesilden
nesile geçen bir özelliktir ve el verme ya da nefes verme yoluyla genelde çocuklara, torunlara
ya da yeğenlere geçer. Bazı yörelerde ocaklı sülalesinin devamının sağlanması için erkek bir
başka erkeğe, kadın da kızına el verir. (Sever,2001:157). Burada el verme ocaklının iznine
tabidir ve temel koşul, ocaklının eline güvendiği ve kendisinden sonra bu işi sürdürebileceğine
inandığı bir kişi olmasıdır (Küçükbasmacı,2000:35).
Genellikle bu el verme, baba ocağında, evinde kalacak oğula, karısına veya kıza verilmektedir.
El verme, birkaç tanık veya seyirci karşısında şöyle oluyor: Yaşlı olan Şef (Tedaviyi yapan kişi Şap), elini üç defa : “El alacak kişiye” diyerek verir. El'i alan da her defa: “Aldım kabul ettim”
diyor. Bundan sonra yaşlı olan kişi üç kere el alanın üzerine tükürüyor ve ayrıca arkasını
sıvazlıyor. Bu işlemlerden sonra el alan kişi de aynı işleri yapma yetkisini almış oluyor
(Araz,1995). Bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde öteden beri etkisinin olduğuna inanılan,
hastanın şifa bulacağına mutlak gözüyle bakılan ocaklar mevcuttur. Ocaklarda muhtelif usul ve
esaslarla hastalarını tedavi eden ocaklılar, hastalığın gösterdiği neticeye göre; “Nefesi çok iyi
geldi” veya “Eli çok iyi geliyor” şeklindeki ifadelerle ululaştırılırlar (Araz, 1995:84). Ocaklar
iyileştirdiği isimlerle anıldığı gibi birden fazla hastalığı da aynı ocak tedavi edebilir. Ocak
belirli bir veya birkaç hastalığı sağaltımı gücünde olan, bu işin yöntemlerini bilen, bunu
uzmanlık edinmiş kimseyi gösterir: “sarılık ocağı”, “fıtık ocağı” vb. gibi. “Ocak” ve “ocaklı”
deyimleri eş anlamda kullanılır. Ocaklıların hastaları sağaltma yöntemleri çoğu kez büyülük
işlemlerdir: ama bunların yanında belirli şeyleri yedirmek, içirmek, vücudun ağrıyan yerine şu
veya bu madde sürmek, bağlamak gibi “ilaç” saydıkları gereçleri kullandıkları da olur (Boratav,
1999). Halkın bildiği, salık verdiği ve gereğinde kullandığı ilaçların ekserisi karma olarak
hazırlanmaktadır. Yetenekli ve bazı ocaklı kimselerin tecrübeye dayanarak edindikleri
bilgilerden yararlanarak yaptıkları ilaçlar ve uygulamalar tıbbî folklorumuzun en önemli
tedavi unsurlarıdır. Halkımız imk}n bulursa doktor ve tıbbi ilaçların yanı sıra çeşitli kimselere
de başvurmakta ve çeşitli ev ilaçlarını uygulamaktadır (Oğuz, 2005:68). Ocaklık, sadece dini
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yönden değil aynı zamanda kültür, dil, millet, günlük hayat ve hekimlik alanlarında da mühim
bir yere sahiptir.
c) Rüya Yoluyla Ocaklı Olma
Birtakım hastalıkları tedavi etme yeteneği olan ocaklı dediğimiz kişiler çok farklı yöntemlerle
bu yeteneğe ulaşmaktadırlar. Bu yöntemlerin biri de “rüya yoluyla ocaklı olma” şeklidir. Bu
kişiler belirli kıstasların olduğu el alma/el verme merasimlerinden çok farklı olan rüya yoluyla
ocaklı olmaktadırlar. Bu rüyada genel olarak Hz. Peygamber, Hz. Fatma olabileceği gibi veli
şahsiyetler, kutsal şahsiyetler olabilmektedir. Bazen bir kişiden ziyade belli belirsiz bir karartı
ya da bir ses dahi olabilmektedir. Bu kişi, ocaklının birkaç kez rüyasına girdiğini ve kendisine
tedavi yapması gerektiğini söyler. Bu şekilde ocaklı olduğunu söyleyen kişi, ilk tedavisini de
rüyada yaptığını dile getirir. Nasıl yapılacağını ilk olarak rüya vasıtasıyla öğrendiğini de
vurgular.
d) Yetenek Sebebiyle Ocaklı Olma
Halk hekimliğinde önemli bir yeri olan ocaklarda tedavi etme yetisi farklı Şekilde
gerçekleşmektedir. Bazı ocaklarda kan bağı dediğimiz aynı soydan gelme Şartı bulunurken
bazılarında ise el verme yoluyla gerçekleşmektedir. Ancak bazı ocaklar da var ki bunların
hiçbirine gerek duymadan kişide var olan olağanüstü el becerileri sayesinde belirli hastalıkları
tedavi edebilmişlerdir. Hayatlarının belli dönemlerinde uzman bir kişi ya da halk hekimliği
yapan belli bir eğitim düzeyi olmayan kişilerden aldıkları eğitim neticesinde ocaklı
olmuşlardır. Bu konuda toplumda en yaygın ocaklardan kırık-çıkık ocağı, göbek düşüğü ocağı,
kısırlık ocağı, inme-felç ocağı gibi ocaklardır.
e) Bir Hayvanı Öldürerek Ocaklı Olma Ocaklı Olma
Sadece aynı sülaleden gelerek ya da ocaklı bir kişiden el alma/el verme yöntemiyle
gerçekleşmez. Ocaklı olma bazen bunların hiçbiri olmadan da gerçekleşebilir. Bir ocaklıya bağlı
olmaksızın gerçekleşen bu yöntem neticesinde kişi diğer ocaklılardan hiçbir farkı olmaksızın
hastalık sağaltımı yapabilir. Bu yöntem, halk arasında köstü olarak bilinen köstebeğin
öldürülmesi suretiyle ocaklı olma şeklindedir. Köstebek ocağı (boğaza bakma ocağı), bazı
illerde etinin yenmesi ile ocaklı olmalarına karşın bazı illerde köstebeğin etinin yenmesine
gerek kalmadan sadece öldürerek ocaklı olurlar. Bu öldürme eylemini kesme, darp etme ya da
birkaç defada denedikten sonra değil sadece boğmak suretiyle ve tek defada yapmak
gerekmektedir. Köstebek ocakları köstebeği yakalayıp öldürdükten sonra el alıp/el
vermedikleri halde kendilerinden sonraki kişilere el verebilirler. Köstebeği yakalayıp sıkarak
öldüren ocaklı, köstebek hastalığına yakalanan kişilerin hastalıklı bölgelerini de aynı Şekilde
sıkarak veya sıvazlayarak iyileştirebilir. Köstebeğin etini yiyerek ocaklı olan kimse ise
köstebek ile bütünleşerek onun bütün hassalarını içine sindirmiş durumdadır ve köstebek
hastalığına hükmedebilecek durumdadır” (Kumartaşlıoğlu, 2012: 230).
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f) Diğer Şekillerde Ocaklı Olma
Anadolu’da ya da dünyanın farklı yerlerinde halk hekimliğine bağlı olarak birçok ocak ve ocaklı
bulunmaktadır. Bu kişiler ellerindeki bu olağanüstü gücü farklı şekilde elde etmişlerdir.
Yılancık, özellikle yaza doğru yılanların kış uykusundan uyandıkları zaman diliminde
insanların vücutlarında meydana gelen bir sızıdır. Bu sızı, vücudun belli bir yerinde olmamakla
beraber gezer tüm vücutta. Bu ocakta genel olarak diğer ocaklarda rastladığımız el alma/el
verme geleneğinden çok farklı bir uygulama vardır. Bu kişiler hayatlarının belirli bir
döneminde Allah tarafından özel olarak seçilen karakterler olduklarını ve bu sebeple el
aldıklarını düşünürler. Yılancık hastalığında ocaklı olan kişinin ocak olması için tek bir kıstas
vardır, o kıstas da ocaklının vücudunda aykırı olarak çıkan kemiktir. Bu kemiği ameliyat
sonrası aldıran kişi artık ocaklıdır.
Yılancık ocağında herhangi bir kişiden el almamış olan ocaklı bu işi kendisinde var olan güçle
yaparken, ilerleyen zaman diliminde bu gücü bir başkasına (aynı ev içerisinde birisine ya da
yabancı bir kişiye) verebilir. El verme şekli diğer ocaklarla benzerlik gösterse de başlangıçta
ocağı oluşturan, ocaklının vücudunun herhangi bir yerinden çıkan kemiktir.
Sonuç olarak ocaklı olmanın çok farklı yolları bulunmaktadır. Bazı ocaklılar aynı ocak
sülalesinden oldukları için kan bağı esas olduğu için doğuştan ocaklı sayılırlar; bazı ocaklılar
ise bir başkasından el alma neticesinde ocaklı olmuşlardır; bazı ocaklılar rüyalarında
gördükleri veli zatlar sebebiyle ocaklı olurken; bazıları da kendilerinde olan olağanüstü
yetenek sayesinde herhangi bir kimseden el almadan ocaklı olmuşlardır. Bu kişiler, ne kadar
farklı şekillerde ocaklı olurlarsa olsunlar genellikle her ocaklı belli bir hastalığı tedavi
etmektedir. Bazı ocaklılar tek bir hastalığı tedavi ederken bazıları ise birden fazla hastalığın
sağaltımını yapmaktadır Ocak geleneğinde çok önemli bir yeri olan ateş ve ocak kavramları
kamlık geleneğinden günümüze kadar bu önemini devam ettirmiştir. Kamlar, ayinlerini genel
olarak ateş etrafında yapmış ruhlarla ateş aracılığıyla irtibat kurmuştur.
Günümüzde kamların devamı niteliğinde olan ocaklıların tamamı olmasa da birçoğu
tedavilerini ocak başında yapmaktadır. Hatta ocaklıların önemli bir kısmı hastalarını ateş veya
ateşle ilgili bir şey (kül, kömür, ucu yanmış odun gibi) aracılığıyla iyileştirmektedirler.
Ocaklılar, kimi zaman ocağa tutulmuş kızgın bir demir ile hastaları parpılamakta, kimi zaman
ateşe atılan birtakım şeylerle hastayı tütsülemekte, kimi zamansa külü kullanarak hasta için
ilaç yapmaktadır. Hatta bazı durumlarda sadece ocaklının ocağından alınan kül, hasta için Şifa
verici bir unsur olarak kullanılmaktadır (Kumartaşlıoğlu, 2012: 245).
“Ocaklı” isminin almalarındaki asıl neden de, soylarını kutsal bir kökene dayandırmalarıdır.
Çünkü ateşin yandığı yer olan “ocak”, etrafında birleştirdiği “aile”nin ve dolayısıyla “soy”un
simgesidir. Merkezinde ateşin yandığı ve etrafında bir aileyi toplayan “ocak” , bu ailenin
yaşadığı “ev/yurt” a da isim olur. Ocak, bu manaların ötesinde ataların, dolayısıyla soyun
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ruhunu barındıran ve insanların atalarıyla iletişime geçebildiği bir varlık olarak da algılanır. Bu
yüzden hastalık sağaltma yöntemlerini soylarından alan ocaklıların hem bağlı oldukları
aile/soya hem de yaşadıkları eve “ocak” denir (Kumartaşlıoğlu, 2012: 245-246).
1. Kıyıcı Ocağı
Karaman yöresi zengin bir halk kültürünü barındırmaktadır. Yöredeki bu zengin halk
kültürünün bir bölümünü de halk hekimliği oluşturmaktadır. Ocaklar, Karaman halk
hekimliğinde de yaygın olarak bulunmaktadır. Çoğunlukla hastalığın adı ile anılan ocaklara
giden hastaların tedavisinde büyüsel ve gerçekçi yöntemler ayrı ayrı kullanılabildiği gibi her
iki yöntemin birlikte kullanıldığı tedaviler de vardır.
Yeşildere Köyü Kıyıcı Ocağı
Ocağın bulunduğu köy, Karaman’a bağlı Yeşildere köyüdür. Yeşildere köyü Toros dağlarının
kuzey eteklerindeki yeşil bir vadi içerisinde yer almaktadır. Karaman’a 36 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Çevresinde Sudurağı, Taşkale, Dokuzyol, Çimenkuyu, Güçler, Üçbaş, Sarıkaya
ve Ağılönü köyleri bulunmaktadır. Türbenin bulunduğu ev Kıyıcı Hacı Bakı’nın evidir. Hacı
Bakı’nın babası Hacı Derviş’tir. Hacı Derviş’in soyunun Yunus Emre’ye dayandığı söylenmektedir.
Hacı Derviş, gönlü geniş bir kişiymiş. Karda kıyamette hangi halde olunursa olsun, yabancı kişileri
ağırlar, karınlarını doyurur ve dinlenmeleri için açık odası bulunan biriymiş.
Bir kış günü Hacı Derviş’in evine bir derviş misafir edilmiş. Akşam yemeği yenmiş, sohbetler
yapılmış derviş en güzel biçimde ağırlanmış. Sabaha yakın zamanlarda derviş şöyle demiş: ”Ben
sabah namazını Mekke’de kılacağım.” Derviş kapıdan çıkınca elinde al bezle bir bıçak belirmiş.
Hacı Derviş’e demiş ki “Sana hasta göndereceğim bunlarla çenteceksin(kıyacaksın), ağrısı sızısı
olanları bununla çent.” Ve derviş aniden gözden kaybolup gitmiş. Sabah olduğunda ise köye
misafir gelmiş. Hacı Derviş’in odası nerede, biz çentilmeye geldik, demişler. O günden sonra Hacı
Derviş’in odasına köy çevresinde çevre illerden Türkiye’nin dört bir yanından kıyılmaya gelenler
oluyormuş. Ağrısı sancısı olanlar, göz ve baş ağrısı olanlar bu ocağı gönlüne alarak gelenler
şifasına kavuşmuş olarak dönüyorlarmış. (K.K. Yüksel AYHAN)
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Kıyım İşlemi

Fotoğraf:1
Kıyım şu şekilde gerçekleştiriliyor. Hastanın üzerine al bir bez örtülür. Bir bıçakla birkaç santim
aralıklarla hasta kişinin üzerine dokundurularak gezdirilir. Kıyılma sırasında dualar okunur.
Bittikten sonra bir tabakta hazır edilen tuzdan kişiye yalatılır. Allah şifalık versin denilir.
Uygulama esnasında kişinin dualarla sıvazlanırken bıçağın tesri ile kıyma eyleminin taklidi
olarak yapılmasına “ kıyıcılık” denilmektedir. (K.K. Yüksel AYHAN)

Fotoğraf:2

1010

Kaybolan dervişin olduğu yer oda haline getirilip Fotoğraf:2’de görüldüğü üzere mezar
görünümü verilmiştir. Odaya halen birçok ilden misafirler gelerek, bu odada namaz kılar ve
kıyılırlar. Kıyılmaya gelen kişilerin bazılarının dervişi gördükleri söylenmektedir. Hacı
Derviş’ten sonra oğulları ve torunları ocakta kıyıcılık yapmıştır. Şimdi ocakta Hacı Bakı
öldükten sonra eşi Ayşe Bakı kıyım yapmaktadır. Kendisi 85 yaşında. Kaynak kişimiz Hacı
Bakı’nın torunu Yüksel Ayhan’dır.
Sonuç
Halk, hastalıklar karşısında eğitim seviyesi ve sosyo-ekonomik durumuna göre öncelikli olarak
tıbbi tedaviye veya halk hekimliği uygulama ve pratiklerine başvurmaktadır. Ancak yöre halkı
eğitim seviyesi ve sosyoekonomik durumu ne olursa olsun, basit görülen hastalıklarda tıbbi
tedaviden önce; ciddi hastalıklarda ise tıbbi tedaviden sonuç alamadığında son çare olarak halk
hekimlerine ve halk hekimliği uygulama ve pratiklerine başvurmaktadır. Her inanışın ve
pratiğin/ritüelin temeli binlerce yıllık Türk kültürüne, mitolojisine, ritüellerine
dayanmaktadır. Hem Yeşildere köyünde hem de diğer Türk yaşam yerlerinde bugün yaşayan
pratikler ya tamamen ya da az da olsa değişerek varlıklarını sürdürmektedirler.
Kıyıcı ocağındaki aileden, uygulamaları nesilden nesile aktarılarak ve paylaşılarak bilinen
uygulamalar olduğunu ve kişilerin kendi kendini tedavi ettiklerini görmekteyiz. Yöredeki
incelemelerimizde gördük ki halk hastalığın çeşidine göre modern tıbba veya halk hekimine
yönelmektedir. Örneğin temre ya da köstebek olunduysa ocaklıya; kalp hastalıkları, tansiyon,
beyin ve damar hastalıklarında ise önce doktora gidilmektedir. Genellikle basit hastalık olarak
adlandırılan bademcik iltihaplanması, soğuk algınlığı, yüksek ateş vb. hastalıklar için doktora
gidilmemekte, geleneksel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.
Bölgede özel yetenekleri sayesinde hastaları tedavi eden kişilere “ocak” denmektedir. Ocaklı
olmak anne-babadan soydan gelen bir şey olarak tanımlanmaktadır. Şıhlarda olduğu gibi,
babadan-anadan çocuğa geçtiğine inanılmaktadır. Ocaklar ve halk hekimliği doktorun olmadığı
yerde ortaya çıkmaktadır. Ancak sadece doktorun olmaması değil doktorda şifa bulunamaması
da ocaklara başvurulmasının diğer sebebidir. Maliyetinin az olması ve yan etkisinin
olamayacağı inancı ocaklara ilgiyi artırmaktadır.
Yörede dalak, boğmaca, yüğrük, temre, sarılık, siğil, köstebek, tıbıka nazar vb.
ocakları, kırık-çıkıkçı, muskacı, ebe, sünnetçi gibi kimseler vardır.
Ocaklılar mesleği genellikle anne veya babalarından öğrenmektedirler. Ancak sadece
öğrenmekle ocaklı olunamayacağı inancı vardır. Ailede kendinden önceki ocaklıdan “el almak”
gerekmektedir.
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Bazısı annesinden, bazısı babasından, bazısı kayınvalidesinden, bazısı kardeşinden veya bir
aile büyüğünden, bazısı ninesinden el alarak ocaklı olmuştur. Bazısı ise pirinden ya da
ustasından el alarak ocaklı olmuştur.
El alma yönteminde el verecek kimse önce el alacak kişiyi değerlendirdiğini ve “bu benden
sonra bu işi yapabilir” diye kanaati oluştuktan sonra bir dua okuyarak ona el verdiğini
belirtmektedir. Bu duada üçler, beşler, yediler, kırklar, peygamberler, evliyalar ruhuna dua
edildiğini, onların kuvvetinin el alan kişiye geçmesi temennisinde bulunulduğu
söylenmektedir. Modern tıbba karşılık halk hekimliği uygulamaları halk arasında halen devam
ettirilmektedir.
Türkiye’de halen hastanelerin veya sağlık ocaklarının bulunduğu yerlerde bile şifa umudu ile
ocaklılara başvurulmaktadır. İlerleyen maddi hayat ve yaygınlaşan sağlık hizmetlerinin
buralara gösterilen ilgiyi ortadan kaldıramamasının sebebi, inançlardaki değişmelerin çok
yavaş bir seyir göstermesidir. Ayrıca unutulmamalıdır ki folklor hadiselerinin fonksiyonları
var oldukça kendileri de var olacaktır. Halkımızın hastalık hakkındaki düşünceleri ve
uygulamaları onun inanç sistemine ait görüntünün bir parçasını meydana getirir. Dolayısıyla
halk hekimliğimizde önemli bir rolü olan ocaklar Türk düşüncesinin ve hayatının bir bölümünü
yansıtırlar.
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KIZILCAHAMAM İLÇESİNDEKİ ŞİFALI SULAR: SIĞIRCIK SUYU ÖRNEĞİ
Akif DİREN*
ÖZET
Hayatın her alanında şifalı sular ve su kültü uygulamaları ile karşılaşmaktayız. Farklı kültürlere
mensup toplumlarda görülen bir inanış olan su kültü, Türkler arasında ortak bir kült unsuru
olarak görülmektedir. Su Türk edebiyatının her döneminde kendine yer buymuştur. Tüm
canlıların hayat kaynağı sudur, evrendeki dört unsurdan birisidir. İnsanlık tarihi boyunca suya
ilişkin pek çok şey söylenmiştir. Suya olan sevgiyi, saygıyı ve ona verilen kutsallığı
Anadolu'nun birçok yerinde ortaya çıkan kalıntılarda anlamamız mümkündür. Buradaki
kutsallık, suyun çeşitli hastalıkları iyileştirdiğine inanılması, şifa kaynağı olması, iyilik timsali
olması, insanları günahlarından arındırması gibi kavramlar içermektedir. İşte tabiat kültü
olarak suyun kutsal olarak algılanması da bu ve sayamadığımız birçok özellikten gelmektedir.
Türk halk anlatı ve uygulamalarında sıklıkla karşılaştığımız su ruhları da bunu doğrular
niteliktedir. Günümüze kadar folklor açısından pek çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya da
devam etmektedir. İç Anadolu coğrafyasının bitmeyen bir mirası bulunmakta.
Kızılcahamam'daki Sığırcık Suyu somut olmayan kültürel mirasın bir izdüşümüdür. Bu alanda
yapılan birçok çalışmadan ilham alınarak, somut olmayan kültürel mirasa katkıda bulunmak
için yapılmıştır. Bir folklorist olarak bu çalışma Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde gelenek ve
halk inançları arasında yer alan, Şeyh Ali Semerkandî hazretleri hayatı içine doğmuş varlığını
kabul ettirmiş Sığırcık Suyu üzerinde durulmuştur; Sığırcık suyu özellikleri, tarihsel süreç
içindeki uygulamaları, bu halk inancı etrafında şekillenen efsane ve inançlar derleme yöntemi
ifade edilmeye çalışılmıştır. Öncelikli olarak Kızılcahamam ili tarihi, kültürel, turizm vb.
özelliklerine, Şeyh Ali Semerkandî hz. hayatına kısaca değinilmiş, akabinde farklı kaynak ve
kaynak kişiler referans alınarak su kültü ve şifalı sular perspektifinden Sığırcık Suyu
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Su Kültü, Şifalı Sular, Tedavi, Kızılcahamam, Sığırcık Suyu, Çekirge Suyu
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HEALING WATER RESOURCES IN KIZILCAHAMAM REGION:
THE EXAMPLE OF SIĞIRCIK WATER
Abstract
In every field of life, we encounter curative waters and water cult practices. Water cult, which
is a belief in societies belonging to different cultures, is seen as a common cult among Turks.
Water has always found a place for itself in Turkish literature. The life source of all living
things is water, one of the four elements in the universe. Throughout the history of humanity,
many things have been said about water. It is possible to understand the love, respect and
sacredness given to the water from the archeological remains that were found in many parts of
Anatolia. The sanctity here includes concepts such as believing that water can heal various
diseases, is a source of healing and the symbol of goodness, and can purify people from their
sins. As a cult of nature, water is perceived as sacred and this comes from numerous features
that are too many to count. The water spirits we often encounter in Turkish folklore and
practices confirm this. To date, many studies have been carried out in terms of folklore and
new ones continue to be done. Central Anatolia has an endless legacy. The grasshopper water
in Kızılcahamam is a projection of intangible cultural heritage. It was inspired by many studies
in this field and was made to contribute to the intangible cultural heritage. As a folklorist, this
study was focused on the grasshopper water, a part of traditions and folk beliefs which are
related to Sheikh Ali Semerkandi who lived in Kızılcahamam district of Ankara. An attempt to
express the characteristics, historical practices of the past that surround the grasshopper
water along with the myths and beliefs that were shaped around this belief among the people
was made by using a method of compilation. Kızılcahamam’s history and features such as
culture and tourism, as well as the characteristics of Sheikh Ali Semarkandi hz. and his life
were the primary subjects of this study. Then, with reference to different sources and works of
other people, grasshopper water was evaluated from the perspective of water cult and healing
waters.
Keywords: Water cult, Healing Waters, Treatment, Kızılcahamam, Starling Water,
Grasshopper Water
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1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, hemen hemen her kültürde su oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsan
hayatında büyük önem arz eden su doğayla bütünlük halinde yaşayan toplumun en büyük
değerleri arasında yer almaktadır. Sadece insan için değin bütün canlılar için suyun önemi
tartışılmaz bir gerçektir. Su ve su çevresinde ortaya konan kültür/ritüel tek bir kişinin eseri
değildir aslında; uzun bir zaman diliminde, birbirinden haberli ya da habersiz ama benzer
amaçla çalışmış insanların ortak çalışmasının ürünüdür. Yaşayış olarak suya büyük kutsallık
atfedilmiştir. Su ile ilgili birçok inanç olmakla birlikte bu inançların üç çevrede şekillendiğini
söylemek mümkündür: Yaratılış, evrenin yapısı ve öteki dünya.(Palabıyık, 2014) Eliade ise
suyun dini anlamda kullanılmasının iki nedeninden bahsetmiştir. İlk nedenini, suyun topraktan
önce olduğudur. İkinci neden ise, suların dinsel değerleri çözümlenirken simgenin yapısı ve
işlevi daha iyi kavranmaktadır (Eliade, 1991: 108-109). Ayrıca, suyun tanrısal ruhun ilk
makamıdır ve hayat olan şey ilk olarak su demektir (Eliade, 1992: 184). Suyun önemine
değinen bir isim, Jean Paul Roux da suyun 4 elementten biri olmasına dikkat çekmiştir.
Türklerin ve Moğolların önem verdiği noktayı suyun saf oluşu olarak belirler. Aynı zamanda
birçok orta Asya toplumunda suya dair inançlar ve tabular vardır (Roux, 1984:114).
Su eski Türklerde “sub” olarak kullanılıyordu ve bununla ilgili en eski metin Göktürk
yazıtlarının ortaya çıkmasıyla elde edilmiştir (Ögel, 1995:317). Anadolu’da su kültüne dair
birçok hik}ye anlatılmakta ve birçok evliya suyla alakalı, ya keramet göstermekte ya suyu
kutsamakta ya da sudan şifa bulmaktadır. Su kültünün Anadolu’ya taşınmasıyla birlikte aynı
inançlarda ufak tefek değişiklikle de yaşanmıştır. Suya pislemek Anadolu da günah sayılmış,
suya pisleyen insanların akıllarının da suyla beraber gideceği inancı yerleşmiştir.Bu inanç
bölgesel olarak farklı ritüeller barındırmıştır. Kimi yerlerde dilek havuzları oluşturularak su
perilerinden medet umulmuş, kimi yerlerde su da gezen evliyaların karşısında durmamak için
belli önlemler alınmış, Kimi yerlerde suya adaklar adanarak su kültü yaşatılmıştır.
Yaşamımızın her anında yer alan su doğumdan ölüme kadar insanoğluna eşlik
etmiştir.Hristiyan dinine mensup toplumlarda çocuk günahkar doğduğu anlaşışı yaygındır.
Bunun için yeni doğan bebeklerin arınması gerekmektedir. Bu gereksinim vaftiz törenini
doğurmuştur. İslam toplumlarında ise bu anlayışın antitezi kabul edilebilir bir düşünce
hakimdir. İslam’da çocuk günahsız olarak dünyaya gelir. Dünyada kaldığı süreçte bedene ve
ruhen kirlenebilir. Kişi öldükten sonra cenaze yıkama işlemi sonrası defnedilir. Yaklaşım
tarzları farklı olsa da görüldüğü gibi insan-su ilişkisi tükenmemiştir. Su evrendeki dört
elementten biri olduğu gibi, aynı zamanda hayatın kaynağı, saflık timsali ve bereket
sağlamaktadır. Hayat Suyu bütün dünya mitolojilerinin en önemli motifi olduğundan, özellikle
tarım ve hayvancılıkla uğraşan topluluklar için suyun, hayat kaynağı ve yaşam gücüne sahip
olması doğaldır. Altay ve Anadolu masallarında ölüp de kutsal ve sihirli bir güç olan hayat suyu
ile dirilme motifleri çoktur.
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Su simgeciliği ölümü olduğu kadar, yeniden doğumu, bolluk bereketi, saflığı, temizliği, sağlığı
huzuru, arınmayı, kötü ruhlardan korunmayı nice sembolü temsil etmektedir. Sular gizil
güçlerin evrensel toplamını simgelemektedir. Suyla temas, hemen her zaman bünyesinde bir
yeniden doğum barındırır: “çünkü bir yandan çözülmenin arkasından bir “yeni doğum”
gelmekte, öte yandan da suya dalma üretken kılmakta ve hayat potansiyelini
arttırmaktadır”(Eliade 1992:182). Nasıl ki suyun sınırlarını çizmek mümkün değilse bu inanç
ve uygulamaların sınırlarını çizmekte o kadar zordur. Fakat zorluklara rağmen sınırlı
coğrafyalarda bu ritüellerin kaydedilmesi bir o kadar da önemlidir. Bu bakış açısı ışığında
Anadolu’nun bitmek tükenmek bilmeyen zenginliklerinden biri olan Sığırcık Suyu
kaydedilmeye çalışılmıştır.

2.Sığırcık Suyu /Çekirge Suyu
Kızılcahamam Ankara’ ya 80 km. mesafede, Ankara- İstanbul karayolu üzerinde, 26.700
nüfuslu, çam ormanları, şifalı suları, kekik ve çam balı, modern turistik tesisleri ile eskiden beri
başkentin akciğeri ve su deposu olarak bilinir. Ulaşım, Ankara ve Kızılcahamam’daki
terminallerden her 15 dakikada bir hareket eden otobüslerle sağlanır. İlçenin, eşsiz tabii
güzelliği, bol su kaynakları ve kuzey ile güneyi bağlayan Kargasekmez ve Azaphane geçitleri ile
antik çağlardan beri yerleşim için bir cazibe merkezi olmuştur. İlçenin Başköy Kalesi,
Mahkeme Ağacin ve Alicin kanyonu kilise mağaraları, Akdoğan Köyü kazıları, Saray köyü Roma
harabesi, Şeyhamamı’ndaki eski kilise, ilçe tarihinin ilkçağlara kadar uzandığını, o devirlerde
önemli bir yerleşim yeri olduğu konusunda bizlere fikir vermektedir. Hititler, Lidyalılar,
Galatlar, Araplar vb. birçok topluma ev sahipliği yapmış olan Yabanabad ise 1197 de Devrek ve
çevresinin fethi sırasında Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Üzerinde yaşadığımız yerlere
“Anadolu” ismi; Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat (1220-1237) ordusu ile seferde iken yolu
üzerindeki Yabanabad ‘ın Taşlıca Köyüne uğrar ve buradaBacıyan-ı Rum (Rum Bacıları)
temsilcilerinden Kırgız/Kırmızı Ebe’nin, askerlere ayran ikr}m ettiği sırada gösterdiği keramet
karşılığında verilmiştir. “Yaban}bad” adını ilk ne zaman aldığı bilinmemekler beraber, 1423
tarihli ilk tahrirde zikredilen “Yabanova” adının Selçuklular’dan intikal etmiştir. Fatih Sultan
Mehmet döneminde baştan sona imar edildiği için o zamana kadar Yabanova olarak bilinen
ilçe adı Yabanabad olarak değişir. Yabanabad olan ilçe ismi de 1933’ ten sonra Kızılcahamam
olarak değiştirilmiştir.
(www.kizilcahamam.bel.tr/2093/Tarihce,2019)1

1

Geniş bilgi için bkz. Kızılcahamam belediyesi web sitesi. http://www.kizilcahamam.bel.tr/2093/Tarihce
erişim tarihi: 01.01.2019
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Şeyh Ali Semerkandî, Hicrî 720 / Miladî 1320 yılında İsfahan’da doğmuştur. Babası Yahya
Efendi’dir. İkinci Halife Hz. Ömer’in torunlarındandır. Mescid-i Haram’da 14 yıl İmam-Hatip
olarak görev yaptı. Medine-i Münevvere’ye giderek Peygamber Efendimiz (S.AV.)’in kabrinin
bulunduğu Ravza-ı Mutahhara’da 7 yıl türbedarlık yaptı. Ayrıca Şam, Kudüs ve Irak’ta ilim,
irşat ve öğretim faaliyetlerinde bulundu. Daha sonra bu mübarek zat, Hz. Peygamber (
S.A.V.)’den aldığı manevî bir işaret üzerine Rum diyarı olan Anadolu’ya hareket etti. Ali
Semerkandî, 1457 (H.862) tarihinde Çamlıdere'de
vef}t etti.
(www.seyhalisemerkandi.com/?pnum=5&pt=%C5%9E.+Ali+Semerkandi+Haz.+HAYATI )2
Anadolu'nun Türkleşmesi ve İsl}mlaşması yolunda büyük bir rolünün olduğuna inanılan
Anadolu Erenleri olarak bilinen kişiler arasında Şeyh Ali Semerkandî ismi de zikredilmektedir.
Kendisi hak ve gönül dostu olarak bilinmektedir. Kardeşi Kebir Ahmet ile beraber kırk yılını
mağarada ibadetle geçirmiş. Oradan Antalya, Alanya, Eskişehir,Çankırı, Kurşunlu Şeyhler köyüne
geliyor(Taşkan,2016) Şeyh Ali Semerkandî hazretlerinin önce Alanya, Antalya, Konya, Konya'dan
sonra ilk geldiği durak Eskipazar’ın Şıhlar Köyü orada çobanlık yapıyor. İslamiyet’i yaymak için
tabi bunlar görevlendiriliyor. (Ertürk,2016) Bu makalenin konusu olan Sığırcık Suyu vakasının
da çobanlık yaptığı yıllarda vuku bulduğu anlaşılmaktır.
Çamlıdere ile ilgili Sığırcık Suyu Karabük ili Eskipazar İlçesi Sadeyaka(Şıhlar) Köyü3 Şeyh Ali
Semerkandî Cami’de içinde bulunmaktadır. Ancak Sadeyaka köyündeki Sığırcık Suyu'na
Çamlıdere'de yatan Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin m}nevi evl}tları hizmet eder. Şeyh Ali
Semerkandî’nin niyazı ve vasiyeti bu istikamettedir.4 Sığırcık suyunun kaynağı bir metre kare
alan içinde yaklaşık bir metre derinliktedir. Kuyunun etrafı yığma taştan yapılmıştır. Çevresi
öncelikli olarak kare şeklinde bir duvarla çevrilmiş daha sonra tam suyun çıktığı yer plastik bir
camek}n ile koruma altına alınmıştır. Su çekimi için çıkrık sistemi kullanılmıştır. Çeşitli
zamanlarda Ankara ilçeleri ya da Ankara dışından başka illerden gelen ziyaretçiler tarafından
ziyaret edilmektedir. Su içildikten sonra Şeyh Ali Semarkandî’nin ruhuna dua okunur. Şeyh Ali
Semerkandî hayatı etrafında şekillenmiş birçok anlatı, film, kıssadan hisse, menkıbe
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Sığırcık Suyu'dur. Halk arasında bu olay onun
kerameti olarak görülmektedir. Sığırcık Suyunun doğuşu şu şekildedir anlatılmaktadır:
Şeyh Ali Semerkandî hazretleri bir gün cuma vakti camiye gelerek oluk başında hanımlar bulgur
dediğimiz buğdayın göceği şeyini yıkamaktalar. Kimileri de bu suyun başında bezi yıkıyolar,
bulaşık yıkıyolar. Yavrularım bir müsade edin de abdest alayım vakit yanaştı diyor. O da yok, git
nerde alırsan al abdestini diye müsade etmiyorlar. Vakit daralıyor, başka da bir yerde abdest
alabileceği bir yer yok. Orada bunalıyor, biraz açılıyor ordan asasını yere vurarak diyor ki; Ey
Geniş bilgi için bkz.htt:// www.seyhalisemerkandi.com/?pnum=5&pt=%C5%9E.+Ali+Semerkandi+Haz.+HAYATI,
erişim tarihi:01.01.2019
2

3

Geniş bilgi için bkz: http://www.koylerimiz.info/karabuk/eskipazar/koy-26669-sadeyaka-koyu.html
Geniş bilgi için bkz: http://www.seyhalisemerkandi.com/?pnum=5&pt=

4
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Allah'ım vakit daraldı, abdest almak için su. Asadan çekince su kaynıyor, abdestini alıyor, camiye
gidiyor. Camiden çıkıyor, birde baksa ki o su çok fazla geliyor. O hanımları müsade etmeyen
hanımların kazanları, tencereleri, tavaları sel götürüyor. Ey Allah'ım ben abdest için su istedim,
kimseye zarar vermek için değil amacım diyor. Ya mübarek çıktığın gibi bat ama kaybolma diyor.
Su geri çekiliyor.( Ertürk,2016)5 Suyun durgun olması bu vecizeye dayanmaktardır. Bir başka
anlatı da; Bu şimdi bastonla gelip hanımlardan şey istemiş bir abdest suyu istemiş. Hanımlar da
bu matuh6 derviş der. Hadi be yaşlı falan deyince; Çık ya mübarek diyor. Vuruyor yukarıdan aşağı
su fışkırıyor. Bu kadar değil abdest için su demiştim Allah'ım (Taşkan,2016)7 şeklin de ifade
edilmiştir.
Sığırcık Suyu’na ayrıca Haşeret, Çekirge Suyu denir. ( Ertürk,2016)t
Derleme esnasında görülmüştür ki Çekirge Suyu sadece kutsal bir su olarak Eskipazar ve
Kızılcahamam sınırları içinde kalmamış; Bir arazi basan çekirge, danaburnu, kurt, böcek
bunlardan bu su oraya gidip asılıp konup belli duvarlarla asıldığı zaman orada o haşeret
kaybolur. Çünkü yine insanlığa hizmet açısından o tarladaki ürün kurtulmuş oluyor. Örnek
Osmanlı İmparatorluğu Bursa payitahtı Bursa’yı çekirge basıyor. Bursa'dan padişah yeryüzüne
öncü birlikler salıyor. Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerini bulun diyor. Çamlıdere'de olduğunu en
son öğreniyorlar. Üç tane atlı muhafız Çamlıdere'ye gelirken yolda yaşlı bir ihtiyara, dedenin
sığırları salmış yol kenarında oturduğunu görüyor. Birisi diyo ki; Şu yaşlı matufa bir soralım
diyor. Geliyorlar yaşlının yanına. Yav goca herif burda Şeyh Ali Semerkandî hazretleri var onu
biliyor musun nerde buluruz? Mübarekte tuhafına gidiyor. Selam vermeden geldiklerine, ihtiyar
goca herif dediklerine böyle bir alınıyor. Tanımıyorum diyo, görmedim diyo. Atlının biri diyo ki:
Yürü ya yürü diyo. Hakaretli laflar söylüyor. Mübarekte diyo ki üç gider iki gelirsiniz gine bu
matufu bulursunuz diyo. Atları sürüyolar. Biraz ayrıldıktan sonra atın biri ayağı çakılıyor. Tahla
atıyor.Üstündeki muhafız atın altında kalıyor, ölüyor. Hemen birisi ayıhıyo diyor ki; Ya o ihtiyar
bize üç gider iki gelirsiniz dedi aradığımız adam o diyor. Gidelim bulalım diyor. Geri geliyorlar
böyle böyle oldu. Hadi seni gütürcez. Yavrum siz gidin ben gelirim diyo. Olmaz biz seni… Evladım
bah demin size ne dedim; şimdide bir şey derim. Hadi siz gidin ben sizden gidem orda buluşuruz.
Ben gelirim oraya. Gorhuyo zaten askerler. Gidiyorlar. Şimdi falanca gün gelirim diye söylüyor ya
bunlar gider o atlılar bulduk efendim gelecek şu gün şu saatte diye haber veriyor. Saraydaki
padişahın etrafındaki hocalar; Eyvah diyo o ordan gelirse bizim forsumuz kaybolur. Ne yapıp
yapalım Şeyh Ali Semerkandî padişahla görüştürmeyelim. Bursa'daki imparatorluk Bursa girişi
5

Yusuf Ziya ERTÜRK ile 2016 yılında Kızılcahamam merkezde yapılan görüşme notları. Bahsi geçen
kişi ve notlar makale içerisinde : (Ertürk2016 ) şeklinde ifade edilecektir.
6
Bunamış, bunak. Geniş bilgi için bkz.Tdk resmi web sitesi.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c5139d25ee729.992837
21
7 Atilla TAŞKAN ile 2016 yılında Kızılcahamam ili Çamlıdere ilçesinde yapılan görüşme notları.
Bahsi geçen kişi ve notlar makale içerisinde : ( Taşkan,2016) şeklinde ifade edilecektir.
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ve çevresi önce aslanlar yetişirmiş. Böyle hudutlardan birileri saldırırsa önce aslanlar şey
yapacak. Diyorlar ki o hocalar aslanları diyo. Onun geleceği saatlerde serbest bırakalım o
farkında olmaz gelir. Aslanlar onu parçalar. Dedikleri gibi aslında o saate o gün işte aslanları
salıyorlar. Şeyh Ali Semerkandi hazretleri de geliyor. Bi bakıyor har hur aslanlar karşıdan böyle
attan iniyor gayet sakin; Esselamüaleyküm ey mübarekler! Allah’ın yarattığı mübarekler ne
kadar güzelsiniz. O havlayan hırlayan aslanlar kedi gibi geliyor dedenin etrafına mırıldanmaya
başlıyor. Gelirken bunu duyan padişah etrafındaki o yağcı hocalar diyelim: Eyvah diyo biz maf
oluruz. Bu buraya geliyor bir şey daha yapalım. Ne yapalım öyle tahta merdivenlerle çıhılıyo ya
padişahın huzuruna diyorlar ki; Şu halının altına hemen basama merdivene bir Kuran-ı Kerimi
koyalım. Üstünü örtelim bu basar geçer nasıl olsa. Biz de padişahım deriz ki: Ya padişahım bu
ermiş, evliya, eren olsaydı burdaki kitabı fark ederdi deriz diyorlar. Onu attırırız diyorlar. Ondan
sonra geliyor mübarek işte padişahın huzuruna çıkacak merdivenin başına geliyor. Diz çöküyor.
Ordan Kuran-ı Kerim’i alıyor. Öpüyor üç kere padişahım bunun yeri bura değil diyor. Ordan sonra
çıkıyor tahta işte. Şimdi Bursa'nın bu çekirge istilasından dolayı Çekirge denilmiş. Suyu bağladığı
an sığırcıklar geliyor. Bir tane çekirge kalmıyor. ( Ertürk,2016) Ve tıp da ilim de bunu çözemedi.
Bu su bütün haşeratı ve mahlûkatı yok eder. Nerden geldiği bilinmeyen sığırcık kuşlarının peydah
olması Bursa'yı çekirge işgalinden kurtulması.(Taşkan,2016) anlatılarını kaynak gösterecek
olursak Bursa'nın Çekirge ilçesine ismini vermiş Bursa'yı çekirge istilasından kurtarmıştır.
Çekirge Suyu'nun ünü ülke sınırları ile sınırlı kalmayıp ülke sınırlarını aşarak Rusya'ya kadar
ulaşmıştır. Bu tespitimizi çalışmada kaynak kişi olan Yusuf Ziya ERTÜRK’ ün “…Bunu duyan Rus
çarı yine bir tarihte çekirge basmış. O çağırıyor gidiyor. Rus çarı diyor ki: Hocam burda kal
dünyayı senin ayağının altına getircem diyo. Bu da yoh ben istemem Çamlıdere tek vatanım diyo.”
( Ertürk,2016) cümleleri desteklemektedir. Sığırcık ya da Çekirge Suyu günümüzde varlığını
devam ettirirken bu mübareğin suyu Şeyhler köyünde olup Çamlıdere esnafından evlatlarından
biriyle gidip almayınca hiçbir şifaya yaramaz.( Taşkan,2016) Hala şimdi orada cami yapıldı.
Cami avlusunda su kuyusu durur, her yıl Çamlıdere Belediyesi oraya gezi düzenler. Herkes gider
bidonlarla, testilerle, güğümlerle doldururlar. Ama su azalamaz, çoğalmaz da. Oradaki suyun
özelliği de bu ehli keramet Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerine Has bir Şeydir.(Ertürk,2016)
Burada görülmektedir ki bu kutsal su ritüeli için de ocak sahipleri hizmet etmektedir. Çekirge
Suyu’nun kerametini ocak kültü ile sürdürmektedir.
Yer yüzünde her şey bir nizam çerçevesinde bulunmaktadır. Sığırcık Suyu da kutsal olduğuna
inanılan bir sudur. Bu nedenle sudan almanın belirliadabı bulunmaktadır. Bu adaplar ise şu
şeklidedir: Şimdi türbedar olan Çamlıdere böyle eski eşraflarından türbedara yakın, türbeye
yakın sülaleler gider ordan suyu alırlar. Eskipazardan önce dede ziyaret edilir. Sonra suya gidilir.
Su alınır. İcap eden neyse oraya götürülür;ama tabi ki bunun yolu yordamı belli dualarla. Mesela
suyun başına gidince; Esselamüaleyküm ya mübarek! Bir kap su almaya geldim. Helal et ya
mübarek ve aleykümselam … Tabi ki böyle gidip de çeşmeden daldırıp da çıkartılmaz. Bu su öyle
değil. Bunun manevi hazzı yaşamayan insan zaten başka biri gidip doldursun yolda giderken bir
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saat sonra baksın aldığı o kapta su kalmaz. Götüremez yani. (Ertürk,2016)
Sığırcık Suyu’nun artmaması-azalmaması sonsuzluk motifine işaret etmektedir.Anlatıda geçen
nezaket gösterisi olan selamlaşma hem dini bir ayinin yerine getirilmesi hem de Sığırcık Suyu
vasıtası ile Şeyh Ali Semerkandî hazretlerine sunulan saygının bir göstergesidir. Yine bu bakış
açısıyla değerlendirilecek olunursa ismi geçen suya yapılan herhangi ritüel dışı davranış; aynı
zamanda Şeyh Ali Semerkandî’ye yapılmış sayılacaktır. Bu sebeptendir ki her iki folklor
kaynağına gerekli özen ve saygı yöre insanı tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.
Sığırcık Suyu’nu sığırcık kuşları, çekirge istilası, yılan, çıyan, akrep, böceklere karşı bu mübareğin
suyundan manevi evlatlarıyla alıp o götürdükleri şahısla beraber camilere
asarlar.’(Taşkan,2016) Böylece suyun haşerelere karşı kullanımı gerçekleşir. Kutsal suyun
koruma işlevi burada da karşımıza çıkmaktadır. Sığırcık Suyu kerametini korumakta ve
geçmişte yapılan inanışlar devam etmekte. Şeyh Ali Semerkandî hazretlerinin soyundan gelen
ya da onun türbedarlığı yapan kişi veya yakınları ocak silsilesi geleneğine uyarak çeşitli böcek
türlerine karşı kullanımı devam etmektedir. Ertürk’ün; Ben de acızane Polatlı’nın Temelli
İlçesinde Kımın şeyine bir kaç sefer ben kendim götürdüm taktım. (Ertürk,2016) sözleri de bu
bulguyu destekler niteliktedir. Su kullanım yöntemleri; tarlalara saçma, ağaçlara asma, cami
içinde küçük kaplarla duvara ya da tavana asma şeklindedir. Kullanımı ile 7 afeti bertaraf etme
özelliği bulunmaktadır. 8Bunlar:
 Çekirge: Çekirgeye karşı ala sığırcık kuşları hücum eder.
 Bambul: Bambul kendiliğinden kaybolur, imhası gözükmez.
 Tırtıl: Tırtıl kendi kendine imha olur.
 Kımıl: Kımıl kendiliğinden imha olur.
 Sıçan (fare): Gelincik fareye saldırıp imha eder.
 Yılan: Yılana leylek hücum edip yok eder.
 Kuraklık: Kuraklık yağmur duası ile ortadan kalkar.
Mübarek suya ihtiyacı olan kişiler Çamlıdere'ye gelirler. Çamlıdere'de sıraya giren Şeyh Ali
Semerkandî Hazretleri'nin manevî evl}tları arasında ad (Kur'a) çekilir. Adı çıkan Şeyh del}let
buyurup Çamlıdere'ye teşrif eden kişilere türbeyi ziyaret ettirir. Suya gitmek üzere harekete
8

Bu kullanımlar •Aşık Hüseyin, 2004,Şeyh Ali Semerkandî (k.s.) Hayatı ve Menkıbeleri, İlim Yayınları,
Ankara kitabı kaynak gösterilerek bir çok web sitesinde bahsedilmektedir. Derleme esnasında kaynak
kişiler uygulamaların varlığın teyit etmişlerdir. Susuzluk döneminde de olsa Sığırcık Suyu’nun
azalmadığını aktarmışlardır. Yine bahsi geçen kitapta; Bambul: Ağaçlara taarruz eden bir böcek türü,
Kımıl: Tahıl tanelerini delip özünü içen bir böcek olarak zikredilir.
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geçerler. Şeyh efendi kabı abdestli olduğu halde, boynuna takar. Taşıma kabını sol göğsü
üzerinde bulundurur. Yere hiç koymaz ve arkasına bakmamak üzere vazifelenir. Böylece
mübarek suya saygı göstermeye devam eder. Bu şekilde yola revan olan ihtiyaç sahibi ve
sahipleri kişiler ile şeyh zikir ve teşbih ile meşgul olmaları uygun düşer.
Maü'l-Cerad veya Sığırcık Suyu içilir, fakat onunla abdest alınmaz ve yıkanılmaz. Bilhassa
belden aşağıya sürülmez. Suyun başında kurban kesilir ve Yasin-i Şerif okunur. Ancak
“Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim” (Yasin 58) }yetine gelince üç kere tekrar ederler: Bu }yeti
üçüncü okuyuşta kurbanı zebh eder (keser)ler. Ondan sonra yanında getirilen kaba mübarek
sudan doldururlar. Onun için: "Bu su kurbansız gitmez, gitse de tesirini göstermez "düşüncesi
h}kimdir. Götüreceği yere kadar üstünde (yanında) taşır, yere koymaz, arkasına bakmaz. Şeyh
Ali Semerkandî Hazretleri mübarek suya: “Ya mübarek! Kurbansız gitme ki kıymetin takdir
edilsin” demiştir. Eğer gidilen yerde cami varsa mübarek suyun bulunduğu kumkuma oraya
götürülür. Camide “Yasin” sûresi okunacak. Bu mübarek }yete gelince bu kurban yani ikinci
kurban zebh edi (kesi) lir. Bu arada Şeyh Efendi cemaatle birlikte tevbe-i istiğfar yapar. Küsler
barışır. Ondan sonra Şeyh Efendi kumkumayı eline alır, mübarek suyu temiz bir kaba aktarır.
“Yasin” sûresinin kıraeti sona erince dua yapılır. Mübarek su caminin mihrabının sağ tarafına
takılır. Mihraba mimber yakın ise mimbere de takılır. Su böylece takılı olarak kalır.9
Sığırcık Suyu ile ilgili dinsel-büyüsel kökenli pratikler: besmele ile alma, abdestsiz taşınama,
sudan izin isteme, farklı dualar okuma, camide yüksek yere asma, kurban kesme, zikir çekme
olarak tespit edilmiştir. Araştırmalar esnasında görülmüştür ki Sığırcık Suyu 18.yy itibari ile
Osmanlı yazılı kaynaklarında yer almış. Şey Ali Semerkandî hazretleri soyundan gelenlere de
''Sığırcık Suyu Şeyhleri'' ifadesi kullanmıştır. Sığırcık Suyu, Şeyh Ali Semerkandî hazretlerinin
vefatından sonraki yıllarda, Osmanlı belgelerinde zikredilmez. Ancak on sekizinci yüzyıldan
itibaren belgelerde Sığırcık Suyu’ndan bahsedilmeye başlanır ve bu suyun tasarrufu Şeyh Ali
Semerkandî hazretleri evladlarına verilir. Kutsal kabul edilen su, “Sığırcık Suyu” adıyla tescili
yapılır. Özellikle çekirge afetinin giderilmesinde ve diğer zararlı hayvanların zararlarını
önlemek maksadı ile kullanılır. Bu kutsal suyun afet bölgesine taşınmasını sağlayan Şeyh Ali
Semerkandî hazretlerinin soyundan gelen ailelere de “Sığırcık Suyu Şeyhleri” veya “Çekirge
Şeyhi” denilmiştir. Osmanlı döneminde de bu şeyhlere her türlü vergi muafiyeti tanınmış ve
Osmanlı topraklarında seyahat izni ile yol güvenliği sağlanmıştır.10

9

Geniş bilgi için bkz: http://www.seyhalisemerkandi.com/?pnum=5&pt=
Geniş bilgi için bkz:
http://www.seyhalisemerkandi.com/?pnum=70&pt=SI%C4%9EIRCIK+SUYU+%C5%9EEYHLER%C4%B0
10
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3.SONUÇ
Suyun hayat kaynağı oluşunun yadsınamaz etkisiyle, Türk tabiat kültleri içerisinde son derece
önemli bir yere sahip olan ‘su kültü’, başta dinler ve inanç sistemleri olmak üzere, her kültürde
ve kültüre ait sayısız yaratmada çeşitli şekillerde karşımıza çıkan büyük bir olgudur. Türk halk
edebiyatı ve folkloru içerisindeki hemen bütün türlerde birçok tabiat kültüyle birlikte ‘su
kültü’ ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Su kültü, günümüzde de Türk kültüründe önemini
yitirmeksizin, değişik şekillerde varlığını hissettirmekte, pek çok unsuru ile halk anlatılarında
etkili bir biçimde yaşamını sürdürmektedir. Bu araştırmada, pasif katılımlı gözlem ve görüşme
yöntemleriyle kaynak kişiler aracılığıyla Şeyh Ali Semerkandî hayatı içinde yer alan Sığırcık
Suyu hakkında bilgi alınmaya ve bu kavram için yapılan uygulamalar hakkında bilgi edinilmeye
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Şeyh Ali Semerkandî hayatına
dair menkıbelere farklı kişi ve kaynaklarda rastlanmıştır. Bu menkıbeler içinde en çok
anlatılardan bir de Sığırcık Suyu’dur. Yapılan çalışmada Sığırcık Suyu’na dayalı ritüeller tespit
edilmiştir. Ritüelleri gerçekleştiren kişilerle ile görüşme sağlanmıştır. Anadolu’nun birçok
yerinde bulunan şifalı ve kutsal su kültürü Kızılcahamam Şıhlar köyünde de kayıt edilmiştir
4.EKLER
4.1.Fotoğraflar
4.1.1 Sığırcık Suyu cami içindeki dış görünüş.

4.1.2 Sığırcık Suyu İç Gönüş
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Özgür DEMİRCİ SEYREK*
Ercümend ERSANLI**
ÖZET
Yalnızlık bireyin var olan ile olmasını istediği sosyal ilişkileri arasındaki farklılığı algılaması
sonucunda yaşanan ve hoş olmayan bir ruhsal durum olarak tanımlanabilir (Perlman ve Peplau).
Yalnızlık birey için zaman ve mek}n sınırı olmadan yaşanabilen bir duygu olmakla beraber var
olan sosyal ilişkilerin kalitesi ve bu ilişkilerden bireyin edindiği doyum ile de yakından ilişkilidir
(Özkürkçügil, 1998; Buluş, 1997). Her insanın eşit olarak sahip olduğu yirmi dört saati ne tür
faaliyetlerle değerlendirdiği sosyal ilişkilerini ve onun kalitesini belirleyebilmektedir. Çağımızın
en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan internet de bireyin günlük yaşamında her geçen
gün daha fazla yer almaktadır. Birçok amaç için kullanılabilen internetin bazı bireylerin sosyal
ilişkilerine etkisi farklı araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada ise internet bağımlılığı ile
yalnızlık arasındaki ilişki ve bu ilişkide sosyoekonomik düzey, cinsiyet, doğum sırası ve eğitime
devam edilen lisans sınıfının etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 117’i kadın 83’Ü erkek olmak
üzere toplam 200kişi katılmış. Katılımcıların yaş aralığı 18-26’dır. Veri toplama amacıyla
demografik formun yanı sıra, daha önce geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan
İnternet Bağımlılığı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin
analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ve MANOVA analizleri kullanılmıştır.
Örneklemin %35’inin internet bağımlılığı puanlarının yüksek olduğu, internet bağımlısı olarak
tanımlanabileceği görülmektedir. Bağımlı olanların interneti daha uzun süre ve daha çok
etkileşim amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. İnternet bağımlılığı ile yalnızlık arasında anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca bu araştırma sonuçlarına göre yalnızlık ile internet bağımlılığı
arasındaki ilişki cinsiyete, sosyoekonomik duruma, sınıf düzeyine ve doğum sırasına göre de
değişmemektedir. Bunun sebebi olarak internette sosyalleşen bireylerin kendilerini yalnız
olarak algılamamaları gibi çeşitli nedenler yer alabilir. Literatürde birtakım çalışmaların bu
araştırmanın bulgularını destekler nitelikte olduğu görüldü. Literatür ışığında sonuçlar
tartışılmış ve birtakım öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: sosyal ilişkiler, internet bağımlılığı, yalnızlık
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STUDY OF THE RELATION BETWEEN INTERNET ADDICTION AND LONELINESS
Abstract
Loneliness can be defined as an unpleasant mental condition experienced by an individual when
they perceive the discrepancy between their existing social relations and the ones they desire
(Perlman and Peplau). It is an emotion that can be experienced by the individual without
limitation of time and space, but it is also closely related to the quality of existing social relations
and the satisfaction acquired by the individual from them (Özkürkçügil, 1998; Buluş, 1997). In
what kind of activities each person makes use of twenty-four hours owned by them equally can
decide their social relations and the quality of those hours. Internet, which is one of the most
important technological developments of our time, is further appearing in the daily life of the
individual every day. The effect of the internet, which can be used for many purposes, on the
social relations of some individuals has been the subject of different research. This study
investigated the relationship between Internet addiction and loneliness and the effects of
socioeconomic status, gender, birth order and the current undergraduate grade level on this
relationship. A total of 200 people (117 females and 83 males) participated in the study. Ages of
the participants varied between 18 and 26. In addition to the demographics form, the Internet
Addiction Scale, UCLA Loneliness Scale and Personal Information Form, which had been studied
for validity and reliability, were used for data collection. Pearson’s Product-Moment Correlation
analysis and MANOVA analysis were used for data analysis. It was observed that 35% of the
sample had high Internet addiction scores and could be defined as Internet addicts. It was
determined that the addicts used the Internet for longer and rather for interactive
purposes. There was no significant relationship between Internet addiction and loneliness.
Moreover, according to the results of this study, the relationship between loneliness and
Internet addiction did not differ by gender, socioeconomic status, and grade level and birth
order. The results were discussed in the light of the literature, and some recommendations were
accordingly made.
Keywords: social relations, internet addiction, loneliness

GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz çağın en önemli teknolojik gelişmesi internettir. İnternet yüz yüze
iletişime göre bireylere hoşlanmadıkları yönlerini gizleyip idealize edilen, arzuladığı özellikleri
sergileyerek daha az riskli ve heyecan yaratan ilişkiler kurma olanağı sağladığından hızla
sosyalleşme aracı olarak yaygınlaşmaktadır (Kıygı, 2018). Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK)
2007 yılı verilerine göre, hane halkının internet kullanım oranı %26.67’dir. İnternet
kullanımının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’türve en çok bilgi arama ve çevrimiçi (online)
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hizmetler (%90.54) için kullanılmaktadır. İnternetin yaşama bu denli girmesi, birey üzerinde
yarattığı etkilerle psikoloji literatürüne de girmesini sağlamıştır. İnternetin bağımlılık
yapabildiği, Goldberg’in 1996 yılında yaptığı bir çalışma ile ortaya atılmış, bağımlılığın ilk işe
vuruk tanımı ise Young tarafından yapılmıştır. Bağımlıların çoğunun sosyal ilişkilerin ön planda
olduğu, etkileşim içeren (chat yapmak, rol oyunları oynamak, forum, mail vb.) servisleri
seçtiklerini belirtilmekte ve yalnızlık değişkeninin sıkça ele alındığı gözlenmektedir.
Yalnızlık, Peplau ve Perlman tarafından tek başına olmaktan farklı bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Bireyin var olan sosyal ilişki ile olmasını istediği sosyal ilişki arasındaki
farklılığı algılaması sonucunda yaşanan ve hoş olmayan bir ruhsal durum olarak
tanımlanmaktadır. Yalnızlık, bireyin sosyal ilişkilerinde önemli eksiklikler olduğunun bir
işaretidir. Bu bağlamda kişilerarası ilişki tarzlarının önemi devreye girmektedir. Birçok
yaşamsal zevk ve mutluluk, diğer insanlarla kuracağımız ilişkilere bağlıdır ve ne kadar iyi bir
iletişim kurduğumuza göre değişmektedir. İletişim en önemli gereksinmelerden birisi olmakla
beraber, insanlar arasında etkili bir iletişimin söz konusu olduğunu söylemek güçtür.
Kişilerarası ilişkilerdeki becerilerin yetersiz olması yalnızlık, aile sorunları, mesleksel
yetersizlik, doyumsuzluk, stres, fiziksel hastalıklar gibi bir-çok yaşamsal alanımızı olumsuz
etkileyebilir. İnternet kullanımına ilişkin olan yapılan bazı çalışmalarda, interneti patolojik
düzeyde kullananların daha yalnız oldukları, bazı çalışmalarda ise bir fark bulunmadığı
belirtilmektedir. İnternet bağımlısı olarak tanımlanan bireylerin sosyal ilişkilerinin azaldığı ve
kişilerarası ilişkilerde sorunlar yaşadıkları da bildirilmiştir. İnterneti yoğun olarak kullananların
aileleri ve arkadaşları ile daha az etkileşimde bulundukları, onlara daha az zaman ayırdıkları
belirtilmektedir. İnternet bağımlılığına ilişkin olarak ülkemizde de son yıllarda çalışmalar
yapılmaktadır. Bunlar genellikle konuya ilişkin derleme, olgu sunumu, kullanım yaygınlığını
saptama ve ilgili psiko sosyal durumları belirleme amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu çalışmanın
temel amacı, internet bağımlılığı ile yalnızlık arasındaki ilişkiyi saptamaktır.Ayrıca, gençler
arasındaki internet kullanımı ve bağımlılığına ilişkin bazı demografik ve tanımlayıcı bilgiler elde
etmek de araştırmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır.
Yalnızlığın ortak bir tanımı olmamasına rağmen, bir bireyin sosyal ilişkilerinin nitelik ve nicelik
olarak çok yetersiz olması olarak tanımlanabilir (Peplau ve Perlman, 1982). Yalnızlık, alan
yazında hemen her zaman kaçınılan, kaygı, öfke, üzüntü ve diğerlerinden kendini farklı hissetme
duygularının eşlik ettiği istenmeyen ve hoş olmayan bir deneyim olarak da açıklanmaktadır.
Weiss yalnızlığı duygusal ve sosyal olmak üzere ikiye ayırmakta, duygusal yalnızlığın aile, özel
arkadaş ve ilişkilerle ilişkili olduğunu, sosyal yalnızlığın ise sosyal ortamdaki arkadaşlıklarla
ilişkili olduğunu belirtmektedir (Çeçen, 2008).Yalnızlık büyük ölçüde sübjektiftir, kişinin kendisi
hakkındaki yargısıdır(Coşkuner, 1999). İnsanlar yaşları ve sosyal durumları ne olursa olsun
yaşamın belirli dönemlerinde yalnızlık yaşayabilirler. Kişi diğerleri ile beraber olduğu zaman da
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yalnızlığı yaşayabilir. Dolayısıyla yalnızlığın temelini, yaşanan sosyal ilişkilerin yetersizliği ve bu
ilişkilerden alınan doyum düzeyinin düşüklüğü oluşturmaktadır (Özkürkçügil, 1998; Buluş,
1997). Ponzetti’ye (1990) göre yalnızlık, bireyin mevcut sosyal ilişkisi ile istediği sosyal ilişkisi
arasındaki tutarsızlık sonucunda oluşan ve hoş olmayan öznel, psikolojik bir durumdur. Ergenlik
döneminde yaşanan yalnızlığın nedenleri arasında aile ilişkileri, sosyal çevre, öğretmen ilişkileri,
okul ortamı, arkadaş ilişkileri ve ergenlik döneminde yaşanan sorunlar yer almaktadır (Aral,
Görsoy ve Yıldız Bıçakçı, 2006). Bireylerin ilişkilerinde yetersiz ve bireysel olarak doyurucu
olmayan sosyal yaşantılar içinde olmaları yaşamlarını farklı ölçülerde etkileyebilmektedir. Bu da
bireylerin kendilerini toplumdan soyutlamalarına ve yalnız hissetmelerine sebep olabilmektedir
(Buluş, 1997).
YÖNTEM
Araştırmaya Samsun il merkezindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Veterinerlik Fakültesinde
okumakta olan toplam 200 kişi katılmıştır. Katılımcıların %58.5’ü(s=117) kadın, %41.5’i (s=83)
erkektir. Katılanların %30’u 1. sınıf %26'sı 2.sınıf %31'i 3.sınıf %12.5'u 4.sınıflardan ve %0.5'ide
5. sınıflardan oluşmaktadır. Yaş aralığı 18-26dır.Çalışmada sosyoekonomik düzey (SED)
göstergesi olarak düşük orta yüksek olarak sorulmuştur. Buna göre sosyo ekonomik düzeyi
düşük olan katılımcılar (%8'i) düşük, orta olanlar (%85), yüksek olanlar (%7)si olarak tespit
edilmiştir.
Veri toplama araçları
a)Kişisel Bilgi Formu: Bu formda katılımcılara yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve doğum sırası
sorulmuştur.
b)İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ): Young tarafından geliştirilen ve 1-6 arası derecelendirilen
Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Bayraktar tarafından KKTC’de
gerçekleştirilmiş, Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
çalışmamızın örneklemi için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise 0.90’dır
c)UCLA Yalnızlık Ölçeği: UCLA Yalnızlık Ölçeği: Bireylerin genel yalnızlık düzeyini ölçmek
amacıyla Russell, Paplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve ölçek daha sonra tüm
maddelerin olumsuz maddeler içeriyor olmasının sistematik yanlılığa neden olduğu
düşünülerek Russell, Paplau ve Cutrona (1980) tarafından tekrar gözden geçirilmiştir. Ölçek 10
maddesi olumlu yani anlamsal olarak yalnızlık içermeyen, diğer 10 maddesi olumsuz yani
anlamsal olarak yalnız bireyleri belirlemeye yönelik toplam 20 maddelik dörtlü likert tipi
derecelemeye sahiptir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20’dir.
Alınan yüksek puanlar bireylerin daha fazla yalnızlık yaşadığına işaret etmektedir. Ülkemizde
ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Demir (1989) tarafından yapılmıştır. Demir (1989)'in
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yaptığı çalışmada ölçeğin iç tutarlılığı ile ilgili analizler toplam 72 kişi üzerinde hesaplanmış ve
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır.
Ölçeğin beş hafta ara ile yapılan test tekrar test güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur.
İşlem
Kişisel bilgi formu ve ölçekler katılımcılara okudukları fakültedeki sınıflarına, öğrenci
kantinlerinde uygulanmıştır. Katılımcılara, araştırmanın amacına ilişkin kısa bir bilgi verilmiş ve
araştırmaya katılma konusunda onayları alındıktan sonra uygulamaya geçilmiştir.
Değerlendirmenin toplu yapılacağı belirtilerek kimlik bilgileri istenmemiştir. Ölçeklerin
uygulanması yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.
BULGULAR
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi

Tablo 1: Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile İnternet Bağımlılığı Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği ile Değerlendirilmesi

İnternet
Bağımlılığı
Yalnızlık

Pearson Korelasyon
P
N
Pearson Korelasyon
P
N

İnternet
Bağımlılığı
1
200
-,047
512
200

Yalnızlık
-,047
512
200
1
200

Araştırma sonuçlarına göre Sig. değerine (,512) baktığımızda yalnızlık düzeyi ile internet
bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin Cinsiyet
Değişkenine Göre İncelenmesi
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Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki
İlişkinin Cinsiyete Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin MANOVA testi ile incelenmesi
Değişken

Cinsiyet

N

X

S

Sd

F

P

İnternet
bağımlılığı

K

117

37.17

14.40

1-198

0.72

.789

E

83

37.73

14.49

Yalnızlık

K

117

52.35

4.99

1-198

1.75

.187

E

83

51.28

6.41

p <.05
İnternet kullanımı ve yalnızlık düzeyinin cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığına bakıldığında MANOVA sonuçları kadın ve erkek öğrencilerin internet
bağımlılığı ve yalnızlık bakımından arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır [Wilks’
λ = .991, F(1, 198)=.0.72, p>.05].
3.Üniversite öğrencilerin SED durumlarına göre internet bağımlılık ve yalnızlık düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tablo 3:Üniversite öğrencilerinin sosyoekonomik durumlarına göre internet bağımlılığı ve
yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin MANOVA testi ile incelenmesi
Değişken
İnternet
bağımlılığı

Yalnızlık

* p<.05

SED

N

X

S

Düşük

16

47.81

6.18

Orta

170

52.30

5.35

Yüksek

14

51.85

6.89

Düşük

117

41.25

15.42

Orta

83

37.18

14.35

Yüksek

14

35.78

14.17

Sd

F

P

2-197

0.676

.510

2-197

4.824

.009*
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MANOVA sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri SED’e göre anlamlı bir
farklılık görülürken [Wilks’ λ = .948, F(2, 197)=4.824, p<.05] ve internet bağımlılığı düzeyinde
SED’e göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
[Wilks’ λ = .948, F(2, 197)=0.676, p>05].Farkın hangi gruplar arasında olduğuna bakıldığında
ise orta ile yüksek SED olanlar ve düşük ile yüksek SED olan öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin
farklı olduğu görülmüştür. Diğer bir değişle düşük SED sahip katılımcılar kendilerini hem orta
SED sahip katılımcılardan hem de yüksek SED sahip katılımcılardan daha yalnız olduklarını ifade
etmişlerdir bu araştırma bulgularına göre.
4.Üniversitede öğrenim gören veterinerlik öğrencilerin doğum sırası durumlarına göre
internet bağımlılık ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tablo 4: Üniversite öğrencilerinin doğum sırası durumlarına göre internet bağımlılığı ve
yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin MANOVA testi ile incelenmesi
Değişken
İnternet
bağımlılığı

Yalnızlık

SED

N

X

S

1

95

1559

6.18

2

49

12.07

5.35

3

34

13.63

6.89

4

11

9.87

5
1

11
95

15.90
52.00

6.18

2
3

49
34

52.28
51.61

5.35
6.89

4

11

51.18

5

11

51.18

Sd

F

p

4-195

2.260

.064
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4-195

0.172

.952

P<.05
Üniversitede öğrenim gören veterinerlik öğrencilerinin doğum sırası durumlarına göre internet
bağımlılığı ile yalnızlık düzeyleri anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini anlamak üzere Çok
Değişkenli ANOVA(MANOVA) uygulanmıştır. Yapılan istatistiki işlem sonucunda internet
bağımlılığı için [Wilks’ λ = .953, F(4, 195)=2.260, p>.05] ve [Wilks’ λ = .953, F(4,
195)=0.072p>.05] şeklinde olduğu görülmüştür. Buna dayanarak, üniversite öğrencilerinin

doğum sırası durumlarına göre internet bağımlılığı ve yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir.
5.Üniversite öğrencilerin sınıf düzeylerine göre internet bağımlılık ve yalnızlık düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tablo 5: Üniversite öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet bağımlılığı ve yalnızlık
düzeyleri arasındaki ilişkinin MANOVA testi ile incelenmesi
Değişken
İnternet
bağımlılığı

Yalnızlık

SED

N

X

S

1

60

36,3000

13,82616

2

52

34,5577

13,49860

3

62

40,3226

14,96419

4
1

25
60

39,5200
50,9667

5,28819

2

52

53,1346

4,90709

3

62

51,9032

6,52790

4

25

51,4000

Sd

F

p

4-195

1.803

.519

4-195

1.494

.082

P<.05
Üniversitede öğrenim gören veterinerlik öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet
bağımlılığı ile yalnızlık düzeyleri anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini anlamak üzere Çok
Değişkenli ANOVA(MANOVA) uygulanmıştır. Yapılan istatistiki işlem sonucunda internet
bağımlılığı için [Wilks’ λ = .937, F(4, 195)=1.803, p>.05] ve [Wilks’ λ = .937, F(4,
195)=1.494,p>.05] şeklinde olduğu görülmüştür. Buna dayanarak, üniversite öğrencilerinin
sınıf düzeylerine göre internet bağımlılığı ve yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
görülmemektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmalarda internet bağımlılığına ilişkin oldukça farklı oranlar bulunmuştur. Bazı
çalışmalarda %125 gibi düşük bir oran belirtilirken, bazı çalışmalarda %1833 ve %80’lere30
varan oranlardan söz edilmektedir. Bizim çalışmamızda elde edilen veriler erkeklerle kızların
internet bağımlılığı ortalamalarının birbirine oldukça yakın olduğu anlamlı bir farklılaşma
olmadığı görülmüştür. Bu durumun, bağımlılık tanımında kullanılan ölçütlerin farklılığı ve buna
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bağlı olarak seçilen ölçme araçlarından kaynaklandığı, araştırmalarda kullanılan yöntemin de
etkili olduğu belirtilmektedir. İnternette geçirilen zamanın yanı sıra, bu zamanın nasıl
geçirildiği; bir başka deyişle ‘interneti kullanım amacı’ da, bağımlılığı yordayan güçlü
değişkenler arasında gösterilmektedir.
Özellikle internetin etkileşim amacıyla kullanımı hem yurt içinde, hem de yurt dışında yapılan
çalışmalarda bağımlılığı yordayan güçlü değişenler arasındagösterilmektedir. Bir görüşegöre,
bazı bireylerin çok fazla internet kullanmanedeni, internetin kişiye hoşlandığı türden iletişim
deneyimleri sağlamasıdır ve bu fazla kullanımda bağımlılık benzeri davranışlara
nedenolmaktadır. Bizim çalışmamızda görüldüğügibi, internet bağımlılığı puanları ile yalnızlık
puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Çalışmamızın bulgularına göre, internet
bağımlılığıölçeğinden yüksek puan alan bireyler, kendilerini yalnız hissetmeleri arasında anlamlı
bir ilişki yoktur. Buradagözden kaçırılmaması gereken nokta, ilişkininyönüdür:
Yalnızlık mı internet bağımlılığının birbelirtisidir, yoksa internet bağımlılığı mı yalnızlığın
belirtilerindendir? Morahan-Martin (2000), ilişkininyönünü saptamanın olası olmadığını
belirtmeklebirlikte, internet kullanımının yalnızlığa nedenolabileceği görüşünü öne
sürmektedir. Morahan-Martin’e(2000)göre, internet kullanımı öncelikle sosyalilişkilerde gerçek
yaşamın yerini almakta, böylecekullanıcılar da bu kötü döngüye yakalanmaktadır. Bu noktada
kuşkusuz kişilerarası ilişkilerinönemi de devreye girmektedir. Sosyal ilişkilerinde engeller
yaşayanbireyler, kişisel ilişkilerini yeniden oluşturmak vesürdürmek için sıklıkla internete
başvurmakta veinterneti yüz-yüze iletişimin yerine koymaktadır. Bu bireyler, kişilerarası ilişki
gereksinmelerinigidermek ve alternatif sosyal kanallaroluşturmak için internet bağımlılığı
geliştiriyorolabilir. Birçok insan gerçek yaşamlarındabulamadıkları kişilerarası ilişkilerin
sağladığıdoyumu, internetten elde etmeye çalışmaktadır.Günlük yaşamda kendini doğru,
gerçekbir biçimde belirtemeyen bireyler, internet ortamındaanlamlı ilişkiler kurma çabası
içinegirmektedir. Bu noktada da kişilerarası ilişkitarzlarının öneminin devreye girdiği
düşünülebilir.
Kişilerarası ilişkilerde ketleyici tarzlara sahipbireylerin özellikleri göz önünde
bulundurulacakolursa (karşısındaki insanlara sataşmayı seven,kolay öfkelenen vb.), bu kişilerin
sahip olduklarıbu özellikleri nedeniyle sosyal ilişkilerinde sorunlaryaşamaları kaçınılmaz bir
sonuç olarakdeğerlendirilebilir. Bu durum ise, anlamlı ilişkilerarama çabası ile bireyleri daha
çok internetkullanımına yöneltiyor olabilir. Kuşkusuz araştırmanındeseni gereği (korelatif bir
çalışma olmasınedeniyle) elde edilen bulgular, değişkenlerarası ilişkilerin yönünü saptamamıza
olanaksağlamamaktadır. Çalışmamızda, sosyoekonomik düzey ve cinsiyetdeğişkenlerinin
etkilerine de bakılmıştır. Literatürdegenellikle erkeklerin daha çok internetkullandıkları ve daha
yüksek bağımlılık puanıaldıkları belirtilmekle birlikte, bizim bulgumuzaparalel olarak
cinsiyetler arasında fark bulunmadığınıgösteren çalışmalar da vardır.
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Birderlemede bu durumun araştırmaların yöntemlerindekive örneklem seçimlerindeki
farklılıklardankaynaklandığına değinilmektedir. İnternetkullanımı açısından cinsiyetler arasında
farkbulunmamasının, erkeklerin bilgisayar ve videooyunları gibi bilgisayar teknolojisinin ilkel
formlarına daha fazla zaman ayırmalarından kaynaklanabileceğibelirtilmektedir.
Sosyoekonomik düzey açısından bakıldığında,bu değişkene ilişkin çok fazla bilginin
bulunmadığıgörülmektedir. Jackson ve arkadaşları, gelir ve eğitim düzeyinin internet kullanım
ileönceleri bağlantılı olduğunu, fakat yıllar içindekiyaygınlaştırma politikaları ile bu durumun
ortadankalktığını belirtmektedir. Ülkemizde de sonyıllarda internetin hızla yaygınlaştığını ve
erişimikolaylaştığını görmekteyiz. Bu durumunsosyoekonomik düzey farklılığını ortadan
kaldırmışolabileceği düşünülebilir. Çalışmamızdasosyoekonomik düzey göstergesi olarak düşük
orta yüksek alınmıştır, bu durumun da değerlendirmededikkate alınması gerektiğini
düşünmekteyiz. Bu çalışmadan elde edilen tüm bulguların riskgruplarının saptanması,
önlenmesi ve tedavisiaşamalarında araştırmacılarayardımcı olacağı düşünülebilir. Örneğin,
gençleriniletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimprogramlarının hazırlanması ve
yalnızlığın azaltılmasındaetkili olabilecek sosyal beceri eğitimlerininuygulanması, internet
bağımlılığınınönlenmesi ve tedavisinde etkili olabilir.
Araştırmanın bazı kısıtlılıkları vardır. Öncelikleörneklemi oluşturan bireyler rastgele
örneklemeyöntemiyle seçilmiştir dolayısıyla temsil yeteneğidüşüktür. Örneklemin tamamı
veterinerlik fakültesi öğrencilerindenoluşmaktadır, bu nedenle farklı bölümde öğrenim gören
bireylerlearasındaki farklılıklara bakılamamıştır.Bulgular değerlendirilirken bu noktalarıngöz
önünde bulundurulması ve genelleme yapılmamasıdoğru bir yaklaşım olacaktır.
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ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN
ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

M. Abdulbaki KARACA*
Erkan EFİLTİ**
ÖZET
Ebeveynler çocuklarının yeteneklerini geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamak, işlevselliklerini
sürdürdükleri organizasyonların taleplerini karşılamada yardımcı olmak, ailenin refahı için
gerekli olan fiziksel ve ruhsal çevreyi oluşturarak çocuklarıyla sağlıklı iletişimi sağlamakta
önemli rol oynamaktadır (Kut, 1994). Türkiye’de ebeveynlerin normal gelişim gösteren
çocuklarla iletişimiyle ilgili araştırmalar yapılmış olmasına rağmen zihin engelli çocuğa sahip
ailelerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimiyle ilgili sınırlı araştırmaların yapıldığı
görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada zihin engelli çocuğu olan annelerin normal gelişim
gösteren çocuklarıyla iletişimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel
tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çünkü tarama modelleri öncesinde
veya halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimler. İlişkisel tarama modelleri ise iki veya
daha fazla değişken arasından değişim varlığını veya derecesinin anlaşılmasını
amaçlamaktadır (Karasar, 2006). Araştırmaya 2018-2019 öğretim yılında çocuğu zihin engelli
olan ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip olan 100 anne katılmıştır.
Araştırmada veriler Kahraman (2016) tarafından geliştirilen ebeveynlerin çocuklarıyla
iletişimi ölçeği (EÇİÖ) kullanılarak elde edilmiştir27 maddeden oluşan ölçek 5 alt boyut
içermekte ve toplam varyansın .54,3’ünü açıklamaktadır. ‘‘1’’ Hiçbir zaman, ‘‘2’’ Sıklıkla, ‘‘3’’
Bazen, ‘‘4’’ Nadiren, ‘‘5’’ Her zaman şeklinde 5’li likert tipi içermektedir. Ölçekten alınabilecek
en düşük puan 27, en yüksek puan ise 135 tir. Yüksek puanlar ebeveynlerin çocuklarıyla
iletişimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca Cronbach Alpha güvenirlik çalışması
sonucunda problem çözme boyutu .762, paylaşıma açık olma boyutu .842, saygı kabul boyutu
.768, duyarlılık boyutu .769, engelsiz dinleme boyutu ise ,703 ve ölçeğin toplam geçerliği .865
olarak hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ölçeğin ebeveynlerin çocuklarıyla
iletişiminin ölçülmesinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi
ölçeğinden (EÇİÖ) elde edilen verilerin analizi SPSS paket programı aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucu kongrede detaylı şekilde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, zihin engelli birey, aile
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INVESTIGATION OF COMMUNICATION WITH NORMAL CHILDREN AND THEIR
MOTHERS WHO HAD CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Abstract
Although there are communications-related research in Turkey with the parents of normally
developing children, mothers of children who have intellectual disability is seen that the
limited research on communication with children with normal development. Therefore, it is
aimed to investigation of comminication with normal children and their mothers who had
children with intellectual disabilities. The study included 128 mothers who have children with
intellectual disabilities and children with normal development in the 2018-2019 school year.
Data in the study were obtained by using the scale of communication of parents with their
children, developed by Kahraman (2016). The scale consisting of 27 items contains 5 subdimensions and explains .54.3 of the total variance. As a result of the reliability analysis,
Cronbach Alpha coefficient was .865. The analysis of the data obtained from the scale of
communication of parents with their children was performed by means of SPSS package
program.
Keywords: Communication, individual with intellectual disability, normal developed child,
mother
1.GİRİŞ
Ebeveynler, çocukların sağlıklı şekilde gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı bir
ailede tüm fertlerin ihtiyaçlarının gerekli şekilde karşılandığı, tüm aile fertlerinin o ailenin
bireyi olmaktan keyif aldıkları aileler olarak tanımlanmaktadır (Özgüven, 2001). Ebeveynler
aile içerisinde çocuklarına kolaylaştırıcı, arabulucu, uyum sağlayıcı ve birbirlerinden farklı
yetenek ve potansiyele için koruyucu bir sistemin oluşmasına rehberlik etmek sorumlulukları
arasında sıralanabilir. Ebeveynlerin ayrıca çocuklarının yeteneklerini geliştirmek,
sosyalleşmelerini sağlamak, işlevselliklerini sürdürdükleri organizasyonların taleplerini
karşılamada yardımcı olmak, ailenin refahı için gerekli olan fiziksel ve ruhsal çevreyi
oluşturarak çocuklarıyla sağlıklı iletişimi sağlayabilir (Akbaba, 2010;Kut, 1994).
Cornell ve Grossberg’e (1987) göre çocuğun aileye uyum sağlayabilmesi için ebeveynlerin
çocuklarıyla etkili iletişimin sağlanması gerekmektedir. Bu durum çocuklarda yüksek özgüven,
düşük kaygı ve aile üyeleri arasında dayanışmaya yol açmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarıyla
iletişiminde duyguların doğru ifade edilmesi, aile üyeleri arasında olumlu etkileşimlerin
gerçekleşmesi önemli görülmektedir (Karness ve D’llio,1988). Ebeveynlerin çocuklarıyla
iletişimlerinde kendi aralarındaki anlayışın geliştirilmesi için çaba harcanması, her bireyin
aileye yapmış olduğu katkıların değerli olarak algılanması ve aile kararlarına dahil edilmesi
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ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimlerinin sağlıklı olması açısından önemli görülmüştür
(Clark, 2013).
Çocuklarının psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde organize edilmesini sağlamakla
sorumlu olan ebeveynler (Kongar,1993), ailede hasta veya özel gereksinimli bir kişinin olması
ve bu durumun özellikle çocuklardan birinde çıkması halinde ailenin işlevselliğini bozulduğu
görülmüştür (Önder, 2006; İçmeli ve ark., 2008). Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak,
çocuğun engeli ne olursa olsun çeşitli güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Bu güçlükler;
psikolojik durum, maddi durum, eğitim durumu, sosyo--kültürel durum, aile çevresi ve sosyal
çevre ile ilişkiler ve iletişimleri olarak sıralanabilmektedir (Dönmez vd, 2000).
Normal bir çocuğun dünyaya gelmesi sürecinde aile için birçok yenilik ve alışılması zor olan
durumlara neden olmaktadır. Doğan çocuğun engelli olması halinde ise, aile yaşantısında
alışılmış durumların, ilişkilerinin bozulmasına neden olabilmektedir. Bu durumun aile
üzerinde çeşitli olumsuzluklara ve farklılıklara yol açtığı belirtilmektedir. Yaşanan bu tür
olumsuzlukların nedeni; özel gereksinimli çocuğun ailede oluşturduğu stres, karşılaşılan
fiziksel, maddi ve psikolojik sorunlar, ailede özel gereksinimli kardeşin olması, özel
gereksinimli çocuğun ebeveynlerinin üstlendiği roller, ailelerin uzmanlarla etkili iletişimi
sağlayamaması ve aile üyelerinin, arkadaşlarının ve yakın çevredekilerin gösterdikleri olumsuz
tepkiler olarak belirtilmektedir. Anne-babanın karşı karşıya kaldığı bu olumsuzlukların aile
içerisinde ilişkilerin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Araştırmalar bu tür
olumsuzlukların aile içi iletişimi etkilediği, evi terk etme durumlarına, boşanmalara, intihar
olaylarına ve alkol bağımlılıklarına sıklıkla rastlandığını belirtmektedir ( Eripek, 1993;
Evcimen, 1996; Damiani, 1999).
Özel gereksinimli çocuğu olduğunu öğrenen ebeveynlerin yaşam amaçlarını gözden
geçirdikleri, yapmak istedikleri birçok şeyi erteledikleri veya tamamen iptal ettikleri sık
gözlenen davranışlar arasındadır. Çocuk doğmadan önce aile işlevlerinin sağlıksız olması aile
üzerindeki olumsuz etkiyi daha da arttırabilmektedir (Özşenol ve ark.,2003). Ebeveynlerin
özel gereksinimli bir çocuğa sahip olduklarını ilk öğrendiklerinde yaşadıkları şok, çaresizlik,
inkar, gibi duygular zamanla yerini aşırı üzüntü, psikolojik çökkünlük, depresyon ve çevre
tarafından kendilerine acınarak bakıldığı duygusuna bırakmaktadır. Bu tür nedenlerden dolayı
engelli çocuğa sahip olmak aileleri duygusal yönden sarsan bir durumdur. Ailelerin geçirdiği
bu sarsıntı çocukları da etkilediği görülmüştür (Erkan, 1991). Bazı araştırmacılar, zihin engelli
bireylerin aile yaşamına getirdiği ek sorumluluklar ailenin ekonomik durumunu olumsuz
yönde etkileyebildiğini; pek çok anne babanın artan düzeyde kaygı, depresyon ve düşük benlik
saygısı gösterdiklerini ve aile içi iletişimi etkilediğini belirtmektedirler (Girli vd,2000).
Zihinsel engelli çocukların ve varsa normal gelişim gösteren kardeşlerinin doğumundan
itibaren karşılanması gereken temel psikolojik gereksinim ve ihtiyaçları bulunmaktadır.
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Çocuklarıyla ebeveynlerin etkili iletişim kurması çocukların temel gereksinimleri arasında yer
almaktadır. Bu tür temel gereksinmeleri ve ihtiyaçları karşılanmayan ve çeşitli nedenlerden
dolayı ihmal edilmiş çocuklar kendi öz varlığından utanç duymaya başlamaktadır. İlk yıl içinde
çocuğun fiziksel sağlığı, mizacı, uyumu ve aileden gördüğü sevgi ve destek onun gelişiminde
önemli rol oynamaktadır (Özmert, 2006).
1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin normal gelişim gösteren
çocuklarıyla iletişimlerinin incelenmesidir. Zihin engelli çocukların olduğu ailelerde, normal
gelişim gösteren çocuklarda zihin engelli çocuklar kadar önemli bir varlık olduğu bilinciyle
yetişmelidir. Ebeveynlerin göstermiş oldukları olumlu ya da olumsuz tepkiler, çocuklarda
kişiliklerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır (Shapiro, 2010).
Özel gereksinimli bireylerin toplum içerisindeki sosyal boyutu değerlendirildiğinden bu
olgunun yine sosyal bir süreç olan iletişimle olan iliskisi önemli görülmektedir. Bu bağlamda
sosyal ilişkilerin en yoğun yaşandığı yer olan ailede zihin engelli bireyin varlığı üzerinde
durulması gerekmektedir (Koçak, 2010). Ailede zihinsel engelli çocukların olmasıyla birlikte
artan stres durumlarından dolayı sözleri önemsenmeyen, fikrinin belirtilmesine izin
verilmeyen ya da belirttiği zaman sürekli eleştirilen normal gelişim gösteren çocuklar içine
kapanık, güvensiz, huysuz ve saldırgan olabilmektedir. Çocuklarda olumlu benlik algısı
geliştirilmesi için, içinde bulundukları aile bireylerinin kendi aralarında iyi bir iletişime sahip
olmaları, çocuklarına karşı güven verici, hoşgörülü bir yaklaşım içinde olmaları önemli
görülmektedir (Körükçü, 2004; Tuzcuoğlu,2004). Çocuklar psikolojik olarak sağlıklı
gelişimlerini olumsuz etkileyen ve kendi toplumsal uyum bozukluğuna yol açan birçok olaya,
yeterli veya uygun olmayan anne-çocuk ilişkilerinin sebep olduğu saptanmıştır (Eminoğlu,
2007; Yavuzer,2010).)
Alan yazını incelendiğinde ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarıyla ilgili yaşadıkları
güçlükler, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin stres düzeyleri ve özel gereksinimli
çocuklarda iletişimle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen özel gereksinimli
çocuğu olan ebeveynlerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimleriyle ilgili çok sınırlı
araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu araştırma özel gereksinimli çocuğu olan
ebeveynlerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimlerinin bazı değişkenler açısından
anlaşılmasında önemli olduğu düşünülmektedir.
2. YÖNTEM
Zihin engelli çocuğu olan annelerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimlerinin
incelenmesine yönelik yapılan araştırmanın bu bölümünde; araştırma modeline, araştırma
grubuna, veri toplama aracına ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
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2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada zihin engelli çocuğu olan annelerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla
iletişimlerinin incelenmesi amaçlandığından betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama
yöntemi kullanılmıştır. Çünkü tarama modelleri öncesinde veya halen var olan bir durumu
olduğu şekliyle betimler. İlişkisel tarama modelleri ise iki veya daha fazla değişken arasından
değişim varlığını veya derecesinin anlaşılmasını amaçlamaktadır (Karasar, 2006).
2.2. Araştırma Grubu
Araştırmaya çocuğu zihin engelli olan 128 anne katılmıştır. Annelere ait demografik bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
Tablo 1: Annelere ait demografik bilgiler
Öğrenim Durumu
Mezuniyet
İlkokul
Ortaokul
Lise
N
%
N
%
N
%
YYaş 25-30
2
33,3%
2
33,3%
2
33,3%
31-36
18
81,8%
4
18,2%
0
0,0%
37-42
28
66,7%
6
14,3%
6
14,3%
43-48
24
70,6%
8
23,5%
0
0,0%
49-54
8
57,1%
2
14,3%
2
14,3%
50 ve sonrası 8
80,0%
0
0,0%
2
20,0%

N
0
0
2
2
2
0

Üniversite
%
0,0%
0,0%
4,8%
5,9%
14,3%
0,0%

2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler Kahraman (2016) tarafından geliştirilen ebeveynlerin çocuklarıyla
iletişimi ölçeği (EÇİÖ) kullanılarak elde edilmiştir27 maddeden oluşan ölçek 5 alt boyut
içermekte ve toplam varyansın .54,3’ünü açıklamaktadır. ‘‘1’’ Her zaman, ‘‘2’’ Sıklıkla, ‘‘3’’
Bazen, ‘‘4’’ Nadiren, ‘‘5’’ Hiçbir zaman şeklinde 5’li likert tipi içermektedir. Ölçekten
alınabilecek en düşük puan 27, en yüksek puan ise 135 tir. Yüksek puanlar ebeveynlerin
çocuklarıyla iletişimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca Cronbach Alpha
güvenirlik çalışması sonucunda problem çözme boyutu .762, paylaşıma açık olma boyutu .842,
saygı kabul boyutu .768, duyarlılık boyutu .769, engelsiz dinleme boyutu ise ,703 ve ölçeğin
toplam geçerliği .865 olarak hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ölçeğin
ebeveynlerin çocuklarıyla iletişiminin ölçülmesinde kullanılabileceği anlaşılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Kahraman (2016) tarafından geliştirilen ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi ölçeği (EÇİÖ)
yoluyla toplanan verilerin analizi için SPSS programına ilişkin istatistik teknikler kullanılarak
veriler analiz edilmiştir. Araştırmada, yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin
değerlendirilmesi amacıyla Pearson korelasyon katsayısı ve iletişim alt boyutlarından
hangilerinin yordadığını belirlemek için, çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
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3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, amaç ve alt amaçlara yönelik toplanan verilerin istatistiksel
analizleri sonucu elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumlarına yer verilmiştir.
Tablo 2. Problem çözme, saygı-kabul ve duyarlılığa ilişkin tanımlayıcı istatistiki bilgiler
X
SS
N
Problem çözme
1,7781
,75971
128
Saygı-kabul
1,5379
,62140
128
Duyarlılık
1,8365
,69940
128
Tablo 2 incelendiğinde 128 annenin araştırmaya katıldığı görülmektedir. Katılımcıların
problem çözme boyutu puan ortalamasının 1.77±0.75 olup 5 maddeden oluşan bu boyuttan
alınabilecek en yüksek puan 25, saygı-kabul puan ortalamasının 1.5±0.62 olup 7 maddeden
oluşan bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan 35, duyarlılık boyutu puan ortalamasının
1.8±0.69 olup 6 maddeden oluşan bu boyuttan alınabilecek en yüksek puan 30 olduğu
görülmektedir. Bu bulgular zihin engelli çocuğu olan annelerin normal gelişim gösteren
çocuklarıyla problem çözme, saygı-kabul ve duyarlılık algılarının yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 3. İletişim ölçeği boyutları arası ilişkiyle ilgili korelasyon değerleri
Problem çözme Saygı
Duyarlılık
**
Problem çözme
R
1
,668
,683**
P
,000
,000
N
128
128
128
Saygı
R
,668**
1
,729**
P
,000
,000
N
128
128
128
**
**
Duyarlılık
R
,683
,729
1
P
,000
,000
N
128
128
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*p˂0,001
Tablo 3 incelendiğinde problem çözme iletişim becerisi ile saygı ve duyarlılık arasında doğru
yönde anlamlı ilişkiler (p˂0,001) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla problem çözme becerisi
arttıkça saygı ve duyarlılığa ilişkin iletişim becerilerinin arttığı görülmektedir. Yapılan
regresyon analizi sonucunda, iletişim becerileri arasında yer alan saygı ve duyarlılığa yönelik
VİF değerleri 2,135 olarak bulunmuştur. Tolerans değerleri ise ,468 olarak ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla VİF değerleri 3’ün altında, tolerans istatistikleri ise 0,2’nin üstünde olduğundan
dolayı değişkenleri arasında mükemmel bir doğrusal ilişkinin olmadığı görülmektedir.
Dolayısıyla regresyon analizine gidilmiştir.
Tablo 4. İletişim becerileri alt boyutlarının problem çözme düzeyini yordanmasına ilişkin
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçları
Değişken
B
Std. hata Beta
t
P
(Sabit)
,262
,137
1,915
,058
Saygı
Duyarlik
R =,727 p=,000
R2=,528 F= 69,874

,443
,455

,110
,098

,362
,419

4,031
4,667

,000
,000

Modelde otokorelasyon olup olmadığını anlamak için Durbin-Watson (D-W) testine
bakılmıştır. D-W değeri 1,893 olarak bulunmuş ve bulunan bu değer 2’ye yakın olduğu için
otokorelasyon olmadığı söylenebilir. İletişim becerilerinden saygı ve duyarlık arttıkça problem
çözme becerilerinin arttığı görülmektedir. Dolayısıyla aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir ( R=.727 R2= .528, p˂0,001). Saygı ve duyarlığa ilişkin iletişim becerileri
problem çözme becerisinin toplam varyansının yaklaşık % 52 sini açıklamaktadır. Standardize
edilmiş regresyon katsayısına () göre yordayıcı değişkenine göre, problem çözme düzeyleri
üzerinde saygı ve duyarlılık değişkenlerinin etkili olduğu görülmektedir.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Doğumdan itibaren çocukların bedensel ve ruhsal gelişimleri için en uygun ortamın aile olduğu
bilinmektedir. Ebeveynler çocukların bedensel, psikolojik ve ruhsal gelişiminde; toplumda
çeşitli rol ve sorumluluklar üstlenmesinde birincil derece sorumludur. Çocuğun zihin engelli
olduğu durumda ise, ebeveynlerin sorumluluğu daha da artmaktadır.(Özşenol vd, 2003). Özel
gereksinimli çocukları olan annelerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimlerinin
belirlenmesi önem taşımaktadır. Çalışma bu ihtiyacı karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Aileye yeni bir çocuğun katılımı, aile içerisinde yeniliğe ve ilişkilerde ve iletişim düzeylerinde
değişikliğe neden olmaktadır. Bu durum, aile içindeki iletişim ve işlevleri olumlu ya da olumsuz
yönde etkide bulunduğu araştırma sonuçlarında görülmektedir (Özsenol vd., 2003). Özellikle
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ailede özel gereksinimli bir çocuğun varlığı, tüm aile üyelerinin yaşamlarını, algılarını,
düşüncelerini ve davranışlarını etkileyen bir durum olduğu araştırma sonuçları arasında yer
almaktadır (İçmeli, 2008; Whitman, 2004).
Özel gereksinimli çocukların kardeşleri, normal gelişim gösteren çocukların kardeşlerine göre
birçok farklı deneyimler yaşadıkları bilinmektedir. Özel gereksinimli bir çocuğun bakımı emek
ve zaman harcanması gerektirdiğinden dolayı anneler genelde evdeki diğer çocuklarına daha
az vakit ayırdıklarından dolayı endişelenirler. Ancak alan yazında özel gereksinimli çocukları
olan annelerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimleriyle ilgili sınırlı araştırmalar
bulunmaktadır.
Geçmiş araştırmalara bakıldığında özel gereksinimli çocuğu olan annelerin yoğun stres
yaşadıkları bu nedenle aile içi iletişimlerinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir (Whitman,
2004; Lecavalier, vd., 2006; Estes vd. 2009). Ayrıca özel gereksinimli çocuğa sahip olmanın
getirdiği güçlüklerle mücadele eden annelerin yaşadıkları stresler, bu stresin aile bireyleri
üzerindeki iletişime yansımasının sebebini anlaşılmaya çalışılmıştır (Hornby, 1994; Whitman,
2004). Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin karşılaştıkları güçlükler, aile bireylerini
birbirleriyle iletişimlerini riske soktuğu gibi aile üyeleri arasındaki iletişimi de olumsuz
etkilediği vurgulanmaktadır. Özel gereksinimli çocukların bulunduğu ailelerde, aile içi
iletişimlerinin problemli olduğunu belirten araştırma sonuçları bulunmaktadır (Whitman,
2004; Risdal ve Singer, 2004; Higgins, Bailey ve Pearce, 2005). Bununla birlikte Özida (2000)
tarafından yapılan araştırmada özel gereksinimli çocukların varlığı sebebiyle evdeki normal
gelişim gösteren çocukların ihmal edilmeleri sonucu çeşitli duygusal ve davranışsal problemler
yaşadıkları görülmüştür
Yine geçmiş araştırmalarda; zihin engelli çocuğu olan aileler özel gereksinimli çocuklarının
gereksinim ve ihtiyaçlarının farklı yönleriyle baş etmede yetersizlik duygusu yaşayabilmekte
ve bu durum aile içi iletişimleri olumsuz etkilediği (Küçüker, 1993), özel gereksinimli
çocukların bakım ihtiyaçlarının giderek artması ve özel gereksinimli çocuklarının şimdiki ve
ilerideki yaşamlarındaki belirsizlikler nedeniyle aile içi olumsuz iletişimlerinin yaşanabildiği
(Dereli ve Okur, 2008), engele bağlı fiziksel, duygusal ve ruhsal problemler ebeveynlerin aile
içi iletişimlerini olumsuz etkilediği (Bayramlar, 2009) vurgulanmaktadır.
Özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren çocuklardan farklı gereksinim ve
ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle annelerin zihin engelli çocuklarına normal gelişim
gösteren çocuklarına göre daha çok çaba ve enerji sarf ettikleri ortaya çıkmıştır. Zihin engelli
çocukları olan ebeveynler ailenin diğer fertleri ile daha az vakit geçirdikleri ve dolayısıyla etkili
iletişim kuramadıkları geçmiş araştırma bulguları arasında yer almaktadır (Şenel ve Akkök
1996). Ancak Tayvan’da yapılan bir araştırmada özel gereksinimli çocukları olan annelerin aile
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içi iletişimle ilgili duyarlılık düzeyinde yüksek puanlar aldıkları görülmüştür (Gau vd., 2011).
Bu araştırma sonucunda da benzer bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Zihin engelli çocukları
olan annelerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimleri arasında yer alan problem
çözme, saygı-kabul ve duyarlıklarına ilişkin iletişim becerilerinin yüksek düzeyde olduğu
ortaya çıkmıştır. Ayrıca zihin engelli çocuklara sahip annelerin normal gelişim gösteren
çocuklarıyla iletişim becerisi alt boyutlarından, problem çözme becerisi arttıkça saygı ve
duyarlılığa ilişkin iletişim becerilerinin de arttığı ortaya çıkmıştır.
Aile eğitim uygulamalarıyla aile içi iletişimde problem çözme becerilerinin geliştiği
bilinmektedir (Hastings ve Beck, 2004). Dolayısıyla zihin engelli çocuğa sahip annelerin
çocuklarıyla iletişimlerinde problem çözme becerilerinin artırılmasına ilişkin aile eğitim
programlarına yer verilmesi önerilebilir. İleriki araştırmalarda ise çocuğu zihin engelli olan
babaların zihin engelli çocuklarıyla ve normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimlerinin
incelenmesine ve çeşitli engel gruplarında çocukları olan ebeveynlerin özel gereksinimli
çocuklarıyla iletişimlerinin incelenmesine yönelik araştırmalar yapılabilir.
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EŞİN BELİRLİ BİR TAŞINMAZI ÜZERİNDE TASARRUF YETKİSİNİN
SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN ŞERH İLE AİLENİN EKONOMİK VARLIĞININ KORUNMASI
Zeynep Nur SUBAŞI*
ÖZET
Kanunlar toplum düzenini sağlamak için bir takım düzenleyici ve emredici hükümler ihdas
ederek aile düzenini koruyucu önlemler almayı amaçlamaktadır. Türk Medeni Kanunu
içerisinde ailenin birlik ve bütünlüğünü koruyucu hükümlere yer verilerek, toplumun en küçük
yapı taşından itibaren tüm bireylerin ilişkileri düzenlenmiştir. Ailenin ekonomik olarak
tehlikeye düşebileceği durumlarda, Türk Medeni Kanunu 199. maddede yapılan düzenlemeyle
ailenin birliğinin korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Kanun koyucu zayıf durumdaki eşi ve
ekonomik zorluklardan zarar görebilecek çocukları güvence altına almayı amaçlamıştır.
Ailenin ekonomik varlığının korunması veya eşlerden birinin aileye karşı mali
sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kanunun bu hükmü uygulama alanı bulur. Bu
kapsamda ailede ekonomik bakımdan eşlerden birinin sahip olduğu malvarlığı değerlerinde,
diğer eşin h}kimden istemi ve h}kimin kararıyla, bir malvarlığı üzerinde mülkiyet hakkına
sahip olan eşin tasarruf yetkisi sınırlandırılabilir. Tasarruf yetkisi sınırlandırıldıktan sonra
mülkiyet hakkı sahibi olan eş, mülkiyet hakkı olmayan eşinin rızası olmaksızın taşınmaz
üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır. Türk Medeni Kanunu 199. madde 3. fıkrasına
göre belirlenen taşınmaz malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılması kararı
verilmesi halinde, bu kararın tapu siciline şerh edilmesi gerekir. Taşınır veya taşınmaz
malvarlıklarına ilişkin olarak h}kimin gerekli göreceği diğer tedbirleri alabilmesi mümkündür.
Ancak taşınmaz malvarlıkları üzerinde diğer tedbirlerin yanı sıra h}kim, re’sen şerh
koyulmasını sağlamalıdır. Böylece şerhin aleniyet ilkesi sayesinde üçüncü kişilerin tasarruf
yetkisinin sınırlanmasından haberdar olması mümkün olacaktır. Şerhin üçüncü kişileri
etkileyen sonuçları bakımından öğretide farklı gerekçelere dayanan birden fazla görüş yer
almaktadır. Çalışma kapsamında tasarruf yetkisinin sınırlanması hükmünün konusu, amacı,
hukuki niteliği ve şartlarına ilişkin bilgi verildikten sonra, tasarruf yetkisinin sınırlanması
şerhinin usulü, kararlaştırmaya yetkili makam ve şerhin koyulmasına ilişkin süreç
açıklanacaktır. Son olarak eşin malvarlığı üzerindeki yetkisinin sınırlanması şerhinin hukuki
sonuçları ve doktrindeki tartışmalara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: ailenin ekonomik varlığı, evlilik birliğinden doğan mali
yükümlülük, tasarruf yetkisinin sınırlanması, TMK m. 199, taşınmaz üzerindeki tasarruf
yetkisinin sınırlanması şerhi
*

Arş. Gör., Nevşehir Hacı Bektas Veli Üniversitesi, zeynepnurparmaksiz@nevsehir.edu.tr
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PROTECTION OF THE ECONOMIC ASSOCIATION OF THE FAMILY WITH THE
CONVENTION ON THE RESTRICTION OF DISPOSITION POWER ON A SPECIFIC
IMMOVABLE PROPERTY
Abstract
Laws aim to take measures to protect the family order by establishing a number of
regulatory and mandatory provisions to ensure social order. Within the Turkish Civil Code, the
relations of all individuals have been regulated from the smallest building stone of the society
by taking the provisions of the family to protect the unity and integrity of the family. In cases
where the family may be economically endangered, it has been tried to ensure that the unity of
the family is protected by the regulation made in the Article 199 of Turkish Civil Code. The
legislator has aimed at securing spouse and children who could suffer from economic
difficulties. If the family's economic existence is protected or one of the spouses does not fulfill
their financial responsibilities to the family, this provision of the law finds its application. In
this context, in the economic value of the spouse of one of the spouses in the family, the
request of the other spouse and the decision of the judge, the ownership of a property on the
right of the spouse can be restricted to the disposition power. The spouse who owns the right
of ownership after the restriction of disposition power will not be able to make any savings on
the immovable alone without the consent of the spouse who has no ownership right. In case
the decision to restriction of disposition power on immovable property determined in
accordance with paragraph 3 of Article 199 of the Turkish Civil Code is decided, this decision
must be annotated in the land register. It is possible for the judge to take other necessary
measures regarding movable or immovable property. However, in addition to other measures
on immovable property, the judge must ensure that own initiative to annotated. Thus, thanks
to the principle of publicity, it will be possible for third parties to be aware of the restriction of
disposition power. There are multiple views based on different reasons in doctrine. Within the
scope of the study, after giving information about the subject, purpose, legal nature and
conditions of the provision of restriction of disposition power, the procedure for the
annulment of the restriction of disposition power and the procedure for authority to decide
are explained. Finally, the legal consequences of annotated of the restriction of disposition
power of the spouse on property and discussion of the doctrine will be included.
Keywords: Economical property of family, Financial responsibility related to marrige,
Restriction of disposition power, Art. 199 TCC

1049

1. GİRİŞ
Bilgisayar ve teknoloji çağı olarak adlandırılan dönemimizde insanlık için gerekli olan hukuki
düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Tüketicinin korunması hukukundaki mesafeli sözleşme
kavramı hukuki olarak bir çözüm bulma arayışının bir sonucudur. Mesafeli sözleşmelerin
zaman içerisindeki biçimleri, iletişim araçlarının gelişimi ile bağlantılı olarak gerçekleşmiştir.
Mesafeli sözleşmelerin ilk görünüm şekli telgraf iletişimi vasıtasıyla yapılan satışlar iken diğer
bir görünüm şekli posta katalogları yoluyla yapılan satışlardı. Günümüzde ise telgraf ya da
postadan daha gelişmiş nitelikteki araçlar kullanılmaktadır. Bu sözleşmelerin ulaştığı en son
nokta elektronik ortamda yapılan satışlar olmuştur (Bülter, 2003: 14). Bu gelişmeler
sonucunda hukukumuzda yeni bir kavram olan mesafeli sözleşmeler 06.03.2003 tarihli 4822
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunun 14.
maddesi ile 4077 sayılı kanunun 9. maddesine eklenen 9/A maddesi sayesinde yasal
düzenlemeye kavuşmuştur. Buna ek olarak Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çıkarılmış,
27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (MSY), 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere
Dair Yönetmeliği (eski MSY) mülga ederek 6502 sayılı kanuna uygun hale getirilmiştir.
Çalışmamız kapsamında gelişen teknolojiyle hayatımızı son derece kolaylaştırmakla birlikte
zamandan da tasarruf etmemiz için sıklıkla kullandığımız internet aracılığıyla yapılan satım
sözleşmelerinin artırım usulüyle yapılması incelenecektir. Muhtevası bakımından çok geniş bir
konu olması sebebiyle temel noktalar üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

2.İNTERNET ARACILIĞI İLE YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ
NİTELİĞİ
2.1.Tanımı
Hukuk sistemimizde elektronik ortamda yapılan satım sözleşmelerini tanımlayan herhangi bir
norm bulunmamaktadır. İnternet ortamında yapılan sözleşmelere ilişkin hukuki sorunlarda,
Borçlar Kanunu’nun özel hükümler bölümünde ihdas edilmiş olan satım sözleşmelerine ilişkin
hükümlere ve konunun içeriği uyuştuğu ölçüde Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
hükümlerine başvurulacaktır.
TBK m. 208’de satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme,
alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Elektronik satım
sözleşmesinin hukuki niteliği de satış sözleşmesi kapsamında ele alınmalıdır (Falcıoğlu, 2004:
104).
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmesi ile satıcı olan taraf malı alıcıya teslim etmeyi,
alıcı ise bu malın teslimine binaen malın bedelini ödeme borcunu üstlenmektedir. İnternet
aracılığı ile yapılan satım sözleşmesinde ise taraflar elektronik iletişim aracı kullanmak
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suretiyle satıcının malı teslim ve mülkiyetini devretmeyi, alıcının da malın bedelini ödemeyi
taahhüt ettikleri sözleşmeyi içerir.
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmesini, TBK m. 208 vd. da bahsedilen satım
sözleşmelerinin türlerine girdiği konusunda herhangi bir kanuni dayanak olmadığı için,
doğrudan satış sözleşmesinin bir türü olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım olmayacak olsa
da hukuki çözümlemelerde dayanılacak hükümler satım sözleşmesine ilişkin olarak TBK’da
düzenlenmiş hükümlerdir. Bunun yerine satım sözleşmesinin türlerinden olan örnek üzerine
satış, beğenme koşuluyla satış, kısmi ödemeli satış gibi sözleşmelerin elektronik ortamda
yapılmasıyla internet aracılığı ile yapılan sözleşmelere dair hükümlerin uygulanacağını kabul
etmek daha yerinde olacaktır (Falcıoğlu, 2004: 104).
“Elektronik sözleşmeler ise, sözleşmenin her iki tarafının veya taraflardan birinin irade beyanının
yazı, görüntü ses ve diğer verilerin sayısallaştırılması suretiyle meydana geldiği ve bu şekilde
karşı tarafa iletildiği sözleşmelerdir” (Şahin, 2011: 332).
2.2.Hukuki Niteliği ve Yararlanılacak Hukuki Mevzuat
İnternet aracılığı ile yapılan sözleşmeler Türk hukuk sistemindeki güncel gelişmelere bağlı
olarak değişim göstermiştir. Eski hukuk sistemindeki yeri göz önüne alındığında internet
aracılığı ile yapılan sözleşmelerin kapıdan satış sözleşmeleri hükümlerine tabi olduğu
öngörülürken (Yılmaz, 2000: 21), yeni düzenlemeler ile mesafeli satışlara ilişkin hükümlerin
uygulanması gerekmektedir.
Bu sebeple hukuki niteliğinin, internet aracılığı ile yapılan satım sözleşmelerinin tabi olacağı
hükümleri belirleyici faktör olduğu gerekçesiyle mesafeli sözleşmeleri daha ayrıntılı olarak ele
almakta fayda görülmüştür(Özdemir Kocasakal, 2003: 41).
Elektronik ortamda hizmet sunumunu konu alan sözleşmeler de hukuki nitelikleri itibariyle
mesafeli sözleşmelerden olup kural olarak Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri
uygulanmalıdır (Akkurt, 2011:30).
2.3.Mesafeli Sözleşmeler
2.3.1.Kavramı
Mesafeli sözleşmelerle ilgili yasal düzenlemeye bakacak olursak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanunun 48. maddesine göre mesafeli sözleşme;
“Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin
uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında
sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim
araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.’’
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Tanım çerçevesinde mesafeli sözleşme; tüketici sözleşmesi olması nedeniyle bir tarafı girişimci
(satıcı-sağlayıcı), diğer tarafı tüketici olan, tarafların karşı karşıya gelmeden yani aynı fiziksel
ortamda bulunmadan uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla kurdukları sözleşme biçimidir (Eren,
2017: 236).
Mesafeli sözleşmelerin diğer sözleşmelerden ayırıcı özelliği (Aslan, 2006: 453);



Tarafların karşı karşıya gelmemesi
İletişim araçları vasıtalarının kullanılmasıdır.

Bir kavram olarak mesafeli sözleşmeler, mesafe satımları ile karıştırılmamalıdır. Mesafe satımı,
Borçlar kanununda açıkça tanımı bulunmamakla beraber TBK 226. maddesinde geçen ‘’başka
yerden gönderilen satılanın’’ ifadesinden anlaşılan, sözleşmenin ifası amacıyla satım konusu
malın naklinin söz konusu olduğu satım türüdür (Yıldırım, 2005: 5). Oysa mesafeli satım
(sözleşme), TKHK’da düzenlenen, iletişim araçları kullanılarak yapılan tüketici sözleşmesidir.
2.3.2.Mesafeli Sözleşmelerin Unsurları
2.3.2.1.Tüketici Sözleşmelerine Ait Unsurlara Sahip Olması
Tarafları tüketici ve satıcı-sağlayıcı olan, tarafların aralarındaki hukuki ilişkinin sözleşme
olduğu durumlarda karşımıza tüketici sözleşmeleri çıkmaktadır. Mesafeli satım da özel olarak
düzenlenen bir tüketici sözleşmesi olup tarafların niteliği, adi veya ticari sözleşmelerden ayırt
edilmesi hususunda önemlidir.
2.3.2.2.Sözleşmeye Konu Olan Edimin Mal veya Hizmet Teslimi Sağlamaya Yönelik Olması
6502 sayılı TKHK 3. madde 1. fıkra d-h ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 4. madde 1. fıkra
b-d bentlerinde mal ve hizmet kavramlarından ne anlaşılması gerektiği tanımlamıştır. Buna
göre mal;
“Alışverişe konu olan, taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda
kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları ifade
eder.”
Taşınmaz malların fiilen teslimi mümkün olmadığı için mesafeli sözleşmelere kural olarak
konu olamazken, söz konusu maddeler istisna getirerek konut veya tatil amaçlı taşınmaz
malların bu sözleşmelere konu olacağını belirtmiştir. Bu husus 4822 sayılı Kanun ile ilk kez
getirilip 6502 sayılı kanunda muhafaza edilmiş ve konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar,
tüketim malı kavramına d}hil edilmiştir (Demir, 2004: 23-24).
Elektronik ortamda hizmet temin eden adına bir toplantıya çiçek gönderilmesi internet
aracılığı ile yapılan mesafeli sözleşmelere örnek niteliğindedir (Akkurt, 2011: 28).
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Hizmet kavramı ise kanunda “Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması
taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur.” şeklinde
tanımlanmıştır.
Bu tanım oldukça geniş kapsama sahiptir. Sözleşmeye konu edim olarak işgörme (hizmet)
edimleri; TBK’da düzenlenen tipik-isimli sözleşmeden olacağı gibi bunlar dışında olan atipikisimsiz sözleşmelerden de kaynaklanabilir (Demir, 2004: 24).
2.3.2.3.Uzaktan İletişim Aracı Kullanılması
Mesafeli sözleşme başlı başına bir sözleşme tipi olmayıp, sözleşmenin akdedilme şeklini ifade
eden (Bozbel, 2003:784), sözleşmenin kurulma tekniğinin (Demir, 2004: 23) önem kazandığı
sözleşmelerdir. Mesafeli sözleşme için sözleşmenin görüşülme ve/veya kurulma aşamalarında
tarafların, karşı karşıya gelmeden uzaktan iletişimde bulunma hali (Demir, 2004: 31)
aranmaktadır. Salt uzaktan iletişim aracının kullanılması mesafeli sözleşme olması için yeterli
olmasa da diğer koşullar sağladığında aranan önemli bir unsurdur.
Uzaktan iletişim aracı; reklam ve tanıtım etkinliklerini yapma, uzaktan irade beyanlarını
gönderebilme, iletebilme amaçlarıyla kullanılabilen, taraflar arası fiziksel uzaklıkları aşmak
amacı bulunan araçlardır (Demir, 2004: 30-31).
MSY 4. madde 1. fıkra h bendi tanım içerisinde sınırlı sayıda olarak saydığı iletişim araçları
sonrasında temel olgu olarak tarafların karşı karşıya gelmemesi unsurunu belirtmiş ve buna
imk}n veren her türlü araç ve ortamı uzaktan iletişim aracı olarak kabul etmiştir. Sözleşme
görüşme ve/veya kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracı kullanılmasına rağmen bu olgu
yerine getirilmemişse mesafeli sözleşmeden bahsedilemez. Karşı karşıya gelmeme unsuru
yoruma açık olup ileride açıklaması yapılacaktır.
Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde örnek niteliğinde sayılan uzaktan iletişim araçlarına
bakacak olursak bunlar;
“Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi
fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya
ortam’’dır. Bu sayım görüldüğü gibi sınırlı sayıda değildir. “Kısa mesaj” ifadesi 27 Kasım 2014
tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne eklenmiştir.
2.3.2.4.Uzaktan Pazarlamaya Yönelik Sistem
Satıcı-sağlayıcı tarafa ait bir unsur olarak uzaktan pazarlamaya yönelik sistemin varlığı
aranmaktadır. AB Mesafeli Sözleşmeler Direktifinde “organize bir mesafeli satım ya da hizmet
sunumu sisteminin varlığı (Erten, 2009:174)” aranmıştır. İfadeden anlaşılması gereken
işletmesini mesafeli sözleşme kurmaya yönelik olarak donatmış yani mesafeli sözleşmeyi
geçici veya rastlantısal etkinlik halinde yürütmeyen (Demir, 2004: 25) satıcı-sağlayıcının
varlığıdır. 4822 sayılı kanun ile 4077 sayılı kanuna konulan 9/A maddesinde bunu
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karşılayacak ifade bulunmazken, 6502 sayılı kanundaki tanımda “uzaktan pazarlamaya yönelik
sistemin bulunması” ile direktife uygun düzenleme getirilmiştir.
2.3.2.5.Mesafeli Sözleşmelerin Uygulama Alanı Kapsamı İçinde Olma
MSY’nin 2. maddesinin 2. fıkrası yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı sözleşmeleri
sıralamıştır. Yönetmelik hükümlerine göre; mesafeli sözleşme hükümlerinin uygulanması için
kapsam dışında bırakılmamış olmak gerekmektedir. 27 Kasım 2014 tarihli MSY ile yürürlükten
kalkan 6/3/2011 tarihli eski MSY arasında bu açıdan farklılıklar görülmektedir.
2.3.2.6.Karşı Karşıya Olmama Unsuru
6502 sayılı kanun madde 48/1 de bu unsur “tüketici ve satıcı-sağlayıcının eş zamanlı fiziksel
varlığı olmaksızın” ifadesiyle vuku bulmuştur. Kanun maddesinde aranan bu şartın
sözleşmenin hangi aşamasında arandığı belirtilmemesi nedeniyle bir yorum sorunu vardır. Bu
şartın yorumlanış tarzı mesafeli sözleşmelerin alanını daraltıp-genişletme olanağına sahip
olacaktır. Kanımızca, aynı maddede geçen “taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar
ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim aracı kullanılması” unsuru içinde
belirtilen sözleşme aşamalarında karşı karşıya olmama unsuru aranacağı görüşündeyiz. Ancak
taraflar arası fiziksel varlığın olmaması, “hiçbir şekilde” karşı karşıya gelmeme olarak
algılanırsa tüketici aleyhine olacaktır.(Erten, 2009: 174) Örneğin, tüketici, satıcıyı internet
üzerindeki videoda görmüş ve eş zamanlı olmayan şekilde e-posta, kısa mesaj yollayarak
sipariş verip sözleşmenin kurulması halinde karşı karşıya gelmeme unsurunun sağlandığı
görüşündeyiz. Önemli olan tüketicinin malı görme imk}nı olmaması ya da mal hakkında yeterli
bilgiye ulaşamamış olması nedeniyle aldatılma olanağının bulunması durumudur.
2.3.3.Mesafeli Sözleşmelerin Türleri
Mesafeli sözleşmeler türlerine ayrılırken sözleşme görüşme veya akdedilmesi sırasında
kullanılan iletişim araçları göz önünde bulundurulmuştur.
2.3.3.1.Yazılı İletişim Araçları Kullanılan Mesafeli Sözleşmeler
Tüketicinin posta kataloğu, gazete, dergi ilanlarından ve diğer yazılı iletişim araçlarında görüp,
yaptığı seçim sonrasında siparişini vermesi ile oluşmaktadır (Aslan, 2006: 453). Ayrıca satıcısağlayıcı tüketici internet aracılığı ile sipariş ederken satıcı ve tüketici bir araya hiçbir zaman
gelmemektedir (Zevkliler ve Gökyayla, 2014: 103).
2.3.3.3.Telefonla Yapılan Mesafeli Sözleşmeler
Satıcı-sağlayıcının tüketiciye telefonla ulaşması durumunda söz konusudur. Tüketicinin
broşür, dergi ilanı gördükten sonra arayarak sipariş verdiği hallerde yazılı iletişim araçları
kullanılarak yapılan sözleşme kabul edilmektedir (Aslan, 2006: 454).
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2.3.3.3.Teleshopping
Her evde olmazsa olmaz haline gelen televizyonlara reklam vermek şeklinde başlayıp reklam
yapmayı amaç haline getiren televizyon kanallarının kurulması ile gelişen teleshopping
satışları (Aslan, 2006: 455) mesafeli sözleşmelerin bir türü haline gelmiştir.
2.3.3.4.İnternet Üzerinden Kurulan Mesafeli Sözleşmeler
Bilgisayar ve internet, kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte satıcı-sağlayıcılar tarafından hem
reklam verme hem de ticaret yapma amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak
e-ticaret ve elektronik sözleşmeler gibi kavramlar gündeme gelmiştir. İnternet üzerinden
kurulan mesafeli sözleşmeler; internet sayesinde başlanan görüşmeler sonrasında elektronik
irade beyanında bulunarak kurulan sözleşmeler olarak ifade edilir (Demir, 2004: 1).
2.4.Mesafeli Sözleşme Hükümleri
Mesafeli sözleşmelerin, iletişim araçları ile taraflar karşı karşıya gelmeden kurulan bir
sözleşme olması, tüketicinin söz konusu malı inceleme fırsatının olmaması, malın özelliklerini
iletişim aracı olanağının sunduğu bilgi kadar bilmesi, sipariş ile teslim arası doğabilecek hasar
durumu ve süre uzunluğu gibi tüketici aleyhine durumlar nedeniyle tüketicinin korunması
gündeme gelmiş ve mesafeli sözleşme hükümleri taraflara birtakım hak ve yükümlülükleri
belirtmek üzere mevzuata konulmuştur.
2.4.1.Bilgilendirme Yükümü
Mesafeli sözleşmelerin kuruluşu aşamasında taraflar birbirlerini ve ticari ilişkiye girdikleri
unsurları önceden görme imk}nları olmadığı için, sözleşme konusu mal veya hizmetten
yararlanacak kişilerin yeterli bilgiye ulaşamamalarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla
bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir (Özdemir Kocasakal, 2003: 46-47).
TKHK 48. madde 2. fıkrasında “Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi
bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi
onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde
satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü
satıcı veya sağlayıcıya aittir.” denilerek satıcı sağlayıcıya yükümlülük getirilmiştir.
Bilgilendirme MSY 5. madde de bahsedildiği gibi “sözleşme kurulmasından veya teklifi kabul
etmeden önce” yapılması gerekmektedir. Bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamı ise MSY m.
5/I’de sayılmıştır. Tüketici bilgilendirilmediği veya tüketici tarafından bilgilendirildiğine dair
MSY m. 6’ya göre teyit alınmadığı takdirde sözleşme kurulmamış sayılır. 27.11.2014 tarihli
MSY ile sözleşmenin kurulmamış sayılması, eski yönetmelikteki “sözleşme akdedilmez”
ifadesindeki doktrin tartışmasını (Aslan, 2006:462) bitirmiş bulunmaktadır.
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2.4.2.Cayma Hakkı
AB Mesafeli Sözleşmeler Direktifine paralel düzenlemeler içeren 6502 sayılı kanun direktife
uyumlu olarak cayma hakkını barındırmaktadır (Bozbel, 2003: 789). 4077 sayılı kanunda,
4822 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle gelen 9/A maddesi kapıdan satışların caymaya ilişkin
hükümlerinin mesafeli sözleşmelere de uygulanmasını öngörmüştür. Eski MSY 7. maddesine
göre 7 gün içerisinde tüketiciye gerekçe göstermeksizin cayma hakkı verilmiş bulunmaktadır.
6502 sayılı Kanun’da ise, cayma hakkı ayrıca düzenlenmiş ve tüketici-alıcı lehine süre 14 güne
çıkarılmıştır. Tüketici, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında ve yönetmeliğe uygun
prosedürü izleyerek 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
cayma hakkına sahiptir (Eren, 2017: 236). Tüketici, cayma hakkına dair bilgilendirilmezse 14
günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halük}rda cayma süresi bitiminden 1 yıl sonra sona
erer. Yönetmelikte cayma hakkının uygulanmayacağı durumlar MSY 15. maddede
düzenlenmiştir.Tüketici, cayma süresi içinde malı, teknik özellikleri, kullanım klavuzu ve
işleyişine uygun kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu
değildir. (MSY m. 13/2)

3.İNTERNET ARACILIĞIYLA SATIM SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI
İnternet aracılığı ile yapılan sözleşmeler en geniş anlamda ele alındığında internet ağı
üzerinden tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulan sözleşmelerdir
(Falcıoğlu, 2004: 61; Demir, 2004: 166). Dolayısıyla internet aracılığı ile yapılan sözleşmeler,
internet üzerinde ve internet araçları kullanılarak yapılmaktadır (Sözer, 2002: 98).
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmesini diğer satım sözleşmesinden ayıran en belirgin
özelliği internetin bir araç olarak kullanılmasıdır. Bunun dışında internet aracılığı ile yapılan
sözleşmelerin hukuki nitelik ve konu olarak diğer sözleşmelerin tabi olduğu esaslardan farklı
değerlendirilmesinin gerektirecek bir husus söz konusu değildir. “Tarafların karşılıklı ve
birbirine uygun irade beyanlarının açıklanması” için farklı bir araç kullanılıyor olması, bu tür
sözleşmeleri farklı bir kategoriye sokmamaktadır (Küçükpehlivan, 2006: 49). İnternet aracılığı
ile yapılan sözleşmeler genel olarak mal satışına ilişkin sözleşmeler ile hizmet sunumuna
ilişkin sözleşmeler olarak ikiye ayrılmaktadır.
3.1.Elektronik Veri Değişimi (Elektronic Data Interchange- EDI)
EDI, bilginin bilgisayarlar arasında doğrudan değişmesidir. EDI sisteminde sözleşme ilişkisi
boyunca tüm süreç doğrudan işlemekte insan unsuru son aşamaya kadar devreye
girmemektedir. Bu sistemde bilgisayar veya bağlı araçların yazılım programlarıyla
desteklenerek alıcı konumunda olan kişilerde bulunan mevcut stokların, belli miktarın altına
düştüğü durumlarda bu durumu satıcı tarafın bilgisayarına bilgi olarak göndermek suretiyle
alım satım ilişkisini başlatmaktadır (Falcıoğlu, 2004: 60; Küçükpehlivan, 2006: 53; Sözer,
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2002: 90). Diğer bir ifadeyle düzenli ticari verilerin bilgisayarlar arasında, elektronik araçlar
vasıtasıyla doğrudan transfer edildiği sistemdir (Sağlam, 2007: 89). Burada bahsedilen
elektronik araçlar, iletişim için gerekli bilgileri göndermenin temel unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3.2.Elektronik Posta (e-mail)
Elektronik posta bir verinin bulunduğu bilgisayardan başka bir bilgisayara gönderilmesi ile
gerçekleşmektedir (Falcıoğlu, 2004: 125). İşlemi gerçekleştiren taraflar gerçek kişilerdir.
EDI’de olduğu gibi bilgisayarlar belli bir malın sayı değişmesi ile kullanıcıyı uyarması şeklinde
değil, gerçek kişi tarafların bizzat komutları bilgisayara kendilerinin girmesi ile işlem
gerçekleştirilmektedir (Sağlam, 2007: 89).
Temel olarak hukuki yönü itibariyle telgraf veya mektuptan çok farkı olduğu söylenemeyen bu
sistemde internet aracılığı ile yapılan bir sözleşme olmuş olması, sözleşmenin zamanı
bakımından fark yaratacak bir durumdur. E-mail yoluyla taraflar iradelerini birbirleri ile
karşılıklı olarak müzakere etmeleri free format olarak adlandırılmaktadır (Sözer, 2002: 92).
Ancak özet olarak ifade edilecek olursa diğer sözleşmelerden farklı olarak sadece internet gibi
teknik bir araç kullanılmasının dışında bir fark olmadığını söylemek yerinde olacaktır (Sağlam,
2007: 93).
3.3.Web Sayfaları Aracılığı ile Yapılan Sözleşmeler
World wide web (www.) olarak adlandırılan web sayfası adı verilen internete bağlı bir sunucu
ile ulaşılabilen kanallar ile yapılan sözleşmeler asıl olarak elektronik sözleşmelerdir
(Küçükpehlivan, 2006: 57). Web sayfaları üzerinden kurulan sözleşmeler ile bir mal alım
satımı konu olabileceği gibi aynı zamanda bir hizmetin de alım satımı söz konusu
olabilmektedir. Web sayfası aracılığı ile uçak bileti temini buna örnek verilebilir. İnternet
aracılığı ile kurulan sözleşmelerin en yaygın şekilde yapıldığı sözleşme türü, web sayfası
aracılığı ile kurulanıdır (Sözer, 2002: 92).
Web sayfası aracılığı ile bir hizmet ya da mal alım satımı için kullanılabilecek yardımcı öğelerin
de bulunmasını gerektirse de bu araçların kullanılıyor olması sözleşmenin niteliğini
değiştirmemektedir. Yardımcı bir araç olarak kredi kartı, banka kartı, indirim ya da para puan
kodları gibi farklı elektronik ödeme araçlarının kullanılabilmesi mümkündür (Keser Berber,
2002: 47)
Ticari amaçla kurulan web siteleri, sadece bir ticari işletmeye ait ürünlerin tanıtıldığı ve satışa
sunulduğu siteler şeklinde de kurulabilir. Bunun yanı sıra forum, pazar yeri şeklinde ikinci el
eşyaların dahi tanıtım ve satışına ilişkin web sayfaları da mevcuttur (Özdemir Kocasakal, 2003:
57).
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4.İNTERNETTE YAPILAN AÇIK ARTIRMALAR
4.1.Açık Artırmaların Tanımı ve Niteliği
eBK’da açık bir tanım yer almamakla birlikte doktrinde genel kabul gören tanıma göre
Tandoğan “Artırma suretiyle satım, önceden tespit edilen zaman ve yerde, önceden tayin edilen
şartlara göre, hazırlar arasında, fiyat birbirini izleyen tekliflerde oluşacak biçimde en yüksek
teklifte bulunan kimse ile akdedilen satımdır” şeklinde artırma yoluyla satımı tanımlamıştır
(Tandoğan, 2008:320).
TBK m. 274’e göre “Açık artırma yoluyla satış; yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek,
hazır olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır.”
Satımlar TBK m. 275’e göre farklı mahiyetlerde gerçekleşebilmektedir. Bunlardan birincisinde
satıcı ilk artıranla sözleşme başkasının daha çok fiyat teklif etmesi bozucu şartına bağlı olmak
suretiyle, icapta bulunmakta ve teklifleri kabul etmektedir. İkinci olarak ise, satıcı icaba
davette bulunmakta ve artıranların kendisinden daha çok fiyat öneren biri çıkana kadar
icaplarıyla bağlı kaldıkları bir fiyat önerisi mevcutken bir satıcının fiyatı kabul etmesiyle satış
gerçekleşir (Eren, 2017: 230-231).
Geleneksel artırmaların işleyişi ile online artırmaların özellikleri ise tam olarak
uyuşmamaktadır. Eş zamanlı gerçekleşen artırmaların online veya geleneksel usulde
düzenlenmesi arasında çok fark olmamasına rağmen, online artırmaların çoğunlukla uzun
süreli olarak düzenlendiği göz önünde bulundurularak aralarındaki farkları açıkça
belirlemekte fayda vardır. Online artırmalar çoğunlukla hazır olmayanlar arasında
gerçekleşmekte dolayısıyla günlerce hatta haftalarca devam etmekteyken, geleneksel
artırmalar aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır. Geleneksel artırmalarda ihaleyi yürüten
gerçek bir kişi varken online artırmalarda gerekli donanım ve programların kendisine
yüklendiği bir bilgisayarın açıklamaları vasıtasıyla yürütülmektedir. Ayrıca geleneksel
artırmalarda hazır bulunanlar arasında en yüksek teklif fiyatı oluştururken, online
artırmalarda belirlenen sürenin sona ermesiyle en yüksek teklif fiyatı oluşturmaktadır (İnal,
2005: 159; Yıldırım, 2002: 1313; Şenocak, 2001: 98-99).
Tüm bu farklılıklara rağmen geleneksel artırmalar ile online artırmalar arasında hukuki nitelik
arasından bir fark gözetilmemesi gerektiği düşüncesinde olanlar (İnal, 2005: 159; Şenocak,
2001: 98) olduğu gibi hukuki niteliğinin ayrı değerlendirilmesi gerektiği fikrinde olanlar
(Yıldırım, 2002: 1313) da mevcuttur.
İnternet üzerinden yapılan açık artırma sözleşmelerinin büyük kısmı, artırma firmasının, satım
konusu malları kendi adına bizzat satışa çıkarması veya açık artırma firmasının satıcı ile
alıcılar arasında bir köprü kurarak satım sözleşmesi için aracılık etmesi şeklinde
gerçekleşmektedir (Şenocak, 2001: 93). İnternet üzerinden yapılan artırmalar için online
artırmalar ifadesi de kullanılmaktadır (İnal, 2005: 157). Bu şekilde internet aracılığı ile
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kurulan sözleşmelerde, satıcı firma ile artırmada en yüksek peyi sürmüş olan katılımcının
karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları üzerine kurulmuş olmaktadır (Demir, 2004: 149).
Online artırmalar farklı şekillerde düzenlenebilmektedir. Artırmayı düzenleyen, web sitesi
sağlayıcısı olabileceği gibi, web sitesi sağlayıcısının artırmayı düzenleyen kişi olmayıp sadece
online artırma için uygun bir elektronik ortam sağlayarak teknik bir satış platformu
oluşturması da mümkündür. Bu ikinci durumda internette artırma yöntemiyle sözleşme
ilişkisine girmek isteyen satıcı ve alıcılar sözleşme ilişkisinin taraflarını oluştururken web
sitesi sağlayıcısı sözleşmeye taraf olmamaktadır (İnal, 2005: 158).
4.2.Artırma Yoluyla Satış Sözleşmesinin Türleri
Artırma yoluyla satış sözleşmesi kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır (Eren, 2017: 232-233;
Tandoğan, 2008: 321-322; Zevkliler ve Gökyayla, 2014: 110-111).
4.2.1.Cebri Artırma
Geleneksel artırmayla satış olan cebri artırma yoluyla satışta ise, satım konusu mal üzerinde
tasarruf yetkisinin kimde olduğuna bakılmamaktadır. Satışı yapan taraf malın tasarruf yetkisi
sahibi kişi değil, resmi makamlardır (Sağlam, 2007:98-99). Cebri artırma yoluyla yapılan
satışlar, satış sözleşmesinin bir unsuru olan her iki tarafın da rızasına dayalı bir işlem olması
unsurunu taşımadıklarından, gerçek anlamda bir satış sözleşmesi niteliğinde değildir
(Tandoğan, 2008: 321).
4.2.2.İsteğe Bağlı Artırma
İsteğe bağlı artırma yoluyla satımda, söz konusu eşyanın artırma ile satılması tasarrufa yetkili
olan kişinin iradesine bağlı olarak gerçekleştirilmekte, ayrıca artırma şartnamesinde
öngörülen şartları yerine getiren herkes artırmaya katılma ve pey sürebilme hakkına sahip
olmaktadır.
İsteğe bağlı artırmanın içinde bir tür olarak görmek yerine üçüncü bir ayrım olarak isteğe bağlı
özel artırmayı kabul eden yazarlar da bulunmaktadır. İsteğe bağlı özel artırmanın kamuya açık
bir şekilde bildirilmediği ve satıcı tarafından katılımın belirli bir insan grubuyla
sınırlandırıldığı artırmalar için geçerli olduğu ileri sürülmektedir. İnternet ortamında
gerçekleştirilen artırma yoluyla satım sözleşmeleri ise şimdilik sadece isteğe bağlı olarak
düzenlenmektedir. Bu sebeple cebri artırma yoluyla satışın da geleneksel artırmalar ile online
artırmalar arasındaki farklardan biri olduğunu şu an için söylemek mümkündür (Gezder,
2006: 55). İsteğe bağlı artırma sözleşmelerinde artırmanın yapılacağına dair kamuya duyurma
şartı, online artırmalar için de geçerli olup artırma firması tarafından, gerçekleştirilecek olan
artırma kamuya açıklanır (Sağlam, 2007: 99; Yıldırım, 2002: 1307). İsteğe bağlı özel artırmalar
da online artırmalar için tercih edilen usul olabilmektedir.
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4.3.İnternette Yapılan Artırmada Müzayede Usulleri
Online artırmalar bazen eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu türde artırmalar
geleneksel anlamdaki artırmalardaki gibi teklif verenler arka arkaya peylerini ileri sürmesi
yönüyle benzerlik göstermektedir. Geleneksel artırmalarda artırmaya çıkarılan malın en
yüksek fiyatı verene satılması, ihale olarak nitelendirilmektedir. Artırmayı idare eden gerçek
bir hukuk kişisidir.
Ancak online artırmalar geleneksel artırmalardan genellikle daha uzun süre devam etmesi
yönüyle farklılık göstermektedir. Online müzayedelerde artırma yoluyla olabileceği gibi
eksiltme yoluyla da ihale yapılması mümkündür. Eksiltme yoluyla yapılan ihalelerde satıcı belli
aralıklarla fiyatı düşürmekte ve belirtilen fiyatı ilk kabul eden kişi ihaleyi kazanmaktadır (İnal,
2005: 158). Artırma usulleri kısaca üçe ayrılmaktadır (Soysal, 2014: 136):
İngiliz müzayede usulünde, açık olarak ileri sürülen peyler, artırma yoluyla yenilenmektedir.
En yüksek pey verenin ihaleyi kazandığı bu müzayede usulü en yaygın kullanılan müzayede
usulüdür.
Hollanda usulü müzayede usulünde, açık artırmayı düzenleyenler tarafından yüksek bir
peyden açık artırmayı başlatmakta ve diğer pey verenler teklifi daha da düşürerek artırmaya
katılmaktadırlar. Bu usulde satıcı hiçbir alıcının almak istemeyeceği kadar yüksek bir fiyat ile
müzayedeyi başlatır. Fiyat, teklif verenlerden biri kabul edene kadar aşamalı olarak düşürülür.
Artırmaya katılanlardan biri indirilen fiyatı kabul ettiği anda müzayede sona ermektedir.
Hollanda da çiçek, İsrail de balık ve Kanada da tütün satışları bu tür müzayede ile
yapılmaktadır. Bu çeşit müzayede azalan müzayede olarak da bilinmektedir.
Kapalı usul ise, tüm pey verenlerin aynı anda tekliflerini yapması ve en yüksek teklifi veren
kişinin ihaleyi aldığı usuldür.
4.4.İnternette Yapılan Açık Artırma ve Eksiltmelerin İşleyişi
İnternet ortamı sanal bir ortam olarak karşımıza çıkmakta, dolayısıyla da geleneksel
artırmalardan yer niteliği bakımından ayrılmaktadır. Artırma doğrudan gerçek bir kişi
tarafından yönetilmemekte ancak gerçek bir kişi veya kişiler tarafından hazırlanmış bilgisayar
programları ile yönetilmektedir. Dolayısıyla hazırlar arasında gerçekleşmeyen, tarafların
beyanları arasında az ya da çok zaman farkının mevcut olduğu bir ilişkiyle karşı karşıya
kalınmaktadır. Ancak yine de açık artırmaların hazırlar arasında olması amacına uygun
düştüğü savunulmaktadır (Şenocak, 2001:100).
İnternette yapılan artırma yoluyla satışta katılımcıların teklif vermeleri için öngörülen sürelere
göre farklı yöntemler mevcuttur. Artırmaya katılma ve pey sürme süresi uzun tutulmuş ise
uzun süreli artırma (langzeitauktion), süre birkaç dakika tutulmuş ve teklif ile ihale aynı
zamanda vuku buluyorsa anlık artırma (liveauktion) yöntemleri kullanılmaktadır.
Çalışmamızda internette yapılan açık artırmaların uzun süreli artırma yöntemiyle
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gerçekleştirilenleri ele alınmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki anlık artırma gibi internet
yoluyla yapılan kısa süreli artırmalar için hazırlar arasında gerçekleştiğini söylemek internet
yoluyla yapılan artırmaların niteliği itibariyle mümkün olmayacaktır (Yıldırım, 2002: 1310).
Daha önce de bahsedildiği gibi internet yoluyla yapılan açık artırmalarda taraflar aynı yerde
bulunmak zorunda değildir ancak iletişimlerini sağlayabilmek için belirli şartları yerine
getirmek zorundadır. İhaleye katılmak isteyen alıcı ve satıcılar internet üzerinden ihale
şartnamesindeki genel şartları kabul etmeli, katılımcı bilgilerini içeren formu internet aracılığı
ile doldurmalı ve bunun karşılığında da kullanıcı adı ve şifresi edinmelidir. Ancak formda
katılımcıların verdikleri bilgilerin doğru olup olmadığını anlayacak herhangi bir denetim
mekanizması oluşturulmamıştır. Alıcı doğru bilgiler girmemiş ve kendiliğinden ortaya
çıkmıyorsa borçluyu bulma imk}nı kalmamaktadır.
Katılımcı artırmada her pey sürmek istediği seferde tekrardan kullanıcı adını ve şifresini
yazmak zorundadır. Aksi halde teklifi işleme alınmamaktadır. Katılımcılara verilen şifre
artırmayı düzenleyen firma tarafından kullanıcıya bildirilmek suretiyle değiştirilebilmektedir.
Artırmaya başlangıç için öngörülen bir bedel (startpreis) ile başlanır. Bundan sonraki fiyat
artırmaları bu bedele eklenir. Pey sürme, yazılı olarak gerçekleşir. Klasik yöntemde diğer
katılımcıları fiyat artırımları ve teklif ettikleri fiyatlar aleni değilken, online artırmalarda
katılımcılar diğer katılımcıların peylerini ekranda görebilmektedir (Yıldırım, 2002: 13191314).
Katılımcı pey sürdüğünde bu iradesi numaralandırılarak işleme alınmakta ve işleme alındığına
dair katılımcıya mail gönderilmektedir. Katılımcı tarafından verilen bu teklifin en yüksek teklif
olduğunda ya da bu en yüksek teklifi geçen başka bir teklif verildiğinde de katılımcıya mail
gönderilerek bilgilendirilmektedir. Mail yoluyla bildirimle, katılımcı bildirilen teklifi geçmek
istiyorsa bunu beyan etmesi için kendisine imk}n tanınmış olmaktadır. Yapılacak yeni teklifin
en geç ihalenin bitimine kadar karşı tarafa bildirilmesi gerekir. İhale bitişi için belirlenen süre
internet sayfasında açıkça gösterilmekle birlikte, kaç gün, saat, dakika ve saniye kaldığına
kadar ayrıntılı beyan edilmektedir.
Artırım miktarı artış firması tarafından önceden belirtilerek, her pey ileri sürüldüğünde daha
önceki teklifin en az ne kadar geçmesi gerektiği belirlenebilir. Başlangıçta artırım miktarı daha
az iken sonradan, daha fazla miktarda artırılması gerektiği de belirtilebilir. Bazı artırmalarda,
belirtilen asgari artırım fiyatı aşılmışsa asgari düzeyde artırıldığı kabul edilebilmektedir. Bu
durumda asgari artırma fiyatı aynı zamanda azami artırım fiyatı olarak belirlenmiştir.
Satıcı ihale yapılmadan önce artırma sonucunda ulaşılması gereken asgari bir bedel
(mindestpreis) belirlemiş olabilir. Bu bedele ulaşmayan tekliflerin kabul edilmemesi yönünde
satıcı ve satışı gerçekleştiren web sitesi sağlayıcısı arasında gizli bir anlaşma yapılabilir
(Şenocak, 2001: 94). Verilen en yüksek teklife rağmen bu teklifi yapan kişiye ihalenin
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yapıldığının bildirilmemesi durumda muhtemelen yapılan gizli anlaşma ihaleye engel
olmuştur.
Online artırmalara katılan firmalara Gittigidiyor.com ve eBay örnek verilebilir (Soysal,
2014:136).
4.5.İnternette Artırma Suretiyle Satımda Ortaya Çıkan Sorunlar
4.5.1.İnternette Açık Artırmayı Düzenleyen Firmaların Hukuki Durumu
Açık artırmayı düzenleyen firmalar farklı hukuki niteliğe sahip olabilir.
Açık artırmayı düzenleyen kişiler bazı hallerde, sözleşme yapacak tarafları bir zeminde
buluşturmayı üstlenen aracı (vermitter)dır. Bu firmanın görevi alıcı ile satıcı arasında iletişimi
gerçekleştirerek, satım sözleşmesinin taraflar arasında kurulduğuna dair mail gönderme,
tarafların satılan malı göndermesi, sigorta işlemleri ve bedelin ödenmesi gibi işlemlerde köprü
vazifesi yapmaktır. Bu durumda internet sağlayıcısının tellaklık görevini üstlendiği ileri
sürülebilir. Ayrıca açık artırmayı düzenleyen kişiler satılanı kendi nam ve hesabına satmakta
ve satım sözleşmesinin kendileri ile alıcı arasında yapıldığını alıcıya bildirmiş ise, artırmayı
yapan ile ihaleyi kazanan kişiye satılan malı göndermesi, sigorta işlemleri ve bedelin ödenmesi
gibi ikincil konularda da görüşmeleri yapmışsa yalnızca aracı sayılmamakta, alım satım
komisyoncusu sayılmaktadır (Yıldırım, 2002: 1314).
Son olarak artırma firmasının kendisine ait malların artırma yoluyla satışını yapması da
mümkündür. Bu durumda artırma firması aynı zamanda satıcı olmaktadır.
4.5.2.Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiye Uygulanması Gereken Hukuk Sorunu
İnternette artırma suretiyle satım, malını artırma suretiyle satıma sunan (satıcı- Anbieter),
artırmayı gerçekleştiren artırma firması (online artırmalarda web sitesi sağlayıcısı-Versteiger)
ve artırmaya katılan ve pey süren (alıcı-Bieter) taraf olmak üzere üçlü bir ilişkidir.
4.5.2.1.Artırmaya Konu Şeyin Sahibi ile Artırmayı Gerçekleştiren Firma Arasındaki İlişki
Artırma firması bu ilişki ile satım konusu şeyi web sitesinde satışa sunmak, artırma süresince
gerekli olan işlemleri yerine getirmek ve tarafları bilgilendirmek için altyapıyı sunmaktadır.
Satım konusu şeyi artırma firmasının temin ettiği bu sebeple aralarında satım sözleşmesi
ilişkisinin kurulduğunu söylemek yerinde bir değerlendirme olmayacağından, taraflar arasında
bir iş görme sözleşmesi çeşidi olan vek}let sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu söylenebilir
(Yıldırım, 2002: 1315). Ayrıca bu vek}let ilişkisi, tellallık ve alım-satım komisyonculuğu
hükümlerinin uygulanmasını gerektiren özel bir vek}let ilişkisidir (Şenocak, 2001: 103).
Vek}let sözleşmelerinde ücret zorunlu bir unsur olmamasına rağmen ihale bedeli üzerinden
belli bir oranda bedelin işin görülmesi sonucu artırma firmasına verilmesi mümkündür.
Artırmayı düzenleyen firma, sadece aracılık etmişse mal sahibinden “insertionfee” adı verilen
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%025 ile %4 arası katılım ücretine, ayrıca aracılık etmenin yanı sıra satım komisyoncusu gibi
hareket etmişse ihaleyi kazanandan da “listingfee” adı verilen %025 ile %5 arasında bir ücrete
de hak kazanmaktadır. Artırma firması daha sonra sözleşmenin ifası sebebiyle ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıklardan etkilenmeyi engelleyebilmek adına almış olduğu bu ücretin
sadece tarafları bir araya getirmekten kaynaklanan bir ücret olduğuna ilişkin baştan
bildirimde bulunmaktadır. Bazı açık artırma firmaları ise bunun yerine belli zaman
aralıklarıyla üyelik ücreti almaktadır (Yıldırım, 2002: 1315).
4.5.2.2.Artırmaya Katılan Alıcı ile Artırmayı Gerçekleştiren Firma Arasındaki İlişki
Artırmayı gerçekleştiren firma satım konusu malı satın alıp daha sonra satışa sunmuyorsa,
artırmaya katılan alıcı ile artırma firması arasında satım sözleşmesi ilişkisi kurulduğu
söylenemez. Artırma firmasının asıl işlevi, artırmaya uygun ortam hazırlamaktır. İnternet
sitesini yazılımlarla elverişli hale getirmeli, artırmaya katılanların tekliflerini mal sahibine
iletmelidir. Artırmaya katılanlar, artış firmasına bir bedel ödemek zorunda değildir, ancak bu
aralarında bir hukuki ilişkinin bulunmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Artırmaya katılan (alıcı)
ile artış firması arasında vek}let sözleşmesi ilişkisi vardır (Şenocak, 2001: 103; Yıldırım, 2002:
1317).
4.5.2.3.Satıcı ve Artırmaya Katılan Kişi Arasındaki İlişki
Satılmak için web sitesine bilgileri aktarılan bir şey için hakkı sunan kişi ile artırmaya katılan
arasındaki ilişki satım sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir.
Taraflar arasında sözleşmenin meydana gelişi konusunda bilhassa TBK. 275’te öngörülen
kabullere aykırı düşmemek şartıyla genel hükümler uygulanmalıdır. Tarafların karşılıklı ve
birbirine uygun irade beyanında bulunması, başka bir deyişle icap ve kabul beyanları, satım
konusunun ve satış bedelinin belirli ya da belirlenebilir değerde olması satım sözleşmesinin
zorunlu unsurlarından olup, bir sorunun çıkması halinde sayılan bu unsurlarda eksiklik olup
olmadığı incelenmelidir. Online artırmalarda, sözleşme iradesinin beyanı için elektronik
ortamda “kabul ediyorum” ifadesinin seçilmesi yeterlidir.
Sözleşmenin artırma firmasının tek taraflı olarak düzenlediği, genel işlem şartları niteliğindeki
ihale şartnamesinde yer alan şartlar altında direkt kurulduğunu ileri sürmek doğru
olmayacaktır (Demir, 2004: 149). İnternette web sayfasında malın satışa arz edilecek biçimde
yer verilmesi kural olarak icaba davettir. Ancak web sayfasında ayrıca bu beyanı ile kesin bir
satış iradesini belirttiğini açıklayan artış firması için bu beyanı icap olarak kabul edilmelidir.
Online artırmalarda satım işlemi elektronik ortamda devam eder. Taraflar gerekli şartları
kabul ettiğinde bilgisayar programı artırmaya katılanın bilgisayarına indirildiği için, bu şekilde
karşı tarafa iletilen hukuki beyanın icap olduğu söylenebilir (Yıldırım, 2002: 1318). Yani bu
aşamada alıcının beyanı icap mahiyetindedir.
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Açık artırmada satılmak için web sayfasına konulan malın sahibi asgari bir satım bedeli
belirleyebilmekte, bunu artış firmasına beyan edebilmektedir (Şenocak, 2001: 108). Bu türlü
beyanlar satıcı için mevcut beyanını icaba davet haline getirmektedir. Ayrıca genel işlem
şartlarında belirtilen en yüksek fiyat üzerinden sözleşmenin kurulmuş olacağına dair hüküm
satıcının beyanını icaba davet olmaktan çıkarıp, icap beyanı haline getirmez. Diğer hallerde de
genel işlem şartları ile teklifi kabul edip etmeme serbestisinden feragat edilmesi TMK m. 23/1,
TMK m. 2 ve TBK m. 21 çerçevesince ele alınmalı ve hükümsüz kılınıp kılınmayacağı
incelenmelidir (Yıldırım, 2002: 1318).
4.5.3.Sözleşmenin Kuruluş Aşamasında Ortaya Çıkan Sorunlar
Sözleşmenin kuruluş aşamasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözümü için Borçlar Kanunu
genel hükümlerine bakılması gerekmektedir.
Online artırmalarda da, taraflar arasında kurulan anlaşmanın geçerli olup olmadığının tespiti
için, taraflarının kimliği ile edimin belirli veya belirlenebilir olması yeterlidir. Sözleşmenin
kurulabilmesi için gerekli olan esaslı unsurlar olan satım konusu mal, satım bedeli ve tarafların
birbirlerine karşı borçlusu oldukları edimin ifası gerekmektedir. Bu esaslı noktalar dışında
kalan hususlarda bir eksiklik veya anlaşmazlık olması durumunda sözleşme ilişkisi yine de
TBK m. 2/1 hükmü gereğince kurulmuş sayılmaktadır.
Kişinin bilgilerini siteye yanlış bildirmiş olması durumu da mümkündür. Bu takdirde ihaleyi
kazanan kimsenin o kimse olup olmayacağı sorunu doğmaktadır. Teknik bilgi sahibi kişiler için
halin tespiti oldukça kolay olup, IP adresinin saptanmasıyla işlem sahibinin tayini mümkün
kılınmaktadır.
Sözleşme esnasında en çok karşılaşılabilen sorunlardan biri irade sakatlığı durumlarıdır. Fiyat
teklifi verenin 10 bin TL fiyat teklifinde bulunmak iradesiyle 100 bin TL yazım yanlışında
bulunması durumunda, kendisinden sözleşmeden doğan bedelin ödenmesi talep edildiğinde,
hata def’ini ileri sürerek BK m. 24/3’te düzenlenen esaslı hata türlerinden beyan hatasından
yararlanmak suretiyle iptal hakkını kullanabilir. Ayrıca alıcının mail aracılığı ile bu iptal
hakkını kullanabilmesi mümkündür (Yıldırım, 2002: 1319).
4.5.4.Sözleşmenin İfası Aşamasında Ortaya Çıkan Sorunlar
Sözleşme ihale şartlarında sözleşmenin ifasının nasıl gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Online
artırmalar genellikle herkesin katılımına açık olması ve dünyanın neresinde olunursa olunsun
katılabilme imk}nının mevcut olması dolayısıyla, mal sahibi, artırmayı düzenleyen kuruluş ve
ihaleyi kazanan kişilerin farklı yerlerde olduğu durumlarda sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Eşyanın depolanması, satış bedelinin bankada muhafazası, gümrük sorunları ve paranın
gönderilmesi gibi birçok sorunla karşılaşılabilmektedir. Bu durumda ilk olarak MÖHUK m.
24/1’e dayanarak taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde sözleşmeye uygulanacak hukuku
aralarında seçebilirler (İnal, 2005: 163). Taraflar herhangi bir hukuk seçimi yapmamışlarsa
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borcun ifa yeri objektif bir bağlama noktası olup, uygulanacak hukuku belirleyecektir. (MÖHUK
m. 24/2) Borç ilişkisinin ifa yerinin somut olayda belirlenememesi durumunda “sözleşmenin
en yakın irtibat halinde bulunduğu yer hukuku” uygulanacaktır (Güngör, 1997: 111). Ayrıca
belirtmek gerekir ki taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu tüketici sözleşmeleri söz konusu
olduğunda, sözleşmeye uygulanacak hukukun serbestçe tayin edileceğine ilişkin kural mutlak
değildir. Türk Hukukunda tüketiciyi koruma maksadıyla oluşturulmuş Tüketici Koruma
Hakkında Kanunu kamu yararınadır. Bu sebeple tüketicinin bulunduğu yerin Türkiye olması
durumunda uygulanacak hukukun belirlenecek şartları asgari düzeyde TKHK’na göre
belirlenecektir (İnal, 2005: 164; Güngör, 1997: 104-105).
Genellikle satış bedelinin malın tesliminden önce ödenmesi gerekmektedir. Ancak ihaleyi
kazanan kişinin belirtilen süre içerişinde bu bedeli göndermediği durumlar mevcuttur. Bu
durumda artırmayı düzenleyen firma bedelin, belirli bir süre içerinde ödenmesi gerektiğine
dair bilgilendirme mailiyle birlikte, bu süre içinde ödenmediğinde daha sonraki artırmalara
katılamayacağını beyan eder. İhaleyi kazanan bedeli yine ödemezse bu durumda, sonraki
artırmalara katılımı önlenmektedir.
Sözleşmenin kurulması ile yarar ve hasarın ne zaman geçeceğine ilişkin sorunlar da gündeme
gelebilmektedir. TBK m. 208’e göre, kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede
öngörülen özel koşullardan doğan ayrık h}ller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır
satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir. Online
artırmalarda geleneksel artırmalardan farklı olarak, sözleşmenin kurulması ile ifanın
gerçekleşmesi arasında önemli bir zaman aralığı mevcut olmaktadır. Dolayısıyla yarar ve
hasarın intikalinden ziyade, satıcıda kalması hakkaniyetli bir yaklaşım temsil etmektedir.
Geleneksel artırmalarda mülkiyet, ihale ile alıcıya geçmektedir. Artırmada taşınır bir mal alan
kişi, onun mülkiyetini ihale anında kazanmaktadır. Dolayısıyla mülkiyetin devri için alıcının
malı teslim almasına gerek yoktur (İnal, 2005: 161). Artırmadan alınan taşınmazın mülkiyeti,
ancak tapu siciline tescille alıcıya geçecektir. Artırma görevlisi, satış tutanağında gösterilen
taşınmazın alıcı adına tescilini hemen tapu idaresine bildirir. İsteğe bağlı özel artırmalarda
mülkiyetin geçmesi genel hükümlere tabidir. (TBK m. 279)
Ancak internette kurulan artırma suretiyle satım sözleşmeleri hazırlar arasında yapılan bir
sözleşme olmaktan ziyade adeta gaipler arasında kurulan bir sözleşmedir. Alıcı, satım konusu
taşınırı göremez ve tanıtıldığı gibi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip değildir.
Ayrıca malın önemsenemeyecek kadar kısa bir süre içinde alıcıya teslimi neredeyse
imk}nsızdır. Tüm bu sebepler ele alındığında TBK m. 279 hükmünün online artırmalar için
kabul edilemeyeceği dolayısıyla uygulanamayacağı göz önüne alınmalıdır. Sonuç olarak online
artırmalarda mülkiyetin intikali, malın alıcıya teslimi yani zilyetliğin devri ile gerçekleşecektir
(İnal, 2005: 162; Sağlam, 2007: 101; Şenocak, 2001: 110; Yıldırım, 2002: 1322).
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Ayrıca katılımın bilgisayar ortamında gerçekleşmesi dolayısıyla katılımcıların hayali kişiler
yaratması da mümkün olsa bile bu gerekçe, internette yapılan açık artırma yoluyla satışların
geçersiz olması için yeterli bir dayanak değildir. Sözleşme taraflarının kimliği, beyanlarının
içeriğinin gerçekliği konusundaki endişe diğer internet üzerinden yapılan işlemler için de
geçerli olmakta, bu sorun elektronik imza türlerinden dijital imza yöntemiyle aşılmaya
çalışılmaktadır. Hatta bazı artırma firmaları bir kuruluşta çalışmaları veya öğrenci olmaları
dolayısıyla web siteleri veya kuruluşlar tarafından verilen kurumsal mail adresi olan kişileri
açık artırmaya katılımcı olarak kabul etmektedir (Şenocak, 2001: 100).
4.5.5.İfa Edilmiş Sözleşmelerde Ortaya Çıkan Sorunlar
Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Avrupa Yönergesine göre bir
sözleşmenin artırma suretiyle satış sayılıp sayılmayacağı iç hukuk düzenlemelerine tabi
olacaktır. 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış
Yönetmeliği ile artırma yoluyla internette yapılan satışlara dair sorunlara çözüm bulunmaya
çalışılacaktır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun içerisinde mesafeli sözleşmeler 48.
maddede yer almıştır. Artırma konusu şey Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ise,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda madde 48 vd. düzenlenmiş mesafeli sözleşmelere
ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ayrıca artırmayı yapan firma malı kendisi iktisap etmeyip,
sanal ortamda sunumunu yapmakla yetiniyorsa bu durumda sözleşme alıcı ve satıcı arasında
kurulacağından, artış firması ister adi işler ister ticari işler tellalı sayılsın Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun kapsamında sorumlu tutulamayacaktır (Yıldırım, 2002: 1323).
Ayıba karşı tekeffül hükümleri yedek hukuk kuralları olduğu için sözleşme ile alıcı ve satıcı
aksini kararlaştırmakta serbesttir. Ancak TKHK’nun uygulama bulduğu alanlardaki
sorumluluğun sözleşme ile kaldırılması, sözleşme ile mümkün değildir. TKHK kapsamı
dışındaki alanlarda ise sorumsuzluk anlaşmaları hukuka, ahlaka, adaba aykırı olmadığı sürece
geçerli olacaktır.
Satış için internet ortamında alıcılara sunulan şeyin, kişiler tarafından artırmaya katılmak
suretiyle ihale yoluyla alınması satım sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Eski Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik’te madde 11/I/d’ye göre açık artırma yoluyla akdedilen
sözleşmeler kapsam dışıydı. Ancak kullanılan “açık artırma” ifadesi bilinçli veya bilinçli
olmaksızın ihtiyari özel artırmalardan bahsetmemiş, dolayısıyla ihtiyari özel artırmaları
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin düzenleme alanı dışına itememiştir (Gezder, 2006:
54-55)
Online artırmalar satım sözleşmesinin bir türünü oluşturan ve daha ayrıntılı olarak 27.11.2014
tarihli Mesafeli Sözleşme Yönetmeliği’nde düzenlenmiş olan mesafeli sözleşme türlerine
girebilmektedir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ön bilgilendirme yükümlüğü başlıklı 5.
maddesi 5. bendi uyarınca “Açık artırma veya eksiltme yoluyla kurulan sözleşmelerde, birinci
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fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerin yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere
yer verilebilir.”
Dolayısıyla Yönetmelikte düzenlenen,
“-Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
-Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı veya
sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya
sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
-Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikâyetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı
iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgiler yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere yer
verilebilecektir.”
Ancak ayrıca belirtmek gerekir ki artırmanın Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin kapsamında olup
olmadığı belirlemek için madde 2’de sıralanan konulara bakılmalıdır. Örneğin, taşınmaz satımı,
devre mülk satımı ve konut kiralama gibi konular Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğince
kapsam dışı bırakılmıştır.

5.SONUÇ
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmeleri esas olarak elektronik sözleşmeler ve satım
sözleşmeleri kavramlarına dayanmaktadır. Elektronik sözleşmeler internet aracılığı ile
kurulmakta, borçlar hukukunun temel taşlarından olan sözleşme ilişkisinin temel aldığı
tarafların birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanları ile doğmaktadır. Sözleşme ilişkisinin
kurulması esnasında araç olarak internetin kullanılıyor olması sorun olduğu noktalarda farklı
şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. İnternet aracılığıyla yapılan çok sayıda hukuki işlemin
sadece bir türü olan internet aracılığı ile satım sözleşmesi, yeni hukuki düzenlemelerle
tüketiciyi korumaktadır. Özellikle de gelişen teknolojiyle meydana gelen hukuki ilişkiler
çeşitlendiği ve arttığı için tüketici açısından yeni düzenlemeler yapmayı gerekli kılmıştır.
Tüketiciyi koruyan hükümlerin daha ayrıntılı olarak düzenlendiği Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ile değişen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, internet aracılığı ile yapılan
satım sözleşmelerine de yansıyan hükümlerin genişlemesini sağlamıştır. İnternet aracılığı ile
yapılan satım sözleşmeleri hukuki nitelik olarak mesafeli sözleşmeler içerisine girmiş
olduğundan, 2011 tarihli eski Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik yerine 2014 tarihli
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çıkarılarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun’la uyumlu hale getirilmiştir. Özellikle internet aracılığı ile yapılan sözleşmelerden doğan
sorunlarda, elektronik posta aracılığıyla, web sayfaları aracılığıyla ve elektronik veri değişimi
şeklinde kurulan sözleşme ilişkisinin hazırlar arasında veya hazır olmayanlar arasında kurulan
sözleşme ilişkisi olması önemli noktalardır. İnternet aracılığı ile yapılan sözleşmelerin hazırlar
arasında mı hazır olmayanlar arasında mı gerçekleşen bir sözleşme olduğunu belirlerken
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dikkat edilmesi gereken unsur, taraflar arasında kesintisiz bir ilişkinin mevcut olup olmadığına
ilişkin inceleme ile anlaşılacaktır. Ancak kural olarak internet aracılığı ile kurulan satım
sözleşmeleri hazır olmayanlar arasında kurulan bir sözleşme olarak ele alınmalıdır. İstisnai
olarak karşılıklı irade beyanlarının arasında kesintiye uğramadan karşı tarafa iletilebileceği
internet aracılığı ile satım sözleşmelerinin ise, hazır olanlar arasında sözleşme ilişkisi olduğu
kabul edilmelidir.
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Türkistan 20.yüzyıla Çarlık Rusya’sının vassalı, kısıtlı haklara sahip emir ve hanlar yönetimi
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and under the rule of khans with limited rights. A team of young people, united with the goal of
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strong reformer, remained in the history stages with their reformist, scholar, journalist and
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1.GİRİŞ
Asırlardır İslam aleminin kutsal mekanlarından sayılagelen Buhara-i Şerif 19.yüzyılda çok
zayif, fakir de olsa, bağımsız bir emirlik statüsünü korumaktaydı. Emparyalist ülkeler safında
kendi payını almak için mücadele eden Çarlık Rusyası Türkistan’a doğru ilerlemekteydi. 23
Haziran 1868’de imzalanan anlaşmaya göre Buhara Emirliği Rusya himayesini kabul etmek
zorunda kaldı. 18 Eylül 1873’te bir tane daha anlaşma imzalandı ve Buhara Emirliği’nin
özgürlüğü daha da kısıtlandı. 1868, 1873, 1885, 1894, 1900 tarihteki anlaşmalar1 sonucunda,
Buhara sözde bağımsız ama gerçekte sadece iç yönetimle sınırlı bir ülke olarak 20.yüzyıla girdi.
Zaten çok kadim usullarla varlığını sürdüren devlet yerel sanayi, tarım ve benzeri tüm
alanlarda yolsuzluğa uğradı. Böyle bir ortamda, bir takım ziyalılar (aydınlar) ülkede eğitime
güç vererek Buhara’yı kalkındırmak istediler. Halk da onları yenilikçi - Ceditçi olarak
adlandırdı. İşte Abdurrauf Abdurrahimoğlu Fıtrat Buhara Çeditçileri arasında yetişen bir
aydındı.
Abdurrauf, 1886 yılında Buharalı bir tüccar ailesinde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini
Buhara’daki Mir-i Arap medresesinde aldı, sonraki yıllarda Hicaz’a gidip hacı oldu, Hindistan
seyahetinde bulundu. 1908 yıldan itibaren aktifleşen ceditçilik hareketine katılıp, onlarında
desteği ve önerisiyle İstanbul’da eğitimini devam ettirdi. 1909-1914 yılları arasında
İstanbul’da yaşayan Fıtrat “Buhara Ta’mım-i Maarif Cemiyet-i Hayriyesi”nin kurucularından
biri oldu. Ayrıca İstanbul’da çıkan Tearüf-ü Müslimin, Hikmet dergilerinde yazdı ve en önemli
eserleri “Münazara” ve “Seyyah-i Hindi”, “Sayha” kitaplarını yazdı ve neşrettirdi.
1. Fıtrat’ın İstanbul Dönemi ve Eğitimi
Çarlık Rusya’sı Buhara Emirliği’yle yaptığı antlaşmalar sonucunda Buhara’ya daha çok tüccar,
fabrikatör, sermayeci gönderdi. Emirlik de onlara özel haklar tanımak, vergilerden muaf
tutmak zorunda kaldı. Böylelikle, çok kısa bir zamanda zaten çok kritik durumda olan yerli
esnaf Rusya’dan gelen mallar ile rekabet edemiyip, işini kaybetti. Rusların ülkeye yerleşimi,
müdahalesi yükselirken yerli halkın hayatı daha da zorlaşmakta, devlet erkanları arasında ise
rüşvet, gayriresmi faaliyet türleri çoğalmaktaydı. Böyle bir ortamda bir takım eğitimli kişiler
bulundukları mevcut durumu sorgulamaya ve kurtuluş çarelerini aramaya başlamıştır. Hac,
ticaret ve diğer amaçlarla yurtdışına çıkan kişiler bölgenin ne kadar kötü durumda olduğunu
hissetmiş ve söylemeye başlamışlar. Başta yerli burjuvazi olmak üzere eğitimli, düşünceli
kişiler toplumsal kalkınmanın ancak eğitimle gerçekleşebileceğini savunmuşlar. Çünkü,
mevcut medreseler, her türlü eğitim vakifleri ihtayaçları karşılayamaz durumdaydı. Halk bu
maksat üzerinde birleşmeye başlayan toplumu Ceditçiler yani yenilikçiler olarak
1

Özbekistan Milli Ansiklopedisi, 7.cilt, Taşkent, 2004,s.266
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adlandırmıştır. Ama Ceditçilik tüm Rusya Müsülmanlarını kapsayan bir hareketti. Buhara’daki
ceditçiler kendilerini Yaş Buharalılar olarak tanıttılar. “Yaş” Özbek Türkçesinde “genç”
anlamını verir. Genç Buharalılar derken, üyeleri gençlerden oluşan bir hareket değil, gayesi
genç olan bir hareket düşünülmelidir.
Genelde Türkistan’da, özelde Buhara Emirliği’nde Ceditçilik hareketi 1905 yılından sonra
aktifleşti. 1905 yılında Rusya’da gerçekleşen halk ayaklanması sonucunda Çar II.Nikolay Duma
(danışmanlar meclisi) oluşturmuş, ülkeye dahil olan halklara sosyal, siyasi, dini ve kültürel
bazı haklar tanımış. Bazı kaynaklarda meşrutiyet olarak anılan dönem 28 Şubat 1917
devrimine kadar devam etti.2 Böylelikle, Rusya müsülmanları milli uyanışa doğru ilerlediler.
18 Haziran 1909’da Buhara ceditçileri “Terbiye-i Etfal” (Çocuklar terbiyesi) hayriye cemiyetini
kurdular. Cemiyetin birinci maksadı İstanbul’a öğrenci göndermekti.3 Seçilmiş öğrenciler
Osmanlı okullarında müellim olarak yetişmeleri ve Buhara’ya geri dönerek toplumu eğitmeleri
beklenmekteydi. İstanbul’a gönderilen ilk grup öğrenciler şunlardı: Osman Hoca, Polat
Hocaoğlu, Ata Hocaoğlu, Mahzar Mahzum, Burhan Mahzumoğlu, Mukim Bek ve Abdurrauf
Fıtrat. 4 Onun İstanbul’a tam olarak ne zaman geldiği ve ne zaman döndüğü hakkında farklı
görüşler mecvut. Yaklaşık 30 senedir Fıtrat üzerine araştırmalar yapan ve Fıtrat’ın 5 ciltlik
eserlerini neşre hazırlayan prof.dr.Hamidulla Boltaboyev’e göre, Fıtrat 1909 yılının Eylül
ayından 1914 yılının ilkbaharına kadar İstanbul’da yaşamıştır.5 1911 yılına gelindiğinde
İstanbul okullarında Buharalı talebeler 15, 1912 yılında ise 30’a ulaştı ve öğrencilerin
ihtiyaçlarının bir kısmını cemiyet karşılamaktaydı.6
İstanbul’da Türkistanlıların birçok tekkesi mevcuttu. Genelde, Türkistan’dan gelen hacı
adayları, dervişler, tüccarlar, talebeleri ağırlayan tekkeler misafirlerin saray ile iletişimini
sağlamada da yardımcı olmuş. Diğer bir ifadeyle, tekkeler Türkistanlıların ilk durağı olarak
hizmet vermiş. Buhara’dan gelen öğrenciler de ilk olarak tekkelere yerleştiklerinde hiç kuşku
yoktur. Hamidulla Boltaboyev Fıtrat’ın Sultantepesi Özbekler tekkesi’ne yerleştiğini ve
tekkenin kayıt defterinde ismi geçtiğini ifade eder. Dergah kayıtlarından anlaşıldığına göre,
Fıtrat 1909 yılının eylül ve ekim aylarında Hacı Abdurrauf Buhari tekkede misafir olmuştur.
Daha sonra, Sultantepe’ye yakın konumda olan Vaizin medresesi’nden hücre alıp, orada hem
tahsil görmüş hem müderrislik yapmıştır. Vaizin medresesi’nin tarihçesini araştırmadan
Fıtrat’ın İstanbul döneminin geri kalan kısmını oluşturmak mümkin olmadığı belli oldu.7
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Abdurrauf Fıtrat’ın İstanbul’daki eğitimi hakkında farklı görüşler mevcuttur. Timur Kocaoğlu
nüfuslu darülfunünlerden birinde, Baymırza Hayit Müellimler jimnazisinde, Zeki Validi Togan
Vaizin medresesinde eğitim gördüğünü ileri sürmektedir. Bize göre, kaynaklar içinde daha
güvenirlisi en son kaynaktır. Çünkü, Fıtrat’ın şu medrese ile bağlı faaliyeti aynı yazarın diğer
eserinde de dile getirilmiştir.8 Boltaboyev, bu konuda ne kadar israrlı olmasına rağmen
kronolojik yönden bu gerçeği kabul etmek zordur. Zira, Medreset’ül-Vaizin’in açılış tarihi
araştırmalarda Aralık 1912 olarak gösteriliyor.9 Eğer Fıtrat gerçekten Medreset’ül-Vaizin’de
eğitim gördüyse, Eylül 1909’dan Aralık 1912’ye kadar hiçbir yerde okumamıştır ve bu da
mantiki olarak kabul edilecek bir hakikat değildir.
İstanbul’a yerleşen Fıtrat ve diğer Buharalı gençler hemen bir cemiyet kurdular. Buhara’daki
esas “Terbiye-i Etfal” cemiyetinin şubesi olarak açılan “Cemiyet-i Tamimi Maarifi Buhara”
hayriye cemiyetinin kurucuları arasında Mukimbek, Sadik Aşurzade ve Gulcalı Abdüleziz,
Osman Hoca gibi şahsiyetler de vardı. Cemiyet Fıtrat ve Osman Hoca tarafından yönetiliyordu.
Nizamnamesi resmi ve açık bir şekilde ilan edilen cemiyet ismine uygun bir şekilde Buharalı ve
Türkistanlıların eğitimini temin etmede mühim işler yaptı. Cemiyet Buhara ve Türkistanlı
öğrenciler için İstanbul’daki okullardan kontenjan alır, yeni gelen öğrencilere konaklama ve
ders hazırlıkları gibi yardımlar sunardı. Fakat İstanbul ve Buhara’daki cemiyet üyeleri kimseye
sır vermeden ve birbirleriyle doğrudan iletişime geçmeden çalışıyorlardı. İstanbul’daki
öğrenciler ülke havadislerinden düzenli olarak haberdar edilirdi. Buna yönelik kabul edilen
belli işaretler vardı. Onun harıcında cemiyet, Türkistan ve Buhara’dan Hicaza giden yolcuları
ağırlar, onları fikri aydınlatmaya çalışırdı.10
Abdurrauf Fıtrat ve diğer Türkistanlı ceditçiler İstanbul’da eğitim görmekle beraber yukarıda
sözünü yürüttüğümüz cemiyet faaliyetiyle bizzat meşgül olmuşlar. Ayrıca, ülkede siyasi ve
ictimai hareketlerinin izleyicisi olmuşlar. Bir yandan İttihat ve Terakki fırkası gittikçe sesini
duyurmaya başlarken, diğer yandan milliyetçi Genç Türkler her cebhede etkin olmaktaydı. İşte
böyle bir ortamda kendi görüşlerini geliştiren Fıtrat İstanbul’da bir çok ünlü kişiler, yaygın
basınlarla muhattap olmaya muvaffak olmuştur. Fıtrat İstanbul’da İttihat ve Terakki Cemiyeti
gibi milliyetçi ve Sırat-ı Müstakim gibi İslamcı çevrelerle yakın ilişki kurdu.11 Sırat-ı Müstakim
ve diğer İstanbul basınları Buhara’da Fıtrat gelmeden önceki yıllarda da meşhürdü. Zaten,
genelde Türkistan’da, özelde Buhara’da ceditçiliğin gelişiminde Osmanlı’da ve diğer İslam
ülkelerinde yayınlanan basının büyük payı vardır.
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2. Buhara’da Basının Gelişimi
Dünya Türkleri arasında matbuatın ortaya çıkışı ilk önce Osmanlı’da gerçekleşmiştir. Aslında
Osmanlı da bu konuda Batı’dan geç kalmıştır. Osmanlı toprakları ve ayaletlerinde azınlıklar
tarafından ilk gazete tecrübe edildiyse de, ilk ulusal ve ilk Türkçe gazete 1 Kasım 1831’de
Takvimi Vakayi adında çıkmıştır. Matbaa ve diğer birçok yenilikte olduğu gibi Türkçe ilk
gazetenin kurulması da devlet eliyle yapılmıştır. Osmanlı’da basın organlarının batılı anlamda
işlev görmesi ve devletten bağımsız olarak ortaya çıkması ancak 1860’dan sonra olmuştur.12
Türkistan’da ise basın 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Bu bakımdan, en büyük Türk halkın
oturduğu Türkistan’da basın hareketleri de Batı Türklerini taklitle başlamıştır. 13 Türkistan’da
ilk gazete 1870 yılında “Turkistanskie vedimosti” adında Rus dilinde başlamıştır. Türkistan
general-gubernatorluğunun resmi yayını sayılan gazetenin daha sonra Özbekçesi de basılmış
ama halkın sesini duyuramamış, halktan yana yayın olamamıştır. Fakat Osmanlı ve diğer İslam
aleminden gelen matbuatın etkisiyle 1905’te ilk milli, özel gazeteler basılmıştır. Bu konuda
Buhara Ceditçiliğinin tarihnevisi Sadrettin Ayni’nin hatıralarına başvurmakta fayda vardır.
Rus-Japon savaşı başladı. Savaş sebep ara sıra gelmekte olan “Tercüman” gazetesi Buhara’da
daha çok yayılmaya başladı. Hindistan’dan “Hablalmatin”, Mısır’dan “Çehranema” ve “Perveriş”
adında Farsça gazeteler gelip, savaş havadisleri için gazete okumak isteyenlere farklı fikirler de
sundu. Rusya Müslümanları arasında mühtelif ismler ile Türk-Tatar gazeteleri çıkmaya başladı
ve o gazeteler Buhara’ya da geldi.14 Türkiye’de inkilaptan sonra neşredilen “Sırat-ı Müstakim”
mecellesini mütalaa etmeye muveffak olduk. İşbu yayın dini, ilmi, ictimai, siyasi ve edebi bir
yayın olup, merkez hilafetinin en büyük ve ulu kişilerinin iştirakıyla çıkardı. Bu yayında siyasi
ve ictimai inkilaplar ayet ve hadislerle tetbik edilerek yazıldığından, bizim fikrimizde de esas
değişimler yaşandı.15 Fıtrat ve diğer ceditçiler işte bunun gibi gazetelerin etkisi altında
Ceditçiliğe katılmış ve büyük ihtimalle gazetenin tesiriyle İstanbul’a gelmeyi tercih etmiştir.
Fıtrat daha Buhara’daki medrese eğitimindeyken yurtdışında hazırlanan bir takım dergi ve
gazetelere tanık olmuş. Kazan’dan Buhara’ya seyahet eden ünlü terakkiperver ulema
Abdurraşid İbrahim şöyle yazıyor: “Ben Buhara’dayken, Rusya’nın Kazandan gelen memürü
Buhara medreselerini teftiş etmeye başladı. Bu günün talebeleri arasında “zararlı” yayınlar
yayılmış ve bazı mecellelerde heyacanlandırıcı makaleler de yazılmıştır”. 1907’de gerçekleşen
hadiselere bağışlanmış işbu hatıra sonunda ulu ellame talebelerin faaliyetine tan vererek,
“Buhara’nın geleceği şu kabiliyetli talebeler elindedir”, diyen sonuca varır.16
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İstanbul’a gelince de yurtdışında çıkarılmakta olan ve medrese eğitiminden tanık olan “Türk
Yurdu”, “Sırat-ı Müstakim”, “Tearüf Müslimin” gibi yayınlarla yakın ilişki kurdu. Özellikle,
Mehmet Akif Ersoy’un editörlüğünde yayınlanan “Sırat-ı Müstakim” ceridesiyle yakınlığını
tesdik edici kaynaklar çoktur. 1908 yılında İstanbul’da çıkarılmaya başlanan “Sırat-ı
Müstakim” “Din, felsefe, ulûm, hukuk, edebiyat, tarih ve siyasetten ve bilhassa ahval ve şüun-u
İslamiyet’ten” söz eden makaleleri içeren haftalık bir dergidir. Bu dergi, II Meşrutiyet’ten sonra
Osmanlı İmparatorluğu’nda yayınlanan süreli yayınlardan en tanınmış dergilerden biriydi. Bu
derginin yayın işlerine Mehmed Akif (1873-1936) bakmakta ve kendisinin çevresinde,
Rüsya’dan sığınanlar, özellikle Tatar müslümanları bulunmaktaydı. Genel olarak, “Sırat-ı
Müstakim” dergisi İsl}mcılık (Pan-İslamizm) akımının yayın organı sayılmaktadır.17 Ceridenin
1911-1914 yıllarındaki sayılarında Buhara hayatına ait ondan fazla makale ve haberler
verilmiştir. Onların çoğu Buharalı muhabir Giyasettin Hasani’ye ait ve ya yazarı belirtilmemiş
ise de, kuşkusuz, Fıtrat’ın tahririnden geçtiğini anlamak zor değildir.
1905 yılından itibaren Türkistan’da da özel gazeteler basılmaya başlamıştır. Buhara’da
“Buhara-i Şerif” ve onun Türkçe versiyonu “Turan”, “Tang” adında gazeteler çıkarılmakta ve
Tacikçe (Farsça), Türkçe (Çağatayca) makaleler verilmekteydi. Söz konusu gazeteler bugünkü
koşullaraga çok daha basit olsa da, o zamanın okuyucuları üzerine büyük etki yaratmıştır. Yeni
fikirlere ihtiyaç duyan nesil dünyada, özellikle, İslam alemindeki siyasi, ictamai durumu
öğrenir, topluca okumalar düzenliyorlardı. İstanbul’daki Buharalı öğrencilerin İstanbul’da
basılmakta olan Hikmet, Sıratü’l-Müstakim, Tearif-i Müslimin gibi yayınların Buhara’ya
ulaşmasını sağlamaktaydılar. Bu gazeteler, kitaplar birçok Buharalıyı yeni fikir üzerine
birleşmelerini sağlamışsa da, toplum halen ikiye ayrılmış durumdaydı. Çeditçiler yenilikçi,
milliyetçi ve laik düşünceleri savunurken, Kadimciler statükocu, ümmetçi ve şeriatçi
düşünceleri savunuyorlardı. İşte Fıtrat’ın ilk eserleri bu ayrımı ortadan kaldırmak, toplumu bir
gaye, milli kalkınma gazesi altında birleşmesini sağlamak amacıyla yazıldı. Başta tütücü ulema
olmak üzere her türlü değişimden korkan milleti geleceğe yönelik umutlandırmak, şii ve sünni
ziddiyetlerin çözülmesi, İslam’ın asl şartlarından çekilmeden ilerlemek mümkün olduğunu
göstermek yazarın her cümlesinden anlaşılabilir.
3.Fıtrat’ın İstanbul’da Yayınladığı Eserleri
Gerçek ismi Abdurrauf Abdurrahim oğlu olan aydın Fıtrat, Micmar, Buharalı Abdurrauf,
Buharalı Fıtrat gibi edebi mahlaslar ile eserler yazmış. İlk şiirleri ve bazı makalelerine Micmar
olarak imza çekmiştir. Micmar hoş kokular çıkararak tüten alev anlamını ifade ediyor. Diğer
mahlaslarına göre Fıtrat daha yaygın kullanılmıştır. Fıtrat doğma yaratılış, istidatlı, mizaç,
parlak, itikadlı gibi anlam taşıyor. Halk arasında Fıtrat olarak bilinen aydın kimlik evraklarına
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da mahlasını yazdırdı. 22 Temmuz 1937 yılında hapisteyken doldurulan mahpusluk bilgi
formunda ismi, Fıtratov Rauf Rahimoviç olarak geçiyor.18
Fıtrat, on dört yaşından itibaren eser yazmaya başlamıştır. Eserleri tür bakımından oldukça
zengindir. O bir şair kadar şiir yazmış, yazar kadar edebi eser yazmış, bir gazeteci ve ya
bugünkü kavramlarla köşe yazarı kadar makale yazmış, bir alim kadar ilmi eserler yazmış, ki
bu hizmetleri sonucunda Türkistan’dan çıkan ilk profesör olmuştur. Hamidulla Boltaboyev
Fıtrat’ın eserlerini listeye toplamış ve yazarın tespitine göre, Fıtrat’ın 204 küçük-büyük eseri
mevcuttur.19 Bu eserlerin çoğu arşivlerde saklanmakta ve Özbekçe, Rusça, Türkçe, Tacikçe
olarak çeşitli dönemlerde yayınlanmıştır. Özellikle, Özbekistan’da neşredilen Fıtrat’ın 5 ciltlik
derlemesi şuana kadar yapılan çalışmaların en zengini sayılır. Fıtrat eserleri üzerine
Özbekistan, Türkiye , Tacikistan, Rusya, Almanya, ABD, Japonya ve benzeri ülkelerde
araştırmalar yapılmış, ilmi eserler yayınlanmıştır. Yukarıda sözünü ettiğimiz eserleri
listesindeki bazı yazılar günümüze ulaşamamıştır. Daha Fıtrat hayattayken birçoğu yok
edilmiş. İhtimal, bize malum olan ve olmayan bazı eserleri dünyanın bir kütüphanesinde
bekliyor olabilir.
Fıtrat İstanbul’da 5 sene yaşadı ve bu kısa dönemde üç büyük kitap, bir kaç makale ve benzeri
yazılar yazdı. Hamidulla Boltaboyev, İstanbul’daki döneminde toplam 11+1 (“Aile” eserinin
İstanbul’da yazıldığına dair kesin bir bilgi yok, fakat tahmin) eser yazdığını belirtir. 20 Bir diğer
Özbek araştırmacısı Zaynabiddin Abdiraşidov, buna ek olarak daha 7 makaleyi dile getirir.21
İşbu kaynaklara dayanarak, Fıtrat İstanbul’da 19 eser yazmış ve yayınlamış diyebiliriz. Aşağıda
onları kısa açıklamalarla, tanıtmaya çalışacağız.
1. Buhara Tamim-i Maarıf Cemiyeti Nizamnamesi ve Hareket Programı. 26 Ekim 1909’da
Özbekler tekkesinde basılmıştır. Metin resmi bir belge olduğundan yazar ismi belirtilmemiş.
Fakat, araştırmacılar bu metni cemiyetin liderleri olan Fıtrat ve Osman Hoca yazdığı
kanaatındalar. Nizamname 2001, 2007 yıllarda basılan kitaplar vasitasıyla Türkçe, Özbekçe ve
İngilizce olarak okuyucalara sunulmuştur.
2. Fıtrat’ın ilk edebi eseri “Hindistan’da Bir Avrupalı İle Bir Buharalı Müderrisin Bir Nice
Meseleler ve Usul-i Cedid Hakkında Yaptıkları Münazara”dır (Farsça’daki asıl adı: Münazara-i
Müdarris-i Buhari be yek Nefer Firengi Der Hindistan der Bare-i Mekatib-i Cedid). Hicri 1327
yılında “Hikmet” Matbaa-i İslamiye’de, İstanbul’da basılmıştır. Eserin neşir tarihi hususunda
farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre, 1909 yılında yazılmış ve dolayısıyla, eser aslında
18
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İstanbul’da değil, Buhara’da yazılmış, ancak basımı İstanbul’da gerçekleştirilmiş. İkinci bir
görüşe göre, özellikle, Japon alimi Hisao Komatsu’ya göre, Fıtrat eserde Ocak 1911’de vefat
eden Buhara emiri Abdülahad’dan merhum olarak söz ettiği için “Münazara”nın yayın tarihini
1911 yılı olarak düşünmektedir.22 Eserin Özbekçe, Türkçe, Rusça tercümeleri tarihin çeşitli
dönemlerinde yayınlanmıştır. Türkiye’de Seyfettin Erşahin tarafından çevirilerek, 2001 yılında
okuyuculara kavuşturulmuştur.23 Fıtrat’ın ilk eseri Müzara’da Buhara medreselerinin ve
toplumun içinde bulunduğu acınacak tabloyu acımasızca ve korkusuzca tenkit eder.
Medreselerdeki eğitim programlarının geriliğinin, rüşvetin ve adam kayırmanın ulaştığı
boyutlardan, İslamiyete alakası olmayan bir çok bit’atın uygulanmasından bahseder. Bu eser
Buhara fikir hayatında ortaya koyduğu fikirler ve fazla bir dönüm noktası olur. Eserin
Buhara’ya girmesi yasaklanır, buna rağmen kaçak yollardan bütün ülkeye dağıtılır. Ona
rağmen çok büyük ilgi gören kitap, 1911 yılında Hacı Muin’in Özbekçe’ye tercümesi ile
Türkistan Vilayetinin Gazetesi’nde yayınlandı. 1913 yılında Behbudi’nin sözbaşısı ile
Semerkant’ta kitap olarak yayınlandı. Ayrıca V.V.Andreyev “Turkistanskie Vedomosti”
gazetesinin 1918 yılı Ekim ayında bir kaç sayısında “Buhara’daki Yeni Akımlar” başlığı altında
yazılar yazmıştır. Eser, giriş, metin ve sonsöz olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Girişte,
eğitim devrimi’nin gerekli olup olmadığı konusunda Buharalık ıslahatçılara ile muhafazaklar
arasındaki tartışmalara okuyucuların dikkatini çekip, Buhara müslümanlarını yok olmaktan
kurtarabilecek tek yolun eğitim devrimi olduğunu işaret etmektedir. Metin bölümü,
“Münazara”nın alt başlığının ifade ettiği gibi, Hindistan’da tanışan Buharalı bir müderris ile bir
Avrupalı’nın Buhara’daki eğitim devrimi ile ilgili konuşmalarından oluşmaktadır. Bu
konuşmada, Avrupalı, müderrisi Buhara’da yapılması gereken eğitim devrimi’ne
inandırmaktadır. Sonsözde Fıtrat, Buhara Emiri ve bütün Buhara müslümanları için Eğitim
Devrimi’nin onların en önemli bir görevi olduğunu tekrar işaret etmektedir. Öte yandan,
“Münazara” üslûbu ile Tacikçe (Orta Asya Farsçası) nesir yazı tarihinde yeni bir çağ açması
nedeniyle yüksek bir değer kazanmış ve o zaman için son derece sade sitille yazılmış bir
eserdir. “Münazara” üzerine çağımızda bir takım özgü çalışmalar yapılmış, H.Komatsu,
E.Allworth, Y.Avcı, S.Erşahin, H.Boltaboyev, B.Kosimov gibi edebiyatçı, tarihçilerin
araştırmalarına dahil edilmiştir. Fıtrat’ın dava arkadaşı ve aynı zamanda Ceditçiliğin
tarihnevisi Ayni “Münazara”nın Türkistan’a etkisinden şöyle bahseder: “O günlerde
Münazara’nın etki gücü dehşetliydi. Bir yandan karşıların durgunluğundan uyandırmıştı: öyle
ki, karşıtlarından bir kaç kişi suçlamakla yeni usül hareketinin durduralamayavağını anladılar.

22

KOMATSU Hisao, 20.Yüzyıl Başlarında Orta Asya’da Türkçülük ve Devrim Hareketleri, Turhan Kitabevi Yayınları,
Ankara, 1993, s.7
23
FITRAT Abdurruaf, Buhara’da Cedidcilik Eğitim Reformu Münazara ve Hind Seyyahının Kıssası, (Hazırlayan:
Seyfettin Erşahin) T.C.Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi, 266, Ankara, 2001
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Öbür yandan halkı ve gençliği reformist tarafa itip onlar arasında entellektüel devriminin
meydana gelmesini sağlamıştır. 24
3. Buhara Veziri Nasrullah bi-Pervaneci Efendi Hazretlerine Açık Mektup. İstanbul’da Ahmet
Tacettin ve Yakup Kemal tarafından çıkarılan “Tearüf-i Müslimin” dergisinin 8 aralık 1910
tarihli 2.cilt 25.sayısında basılmıştır.25 Mektup Farsça yazılmıştır. “Ey veziripenah, biz tertibat-i
cedideye muhtacız” sloganı ile başlayan mektup, 1910 yılında tahta çıkan yeni emir Alim
Han’ın vaatler vererek, sadrazmlığa (veziripenah) Nasrullah Pervaneci’ye tayın ettiği
münasabatıyla yazılmıştır. İçeriği tıpki diğer eserlerinde olduğu gibi cedit mekteplerı
himayesine ve vatan gelişimine yönelik çeşitli yönlerde ıslahatçı görüşlerinin ifadesi olarak
yazılmıştır.
4. Sayha. Şiirho-i Milli. İstanbul’da 1911 yılında şiir derlemesi olarak kitap halinde basılmıştır.
“Fıtrat-i Buhara-i” ismiyle kaydedilmiştir. “Sayha” Farsça söz olup, davet ve çağırma
anlamlarında kullanılmıştır. Toplamdan yer alan şiirler daha sonra 1914 yılında “Sedai
Türkistan” gazetesinde Türkçe tercümesiyle yayınlanmıştır. Toplamdan yer alan eserler şiir
olsa da, ıslahatçılık fikirleriyle doluydu.
5. Beyanat-i Seyyah-i Hindi. (Hind Seyyahının Kıssası) 1912 (Seyfettin Erşahin’e göre 191126)
yılında daha önceki eseri “Münazara”nın basıldığı “Matbaa-i İslamiye Hikmet”te basılmıştır.
“Münazara”nın mantiki devamı olarak yazılan eser, yine aynı şekilde Farsça yazılmıştır. Fıtrat,
birinci eserinde daha çok eğitim üzerine dururken, ikincisinde Buhara için topyekün bir
ıslahattan söz etmektedir. Ona göre Buhara’yı çöketenler Buharalılardır.27 Buhara halkını
ulema, ümera ve fukara olmak üzere üç sınıfa ayırarak, cemiyetin gelişimde yaptıkları
adaletsizlikleri anlatmaktadır. Toplumsal kalkınmanın çözümü tutuculuğa, bidatçılığa son
vermek, yeni fikirlere sahip olmakta olduğunu Hindistanlı bir seyyah dilinden göstermektedir.
6. Müslüman-i Darürrahat. Gaspıralı İsmail Bey’in “Darürrahat Müslümanları” eserini
Farsça’ya çevirmiştir. Eser Petrograd’da 1915 yılında yayınlanmıştır. Ama eser günümüze
kadar ulaşamamış.
7. Terakki ve Teceddüt. Bir Afganistanlı reformcu Mahmud Tarzi, 1911 yılından itibaren
bölgenin ilk en etkin gazetesi olan “Sir}c-ul Ahbar/Haberlerin Meşalesi” isimli bir gazete
çıkarmış ve gazetenin başyazarlığını üstlenmiştir. Fıtrat’ın makalesi gazetenin 15 Kasım 1913
tarihli sayısında yayınlanmıştır. Az sonra “Semerkand” gazetesinde tekrar basılmıştır.
8. Sayyid Emir Alim Han’a tahniyet ve onun cülüs tarihinde. Eserin metni günümüze
ulaşmamış. Ama Şeyh Abdülkadır Keramatullah Buhari’nin “Armağanı Sabbak” adlı hatirasında
24

Aktaran: KOMATSU Hisao, 20.Yüzyıl Başlarında Orta Asya’da Türkçülük ve Devrim Hareketleri, Turhan Kitabevi
Yayınları, Ankara, 1993, s.24
25
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FITRAT Abdurruaf, Buhara’da Cedidcilik Eğitim Reformu Münazara ve Hind Seyyahının Kıssası, (Hazırlayan:
Seyfettin Erşahin) T.C.Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi, 266, Ankara, 2001, s.45
27
FITRAT Abdurruaf, Buhara’da Cedidcilik Eğitim Reformu Münazara ve Hind Seyyahının Kıssası, (Hazırlayan:
Seyfettin Erşahin) T.C.Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi, 266, Ankara, 2001, s.45
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eser hakkında bilgi verilmiştir. Ona göre, 1910 yılında Emir Alim Han’ın tahta çıkışı
münasabatıyla İstanbul’da yazılan kasidedir.28
9. Mevlüdi şerif yahut Mirati hayrü’l-beşer. 1912 yılında İstanbul’da yazıldığı tahmin ediliyor.
1914 yılında Taşkent’te basılmıştır. Buhara’nın isteği üzerine yazılan, 36 sayfalık küçük bir
kitap. Fıtrat eseri İstanbul’dayken yazmış, fakat Türkistan’a dönünce neşrettirmiş.
10. Muhtasar-i Tarihi İslam. Araştırmacılara göre, eser Cedit okulları için bir derslik olarak
İstanbul’da yazılmış, 1915 yılında Semerkant’ta Gazarov matbaasında basılmıştır.
Moskova’daki İmparator Tarihi Müzesi’nde saklanmakta olan eser 1992 ve 2004 yıllarında iki
kere Özbekçe yayınlanmıştır.
11. Rehberi Necat. 1915 yılında Petrograd’da basılmıştır. Fakat araştırmacılar bu eseri de
İstanbul’da yazdığını tahmin ediyorlar. Medrese eğitimi gören ve ıslahatçılık, kadimcilere karşı
mücadele etmek yolunda İslamı derin öğrenen Fıtrat, bu eserinde, toplumsal kalkınmanın,
ictimai sorumluluğu, eğitimi, yeni fikirliliği Kuran ayetleri ve Hadisler vasitasıyla anlatmaya
çalışır.
12. Aile yahut vezifei hanedari. 1914 yılında yazılan ve 1916 yılında Bakı’da Mirza Abdülvahit
Münzim yayınevinde basılan eser İslam’da aile kurma talepleri ve şartlarını Kuran ayetleri ve
Hadislerle tahlil eder.
4. Fıtrat’ın Hikmet dergisi ve başyazarı Ahmet Hilmi’yle yakınlığı
Fıtrat İstanbul’da sadece eğitimle meşgül olmayıp, dönemin yenilikçi yazar ve aydınlarıyla
yakın ilişkide oldu. Mehmet Akif Ersoy ve onun Sırat-ı Müstakim, Abdürreşid İbrahim ve onun
Tearüf-i Müslimin, Ahmet Hilmi ve onun Hikmet dergisiyle yakınlığını yazdığı makaleler ve
basındaki iştirakından görebiliyoruz. Ahmet Hilmi başyazarlığını yapan Hikmet dergisi,
İslamcı, Tasavvufçu bir dergiydi. Fıtrat’ın Münazara, Hind Seyyahi Kıssası eserleri de Hikmet
matbaasında basılmıştı. Derginin çeşitli sayılarında çıkan Farsça, Çağatayca makaleleri yakın
döneme kadar Fıtrat araştırmacılarına malum değildi. Fakat, Zaynabiddin Abdiraşidov bir
makalesinde onlardan bahseder.29 Şuana kadar Hikmet dergisindeki bir kaç tanesi harıcında
makalelerin aslı ve ya tercümesine ulaşamadıysak da, çalışmamız açısından çok kiymetli bir
kaynak olarak kabul ediyoruz.
13. “Hasbihal Behem Vatan”. Hikmet dergisinin 1 Aralık 1910 tarihli 33.sayısında
yayınlanmıştır.
14. “Hasbihal Behem Vatan”. Hikmet dergisinin 22 Aralık 1910 tarihli 36.sayısında
yayınlanmıştır. Daha önceki makalenin devamıdır.
15.“Nala-i cansuz yek Buhara-i”. Hikmet dergisinin 2 Şubat 1911 tarihli 42.sayısında
yayınlanmıştır.
28

BOLTABOYEV Hamidulla, Fitrat va jadidchilik, Toshkent, 2007, s.31
ABDİRASHİDOV Zaynabiddin, Known and Unknown Fitrat: Early Convictions and Activities, Acta Slavica Japonica,
Tomus 37, pp-103-118
29
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16.“Buhara Han-i Muhtaram Nucahi” Hikmet dergisinin 6 Şubat 1911 tarihli 43.sayısında
yayınlanmıştır.
17.“Acaba Buhara Çera Harab Ast”. Hikmet dergisinin 30 Mart 1911 tarihli 50.sayısında
yayınlanmıştır.
18.“Acaba Buhara Çera Harab Ast”. Hikmet dergisinin 8 Nisan 1911 tarihli 51.sayısında
yayınlanmıştır.
19.“Hadan-i Zahragin be İttihad-i İslam”. Hikmet dergisinin 18 Mayis 1911 tarihli 57.sayısında
yayınlanmıştır.

Sonuç
1886-1938 yıllarında yaşayan Fıtrat, siyasi, ictimai yönden çok hızlı değişen bir dönemde
yaşadı. İlk başta, medrese eğitiminde mütaassip bir İslamcı olarak yetişip, İstanbul’a geldiğinde
reformcu İslamcı şahsiyete dönüştü. İslamın emrettiği taleplerden yola çıkarak, bütün İslam
}leminin her yönde gelişmekte olan Batı halklarıyla eşit haklara ve mühite sahip olması için
kalemiyle savaştı. İstanbul’da yazdığı edebi eserler, şiirler, makaleleler ile özelde Buhara
halkına, genelde tüm İslam }lemine seslendi. Okuyucularını eğitim, aile tutumu, İslam ve onun
emirlerine uygun bir şekilde yenilenmeye çağırdı. Münazara eserinde medreselerdeki eğitim
programını değiştirmeye davet ederken, Hind Seyyahı Kıssası’nda dini ulemanın mutaassip bir
bakış açısından vazgeçmesini talep etti.
İstanbul’da yazdığı eserlerini Farşça yazdı. Türkçeyi yeterince bilmediğinden ve ya önem
vermediğinden değil, Buhara halkının genelde Farsça okumaya alışkanlığını göz önünde
tutarak, her türlü sınıfın mensuplarına kolay anlaşılmasını istediğinden Farsça yazdı. Ayrıca,
Buhara’da asırlardır saray dili olarak kullanılan Farsça bundan sonra da etken olacağını
düşünmüş, ileriye dönük hedeflerle Farside yazmayı tercih etmiş olabilir. Bunun akabinde,
Tacik edebiyatının temelini atan bir aydın olarak da tarihte girdi.
İstanbul’dan büyük hedeflerle dönen Fıtrat ve yol arkadaşları 1924 Özbekistan Sovyet Sosyal
Devleti kurulana kadar bir çok konuda yenilikler yapabildi. Buhara Ceditçilerinin önderi
olarak, büyük bir nufüsü tek gaye üzerinde toplayabildi. Buhara Halk Cumhuriyeti’nin
kurucuları arasından yer aldı. Maarif, Dışişleri Naziri gibi önemli görevlerde bulundu.
Buhara’ya döndüğünden sonra yazılan eserlerini Özbek Türkçesiyle yazdı, Çağatayca’nın
önemini yükseltmeyi hedef alan Çağatay gurungu topluluğunu kurdu. Topluluk sayesinde, Türk
dünyası edebiyatının büyük siymaları Ahmet Yassavi, Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir Nevai gibi klasik
ediplerin eserlerini tahlil etti, canlandırdı, yok olup gitmemesi için çaba gösterdi. Ama Sovyet
yönetimi idarelerinde Fıtrat gibi milliyetçi kişilerin faaliyet yürütmesini istemedi. Önce
görevlerden aldı, sonra da milliyetçi, Pantürkist, Panislamist olarak suçlayıp, sonunda Stalin’in
Represyon siyasetiyle idam etti. 4 Ekim 1938’de diğer ceditçiler, aydınlar, bilim adamları, genel
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olarak söylersek, halkın hür fikirleri kişileri safında Abdurrauf Fıtrat da mezarsız, kefansız
idam edildi. Böylelikle, zamanının büyük alimı, aydını, Türkistan’ın ilk profesörü tarih
sahfalarında kaldı.
Ceditçileri ortadan kaldırmaya yönelik uygulanan politikayla kısa sürede tüm Sovyet
Müslümanları özgürlük, hürriyet arzusunda temizlenmiş oldu. Türkistan’ın geniş bir
coğrafyaya sahip olması, Timurlular’dan bu yana hep kendi arasında mücadele eden hanlıkdan
kala sosyal bir ayrımın mevcudiyetinin koruması gibi sebeplerle tek bir güç olarak hareket
edemeyen Ceditçilerin yok edilmesi kolay geçti. Ceditçiler önce önemli görevlerden alındı,
muhtelif şehirlerde çıkmakta olan basınları kapatıldı (ve ya desteklenmediğinden kapanmak
zorunda kaldı), sonra sürgün ve hapis cezalarıyla sesleri sonduruldu, sonra da idam edilerek
hayatları durduruldu. Bununla yetinmeyip, yarım asır boyunca isimleri bile tarihten silindi.
1938 yılına kadar yazılan kaynaklarda Fitrat, Çolpan, Behbudi, Evlani gibi önderlerin ismi
zikredilerken, aynı kitapların sonraki baskılarında isimlerin hepsi silinmiştir. Böylelikle,
toplumun hafizesinden Ceditçilik ve onun azaları uzak tutulmuştur.
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EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER
Dilay NAKIŞ*

ÖZET
Kültür, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları
kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür. Bu bağlamda kültür çeşitli iletişim
araçlarıyla aktarılır. Sembol veya simge ansiklopedi ve sözlüklerde, duyu organlarıyla
anlaşılması imk}nsız herhangi bir şeyi (doğal bir ilişki yoluyla) hatırlatan veya belirten her
türlü somut şey yahut işaret; kendi dışında bir nesne, ilişki, değer veya önermenin yerini tutan
im veya işaret; daha soyut bir şeyi anlatmaya yarayan daha somut şey ya da evrensel yasa, ilke,
bilgi ve fikirleri açıklayan işaretler şeklinde tanımlanmaktadır. Eurovision Şarkı Yarışması
medya iletişim aracıyla ülkelerin kendi kültürel unsurlarını aktarmaya fırsat sunan bir
platformdur. Bu amaçla Eurovision Şarkı Yarışması’nın tarihsel süreci incelendiğinde bu
imk}nı değerlendiren ülkelerin sayısının fazla olduğu görülmektedir. Özellikle ev sahipliği
yapan ülkeler programın akışında bu imk}nı çok çeşitli şekillerde sunarak ülkelerinin hem
kültürel unsurlarını aktarmayı amaçlamış hem de bu yarışmayı araç olarak kullanarak kültür
turizmini ve ekonomisini canlandırmayı sağlamıştır. Bu çalışmada öncelikle kültür, sembol
kavramlarının tanımı yapılarak açıklanmıştır. Medya ve kültür bağlamında Eurovision Şarkı
Yarışması farklı bir bakış açısıyla incelenerek tarihi süreç içerisinde yer alan ülkelerin kültürel
sembol ile içerdikleri çağırışım ve anlamlarıyla ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Eurovision
Şarkı Yarışması’na katılım sürecinden günümüze kadar her dönemi incelenmiş, çeşitli
sınıflandırmalarla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda Eurovision Şarkı Yarışması’nın her
toplumda kültürel miras hazinesinin aktarımını nasıl gerçekleştirdiğine ve kültür turizm,
kültür ekonomisi ve endüstrisini nasıl etkilediği açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eurovision Şarkı Yarışması, kültürel sembol, kültür turizmi, kültür
endüstrisi, kültürel miras, kültür ekonomisi
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EUROVISION SONG CONTEST AND CULTURAL SYMBOLS
Abstract
Culture which use all the values created in the process of historical and social development, to
convey to the next generations, the natural and social environment of human beings are all the
means of showing the measure of sovereignty. In this context, culture is conveyed through
various means of communication. The symbol or sign is any concrete thing or sign in the
encyclopedias and dictionaries, reminding or indicating anything that cannot be understood by
the sense organs (through a natural relationship); an object, relationship, value, or substitute
of the proposition; it is defined as the more concrete thing to describe a more abstract thing, or
as signs describing universal laws, principles, knowledge and ideas. The Eurovision Song
Contest is a platform that allows countries to share their cultural elements through the media
communication tool. When the historical process of the Eurovision Song Contest is examined, it
is seen that the number of countries evaluating this opportunity is high. In particular, the host
countries aimed to convey the cultural elements of their countries by presenting this
opportunity in a variety of ways in the flow of the program and it has enabled to revive cultural
tourism and economy by using this competition as a tool. In this study, firstly culture and
symbol concepts are explained. In the context of media and culture, Eurovision Song Contest
was examined from a different perspective and the historical symbol of the countries involved
in the cultural process are expressed with cultural symbols and expressions. In addition, until
Turkey's accession process to the Eurovision Song Contest was examined each period and
evaluated by various classifications. At the end of the study, it was explained how the
Eurovision Song Contest performed the transfer of the cultural heritage treasure in every
society and how it influenced the culture, culture and industry.
Keywords: Eurovision Song Contest, cultural symbol, cultural tourism, cultural industry, cultural
heritage, cultural economy.

Giriş
Bu çalışmada öncelikle Eurovision Şarkı Yarışması'nın tarihçesine, Türkiye'nin Eurovision
Şarkı Yarışması'nda yerine ve sembol kavramına dair bilgiler verilmiştir. Eurovision Şarkı
Yarışması'nın tarihi serüvenine katılan ülkelerin sunumları incelenerek sahne gösterimi,
giyilen kıyafetler, icra edilen şarkının sözleri, yarışma için çekilen video klipleri gibi unsurların
geleneksel bakış açısıyla kültürel sembollerin tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan derleme
çalışmaları sonucunda elde edilen veriler önce Türkiye ve diğer ülkeler açısından
kümelenecektir. Ardından bu veriler farklı açılardan (kültür ekonomisi, kültür endüstrileri ve
kültür turizmi, kültürel miras aktarımı vb.) değerlendirilmeye çalışılacaktır.

1084

Eurovision şarkı yarışmasının başlangıcı (EBU) Avrupa Yayıncılar Birliği’ne dayanmaktadır.
EBU; İngilizce: European Broadcasting Union, Fransızca;L’Union Europenne de RadioTelevision anlamlarına gelmektedir. İlk olarak 12 Şubat 1950 yılınca 23 üye ülkenin bir araya
gelmesi ile oluşmuştur. Bu birlik daha sonra 1993 yılında OIRT ( International Radio and
Television Organization) ile birleşince 52 aktif üyeye ulaşmıştır. EBU’nun üyeleri üye
devletlerin resmi radyo ve televizyon kurumlarından oluşmaktadır. Eurovision Şarkı
Yarışması'nın yapılmasında ana amaç, ülke televizyonları arasında ortak canlı yayın yapabilme
kabiliyetini gerçekleştirme ve kaliteyi arttırmaktır. Yarışma formatı, yıllar içinde değişikliklere
uğramıştır. Çoğu ülke, katılımcısını ve şarkısını belirlemek için ulusal final yapmaktadır. Hiçbir
katılımcı kendi şarkısına oy verememektedir.(Aziz, 2013:122)
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk olarak 1975 yılında Semiha Yankı’nın seslendirdiği
“Seninle Bir Dakika” isimli şarkıyla katılmıştır.Türkiye 1990’lara kadar puan tablosunun
sonlarında yer almıştır. Dil konusunda özgürlük getirilmesi ve televoting sistemine
geçilmesinin ardından (1997’de ve 2000’de düzenlenen yarışma gibi) Türkiye önceki yıllara
göre daha iyi sonuçlar almıştır. 1997’de Şebnem Paker, “Dinle” isimli şarkısıyla üçüncü
olmuştur. 2003’te Sertab Erener “Everyway That I Can” isimli şarkıyla, Eurovision Şarkı
Yarışması'nda ülkeye ilk birinciliğini kazandırmıştır. 2004'te İstanbul’da yarışmaya ev
sahipliği yapan Türkiye’yi “For Real” isimli şarkıyla Athena temsil etmiştir ve 195 puan ile
dördüncü olmuştur. Bu şarkı ile Türkiye, Eurovision tarihindeki en yüksek puanı
almıştır.2007’de Kenan Doğulu “Shake It Up Şekerim” isimli şarkısıyla dördüncü, 2008’de Mor
ve Ötesi “Deli” isimli Türkçe şarkıyla finalde yedinci olmuştur. 2009 yılında Türkiye, Hadise’nin
“Düm Tek Tek” isimli şarkısıyla bir başka dördüncülük daha da elde etmiştir. 2010’da müzik
grubu maNga “We Could Be the Same” isimli şarkısı ile finalde ikinci olmuştur. Türkiye, bu
başarılı sonuçlarına devam ederken 2011'de Duesseldorf’ta temsil eden Yüksek Sadakat grubu
finale kalamamış, Türkiye yarıfinal uygulamasına geçilen 2004 yılından beri ilk defa büyük
finale çıkamamıştır. 2012’de ise Can Bonomo’nun seslendirdiği “Love Me Back” isimli şarkı ile
Türkiye bir kez daha yedinci olmuştur. 2013 yılında Türkiye, kurallarda yapılan değişiklikler
ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilecek yarışmadan çekildiğini
bildirmiştir.
TRT'nin şartnamesinde yer alan maddeye göre Eurovision Şarkı Yarışması'na bakış açısı şu
şekilde olmuştur: “1975 Eurovision Türk Hafif Müziği Şarkı Yarışması adını verdiğimiz yarışma,
amaç bakımından öncelikle bir kültür olayının somut örneğidir. Toplumların ya da ulusların
aralarındaki kültür dallarından her birinin etkinlik ölçüsü, tartışma götürmez eşitliklere sahiptir.
Kişilikli bir Türk Hafif Müziği olayını gerçekleştirebilmek ve sürdürebilmek, düzenlenen
yarışmanın en başta gelen amacıdır."
Sembol veya simge ansiklopedi ve sözlüklerde, duyu organlarıyla anlaşılması imk}nsız
herhangi bir şeyi (doğal bir ilişki yoluyla) hatırlatan veya belirten her türlü somut şey yahut
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işaret; kendi dışında bir nesne, ilişki, değer veya önermenin yerini tutan im veya işaret; daha
soyut bir şeyi anlatmaya yarayan daha somut şey ya da evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri
açıklayan işaretler şeklinde tanımlanmaktadır.
Mircea Eliade’ye göre ise simge (sembol): “bir nesneye veya bir eyleme yeni bir değer eklemekte;
ama bu yüzden de onların kendilerine özgü ve dolaysız değerlerine dokunmuş olmamaktadır.
Simgesel düşünce dolaysız gerçeği parçalamakta; ama bunu, onu daha önemsiz ve değersiz
kılmadan yapmaktadır.”
Mircea Eliade, imge ve simgeleri insan özünün bir parçası olarak kabul etmekte ve şunları
söylemektedir: “Simgeci düşünce yalnızca çocuğa, şaire veya dengesize ait bir alan değildir,
insan özünün bir parçasıdır; dile ve yargılara dayalı düşünceyi öncelemektedir. Simge, gerçeğin
diğer tüm bilgi araçlarına meydan okuyan bazı yanlarını açığa çıkartmaktadır-en derin olanları.
İmgeler, simgeler, efsaneler psikenin sorumsuz yaratıları değillerdir; bunlar bir gerçekliğe cevap
vermekte ve işlevi yerine getirmektedirler: Varlığın en gizli tarz değişikliklerini açığa çıkartmak.
Buna bağlı olarak bunların incelenmesi insanı “kısaca insan”ı tarihin koşullarıyla henüz
uyuşmamış olanı anlamamıza olanak vermektedir.” (Eliade,2000)
Halkbilim (Folklor) açısından simge deyimi, Türk Dil Kurumunca yayımlanan Halkbilim
Terimleri Sözlüğünde “Bireylerin düşün, duyu, istek, buyruk ve eylemleriyle çevrelerinde
gördüklerini anlatmak için kullandıkları kimi çizgi, biçim, resim, ses, doğal ve yapay nesne, insan,
hayvan, bitki ya da bunlara ilişkin ürün ve organlardan oluşan geleneksel düzen” şeklinde
tanımlanmıştır. Halkbilim açısından değerlendirildiğinde yağmur yakarısı sırasında avuç
içlerini yere çevirerek kolları aşağı yukarı oynatma, saygı gösterme amacıyla arka arkaya
çekilerek dışarı çıkma, utku sevinciyle havaya sıçrama gibi davranışlarla daha birçok
benzerlerinden oluşan davranışlar birer simgesel davranıştır.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın Kültürel Semboller Doğrultusunda Değerlendirilmesi
1. Tespitler
1.1. Türkiye Uygulamaları
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’nda 1975-2012 yılları arasında yer almıştır. Bu tarihsel
süreç içerisinde yer alan yarışmacılar, sahnede giydikleri kıyafetlerle, taktıkları takılarla,
kullandıkları enstrüman ve ezgilerle, sahne gösterimleriyle maddi ve manevi kültürel
unsurlarını izleyicilere aktarmaya çalışmıştır. Kimi yarışmacılar bunu bilinçli olarak yapmış;
kimi yarışmacılar ise koreografi gereği, koreografiyi hazırlayanlar tarafından yapmak zorunda
kalmıştır. Bu sebeple tarihsel sürece baktığımızda her ülkenin yarıştığı yıllarda kültürel
sembollere rastlamak mümkün değildir.
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Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması serüvenin başladığı 1975 yılında Semiha Yankı’nın
sahnede giydiği birçok renkten oluşan çiçek, lale, gül motiflerinin bulunduğu elbise
Anadolu’nun köylü kadınını yansıtması bakımından kültürel bir semboldür. Kanaviçe üzerine
işlenen lale, Türk-İran tasavvuf geleneğinde, simgesel anlamda, “kalbinde derin yara izi taşıyan
}şık”; Sûfi gelenekte ise simgesel anlamda “kalp gönül çelici kadın” olarak sembolize
edilmektedir. (Korkmaz,2010:812) Seslendirdiği şarkıyla ilişkilendirecek olursak, “Seninle Bir
Dakika” aşkı anlatan bir şarkı olması, aşık olan bir kadının sahnede yer alması ihtimalini
kuvvetlendirmektedir.
1980 yılında Ajda Pekkan’ın “Petrol” adıyla katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda dönemin
siyasi gelişmelerinin şarkı yarışmasına nasıl yansıdığını görülmektedir. İlk önce 1973 ve
ardından 1979 yılında OPEC’in petrol fiyatlarına yaptığı artış, birçok ülkenin dış ülkelere
borçlanmasına neden olmuş ve bu durum dış borçlanma krizi olarak ortaya çıkmıştır. Petrol
krizinin var olması ve bunun Avrupa çapındaki bir şarkı yarışmasına yansımasının tek amacı
toplumsal mesaj vermektir. Sahne gösterimine bakıldığı zaman da Ortadoğu dansı olan
oryantalin dans figürleri görülmektedir. Bu figürlere yer verilmesi Türkiye'nin doğu ülkesi
olduğunu göstermekte ve Ortadoğu kültürünün yansımalarını sembolize etmektedir.
1985 yılında MFÖ grubunun “Diday Diday Day” adlı şarkısıyla katıldığı Eurovision Şarkı
Yarışması’nda sahne gösterimde beyaz, mavi ve kırmızı renkler tercih edilmiştir. Beyaz rengi
duruluğu, temizliği sembolize ederken mavi rengi de doğu ülkesini ve barışı sembolize
etmektedir. Burada mavi ve beyazın bir arada kullanılmasındaki asıl amaç “temiz, saf, gerçek
barışın olması” mesajını vermektir. Kırmızı karanfil, sevgiyi simgelemektedir. Beyaz ile kırımızı
rengini Türk bayrağı renkleriyle bağdaştırarak ülke sevgisini göstermektedirler anlamanı
çıkarmak mümkündür.
1988 yılında MFÖ grubunun ikinci kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda natüralist ve
realist olma amacı sahne gösterimindeki giydikleri kıyafetlerin doğallığından anlaşılmaktadır.
Bu yılın sahne performansında iki öğe kültürel unsuru içermektedir. İlk olarak şarkının en
başta ismi başlı başına bir kültürel semboldür. Sûfî: Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen
bir kelimedir. Hakk’a vasıl olan kişiye sûfî, yolda süluka devam edene de mutasavvıf denir. Sûfî
vusul, mutasavvıf usul ehlidir. Sûfî kendi nefsinde fani, Allah ile bakidir. Sûfî nefsin
alışkanlıklarından kurtulmuş, hakikatlerin hakikatine ulaşmıştır.(Cebecioğlu, 2004:581) İkinci
olarak da solistin giydiği yelek, keçeden yapılmıştır. MFÖ grubunun baş solistinin yünden
oluşan keçeyi giymesi ve sûfînin anlamının Arapça yün giyen kişi olması sahne gösteriminde
sûfîyi sembolize etmektedir; ayrıca Özkan’ın da derviş gömleği giymesi bir semboldür.
Şarkının sözleri de incelediğinde sufinin aşk anlayışına değinildiği görülmektedir.
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa 80'li yıllarda Eurovision Şarkı Yarışması'nda
Türkiye, performanslar açısından hep bir önceki yılı taklit etmeden öteye gidemediği
görülmektedir. Bu yıllar içinde MFÖ grubunun birkaç farklılık kattığı söylenebilmektedir. MFÖ
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grubu haricinde genel olarak bu yıllarda kıyafetlerdeki renklerin kullanımı Türk bayrağının
renkleriyle ilişkilendirilmiştir. Birçok katılan sanatçıda bu özellik görülmüştür. 80'li yıllarda en
çok dikkatle incelenmesi gereken nokta şarkıların sözleri oluşturmaktadır. Çünkü birçok şarkı
bu dönemde toplumsal mesaj içermektedir. Petrol, Sevince, Halay gibi şarkılar birlik ve
beraberliği çağrıştıran ya da o dönemin siyasal koşullarını eleştiren şarkılar olmuştur. Bu
konudan yola çıkılarak Eurovision Şarkı Yarışması, geniş izleyici kitlesine sahip olduğu için
toplumsal mesaj içeren şarkıların yer alması yarışmanın bir araç olduğunu göstermektedir.
1992 yılında Aylin Vatankoş’un sahne gösterimine dair kültürel öğeye yer verilmemiştir; ancak
giysilerde kullanılan sarı ve mavi renkleri çağrışımda bulunmaktadır. Özellikle de dansçıların
şarkı başlarken güneşin doğuşu figürünü sergilemeleri bir sembolü ifade etmektedir. O da
güneşin renginin sarı olduğu ve güneşi sembolize etmek için sarı ceketler giydiğidir. Güneşin
doğuşunu simgelerken arkadan kadın solistin mavi elbise ile sahnede ön plana çıkması güneşin
doğuşunun doğudan olduğunu sembolize etmektedir. Çünkü mavi renk, doğu ülkelerini temsil
eder. Kadın solistin elbisesi ve dansçıların pantolonlarının mavi renk olması “güneşin yani
medeniyetin doğduğu yer doğudur” mesajını vermektedir.
1997 yılında Şebnem Paker’in “Dinle” adıyla katıldığı bu dönemde ilk defa Eurovision Şarkı
Yarışması’nda üçüncülük başarısı elde edilmiştir. Anadilde şarkıyı icra ederek ve kültürel
ezgilere yer vererek Türk kültürünü yansıtması açısından önemi büyüktür. Kullanılan
enstrümanlara dikkat edildiğinde bağlama ve darbuka çalındığını, neyin üflendiğini
görülmektedir. Türk kültür tarihi içerisinde yaklaşık 5000 yıllık derin bir geçmişe sahip olan
bağlama, aynı zamanda telli sazların pek çoğunun da atası durumundadır. Türk insanının
hayatının her safhasında var olan bağlama, Türk milletinin en önemli kültürel değerleri
arasındadır. Türk insanı sevincini, hüznünü, acısını sürekli bağlama ile dillendirmiştir. Halk
kültürünün gelişmesindeki öneminin yanı sıra Alevi- Bektaşi inancında da dînî hayatın
vazgeçilemez değerlerinden biridir. (Ateş, 2010) Ney ise tasavvufi bir terim olarak; mürşîd-i
k}mil, sevgiliden haber, sevgilinin sunduğu kadeh vs. manaları ifade eder.(Cebecioğlu,
2004:480) Tasavvuf kültürün dışında Kaşgarlı Mahmut, Div}n-ı Lügati't-Türk adlı Türk kültür
ve dilini anlatan eserinde, Sagu denilen, "Erler" için düzenlenen, ölüm, erdem ve acıları anlatan
törenlerde de kullanıldığını aktarmıştır. Görüldüğü üzere, bu performansta Anadolu ezgilerine
yer verilmesi kültürel bir semboldür.
1999 yılında Tuğba Önal’ın katılmış ve altı kişi sahne gösteriminde yer almıştır. Kırmızı
renginin h}kim olduğu bu yılda geleneksel Türk mimari süslemenin vazgeçilmez ürünü olan
yaldız işlemesi kıyafetlere de uygulanmıştır. Solistin giydiği oryantal kıyafetinin üst motifleri
yaldızdan meydana gelmiştir. Sahne gösteriminde k}nunun yer alması doğu kültürünü
sembolize etmektedir. Çünkü kanun, 10. yüzyılda Kazakistan'ın Farab kasabasında doğan
Farabi adında bir Türk bilgini tarafından bulunduğu rivayet edilen bir çalgıdır.
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Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'nın 90'lı yıllarında kültürel sembol açısından pek öneme
sahip olmamıştır. 80'li yıllara kıyasla 90'lı yıllar kültürel öğelerden zengin değildir. 1997
yılında Şebnem Paker'in "Dinle" isimli şarkısının dışında gösterilebilecek materyal azdır.
Bunun sebebi olarak 80'li yıllarda fırtına gibi esen rock müziğin etkisi gösterilebilmektedir.
Rock müzik, 90'lı yılların ilk yarısında yarışmanın sahne gösterimini ve müzikal yapısını
etkilemiştir. 90'lı yılların ikinci yarısında ise ritmi az, duygusal yoğunluğu fazla şarkılar tercih
edilmiştir. Dolayısıyla sahne gösterimi de sade olmuştur. Bu konuya 1998 yılında katılan
Tüzmen'in " Unutamazsın" şarkısı örnek olarak verilebilmektedir.
2003 yılında Sertap Erener’in Türkiye'yi temsil ettiği başarı dolu bir yıl olup Türkiye'ye ilk defa
birincilik getirmiştir. Şarkının sözlerinin tamamı İngilizce söylenmiştir. Müzikal yapıda
Anadolu’nun geleneksel ritimleri ve geleneksel çalgılar kullanılmamıştır; fakat dans
figürlerinde kültürel sembollere örnek verilmiştir. Özellikle de doğu mitolojisi kültürünü
yansıtan figürler yer almıştır. Eski Mısır, Hint ve Anadolu hiyerogliflerine kadın figürleri ile
karşılaştırıldığı zaman benzer oldukları görülmektedir. Aynı zamanda oryantal figürlere de yer
verilerek doğu kültürü sembolize edilmiştir. Anadolu’da yöresel halk oyunlarında halayda,
halay çekerken naralar atılır. Burada Sertap Erener yanındaki dansçılarla omuz oynatmaya
başlarken “ha” diye nara attığını görülmektedir. Dansçıların Sertap Erener’in önünde kaplan
yürüyüşü yapması da kültürel bir semboldür. Türk mitolojisinde kaplan, Türklerde güç ve
yiğitliğin(Alplik) sembolü olması yanında astrolojiyle ilgili olarak dört ana yönden birine ait
olan “ak ya da benekli pars” dört büyük yıldız grubundan birinin de simgesidir. Kaplan postu
Budist devirlerde, Budizm’in gücünü ve hükümdarın kudretini ifade eden bir taht
sembolüdür.(Çoruhlu, 2012:160) Burada Sertap Erener, hükümdarı; önündeki dört dansçının
kaplan yürüyüşü yapması onun gücünü ve otoritesini temsil etmektedir.Özetle, Sertap
Erener’in sahne gösterimindeki bu oyun şeklinin, oryantal ve mitolojik öğe olarak
hiyerogliflerde yer alan kadın figürüyle dans koreografisinde harmanlanmıştır demek
mümkündür.
2004 yılında Türkiye'nin ev sahibi olduğu Eurovision Şarkı Yarışması’nda İstanbul’da
Türkiye'yi temsil eden Athena grubu, rock müziği ile farklılığını sahne gösteriminde ortaya
koymuştur. En önemlisi bu yılda ABD-Irak Savaşı olduğu için Athena’nın solisti toplumsal
mesaj vermek amacıyla ceketini açarak içinden “savaşa hayır/barış” sembolünü göstermiştir.
Bu sembol, o dönemde var olan savaşı olumsuz eleştirmek üzerine yapılarak bu yarışma
aracılığıyla evrensel bir mesaj gönderimini sağlamıştır.
2005 yılında Gülseren ve Grup Shaman’ın katıldığı yarışmanın performans anın en başından en
sonuna kadar Türk kültürünü yansıtan kültürel sembolleri içerdiğini görebilmek mümkündür.
Sahne gösteriminde bir şamanın yer alması, şamanın ve diğer dansçıların ellerinde şaman
davulunun olması, giyilen kıyafetin şaman kostümü olması, dansçıların kıyafetlerinde ateş
motifinin yer alması ve en sonunda güneşi sembolize etmeleri İslamiyet öncesi Türk kültürünü
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yansıtmaktadır. Şamanizm, milattan önceki devirlerden bu yana Türklerin ve çevrelerindeki
toplulukların, İç Asya ve Orta Asya’da yaşadıkları bölgelerde uyguladıkları ve şaman ya da kam
adı verilen din adamları aracılığıyla gerçekleştirilen bir inanç ve uygulamalar bütünüdür.
Şamanizm, bir din değil; bir inanç sistemidir.(Çoruhlu, 2012:15) Şamanizm'e inanan Türklerde
en büyük dini otorite kamlardı. Kam, hem saygı duyulan hem de korkulan bir dini kişilikti. O
doğanın en büyük gücü olan ateşe h}kim olabilen tek kişiydi. Kişinin ruhu hastalandığında,
kam onu sağlığına kavuşturabilir, ölen kişinin arzularını kam yerine getirebilirdi. Derdi
olanlara deva hasta olanlara şifa ondaydı. Hatta tanrıların yanına giderek, insanlarla tanrı
arasında aracılık yapabilirdi. Dağlar, tepeler, ağaçlar, Atalar Mezarlığı gibi kutsal sayılan
mek}nlar ve nesneler vardı. Kurbanlar bu kutsal yerlerde kesilirdi. Onlar, dağları Tanrının
makamı olarak kabul ederlerdi. Yüksek dağlar ancak Tanrı’nın hizmetinde olabilirdi. Zaten
Ötüken, böyle bir yerdi. Güneş ve ay da kutsaldı. Güneş ana, ay ataydı. Güneş ısıtır ve
aydınlatırdı. Yeryüzündeki ateş, güneşin bir parçasıydı. Büyük kahramanlar güneşin ve ayın
himayesindeydi. Bu iki güç, kötü ruhlarla savaş içindeydi. Ne zaman yenik düşerlerse, o zaman
güneş ve ay tutulması olurdu. Bu kötüye işaretti. O zaman, Türkler bağırır çağırır, davul çalar,
gürültü çıkararak, kötü ruhları ürkütmeye çalışırlardı.(Kırkpınar,2011:83) Kıyafetler
incelendiğinde Şaman kıyafetinin ve dansçılarının üzerinde yer alan ateş motifi de kültürel bir
semboldür. Türk kültüründe ateş kültü, ateşe karşı büyük bir saygı duyulduğunu
göstermektedir. Türk toplulukları ateşi kutsal ve kötü ruhlardan arındırıcı olarak kabul
etmişlerdir. Ateş kültünün başlıca fonksiyonu insanları, onların ailelerini beladan, hastalıktan
korumak, hayvanların artışını ve evin bereketini sağlamaktır.(Bayat, 2007:118) Bu bilgiler
doğrultusunda Grup Shaman’ın sahnede yaptığı Şaman gösterisi ve giysilerdeki ateş motifi
kültürel bir semboldür.
Bu sahne gösterimde sadece İslamiyet öncesi Türk kültürünün yansımaları yoktur. Davullarla
yapılan gösterim, Mehter takımını çağrıştırmaktadır. Dünyanın en eski askeri bandosu olan
mehtere ilk olarak Orhun Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kitabelerde “Kübürge” ve “Tuğ”
olarak anlatılan askeri bandonun,11. yy. yazılmış Divan-ü Lügat-it Türk’te Hakanların
huzurunda müzik yaptığını anlatılır. O zamanlarda küvrük (kös), tomruk (davul), çenk (zil) ve
nay-i Türkî adındaki sazlardan oluşan “Tuğ” lar, savaşlarda ve özel günlerde müzik
yapmaktaydılar. Ayrıca “Tuğ” Türklerde h}kimiyetin de sembolü olmuştur. Bununla beraber
Mehter dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağıdır. Mehter dünyanın ilk ve en eski alaturka
ordu bandosudur. Hunlar zamanındaki adı Tuğ olan ve vurmalı sazlarla nefesli sazlardan
oluşan askeri mızıka okulunun Fatih'ten sonra aldığı isim, Hunlardan beri Türk savaş
tekniğinin vazgeçilmez unsuru olan askeri müziğin amacı, çok uzaklardan duyulan ve gitgide
yaklaşan gök gürültüsüne benzer yabancı bir müzmin sesiyle düşmanın moralini bozup
savaşacak güç bırakmamak, düşmanı teslim almak suretiyle harbi en kısa zamanda bitirmek ve
böylece bir bakıma insan kıyımını önlemektir.
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Özetle, 2005 yılında Gülseren’in “Rimi Rimi Ley” şarkısı Türk kültürünü temsil eden kültürel
sembolleri barındırmaktadır. Şaman dansı, şaman kıyafetleri, ateş kültü, Anadolu el sanatları
motifleri, mehteran, darbuka, şaman davulu, oryantal, halk oyunu, davullar ve davulların
üzerindeki geleneksel motifler, şarkının sonunda güneşi sembolize ederek doğuşu, gücü
liderliğin doğunun olduğu mesajını vermesi ve birçok öğeyi kültürel sembol olarak
yansıtmaktadır.
2007 yılında Kenan Doğulu'nun "Shake İt Up Shekerim" adlı şarkıyla katıldığı yarışma
sahnesinde kültürel sembole örnek olarak gösterilebilecek birçok unsur vardır. Öncellikle
giyilen kıyafetler incelendiğinde Kenan Doğulu’nun Türk bayrağının rengini sembolize eden
kırmızı renginden kaftan giymesi, kaftanın üstünde yaldız işlemeciliğinin olması, dansçılarının
kıyafetlerinin rengi Türk bayrağının beyaz rengi olup yaldız renginin de bulunarak sembolize
etmesi ve erkek vokalin beyaz renk içerisinde belden kuşakla bağlanmış şalvar, yelek giymesi
kültürel sembole örnektir. Türk kültüründe kaftan gücü, otoriteyi, liderliği temsil etmektedir.
Özellikle de Osmanlı kültüründe kaftan oldukça büyük öneme sahiptir.(Öztürk,2009:537)
Burada da Kenan Doğulu’nun kırmızı kaftan giymesi sahnedeki liderliğini ve Türkiye'nin güçlü
bir ülke olduğu mesajı verilerek sembolize edilmiştir. Dans figürlerini incelediğinde ise
Ortadoğu dansı olan oryantal figürleri doğu ülkesi olduğumuzu sembolize ederken; Kenan
Doğulu’nun elinde yazma ile naralar atarak halay çekmesi Anadolu coğrafyasının kültürünü
sembolize etmektedir. Müzikal yapıda halaya yer verilmesi ve davul zurnanın kullanılması
geleneksel Türk müzik kültürünün melodik yapısını sembolize etmektedir.
2000'li yıllarda Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması genel olarak incelendiğinde ilk birkaç
yıl, hareketli şarkıların seçildiği ve sahne gösterimine daha fazla önem verildiği görülmektedir.
Geri kalan yıllarda ise rock-metal müziğin popüler oluşu yarışmayı da etkilemiştir. Sadece
Türkiye'yi değil; birçok katılımcı Avrupa ülkesi özellikle de metal- hard rock müzik türüyle
yarışmaya katılmıştır. Bu türde 2006 yılında Finlandiya adına katılan Lordi "Hard Rock
Hallelujah" şarkısıyla birinci olmuştur. Türkiye ise rock müzik türüyle en büyük başarıyı 2010
yılında Manga'nın " We Could Be That Same "şarkısıyla ikincilik kazanmıştır.
Sertap Erener’in 2003 yılında kazandığı birincilik ile Türkiye, Türk kültürünü tanıtmak
amacıyla büyük bir fırsat elde etmiştir. 2004 yılında ev sahibi olan Türkiye, İstanbul Abdi
İpekçi Salonu’nda gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birçok Avrupa ülkesinden gelen
insanları ağırlamıştır. Ülkelerin performanslarını sergilemeden önce Türkiye'nin maddi ve
manevi kültürel unsurları aktarılarak Türkiye , Avrupa ülkelerine tanıtılmıştır.Bu konuda
sahne gösteriminde şovlar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak açılışta Sertap Erener’in giydiği
kıyafet ile ve sonrasında “Aşk” isimli şarkısını icra ederken semazenlerin sahne gösterimi ilahi
aşkı simgelemesi kültürel bir sembol göstergesini oluşturmaktadır. Sertap Erener’in giydiği
kıyafet Ortadoğu dansı olan oryantalin kadınlar tarafından icra edilen dansöz kıyafetidir.
Yaldız rengiyle yaldızların işlemeciliği geleneksel Türk el sanatına örnektir. Bununla beraber

1091

her ülkenin performans icrasından önce Türkiye'nin çeşitli güzelliklerini gösteren klipler,
kültürel değerleri tanıtmada büyük bir önem teşkil etmiştir. Ayrıca Anadolu Ateşi grubu,
Avrupa ülkelerinin 2004 Eurovision Şarkı Yarışması’nın birincisini seçmek için oylama yaptığı
zaman diliminde Anadolu’nun mozaik yapısını ve çeşitli kültürel değerlerin aktarımını potpuri
şeklinde sunmuştur. İlk şaman dansı ile başlayarak, Karadeniz,Güneydoğu ve Doğu Anadolu
Bölgesi’nin geleneksel halk oyunlarını, Ege Bölgesi’nin harmandalı figürünü, ardından
Ortadoğu kültürünü yansıtan oryantal dansı, modern dans figürleri ile geleneksel halk
oyunlarını harmanlamış ve sahne gösterimine aktarmıştır. Bu gösterilerin hepsi Türk
kültürünü çeşitli yönlerde tanıtmada etkili olmuştur.
1.2. Diğer Ülkelerdeki Uygulamaları
2005 yılında Yunanistan adına katılan Helena Paparizo, sahne gösteriminde Yunan kültürünü
yansıtmıştır. Aynı zamanda Türkiye ile coğrafi yakınlığından dolayı benzer kültürel
sembollerin var olması da olağan bir durumun göstergesi olmuştur. Sahne gösteriminde yer
alan dans, enstrüman ve ezgiler Türk kültüründen uzak değildir. Özellikle de sirtaki ve liranın
yer alması bu durumun en güçlü örneğidir. Sirtakinin kökenini incelendiğinde Osmanlı
döneminde icra edilen kasap oyun havasının uzantısı olduğu görülmektedir. Osmanlı
döneminde İstanbul'da oynanan "Hasapiko" (kasap) dansından doğmuştur. Hasapiko ağırlıklı
olarak İstanbul'un Fener ve Balat semtlerinde, kasap loncaları arasında doğmuş ve 1900'lü
yılların başına kadar kasap loncalarında popülerliğini korumuştur. Sirtaki sözcüğü 1960'lı
yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. O yıllara kadar asıl kullanılan sözcük Hasapiko ve onun
türevleridir; Hasapiko Argo (Ağır Kasap), Hasapiko Grigoro (Hızlı Kasap) ve Hasaposerviko
(Sırp Kasabı) gibi. Bununla beraber müzikal yapısında Türk kültüründe kemençe olarak
isimlendirilen, Yunan kültüründe de lira olarak adlandırılan enstrüman, Yunan halk müziği
kültürünü sembolize etmektedir. Trabzon bölgesindeki kemençenin aynısıdır. Günümüz
Türkiye'sinde biri klasik Türk müziğinin Armudi kemençesi, diğeri ise Doğu Karadeniz halk
müziğinin Karadeniz kemençesi olmak üzere iki tür kemençe kullanılmaktadır. Armudi
kemençe ve kemaninin benzerlerine rastlanmakla birlikte (Macarlar benzer türde çalgıya
Hegedü, Yunanlılar Lira, Bulgarlar Gadulga, Araplar Rebap adını vermişlerdir) Karadeniz
kemençesinin şekil ve çalınış tarzı bakımından benzeri bulunmamaktadır; ancak tarihi süreç
içerisinde 5000 yıllık geçmişe sahip olan kemençenin var olduğu coğrafyada bir zamanlar
bulunan Rumlar, kemençeyi öğrenmişler ve Karadeniz kemençesi Doğu Karadeniz Bölgesi
dışında Yunanistan ve diğer ülkelere göç etmiştir ve Karadeniz kökenli mübadil Rumlar bu
müzik aletini yaşatmaya devam etmiştir.
Yunanistan dışında 2012 yılında Rusya’yı temsil eden nineler, yöresel kıyafetleriyle sahneye
çıkarak ikinci olmuştur.
2016 yılında Ukrayna adına katılan Jamala'nın "1944" adlı şarkısında Türk kültürüne ilişkin
örnekler görülmektedir. 1944'te yaşanan Kırım Türklerinin sürgün hayatını anlatan şarkı,
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sanatçının hissederek söylemesiyle birinci olmuştur. Şarkının sözleri incelendiğinde nakarat
kısmının Kırım Türkçesiyle söylenmesi dilsel bir kültürel aktarımdır. Bununla beraber şarkının
icra edilmesi sırasında sanatçının el ve kollarıyla bebek kundağını yapması ve ardından
kundağın yok olması , masum olan bebeklerin öldüğü mesajını vermektedir ve ardından bir
ağıt yakmaktadır. Ağıt yakma, Türk kültüründe İslamiyet'ten öncesinde de var olan bir
gelenektir. İslamiyet öncesinde ölüm törenlerine yuğ; bu törenlerde söylenen şiirlere de sagu
adı verilmiştir. İslami dönemde de Divan edebiyatında mersiye; Halk edebiyatında da ağıt
adıyla bu gelenek yaşatılmıştır. Günümüzde de özelikle köylerde ölen kişinin arkasından ağıt
yakma örneklerine sıkça rastlanılmaktadır. Bu şarkıda da ağıt yakılması kültürel bir simgedir.
Ayrıca nakarat kısmında sahne gösterimde ışıkla arka fonda çıkan hayat ağacı yaşamı
sembolize etmektedir. Şarkının bitimine doğru hayat ağacının kaybolması, yaşamın sürgün
sırasında Kırım Türklerinin elinden alındığının mesajını içermektedir.
Genel olarak incelendiğinde yalnız giyim kuşam konusunda değil, danslarda, takılan
aksesuarlarda, kullanılan renklerde, müzikal yapıda, verilmek istenen toplumsal mesajda bile
kültürel sembol görülebilmektedir. Örneğin; 2013 yılında Fransa solist ve vokallerinin
kulaklarında dini sembol olarak Hıristiyanlığın simgesi haç işaretini takarak dini birliktelik
mesajı verilmek istenmiştir.
2.Çözümleme
2.1. Yarışmanın kültürel reklam ve kültür turizmi açısından kültürel miras aktarımına
etkisi
Eurovision Şarkı Yarışması’nın reklamlar aracılığıyla kültür turizmine katkısı oldukça
büyüktür. Kimi zaman ev sahibi ülkenin yarışmacı ülkelerin sahne almasından önce kendi
ülkelerini tanıtmasıyla kimi zaman da yarışacak ülkenin sahne almadan önce maddi kültür
unsurlarını yansıtarak bir ülkenin reklam potansiyelini arttırmaktadır.
Çeşitli yıllarda ev sahibi ülke, yarışmacı olan ülkelerin sırayla sahne almasındaki süre
açısından az olan araları kendi ülkelerini tanıtarak doldurmaktadır. Bazı yıllara incelendiğinde
yarışmacı olan ülkeler, yarışmada sahne almadan önce kendilerini tanıtmak amacıyla
şarkılarına çektikleri kliplerde ülkelerinin maddi kültür değerlerini yansıtmaktadır. Bu
açıklamalar doğrultusunda Türkiye, 1975 yılından 2000’li yıllara kadar yarışmadan önce
şarkılarını tanıtmak amacıyla çekilen kliplerde ülkenin ait maddi kültür unsurlarıyla
karşılaşılır; ancak 2000’li yıllar incelendiğinde bu durumun yerini özel çekilen klipler yer
almıştır. Sadece ev sahibi ülke tarafından sahne almadan önce kısa bir tanıtım yapılarak
yarışmacı ülkenin maddi kültür unsurlarına değinilmiştir.
Türkiye'nin reklam aracılığıyla tanıtılmasında etkili olan maddi kültür unsurları yıllara göre
farklı şekillerde kullanılmıştır; ancak mekanlar çok da değişmemiştir. Tanıtım videolarında
ağırlıklı olarak denizler, sahil kentleri ve tatil yerleri gösterilerek yaz turizmini canlandırmak
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amacıyla ülkeye turist gelmesi hedeflenmiştir. Bunun dışında tarihi kültürel miras hazinesini
göstermek amacıyla kültürel değerler tanıtım videolarında ve şarkı kliplerinde yer almıştır.
Genel olarak tanıtım video ve şarkı kliplerinde mekan olarak İstanbul ağır basmaktadır.
Medeniyetler beşiği olan İstanbul’un; Anadolu ve Rumeli Hisarı, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan
Camii, Süleymaniye Camii, Galata Kulesi, Boğaz, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç Köprüleri,
Ortaköy, Dolmabahçe, Topkapı, Bazilika Sarayları, Kız Kulesi, Haydar Paşa, Beyoğlu-Taksim
sokakları mekan olarak seçilmiştir. Ayrıca Anadolu'nun diğer kültürel miras hazinelerine de
yer verilmiştir.Bunlar; Efes, Çanakkale Truva, Pamukkale travertenler, Bodrum Kalesi, Fethiye,
Balıklı Göl, Nemrut, Nevşehir-Ürgüp, Uludağ, Antalya sıcak sular, Kaplıcalar, Sümela gibi birçok
değer, görsel materyal olarak sunulmuştur.
Medeniyetler beşiği ve zengin bir tarihi geçmişi olan Anadolu'nun mozaik yapısı
doğrultusunda yer verilen kültürel miras hazineleri, kültürel reklam aracılığıyla kültürel
turizmin gelişmesine katkı sağlayarak kültürel bağlamda dünyanın dikkat çeken ülkelerinden
biri olmayı başarabilmektedir. Bu durumda kültürel miras hazinelerinin gelecek kuşaklara
merak duygusu uyandırarak aktarımı sağlanmaktadır.

2.2. Yarışmanın kültür ekonomisi ve endüstrisine etkisi
Küresel anlamda ülkelerin müzik çalışmalarını tanıtma fırsatı sunan Eurovision şarkı
yarışması aynı zamanda küresel eğlence endüstrisinde önemli bir ekonomik paya sahiptir.
2004 yılında 7 milyon 182 bin kişi mesaj ile oy kullanırken, 2008 yılında bu sayı 8 milyon 825
bin kişiye çıkmıştır. 2012 yılına gelindiğinde bu sayı on milyon kişinin üstüne çıkmıştır.
Yarışmanın organizasyon maliyeti ise 10 ile 30 milyon Euro arasında bir ekonomik değer
yaratmıştır.
Eurovision Şarkı Yarışması’nın kültürel turizme katkısının oldukça büyük olması ülkenin
ekonomisini de doğrudan etkilemektedir. Şarkılara çekilen videolarda katılımcı ülkeye dair
maddi ve manevi kültürel değerlerin yer alması ülkenin tanıtımını sağlamaktadır. Ev sahibi
ülke tarafından hazırlanan ülkeler hakkındaki tanıtıcı videolar da aynı işleve sahiptir. Süresi
kısa da olsa ülke turizmine ait görsel materyallerin videolarda kullanılmasıyla izleyiciye
verilen mesaj gayet açıktır. Verilmek istenen mesaj, ülkelerin turizmin alanlarını sunarak
turizmi ve doğrudan etkisi olan ülke ekonomisini canlandırmaktır.
Eurovision Şarkı Yarışması’nın kültür turizmine katkısının dışında kültürel endüstri alanında
da katkısı bulunmaktadır. Bir ülkenin kendi kültürünü ve şehrini tanıtması amacıyla çeşitli
ürünler üretmektedir. Özellikle Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapan ülkenin kendi
kültürel ürünlerinin satışını pazarlaması dev bir kültürel endüstri alanını oluşturmaktadır.
Kültürden beslendiği yöresel yemekler ,el sanatları, şehrin tarihi özelliklerini yansıtan eşyalar(

1094

magnetler,çantalar, kupalar, kar küreleri vb.) birçok değeri yansıtan ürünler örnek
verilebilmektedir.
Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük ekonomik bütçe gerektirdiğini, Eurovision Şarkı
Yarışması gibi uluslararası bir alanda yer alan projelerin kültür turizmine ve endüstrisine
etkisinin oldukça fazla olduğunu, bu imkanların iyi değerlendirildiği takdirde bir ülkenin
ekonomik boyutlarına doğrudan, büyük oranda yarar sağladığını söylemek mümkündür.

Sonuç
Kültür, bir topluluğun yaşam tarzıdır. Bir topluma ait olan duyu organlarımızla
anlamlandıramadığımız simge ve işaretler ise semboldür. Kültürel semboller, bir toplumun
kültürel değerlerini yansıtmakla birlikte toplumlar arasında birbirinden farklı olan kültürlerin
keşif edilmesini ve öğrenilmesini sağlamaktadır. Ayrıca farklı toplumlarda farklı anlamlar
taşıyabilmektedir. Bu sebeple bir topluma ait kültürel sembol, öznellik göstermektedir.
Bununla beraber izleyici kitleye iletilmek istenen mesaj toplumsal amaçlı ise evrensel kabul
görmüş semboller de kullanılabilmektedir. Toplumsal mesajlar içeren sembollerin herkese
hitap etmesi öznellik dışında sembollerin evrensel olduğunun kanıtıdır. Bununla beraber
sembollerin hem öznel hem nesnel özellik taşıdığı söylenebilmektedir.
Eurovision Şarkı Yarışması’nda sahne gösterimleri, kıyafetler, çalınan müzik, dekor vb.
unsurlar bir toplumun kültürünü yansıtabilmekte ve kültürel bir sembol olabilmektedir. Bu
semboller, kimi zaman bilinçli bir şekilde farkındalık yaratmak amacıyla yapılmış; kimi zaman
da koreografi tasarımcılarının hayal dünyasına göre tesadüfi yer almıştır. Bu şarkı
yarışmasının platformu, katılan ülkeler için bilinçli bir şekilde birtakım mesajları aktarmak
aracılığıyla araç olarak kullanılmıştır. Ayrıca Eurovision Şarkı Yarışması, ülkelerin kendi
kültürel değerlerini tanıtması, kültür turizmi ve kültür ekonomisini doğrudan etkilemektedir.
Bu etkileşim dev bir kültürel endüstri alanını meydana getirmektedir.
Kısaca, yarım asrı aşan geçmişi ile dünyanın en güncel müzik etkinliği olan Eurovision şarkı
yarışması sadece bir sanat etkinliği değil aynı zamanda dünyanın en çok izlenen televizyon
müzik programı olarak tarihe geçmiştir. Her yıl yüz milyon insanın üzerinde izleyici tarafından
canlı olarak izlenen Eurovision şarkı yarışması Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin kendi
kültürlerinin tanıtımını yapma fırsatı sunmaktadır. Ekranların başında basit bir şarkı yarışması
gibi görünen Eurovision Şarkı Yarışması aslında ülkelerin birbirleri ile girdikleri kültürel,
siyasi ve ekonomik güç elde etme savaşıdır. Kültür tanıtımı yapan ülkeler diasporalarının da
desteği ile birbirleriyle yarışmakta ve her yıl mayıs ayında yapılan bu yarışma sonucunda
Avrupa’nın müzik alanında en büyüğü olmak için mücadele etmektedir.
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FAHREDDÎN-İ IRÂKÎ DİVANI’NDA PEYGAMBERLER

Pelin Seval ÇAĞLAYAN ESEN
ÖZET
Din divan şiirini besleyen temel kaynaklardan biridir, edebiyata sınırsız kaynak oluşturan
kavramlar ve unsurlar içerir, bu unsurların içerisinde yer alan peygamber kıssaları divan
şiirinde söz edilmesi bakımından geniş bir alana sahiptir. İl}hî kanunların bütünü olarak
tanımlanan dinin tebliğ edilmesi üzerine görevlendirilen peygamberler çeşitli özellikleri ve
mucizeleri ile telmih ve teşbih yoluyla divan şiirinde yansımalar bulmuş, şairlerin dizelerinde
yoğun olarak işlenmiş dinî unsurlardandır. Dîvân’ı dışında Uşşâknâme veLemaʻât adlı eserlere
sahip, eserlerini tasavvufun etkisi altında, }şıkane ve arifane bir dille kaleme almış, VII/XIII. yy.
Fars }lim ve sufî şairlerinden olan Fahreddîn-i Ir}kî de başta Allah’ın resulü, }lemlerin rahmeti,
peygamberlik mührü ile doğan Hz. Muhammed olmak üzere topraktan yaratılan, ilk insan
Âdem; gemisiyle kurtuluş bulan, insanlığın ikinci atası Nûh; atıldığı ateşin kendisi için gül
bahçesi ve latif bir pınara dönüştüğü İbrahim; Zebûr’u okurken herkesin susup onu dinlediği,
güzel ve gür sesli D}vud, babasız doğan, hastaları iyileştirip, ölüleri dirilten İs}; Allah’ın
hitabına mazhar olan, Hızır’ın yoldaşı Mûs}; üzerinde ism-i aʻzam yazılı yüzüğüyle insanlara,
hayvanlara, cinlere ve rüzg}ra hükmeden Süleyman, kardeşleri tarafından kuyuya atılan,
olağanüstü güzelliğe sahip, Mısır’ın azizi Yûsuf gibi peygamberin sahip olduğu özelliklere işaret
ederek onların mucizevi hayatlarına şiirlerinde yer vermiştir. Çalışmada Nesrîn-i Muhteşem
(Hez}î) tarafından Mecmûa-i Âsâr-i Fahreddîn-i Irâkî (Tahran 1372 hş.) ve Ekber H}nî-yi
Cezenî tarafından Dîvân-i Irâkî (Tahran 1391 hş.) adıyla neşredilen kaside, gazel, terkibibent,
terciibent, rub}î ve kıta nazım türlerinden oluşan iki divan esas alınarak toplam 4527 beyit
incelenmiştir. Adı geçen peygamberlerin telmih ve teşbih yoluyla beyitlerde nasıl işlendiği,
hangi özellik ve mucizeleriyle yer aldığı şairin divanından örnek beyitler getirilerek ele
alınmıştır. Ayrıca bu peygamberlerin divanda kaç defa zikredildiği tespit edilerek
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din, peygamber kıssaları, Ir}kî, Dîv}n
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THE PROPHETS IN THE DIWAN OF FAHREDDIN-I IRAKI
Abstract
Religion is one of the main sources of diwan poetry, contains concepts and elements that
constitute an unlimited source of literature The tale of prophets in these elements have a wide
area in terms of the use of diwan poetry. The prophets assigned to the service of the religion
which is defined as the whole of divine laws have reflected in diwan poetry through mention
and simile with their various characteristics and miracles and one of the religious elements
heavily committed in the strings of poets. In addition to Dîvân, he had his works named
Uşşâknâme and Lemaʻât and wrote his works under the influence of Sufism in a language of
love and arifane, VII / XIII. century a Persian scholar and sufi poet Fahreddîn-i Ir}kî, God's
messenger, the mercy of the worlds, Muhammad; the first human Adam; survived through ship
Noah; the fire turned into the rose garden for himself Abraham; while he was reading Psalter
everyone listens to it a beautiful and loud voice, Dawood; born without a father, reviving the
dead Jesus; called by God companion of Hızır Moses; Suleiman, who rules people, animals, jinn
and wind with his ring; thrown into the well by his brothers, Josephwith his extraordinary
beauty. Iraki by pointing to the characteristics of the prophet like these prophets, gave place to
their miraculous lives in his poems. The study was conducted by the Nesrîn-i Muhteşem
(Hez}î) by the name of Mecmua-i Asar-i Fahreddin-i Iraki (Tahran 1372 hş.) and by Ekber
Hani-yi Cezani (The Divan-i Iraki (Tahran, 1391 hş.) a total of 4527 couplets were examined on
the basis of two diwans. How the prophets mentioned in the verses through mention and
simile, the features and the miracles of the poet's diwan from the poet has been discussed by
bringing sample couplets. In addition, how many times these prophets were cited in the diwan
were determined and evaluated.
Keywords: Religion, tale of prophets, Iraki, Diwan

1. GİRİŞ
Divan şiiri beslendiği kaynaklar açısından zengin bir şiirdir. Kur’an-ı Kerim ve hadis, dini ve
felsefi ilimler, peygamber kıssaları ve mucizeleri, tarih ve mitoloji, b}tıl ve hakiki ilimler divan
şiirinin kaynakları arasında yer almaktadır (Levend, 2017: 15).
Bu kaynaklar arasında yer alan peygamber kıssaları ve mucizeleri divan şiirine muhteva
bakımından ilham kaynağı olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. “Akıl sahibi insanları kendi
tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanun”olan din (TDV, 2012: 4). Allah’ın
kulları arasından seçtiği emir ve yasaklarını ulaştırmak üzere görevlendirdiği peygamberler
vasıtasıyla insanlara bildirilir (TDV, 2012: 106).
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Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yirmi beş peygamberin adı geçmektedir: Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Salih,
İbrahim, Lût, İsm}il, İshak, Y}kub, Yûsuf, Şuayb, Eyyûb, Zülkifl, Mûs},H}run, D}vûd, Süleym}n,
İly}s, Elyes}, Yûnus, Zekeriy}, Yahya, Îs}, Muhammed. (TDV 2012: 110).
Divan şiirinde de adı geçen bu peygamberlerin kıssalarına ve mucizelerine vakıf olup sahip
oldukları özelliklerin şiirde ne şekilde kullanıldığını tespit edebilmek eserlerin daha iyi
anlaşılmasını sağlamaktadır. Peygamber kıssaları eserlerde bazen birkaç kelime ile telmih
edilerek hatırlatılmakta bazen de uzun uzadıya anlatılmaktadır. Genel olarak bu durum anlatımı
anlaşılır kılmak ve manayı pekiştirmek için başvurulan yollardan biridir (Ceylan, 2000: 361).
Senaî, Enverî, Hak}nî, Att}r, Mevl}n}, Saʻdî, Evh}dî, H}fız gibi Fars edebiyatı divan şairleri de
hemen hemen bütün peygamberlerin kıssalarına ve mucizelerine değinip özelliklerinden
yararlanarak şiirlerinde peygamberleri anmıştır.
610 (1213) yılında Hemedan’da doğmuş; bilgin, kültürlü ve saygın bir ailede yetişmiş; tüm aklî
ve naklî ilimleri ders verecek derecede öğrenmiş, kalenderîlere katılarak seyr u sülûk yolunu
tutmuş, Dîvân’ı dışında Uşşâknâme ve Lemaʻât adlı eserlere sahip, VII/XIII. yy. Fars }lim ve sufî
şairlerinden olan Fahreddîn-i Ir}kî de (Ir}kî, 1372 hş.: 7-8, 28; Semerkandî, 1366 hş.: 161) başta
Hz. Muhammed olmak Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. İbr}him, Hz. D}vûd, Hz. Îs}, Hz. Mûs}, Hz.
Süleym}n, Hz. Yûsuf gibi peygamberin sahip olduğu özelliklere işaret ederek onların mucizevi
hayatlarına şiirlerinde yer vermiştir.
1.1. Hz. Âdem
İlk insan ve ilk peygamberdir. Topraktan yaratılmıştır. Âdem cennette yaşarken sol kaburga
kemiğinden eşi Havva yaratılmıştır, şeytanın vesvesesiyle yasaklanan ağacın meyvesini
yemeleri üzerine cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderilmişlerdir. Hz. Âdem’e Suhuf indirilmiş
ve yirmi çiftten oluşan çocuklarına Allah’ın dinini tebliğ görevi verilmiştir (Bolay, 1988: 358;
Pala, 2012: 7).
Fars edebiyatında Âdem ve Havva ile ilgili rivayetlere yoğun olarak yer verilmiştir. Âdem’in
yaratılışı, yasak ağacın meyvesinden yemesi, cennetten kovulması, bütün meleklerin kendisine
secde etmesi ancak iblis’in secdeyi reddetmesi ile ilgili çeşitli kıssalara telmihlerde
bulunulmuştur. Âdem genel olarak insanoğlunun atası, insanlığın rehberi, mutlak insan ve beşer
olarak anılmış, teşbih ve temsil unsuru olarak kullanılmıştır (Secc}dî, 2007: 38; Uludağ, 2012:
23).
Ir}kî de Hz. Âdem ile ilgili hemen hemen tüm kıssalara telmihte bulunmuş, onun insanoğlunun
rehberi olduğundan, Allah’ın bütün isimleri ona öğrettiğinden, Allah’ın onda tecelli ettiğinden,
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onun varlık }leminin mazharı olduğundan, Âdem ve eşi Havva’nın Allah’ın yansıması
olduğundan söz etmiş, Hz. Âdem’den beşer, insan, insanoğlu olarak bahsetmiştir.1
ٕاٜ ظٚٔٛ و ٗگه ﮐىٖٞٓ تِؼعة ن٣ا
 اٗكٙ٘ۀ اٌهان ﮐهق٣ گِﯽ ـىٝ آب
Bu tuhaf remizlere bak, bütün dünyadan [alınan] bir avuç çamuru sırların hazinesi yapmışlar.
(Irâkî,1372 hş.: 21/1).
Beyitte geçen َ گٝ }( آبb u gîl) su ve çamur Âdem’i ifade etmektedir. Şair bu mazmunla Âdem’in
kırmızı, beyaz ve siyah gibi çeşitli renklerde toprağın su ile karıştırılarak yaratıldığına işaret
etmiştir. Allah Âdem’e her şeyin ismini birer birer öğretmiş, bilgi ve kerametçe meleklerden
üstün tutmuştur, o mana }lemine vakıf, her şeyin aslını ve hakikatini bilen bir varlıktır
dolayısıyla şair ondan sırların hazinesi olarak bahsetmiştir.
ق ناٞق ـٞٔٗ قٞ ـٚ تٍٞ چٝا
ق تّه ﮐهقٞ ٗاّ ـٝ اٍٗإ ِك
Allah kendinde kendisi görülsün diye insanı yarattı ve adını beşer koydu (Irâkî, 1372 hş.: 286/5).
Beyitte beşer ve insan kelimesinden kasıt insanlığın atası Âdem peygamberdir. “Allah Âdem’i
kendi sûretinde yarattı” rivayetine telmihte bulunularak, onun ve onunla birlikte tüm
insanoğlunun Allah’ın yeryüzündeki tecellisi ve halifesi, Allah’ın varlığının ispatı olduğu dile
getirilmiş, Âdem’in bütün ilahi isimlerin ve sıfatların mazharı olduğu anlatılmıştır.
ّك آٗعا ٗگ٘عك آق٣ إٓ قّ آٚإٓ قّ ﮐ
 ﮐان قانق؟ٚثه چٛك ن٣ ٌه آٙ نٚﯽ ﮐ٣ظا
O an geldiğinde, oraya insanoğlu sığmaz, yolun bittiği yerde rehberin ne işi var? (Irâkî,1372 hş.:
329/9).
Beyitte Âdem kelimesi insan, insanoğlu anlamında kullanılmıştır, rehberden kasıt ise Hz.
Âdem’dir. Hz. Âdem’in insanoğlunun rehberi olması özelliğine işaret edilerek ölüm vakti
geldiğinde artık ruhun bedene sığmadığı, hayatın bir yol olduğu ve ölümün de bu hayatın,
maddi }lemin sonu olduğu dolayısıyla rehberin yol bitince artık rehberlik edemeyeceği
anlatılmıştır.
ك ِك٣نخ آقّ پكٞؼٍٖ نـْ و ص
ّ تهاتهٚ تهق كهِرٙقن ؼاٍ ٌعك
1

Hz. Âdem ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî, 1372 hş.: 108/1, 228/11,234/2, 74/10, 14/3, 46/2, 56/7, 333/16,
357/3.
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Benim yüzümün güzelliği Âdem’in yüzünde göründü, melek hemen benim karşımda secde etti
(Irâkî,1372 hş.: 308/2).
Hz. Peygambere naat olarak yazılan bir kaside de geçen bu beyitte Hz. Muhammed’in
güzelliğinin Hz. Âdem’de tecelli ettiğinden bahsedilirken Allah’ın meleklere Hz. Âdem’e secde
etmelerini emretmesi üzerine meleklerin hepsinin hemen secdeye kapanması olayına telmihte
bulunulmuştur. Hz. Muhammed’in Hz. Âdem de zuhur etmesi nedeniyle meleklerin secdesinin
dolayısıyla Hz. Muhammed’e olduğu söylenilmiştir.
 ٓگهقٙ او ت٘كٙکﯽ گ٘ا٣ ٚظاٗا ت
 ٗفٍد آقّ ﮐهقْٚ٘ گ٤ٖٓٓ آق
Ey sevgili benden bir günahla yüz çevirme; ben insanoğluyum, ilk günahı Âdem işledi (Irâkî,1372
hş.: 358/6).
Şair ilk insan Âdem peygamberin yasaklanmış ağacın meyvesini yemesiyle ilk günahı işleyenin
onun olduğunu dile getirerek insanın hata yapabilir ve günah işleyebilir bir varlık olduğunu
söylemiş dolayısıyla sevgilisinden bir hatayla kendisinden uzaklaşmamasını istemiştir.
ّی گ٘كٌٞ ٚﯽ آقّ ت٣٘ٔاٛ نٙق ﮐهقٞـ
ٙاقٜٗ ٕا٤ٓ ة اٗكن٣ه ذاقًٜ ت٤ِات
Âdem’e buğdaya doğru kendi rehberlik etmiş, şeytanı da terbiye etmek için ortaya bırakmış
(Hemedânî, 1391 hş.: 171/17).
Âdem ve Havva’ya cennetteki belli bir ağacın (elma, buğday, üzüm asması, zeytin, hurma, incir
k}fur veya ilim ağacı) yasaklanması kendileri için bir imtihan mahiyetindeydi; ayrıca Allah
tarafından İblis’in onların düşmanı olduğunu onlara açıklanmış, İblis’in hilesi sebebiyle
cennetten kovulmamaları konusunda uyarılmışlardı. Şair bu beyitte Allah’ın onları sınadığını,
şeytana da onların sınanarak terbiye edilmesi için onlara mûs}llat olmasına müsaade
ettiğinden bahsetmiştir. Şeytan aslında bahanedir, günahın sorumlusu olarak orada var
olmuştur.
1.2. Hz. Nûh
Nûh İdris peygamberden sonra putlara tapan kavmini başlarına gelecek olan azapla korkutup
Allah’a ibadet etmeye davet etmek üzere gönderilen peygamberdir (Köksal, 2013: I, 87). 950
yıl ila 1300 yıl kadar yaşadığına dair rivayetler vardır (Harman, 2007: 226). Kavmini imana
daveti asırlar boyunca sürmüş, kendisine pek az kimse iman etmiştir (Köksal, 2013: I, 97).
Uzun mücadelelerine rağmen kavminin putperestlikten vazgeçmediğini görünce
inanmayanları cezalandırması için Allah’a dua etmiş, Allah Nûh’un duasını kabul etmiş ve
ink}rcı kavminin tufanla hel}k edileceğini, kendisinin ve inananların kurtulacağını bildirerek
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bir gemi yapmasını istemiştir. Nûh Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde bir gemi yapmış ve
gemiye kendisine iman edenler ve her hayvan türünden bir dişi bir erkek olmak üzere birer tür
almıştır. Tufanla birlikte gemidekiler dışında yeryüzündeki insanlar ve hayvanlar tamamen
yok olmuştur. İnsan nesli Nûh peygamberin neslinden çoğalıp türediği için Hz. Nûh’a, Hz.
Âdem’den sonra “Ebu’l-beşer” yani insanlığın ikinci atası unvanı verilmiştir (Harman, 2007:
226; Köksal, 2013: I, 93-108; Pala, 2012: 361).
Fars edebiyatında Hz. Nûh, ömrünün uzunluğu, eşi ve oğlunu hidayete davet etmesi, gemisi ve
tufan hadisesi ile birlikte neredeyse tüm şairlerin dizelerinde yer almıştır. Nûh’un uzun süren
ömrü şairlerce mazmun olarak kullanılırken Nûh’un gemisi genel olarak kurtuluşu, hidayeti
simgelemektedir.
Irakî, divanında Nûh peygamberin adını sadece bir beyitte gemisiyle birlikte anmıştır; ancak
Nûh tufanına telmihlerde bulunduğu beyitleri mevcuttur.2
اكد٣ غ او ٗظه ٖٓ ٗعاخٞٗ ﮐّرﯽ
ّْ او ذاب آلنٛ ـدٌٞ َ٤ِٗان ـ
Nûh’un gemisi benim bakışımdan kurtuluş buldu, Halil’in ateşi de benim ateşimin aleviyle yandı
(Irâkî 1372 hş.: 308/3).
Şairin Hz. Muhammed’e naat olarak yazdığı kasidesinde geçen bu beyitte Nûh’un gemisinin Hz.
Peygamber’in bakışıyla, onun vesilesiyle tufandan kurtulduğunu söyleyerek peygamberi
övmüştür.
ٙظﯽ وقٞٓ ٕاٜای ظالُد ٗاگ٣تاو قن
ٚ نا قن هؼه تؽه تﯽ ﮐهإ اٗكاـرِٚٔظ
Tekrar büyüklüğünün denizi ansızın bir dalga vurmuş, hepsini sonsuz denizin dibine atmış (Irâkî
1372 hş.: 319/8).
Şair bu beyitte Nûh tufanına telmihte bulunmuştur. Nûh peygamber tufan başladığında
kendisine iman etmeyen oğlu Y}m’ı gemiye çağırmış ancak o “Ben bir dağa çıkıp kurtulurum”
diyerek gemiye binmeyi reddetmiştir. Nûh peygamber oğluna “Bugün Allah’ın merhametinden
başka sığınacak yer yoktur” diyerek nasihat ederken araya bir dalga girmiş ve Y}m
boğulmuştur. Dağları aşan sel sularıyla birlikte yeryüzünde bulunanlar suda boğulup helak
olmuştur.

2

Hz. Nûh ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî, 1372 hş.: 9/1-2, 21/7-8, 312/2, 318/8.
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1.3. Hz. İbrâhim
Kur‘ân-ı Kerîm’de hayatı ve kıssaları hakkında geniş bilgi bulunan İsm}il ve İsh}k peygamberin
babası olupbüyük peygamberdendir (Harman, 2000: 266; Köksal, 2013: I, 162-168).
Hz. İbr}him doğduğu zaman ilah olduğunu iddia eden Nemrut bir rüya üzerine iki yıl müddetle
doğan bütün çocukları öldürtmeye başlamış, İbr}him’in annesi onu gizlice bir mağarada
dünyaya getirmiştir. İbr}him peygamber bu mağarada büyümüştür (Köksal, 2013: I, 143-145).
Hz. İbr}him belirli bir yaşa gelince o dönemde putlara tapan halkın putlara tapmasını anlamsız
bulmuş, puthanedeki bütün putları parçalamıştır. Durumdan haberi olan Nemrut onu
öldürmek için büyük bir ateş yaktırmış ve mancınık ile onu ateşe attırmıştır. Bu esnada ateş
gül bahçesine dönüşmüş ve ateş içerisinden bir pınar kaynamaya başlamıştır (Köksal, 2013: I,
154-158; Pala, 2012: 225).
İbr}him peygamber Fars edebiyatında Halil, Halîlullah ve Halîlurrahman adlarıyla
zikredilmiştir. En çok atıldığı ateşin gül bahçesine dönüşmesi münasebetiyle söz konusu edilen
İbr}him peygamberin adı bereketle anılmış; K}be’yi bina etmesi, oğlu İsmail’i kurban etme
teşebbüsü ve mancınıkla ateşe atılması yönüyle de edebi eserlerde geniş bir yer tutmuştur.
Ir}kî’nin şiirlerinde ise Hz. İbr}him Halîl unvanıyla anılmış; ateşe atılması, ateşin gül bahçesine
ve latif bir pınara dönüşmesi yönüyle işlenmiş, }şık İbr}him’e rakip ise Nemrut’a
benzetilmiştir.3
َُ نا آذ٤ِد ـ٣ٝو آب ن
ٙ ٓ٘ثغ والٍ ِكٝ ِّٖگ
Senin yüzünün şerefinden ateş Halil için gül bahçesi ve berrak pınar olmuş (Irâkî,1372 hş.:
41/12).
Şairin Hz. Muhammed’e naat olarak yazdığı kasidesinde geçen bu beyitte şair İbr}him
peygamberin atıldığı ateşin gül bahçesine ve pınara dönüşmesi olayına telmihte bulunmuştur
ve bu olayın Hz. Muhammed’in yüzü suyu hürmetine gerçekleştiğini söylemiştir.
ٚ ٌهاِإ ﮐؼثٝ ِإ ػهكاخ اٌدٌٞه ﮐ
قٝثإ ٗٔه٤ نهٝ ِ٘ك٤ِ ـٞٔچٛ ٕػاِوا
Mahallelerinin başı Arafat’tır, evleri Kâbe; aşıklar Halîl gibidir, rakipler ise Nemrut (Hemedânî
1391 hş.: 96/6).

3

Hz. İbrâhim ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî,1372 hş.: 30/6, 308/3, 151/8, 178/1.
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Mekke harem taşlarını ilk önce diken İbr}him peygamberdir, K}be’nin inşasını da oğlu İsmail
peygamber ile tamamlamıştır. Şair beyitte bu duruma işaret etmiş dolayısıyla onların
yurdunun Arafat ve K}be olduğunu söylemiştir; aynı zamanda }şığıtam bir teslimiyet örneği
olan Halîl peygambere rakipleri de }şığın yani Halîl’in düşmanı olan Nemrut’a benzetmiştir.
1.4. Hz. Yûsuf
Yakûb peygamberin on iki oğlundan biri İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Hayatı
ve hik}yesi Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf sûresi’nde baştan sona anlatılmaktadır, Yûsuf sûresi’nde
kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılmasından, Mısır Aziz’ine köle olarak
satıldığından, Züleyha olan ilişkisinden, hapse atıldığından, hapiste rüya tabiri ile ününün
duyulduğundan, Mısır’a vezir olduğundan, babası Y}kub’un kör olan gözlerinin Yûsuf’un
gömleğini yüzüne sürmesiyle tekrar görmeye başladığından bahsedilmektedir (Harman, 2013:
1-4; Köksal, 2013: 270-293).
Hz. Yûsuf’un başından geçen bu olaylar Fars şairlerin dizelerinde çeşitli boyutlarıyla yer almış,
değişik ilgiler ve farklı mazmunlarla işlenmiştir.
Ir}kî de Yûsuf’u özellikle güzelliği, kaybolması, zindana düşmesi yönleriyle ele almış, sevgilisini
güzellik bakımından Yûsuf’a benzetmiş, kendi gönlünü ise zindana, kuyuya ve hüzünler
kulübesine benzetmiştir.4
ٌقٞ٣ ُﯽٝ ٖٓ ٌد قٍ ذ٘گٞ ظای ذٚچ
 وٗكاٗﯽٚ تٚ گٙه٤ ذٚ چٚﯽ كرك تٜگ
Benim dar gönlüm nasıl senin yerin olur; fakat Yûsuf bazen karanlık kuyuya düşer bazen bir
zindana (Irâkî 1372 hş.: 222/11).
Şair Yûsuf peygamberin kardeşleri tarafından kuyuya atılması ve Mısır’da Mısır Aziz’i
tarafından zindana atılması olayına telmihte bulunmuştur; sevgiliyi Yûsuf’a, kendi gönlünü ise
Yûsuf’un atıldığı kuyuya ve düştüğü zindana benzeterek belki kendi kuyu ve zindana benzer
gönlüne bir an Yûsuf gibi olan sevgilisinin yerleşebileceğini söylemiştir.
ٖ٤ ٓا نا تٌٙق گْ ِكٞ٣
َ اٌدٞ ـٚ وٗفكإ چٙ قنإٓ چاٚﮐ
Bizim kaybolmuş Yûsuf’umuza bak ki o çene çukurunun kuyusunda ne hoştur (Irâkî 1372 hş.:
257/7).

4

Hz. Yûsuf ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî,1372 hş.:113/3,9; 249/1, 320/13, 344/5.
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Ir}kî Yûsuf’un atıldığı kuyuyu sevgiliye ait güzellik unsurlarından biri olan çene çukura
benzetmiş, kaybolmuş Yûsuf’un sevgilinin yüzünde olduğunu dolayısıyla Yûsuf’un güzelliğinin
sevgilide olduğundan bahsetmiştir.
ٕاٜاتْ و ظ٤ٗ ٕ تاوٞ نا چٌٙق گْ ِكٞ٣
ك٣ اؼىإ آٚ ٖٓ ﮐِثٚ٘٤ٌ ّالظه
Kaybolan Yûsuf’u dünyada tekrar göremeyeceğim için şüphesiz benim gönlüm hüzünler kulübesi
olur (Irâkî 1372 hş.: 275/4).
Hz. Yakûb’un oğlu Yûsuf’u kaybetmesi üzerine üzüntü ve acı içinde, sabır ve tevekkülle Allah’a
sığındığı, kapandığı ev ٕ اؼىاٚ ﮐِثhüzünler kulübesi şeklinde anılır. Beyitte sevgilisini kaybeden
şair kendini Hz. Yakûb’a, sevgiliyi ise kaybolan Yûsuf’a benzetmiş sevgiliyi tekrar
göremeyeceği nedeniyle yaşadığını üzüntüyü gönlünü hüzünler kulübesine benzeterek dile
getirmiştir.
كی؟٤ِ٘ ٌق ٓصهیٞ٣ ٍظٔا
كٗك٣ چ٘كإ آكهٝتﯽ قٞ نا ـٞذ
Mısırlı Yûsuf’un güzelliğini duydun mu? Senin güzelliğini iki katı yarattılar (Irâkî 1372 hş.:
329/12).
Ir}kî, sevgilisini güzellik bakımından Yûsuf’tan üstün tutarak sevgilisini övmüştür.

1.5. Hz. Mûsâ
İsrailoğullarına gönderilen büyük peygamberlerden biri olan ve kendisine Tevratadlı kitap
indirilen peygamberdir (Harman, 2006: 207).
Mısır hükümdarı Firavun’a k}hinlerin İsrailoğullarından doğacak bir erkek çocuğun devletine
son vereceğini söylemesi üzerine Firavun İsrailoğullarından doğacak çocukların öldürülmesini
emretmiştir. Mûs} annesi tarafından bir sandalla Nil nehrine bırakılmış, Firavun’un karısı
tarafından saraya getirilmiştir. Firavun her ne kadar onu öldürmek istese de karısının ısrarı
üzerine Firavun, Mûs}’yı evlat edinmiştir (Köksal, 2013: 12-14).
Mûs} Tûr dağında Allah’ın tecelli etmesiyle ilahî hitaba mazhar olmuş, Allah’la konuşmuş bu
görüşmeden sonra Mûs}’ya “Kelîm, Kelîmull}h” sıfatları verilmiştir (Köksal, 2013: 24-26: Pala,
2012: 335).
Hz. Mûs}’ya kavminin kendisine inanması için birçok mucize verilmiştir: Asasının ejderha ve
yılana dönüşmesi, asasıyla Kızıldeniz’e vurunca denizin ikiye ayrılıp yol açılması, yed-i beyz},
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suları kan şeklinde akıtması, kurbağa yağdırması, büyük sinek ve çekirge sürüsü ortaya
çıkarması gibi (Pala, 2012:335; Köksal, 2013: 40-42).
Fars edebiyatında Mûs}’nın mucizelerine hemen hemen tüm edebi eserlerde yer verilmiştir.
Hz. Mûs}, Tûr dağı, Eymen vadisi, yed-i beyz}, tecelli, nur, Kelîmull}h, ağaç, asa, Hızır ve
Firavun kelimeleriyle birlikte birçok sanata ve mazmuna konu olmuştur.
Ir}kî’nin şiirlerinde Hz. Mûs}’nın taşa vurarak su çıkarması, Allah’ın hitabına mazhar olması,
yed-i beyz}sı ve asası ile ilgili mucizelerinden bahsedilmiştir. Hz. Mûs} ateş, tecelli, mecmau’lbahreyn kavramlarıyla ve Hızır ile birlikte sıklıkla anılmıştır. Sevgilinin zülfü Mûs}’nın asasına
benzetilmiş, mucizelerinin Hz. Muhammed’in feyzinden kaynaklandığı ifade edilmiştir.5
ك آب ـضهٌٜﯽ ػٞٓ تگّا او قُُ ای
٘٘ك٤ضا ت٤ك ت٣  ذها قنٚﯽ ﮐ٣ ػصاٚت
Ey zamanın Mûsâ’sı onun gönlünden hayat suyunu aç, seni yed-i beyzâ’da gördükleri asanla
görsünler (Irâkî 1372 hş.: 55/5).
Beyitte A'raf suresi 160. ayete6 ve Kasas suresi 32. ayete7 telmihte bulunulmuştur. Şair Hz.
Mûs}’nın taşa vurarak su çıkarmasına, yed-i beyz} mucizesine ve asasına işaret etmiş, Hz.
Mûs}’dan taş gibi gönle vurup hayat suyunu çıkarmasını ve mucizelerini göstermesini
istemiştir.
اِٞ ُثُ ؼٙقٝرﯽ اكى٤ گٙته ٓائك
 شؼثاٗﯽٌٙﯽ وُلُ ِكٞٓ ٙو ٓؼعىٝ
Dünya sofrasına tatlı olarak dudağını eklemiş, Mûsâ’nın mucizesiyle zülfü bir ejderha olmuş
(Irâkî 1372 hş.: 333/3).
Beyitte A'raf suresi 107. ayete8 telmihte bulunularaksevgiliye ait güzellik unsurlarından olan
zülüf Mûs}’nın ejderhaya dönüşen asasına benzetilmiştir. Sevgili ejderha gibi zülfüyle }şıkları
avlamaktadır.

5

Hz. Mûsâ ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî,1372 hş.:14/2, 48/2, 293/2;312/8; 313/7.
A'raf suresi 160. ayet: “Biz İsrail oğullarını oymaklar halinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince,
Musa'ya, «Asanı taşa vur!» diye vahyettik. Derhal ondan on iki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra
üzerlerine bulutla gölge yaptık, onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. (Onlara dedik ki) “Size verdiğimiz
rızıkların temizlerinden yeyin.” Ama onlar (emirlerimizi dinlememekle) bize değil kendilerine zulmediyorlardı.”
7
Kasas suresi 32. Ayet: “Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde
çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına (göstermen için)
Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler.”
8
A'raf suresi 107. ayet:Bunun üzerine Mûsâ, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha.
6
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٘كٜٗ ٍﯽ٤ة ـِوُ قن قّ ػ٤ای او طِٚٔ
ٌﯽ وٗ٘كٞٓ ُُ آذ٣ٝؽ ِٔغ نٝو كهٝ
Temiz tabiatından bir koku Îsâ’nın nefesine üflerler, yüzünün mumunun ışığından Mûsâ’nın
ateşini yakarlar (Irâkî, 1372 hş.: 45/2).
Şair şiirlerinde genel olarak peygamberlerin bütün mucizelerinin Hz. Muhammed'in feyzinden
kaynaklandığını söylemiştir, bu beyitte de Îs}’nın hayat veren nefesinin Hz. Muhammed’in
temiz yaratılışından iz taşıdığını ve Tur-i Sin}’da Allah’ın bir ağacın içinde yanan bir ateş
şeklinde Mûs}’ya hitap olarak tecelli etmesinin Hz. Muhammed’in mum gibi ışık saçan
yüzünden olduğunu dile getirmiştir.
ٖ٤٘ ـضه قن طِة ٓعٔؼﯽ چٝ ٌﯽٞٓ
ّای اـضه٣اٗك ته ُة قنُّٚ٘ة ذ
Mûsâ ve Hızır böyle bir mecmau’l-bahreyni aramada yeşil denizimin kıyısında dudağı susamıştır
(Irâkî, 1372 hş.: 308/1).
Beyitte Kehf sûresi 60. ayete9 telmihte bulunulmuştur. Ayette geçen mecmau’l-bahreyn, iki
denizin birleştiği yer anlamındadır. Mecmau’l-bahreyn biri Hz. Mûs}’nın temsil ettiği z}hir
ilminden, diğeri Hz. Hızır’ın temsil ettiği b}tın ilimden oluşan iki ilim denizinin birleşmesi
şeklinde yorumlanmaktadır. Şair Hz. Peygamber’in sahip olduğu ilmin onların sahip
olduğundan daha yüce olduğunu ifade etmiş ve onların Hz. Muhammed’in ilmine sahip olmak
istediklerini söylemiştir.

1.6. Hz. Dâvûd
İsrailoğullarına gönderilen ve Zebûr adlı kutsal kitabın kendisine indirildiği peygamberdir.
İsrailoğulları'nın tarihinde peygamberlikte hükümdarlık ilk defa Hz. Davud’un şahsında bir
araya gelmiştir (Harman, 1994: 21-24; Köksal, 2013: II, 180-185).
Fars edebiyatında D}vûd peygamberin hayatına ve üstün özelliklerine yer verilmiş, özellikle
sesinin güzelliği ve gürlüğü Fars şiirinde yoğun olarak işlenmiştir.

9

Kehf sûresi 60. ayet: Bir vakit Mûsâ genç adamına, "Mecmau’l-bahreyne (iki denizin birleştiği yere) ulaşıncaya
kadar gideceğim yahut (bu yolda) senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim" demişti.
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Ir}kî’nin şiirlerinde Hz. D}vûd’un ismi sadece bir beyitte, güzel sesi yönüyle geçmektedir.
 ِٓؿ؟،ّ آنٚ چٚ ذؽل،نٞٓ ٞٔإ چ٤ٌِ ُ٤پ
ٖ لتاب؟٤٘ طٚٔق نا ٗـٝٓعًِ قا
Süleymân’a ne hediye getireyim, karınca gibi çekirge mi? Dâvûd’un meclisine sinek vızıltısı mı?
(Irâkî,1372 hş.: 50/3).
Şair sevgilisini Süleym}n peygambere ve D}vûd peygambere, kendini ise karıncaya ve sineğe
benzetmiştir. Kendi küçük bir karınca olunca Süleym}n gibi olan sevgilisine layık bir hediye
getiremeyeceğinden söz etmiş, yine sevgilinin makamını güzel sesli D}vûd’un meclisine
kendini sineğe benzeterek sinek vızıltısının onun meclisine uygun olmadığını söylemiş,
sevgiliyi övmüş kendini ise değersiz bir }şık yerine koymuştur. Ayrıca beyitte karıncaların
beyinin Süleym}n peygambere çekirge bacağı hediye etmesi olayına telmihte bulunulmuştur.

1.7. Hz. Süleymân
D}vûd peygamberin en küçük çocuğudur. Hz. D}vûd’un vefatından sonra kendisine krallık ile
birlikte peygamberlik verilmiş, babasının hikmetine ve ilmine varis olmuştur (Harman, 2018:
56-57; Köksal, 2013: II, 205).
Hz. Süleym}n’a Allah tarafından birçok mucize verilmiştir: Kuşların ve hayvanların dili ona
öğretilmiş, cinler ve ruzgar onun emrine verilmiştir (Koksal 2013: II, 213, 218; Harman 2018:
59). Inanışa gore Hz. Suleyman Ism-i a zam yazılı yüzüğüyle bütün kuşlara ve hayvanlara
hükmedermiş, insan, cin, kuş ve başka yaratıklardan oluşan ordusu varmış, Hüdhüd adlı kuşu
çok uzaklardaki şeyleri görür ve oralardan kendisine haber getirirmiş (Şemîs}, 1328 hş.: 333340; Pala, 2012: 411-412).
Süleym}n peygamber edebi eserlerde geniş biçimde işlenmiş, kıssaları, mucizeleri ve rivayetleriyle
edebiyatın vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir.
Ir}kî de Süleym}n peygamberi tahtı, yüzüğü, mührü, ordusu ile anmış, kuşların dilini bilme
özelliği, karınca ile olan münasebetiyle ele almış; sevgiliyi ihtişamından dolayı Süleym}n
peygambere benzeterek onun özelliklerinin sevgilide var olduğundan bahsetmiştir.10
ٖٓ ك تهٜ٘ٗ ْ پاٛ ُّ گهقٛگه ـاک ن
ٔاٗﯽ٤ٌِ نٞٓ ك ؼاِا تهٜٗ ﮐﯽ پای

10

Hz. Süleymân ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî,1372 hş.: 14/3, 39/2, 50/3, 60/2, 86/16; 314/3, 333/16.

1108

Onun yolunun toprağı olsam da benim üzerime ayak basmaz. Haşa, ayağını nasıl basar Süleymân
karıncanın üzerine (Irâkî, 1372 hş.: 333/15).
Bir gün Süleym}n peygamber ordusuyla birlikte sefere giderken bir vadiye ulaştıklarında bir
karıncanın “kaçınız Süleym}n ve ordusu sizi incitmesin” dediğini duymuş ve ona kendisinin
adaletli bir peygamber olduğu halde nasıl kendisini ve karıncaları çiğneyebileceğini
düşündüğünü sormuş, o da “senin ihtişamına dalıp da Allah’ı tesbih etmekten geri kalmaktan
korktum” cevabını vermiştir. Şair Süleym}n peygamber ile karınca arasında geçen bu
konuşmaya telmihte bulunarak Süleym}n peygamberin karıncayı incitmemesi olayını tezat
içinde vermiş, sevgilisini ihtişamlı Süleym}n’a kendisi ise aciz bir karıncaya benzetmiştir.
ٕ گلد ای آصق ظاٝ ٕتگّاق وتا
ٔإ قاٍٗد٤ٌِ ،ه اٌد٤ٖ ٓ٘طن ط٣ا
Dili çözüldü ve “ey can veziri Âsaf, bu kuşların dilidir ve Süleymân bilir” dedi (Irâkî, 1372 hş.:
352/10).
Beyitte Süleym}n peygamber fazilet sahibi veziri Âsaf ile birlikte anılmış, Süleym}n
peygamberin kuşların dilini bilme özelliğine telmihte bulunulmuştur.
ك٣ا٤ٗ ٕهگى ّٗاٛ إ ذ٘گدْٛ او قٛٝ
 ﮐان قانق؟ٚطإ چ٤ِ ٕٔا٤ٌِ ْتا ـاذ
Senin küçük dar ağzında vehimden eser yoktur, şeytanın Süleymân’ın mührüyle ne işi olur?
(Hemedânî, 1391 hş.: 71/11).
Beyitte sevgilinin ağzı Süleym}n’ın mührüne, kuruntu ise şeytana benzetilmiştir. Sevgilinin
derdi tasası yoktur, dertten tasadan, vesveseden bahsetmez dolayısıyla mühür gibi olan ağızda
kuruntunun işi yoktur.
إ وقٕٞ ذٞک قّ چ٣ ٞٗكاْٗ تا ذ
كٗك٣ثإ آكهٜخ ٗگٞ٣ صك قٚﮐ
Seninle bir an nasıl konuşulur bilmem; yüzlerce devi sana koruyucu olarak yaratmışlar. (Irâkî,
1372 hş.: 329/17).
Şair sevgilisini Süleym}n peygambere benzeterek Süleym}n peygamberin insanlar, cinler,
kuşlar ve vahşi yaratıklardan oluşan ordusuna telmihte bulunmuştur. Böyle bir ordusu olan
Süleym}n gibi sevgiliyle görüşmenin mümkün olmadığını söylemiştir.
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1.8. Hz. Îsâ
İsrailoğullarının son peygamberi olup, kendisine İncil indirilmiştir. Otuz yaşında kendisine
peygamberlik verilmiş, kendisine sadece “hav}rî” denilen on iki kişi inanmıştır (Pala, 2012: 235;
Harman, 2000: 469-470; Köksal, 2013: 307- 333).
Mesîh, Ruhullah ve Kelîmetullah gibi adlarla da anılan (Şemîs} 1328 hş.: 416) Hz. Îs}’nın
Meryem’den babasız doğuşu, bebekken konuşması, dokunduğu şeylere can vermesi, nefesiyle
ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştirmesi, su üstünde yürümesi, suları
şaraba çevirmesi, rüzgara emrederek fırtınayı dindirmesi, gökten sofra indirmesi, ölmeyip
göğün dördüncü katına çekilmesi gibi birçok mucizesi vardır (Harman, 2000: 469; Köksal, 2013: 307337; Pala, 2012: 235;). Bu mucizeleri ile ve hayatının olağanüstü olaylarla dolu oluşu nedeniyle de
edebiyatta geniş yansımalar bulmuştur.
Ir}kî Hz. Îs}’’yı daha çok ölüleri diriltme yönüyle ele almış ve hayat bahşeden ّ( قdem) nefes
kelimesiyle birlikte anmıştır, sevgiliyi özellikle sevgilinin dudağını, kokusunu Îs}’nın can veren
nefesine benzetmiş, Îs}’nın Mesîh adını kullanmış ve ondan Hz. Muhammed’in geleceğini
müjdeleyici olarak bahsetmiştir. Ayrıca Îs} peygamberin eşeğine işaret etmiş, kendi güzel
şiirlerini de Îs}’nın hayat veren nefesine benzetmiştir.11
ٝای او ـِن اّٚٔ ِ ٙك٤ٍٓﯽ ق٤قن قّ ػ
ه٤َّّ هَك ظا َء اُثٞا ه٣  ﮐاالٙك ٓﮋقٛذا ق
O’nun varlığından güzel bir koku “ey kavim müjdeci gelmiştir” müjdesini versin diye Îsâ’nın
nefesine üflemiş (Irâkî, 1372 hş.: 14/4).
Beyitte Saff sûresi 6. }yete12 telmihte bulunularak Îs} peygamberin kendisinden sonra gelecek
peygamber, Hz. Muhammed’in geleceğini müjdeleyici olarak yaratıldığından ve Cebr}il’in
Meryem’e üflemesiyle doğduğundan söz edilmektedir.

اتك٣ ٕن ظاٞ قنقّ ذٖ وٗعٝی اٞو تاق ﮐ
ٔان قن ظ٘ثك٤هقّ قٍ تٛٝی اٝاق ن٣و
Onun sokağının rüzgârından, incinmiş beden can bulur hemen, onun yüzünün yâdından hasta
gönül yerinden kalkar hemen (Irâkî, 1372 hş.: 311/4).
11

Hz. Îsâ ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî 1372 hş.: 28/4, 45/2, 48/2, 49/1, 66/2, 71/4, 162/12,216/9, 217/8,
274/1, 294/10, 308/4, 312/8, 333/7.
12
Saff sûresi 6. âyet: Meryem oğlu Îsâ, “Ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı
doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği)
peygamberiyim” demişti.Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.
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Şair sevgilisini ölüleri diriltme ve hastaları iyileştirme yönüyle Îs} peygambere benzetmiştir.
Sevgilinin sokağından esen rüzg}r ölüyü diriltir, sevgilinin yüzünü y}d eden hasta derman
bulur.
ْ٤٣َٞٔ تٞ ته ذٖ ـ،قٍ ٓا ٓهق
ْ٤٣ْ تگه٣ ته ٓه،ٍﯽ نكد٤ ػٞچ
Gönlümüz öldü, bedenimize hüngür hüngür ağlayalım, Îsâ gittiği için Meryem’e ağlayalım (Irâkî,
1372 hş.: 139/11).
Beyitte gönül Îs}’ya beden ise Meryem’e benzetilmiştir. Îs} Meryem’in bedeninde can bulmuş
olan gönüldür. Beden ruh olmadan sadece et kemikten ibaret, cesettir, bedene can veren ise Îs}
gibi gönüldür.
قٞای ظإ تٞٛ ٍذا ذها قن ق
اقٜٗ ٕاٞإ ٗرٝپای ته تؽه ن
Gönlünde can sevgisi oldukça akan denizin üzerine ayak basamazsın (Irâkî, 1372 hş.: 158/2).
Beyitte Hz. Îs} dünya malından hiçbir şeye sahip olmayışı ve dünya nimetlerine önem
vermeyişi nedeniyle ele alınmış, su üzerinde yürümesi mucizesine telmihte bulunulmuştur.
Şair Hz. Îs}’nın su üstünde yürümesi mucizesinin onun bu özelliği nedeniyle gerçekleştiğini
söyleyerek insanda can d}hil olmak üzere dünyevi mal mülk sevgisi oldukça Îs}’nın sahip
olduğu mertebeye ulaşılamayacağını ifade etmiştir.

1.9. Hz. Muhammed
Peygamberlerin sonuncusu, İslam peygamberidir, 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.
Kırk yaşında kendisine peygamberlik gelmiş ve Kur’ân-ı Kerim indirilmiştir. Yirmi üç yıl
peygamberlik yapmış ve insanları Allah yoluna çağırmıştır (Fayda, 2005: 409-410).
Hz. Muhammed’e miraç mucizesi yanında ayı ikiye ayırması, ağacın hareket ederek Hz.
Muhammed’in yanına gelmesi, çakıl taşlarının dile gelmesi, devenin halinden şik}yette
bulunması, kızartılmış koyun etinin zehirli olduğunu Peygamber’e haber vermesi, bir bulutun
onu devamlı gölgelendirmesi, omuzları arasında nübüvvet mührünün bulunması, karanlık ve
yağmurlu bir gecede yolculuk yapan bir sahabeye verdiği asanın yolunu aydınlatması, az
miktarda su ve yiyecekle çok sayıda insanın doyurulması gibi çeşitli mucizeler verilmiştir
(Çelebi, 2005: 447).
Fars edebiyatında Hz. Peygamber'in mucizeleri ve başından geçen olaylar birçok telmihin ve
mazmunun kaynağını oluşturmuştur (Kanar, 2005: 456-457).
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Ir}kî’nin şiirlerinde en çok bahsedilen peygamber Hz. Muhammed’dir. Ir}kî, divanında ona
karşı olan sevgisini coşkulu bir dille anlattığı beş adet naat kaside, bir adet naat terkibibent
yazmıştır.13 Gerek bu kasidelerinde gerekse tek tek beyitlerinde ona olan sevgisini dile
getirmiş ve onu övmüştür. Şiirlerinde Hz. Muhammed’in miraç hadisesine; ayı ikiye yarması,
bir bulutun onu devamlı gölgelendirmesi, çakılların dile gelmesi mucizelerine değinmiş; onun
}lemlere rahmet, son peygamber, önder olduğunu, kendisine Kevser suyu verildiğini, onun
Allah’ın aynası olduğunu, cennetin kendisinden dolayı güzel olduğunu söylemiş; onunla ilgili
sultanlarının sultanı, emirlerin emiri, gerçek sultan, k}millerin önderi, Hakk’ın aşığı, en büyük
himmet sahibi, Medine’nin efendisi şeklinde benzetmelerde bulunmuştur.
Ir}kî Hz. Peygamber’i Resulullah (Allah’ın resulü), Mustafa, Muhammed ve Ahmedisimleriyle;
Habîb, nezir gibi (Günahtan ve kötülükten vazgeçirmek için ceza ile korkutarak öğüt
veren)sıfatlarıyla anar.14
ی ٓصطلﯽٝه نٜ تا ػاُْ ٌفٖ او تٚگلر
ه٣ه قٍ پاک ٗمٜ قن آقّ ٗظه تٙﮐهق
Mustafa’nın yüzü hatırına âleme söz söylemiş, temiz nezîrin gönlü için toprağa bakmış (Irâkî,
1372 hş.: 14/1).
Ir}kî, mutasavvıf şairler tarafından şiirde yoğun olarak işlenen k}inatın onun hatırına
yaratıldığı vurgusunu yapmış, }lemin Hz. Muhammed’in hürmetine var edildiğini, topraktan
kastettiği Âdem’in yani insanın da onun hatırına yaratıldığını söyleyerek peygamberi
övmüştür.
ٞا گ٤ی ؼن تٝ ػاِن نٞﮐ
ب ٓصطلﯽ ناٞت٘گه نؾ ـ
Hakk’ın yüzüne âşık olan gelsin de Mustafa’nın güzel yüzüne baksın (Irâkî, 1372 hş.: 292/3).
Bu beytinde mutasavvıflarca benimsenen Allah’ın Hz. Muhammed’in aynasında en mükemmel
şekliyle tecelli ettiği görüşünü yansıtan şair Hz. Muhammed’in yüzünde Allah’ın sonsuz ve
sınırsız güzelliğinin tecelli ettiğini dolayısıyla Hakk’a }şık olanın Peygamber’in yüzünde
Hakk’ın güzelliğinin tecellisini göreceğini söylemiştir.
ُن نـٞٗ ٞوق آكراب او پهذٍٞٗ ذا
ا وٗ٘كٝ  تاٗﯽ و اته ته كهم ٌهَ قنٚ٣ٌا

13

Bknz.: Irâkî,1372 hş.: 9-17; 39-42; 43-46; 270-272; 289-292; 305-309.
Hz. Muhammed ile ilgili benzer beyitler için bknz.: Irâkî,1372 hş.: 19/7, 49/1,2, 50/7, 57/1, 61/1, 68/8, 333/5;
343/13.
14
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Güneş yüzünün nurunun parıltısından yanmasın diye, başının üstüne buluttan bir gölgelik açarlar
(Irâkî, 1372 hş.: 45/1).
Beyitte Hz. Peygamber’in nübüvvet öncesinde bir bulutun onu devamlı izlemesi ve gölgelik
etmesi mucizesine telmihte bulunulmuştur. Şair Hz. Muhammed’in yüzünün ışığını, parıltısını
güneşin ışığından üstün tutarak, bu mucizenin gerçekleşme nedeninin yüzünün ışığının güneşi
yakmaması için olduğunu söylemiştir.
ْ٤ٗ ٝ قٙ نا ﮐهقٙاو ٌهاٗگّد ٓثانک ٓا
ه٤ٔ وإ ـٙخ قاقٞ ػأُﯽ نا هٙنقٞق ٗفٞـ
Mübarek parmağının ucuyla birini ikiye bölmüş, kendi yememiş bir âleme o bir hamurdan yiyecek
vermiş (Irâkî, 1372 hş.: 16/4).
Şair, Hz. Muhammed’in Kureyş müşriklerinden bazılarının ondan mucize istediklerinde
parmağıyla aya işaret ederek ayı iki parçaya ayırması mucizesine telmihte bulunmuştur. Ayrıca
kendisinin aç kalıp karnına taş bağladığı, misafir bulunduğu bir evde bir ekmeğin parçalarını
Allah’a dua edip bereketlendirdiği ve bu parçalarla yetmişten fazla kişinin doyduğu
yiyeceklerin yenilmesine rağmen eksilmediği rivayet edilmektedir, şair beytinde bu rivayete
de işaret etmiştir.
اخ٤ای قٌرُ ٓ٘ثغ آب ؼ٣ق قنٕٞ تٞچ
ا وٗ٘كٝٗك آِٞ ا٣ٞ گْٝ قن اٛ ٙى٣ٌ٘گ ن
Deniz gibi olan eli hayat suyunun kaynağı gibidir; çakıllar da onda dile gelir, konuşmaya
başlarlar (Irâkî,1372 hş.: 45/4).
Hz. Muhammed’in az miktarda su bulunan bir yerde ashabın abdest alabilmesi için
parmaklarından çeşme gibi sular akıtmaya başladığı rivayet edilir, bu rivayete telmihle Hz.
Peygamber’in eli denize ve hayat suyunun kaynağına benzetilmiştir. Şair ayrıca Peygamber’in
eline aldığı çakıl taşlarının arı vızıltısına benzeyen bazı sesler çıkararak Allah’ı zikretmesi
mucizesine telmihte bulunmuştur.
 ؼنٚا ت٤ و ٓهٌالٕ ٌثن ـاذْ اٗثٙتهق
ٝای اٜن ؼن طِؼرُ او تٞٗ  وٝ٘د ا٤ط
Gerçekten (diğer) peygamberlerden üstün gelmiş, onun tıyneti Hakk’ın nurundan, onun parlak
yüzü O’nun yüzünden (Irâkî, 1372 hş.: 43/1).
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Şair Bakara suresi 253. ayete15 telmihte bulunarak Hz. Muhammed’in Allah’ın kendisine
verdiği üstün ve eşsiz bazı özellikler nedeniyle diğer peygamberler arasında üstün oluşunu dile
getirmiş; yaratılışında Allah’ın nuru olduğunu ve parlak yüzünde ise yine Hakk’ın yansıması
olduğunu söyleyerek peygamberi övmüştür.

2. SONUÇ
Nesrîn-i Muhteşem (Hez}î) tarafından Mecmûa-i Âsâr-i Fahreddîn-i Irâkī (Tahran 1372 hş.) ve
Ekber H}nî-yi Cezenî tarafından Dîvân-i Irâkī adlarıyla neşredilen iki divan esas alınarak
toplam 4527 beytin incelenmesi sonucunda; Hz. Âdem’in ismi on beyitte anılmış, beş beyitte
ise başından geçen olaylara telmihte bulunularak kendisine işaret edilmiştir.
Hz. Nûh’un ismi sadece bir beyitte gemisiyle birlikte anılmış, yedi beyitte ise tufan olayına
telmihte bulunulmuştur.
Hz. İbr}him’in adı bir defa geçmiş, üç defa Halil unvanıyla anılmıştır, daha çok ateşe atılması,
ateşin gül bahçesine ve latif bir pınara dönüşmesi yönüyle işlenen Hz. İbr}him üç beyitte
benzer mucizelerine telmih yoluyla anılmıştır.
Hz. Yûsuf’un ismi sekiz defa zikredilmiş güzelliği, kaybolması, zindana düşmesi yönleriyle ele
alınmış, bir beyitte ise kendisinden kaybolmuş olarak bahsedilerek çağrışımda bulunulmuştur.
Hz. Mûs}’nın ismi yedi defa zikredilmiş, daha çok Allah’ın Mûs}’ya hitap olarak tecelli etmesi
mucizesine telmihle dizelerde yer almıştır. İki beyitte suların kana dönüşmesi ve Allah’ın
hitabına mazhar olması mucizelerine telmihte bulunularak kendisine işaret edilmiştir.
Hz. D}vûd’un ismi sadece bir beyitte güzel sesi yönüyle geçmektedir.
Hz. Süleym}n’ın ismi on beyitte tahtı, yüzüğü, mührü, ordusu ile; kuşların dilini bilme özelliği,
karınca ile olan münasebetiyle anılmış; bir beyitte ise insanlar, cinler, kuşlar ve vahşi
yaratıklardan oluşan ordusuna telmihle kendisine çağrışımda bulunulmuştur.
Hz. Îs}’nın ismi on bir beyitte zikredilmiş, altı defa Mesih adıyla anılmıştır. Daha çok ölüleri
diriltme yönüyle ele alınmış, hayat bahşeden ّ( قdem) nefes kelimesiyle birlikte anılmıştır, iki
beyitte kendisine işaret edilerek su üzerinde yürüme ve hastaları iyileştirme mucizesine telmihte
bulunulmuştur.
Hz. Muhammed divanda adı en çok geçen peygamberdir, Ir}kî ona olan sevgisini ve bağlılığını
dile getiren toplam yüz yetmiş sekiz beyit beş adet naat kaside, yirmi sekiz beyitlik bir adet
15

Bakara suresi 253. ayet: İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile
konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir.
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naat terkibibent yazmıştır. Bu naatlar dışında dokuz beyitte ise Hz. Muhammed mucizelerine
ve sahip olduğu özelliklere telmihte bulunularak anılmıştır. Ayrıca divanda üç defa
Muhammed, yedi defa Mustafa, bir defa Resul, üç defa Ahmed ismiyle zikredilmiş, bir defa
Habib sıfatıyla anılmıştır.
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MEVLÂNÂ VE BİR GAZELİNİN İNCELEMESİ

Esengül UZUNOĞLU SAYIN*
ÖZET
Mevl}n} İran edebiyatının en önemli }lim ve sûfî şairlerindendir. VII./XIII. yüzyılda Belh’te
doğmuştur.İlk eğitimini Sult}nü’l-ulem} lakabıyla tanınan babası Bah}eddin Veled’den
aldıktan sonra eğitimine Halep ve Şam’da devam etmiştir. Babasının ölümünden sonra
babasının müritleri tarafından varis olarak görülmüş ve müderrislik yapmıştır. Babasının
müridi Seyyid Burh}neddin Muhakkık-ı Tirmizî’ye dokuz yıl bağlanmış daha sonra Şems-i
Tebrîzî ile karşılaşmıştır. Şems ile tanıştıktan sonra hayatı değişmiş, her şeyden elini çekerek
kendini Şems ile sohbete adamıştır. Dîvân-i Kebîr (Dîvân-i Şems-i Tebrîzî), Mesnevî-yi Maʽnevî,
Fîhi mâ fîh, Mecâlis-i Sebʻa, Mektûbât adlı eserleri kaleme alan şair eserlerinden de anlaşılacağı
üzere yaratan ve yaratılanın birliğini yani vahdet-i vücûd kavramını benimsemiştir. Mevl}n}’ya
göre mutlak birlik esastır; gerçek tevhit yani ikilikten kurtulma kişinin kendi benliğinden
sıyrılması ile gerçekleşmektedir. Mevl}n} akıl yoluyla hareket eden filozof ve kelamcıları da
eleştirmektedir. Ona göre gerçeğe götüren tek yol aşktır; aşk }lemin var olmasının sebebi,
teslimiyet, sadakattir. Aşkı bütün benliğiyle yaşamış mutasavvıf şairlerden olan Mevl}n}, şiiri
aşkı anlatmada araç olarak görmüş, maşuk olarak Şems’i tanımlamış, Şems’te Allah’ın
tecellisini görmüştür. Çalışmada Mevl}n}’nın hayatı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra
Dîvân-i Kebîr adlı eserinden bir gazel Türkçeye çevrilip anlam, şekil ve yapı bakımından
incelenmiştir. Mevl}n}’nın ele alınan bu }şıkane gazelinde Mevl}n} Şems’e seslenmiş onun
lütfundan, cömertliğinden ve yol göstericiliğinden, Cem’in kadehi gibi dünya sırlarını gösteren
gönlünden, kendisinin halk tarafından kınanmasına sebep olmasından, onun Allah’ın cemalinin
tecellisi olduğundan bahsetmiş, Şems’in kendine ayna olduğunu söylemiştir. Ayrıca gazelde
aşkla akıl ilişkisi üzerinde durarak aklın ve aşkın aynı yerde var olamayacağından, aşığın
suskunluk şarabı içtiğinden, kişinin benlikten hiçliğe ulaşmadıkça riyak}r bir sûfîden başkası
olamayacağından bahsetmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mevl}n}, Şems-i Tebrîzî, Dîv}n-i Kebîr, gazel
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THE EXAMINATION OF MEVLÂNÂ AND ONE OF HIS GHAZALS
Abstract
Mevl}n} is one of the most important scholars and sufi poets of Iranian literature. He was born
in Belh at the century of VII/XIII. After receiving his first education from his father Bah}eddin
Veled, known as Sult}nü’l-ulama, he continued his education in Halep and Şam. After the death
of his father, was regarded inheritor by his father's disciples and teaching. He tied his father's
disciple Seyyid Burh}neddin Muhakkık-ı Tirmizî later he met Şems-i Tebrîzî. After meeting
Şems his life changed, given up every thing, is dedicated to the conversation with Şems. As can
be seen from the works of Dîv}n-i Kebîr (Dîv}n-i Şems-i Tebrîzî), Mesnevî-yi Manevî, Fîhi m}
fîh, Mec}lis-i Seba, Mektûb}t, the unity of creator and creation that the consept of vahdet-i
vücûd adopted. Acording to Mevl}n} absolute unity is essential, true monotheism so get rid of
the duality become to leave personality. Mevl}n} criticizes philosophers and theologians, who
move through the mind. According to him, the only way to reality is love, love is the reason of
the world, submission, is the loyalty. Mevl}n}, one of the Sufi poets who lived his love with his
whole self, while explain the love, write the poem as a tool, identified Şems as beloved, he has
seen the manifestation of God in Şems. In the study after short discreption Mevl}n}'s life, a
ghazal from his Diwan-i Kebîr, translated in to Turkish, examined in terms of meaning, shape
and structure. In this love ghazel Mevl}n} called out Şems, his grace, generosity and guidance,
his hearth that show the world’s secret as Cem’s goblet, cause of the condemned by public,
mentioned that he is the manifestation of God's face, he said that Şems is a miror for me. In
addition, the relationship between love and intellect examined and can not exist in the same
place with mind and love, the lovers drink silince wine, unless one reaches the self from
nothing, he mentioned that he could not be anyone other than a hypocritical sufi.
Keywords: Mevlânâ, Şems-i Tebrîzî, Diwan-i Kebîr, ghazal.

Giriş
Adı Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el-Belhî, lakabı Cel}leddin, unvanı Mevl}n}’dır.
Hud}vendig}r, Belhî, Rûmî, Mevl}n}-yı Rûm, Mevl}n}-yı Rûmî, Molla Hünk}r, Moll}-yı Rûm
gibi unvanlarla da zikredilmektedir (Semerkandî, 1382 hş.: 192; Öngören, 2004: 441; Vass}f,
2006: 390,391; Muhammed, 2007: 19; Bardakçı, 2007: 55).
Mevl}n} 6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Belh’te dünyaya gelmiştir (Efl}kî, 1362 hş.: 71;
Semerkandî, 1366 hş.: 193; Muhammed, 2007: 19; Bardakçı, 2007: 55). Babası Hüseyin oğlu
Sult}nü’l-ulem} Bah}eddin Muhammed’dir (ö. 628/1231). Annesi Belh emiri Rükneddin’in kızı
Mümine Hatun’dur (ö. 621/1224). Bah}eddin Veled siyasi sebeplerden ve yaklaşan Moğol
istilasından ötürü ailesiyle birlikte 604/1207 veya 610/1213 yılında Belh’i terk etmek zorunda
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kalmıştır (Efl}kî, 1362 hş.: 14-15). Bah}eddin Veled ve ailesi ilk olarak Niş}bur’a sonra Bağdat,
Kûfe’ye ve hac görevini yerine getirmek üzere K}be’ye daha sonra da Şam, Malatya, Erzincan,
Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile L}rende'ye (Karaman) gitmişlerdir (Efl}kî, 1362 hş.: s. 84;Veled,
1376 hş.: 23;Semerkandî, 1382 hş.: 192). Bah}eddin Veled ve ailesi Karaman'da adına
yaptırılan medreseye yerleşmiş, burada ders vermiştir. Daha sonra Al}eddin Keykubad’ın (ö.
634/1237) daveti üzerine Bah}eddin Veled ve ailesi Konya’ya gitmiş, coşkuyla karşılanmış ve
buraya yerleşmiştir (Veled, 1376 hş.: 23; Çubukçu, 1984: 97; Şahinoğlu, 1991: C. 4, 460-461;
Öngören, 2004: C. 29, 441-442; Karaismailoğlu, 2007: 20; Bardakçı, 2007: 55; C}mî, 2011:
603).
1225’te Mevl}n}, Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun (ö. 600/1204) ile Karaman'da
evlenmiştir. Bu evlilikte Mevl}n}'nın Sultan Veled (ö. 712/1312) ve Al}eddin Çelebi adında iki
oğlu olmuştur (Efl}kî, 1362 hş., s. 26; Çubukçu, 1984: 97; Karaismailoğlu, 2007: 21). Gevher
Hatun vefat edince Mevl}n} Kerr} Hatun ile evlenmiş, Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi
adında iki oğlu ve Melike Hatun adında bir kızı olmuştur (Öngören, 2004: 442).
18 Rebîül}hir 628 (23 Şubat 1231)’de Bah}eddin Veled vefat edince Mevl}n} 24 yaşında
babasının yerine geçmiş, müderrislik yapmıştır. Babasının talebeleri ve müritleri Mevl}n}’nın
etrafında toplanmış, onu babasının tek varisi olarak görmüş, ona iltifat etmişlerdir (Veled,
1376 hş.: 23-25; Semerkandî, 1382 hş.: 193; Öngören, 2004: 442; Karaismailoğlu, 2007: 21).
Mevl}n} babasının müritlerinden Seyyid Burh}neddin Muhakkık’ı Tirmizî’ye (ö. 639/1241) 8
dokuz yıl bağlanmış, onun isteği üzerine eğitim almak için Şam ve H}lep’e gitmiştir (Efl}kî,
1362 hş.: 77, 81; Veled, 1376 hş.: 24-25). Burh}neddin Muhakkık’ın vefatıyla Mevl}n} yalnız
kalmış, beş yıl riy}zete çekilmiş, irşad faaliyetine devam etmiş, halka vaaz vermiş, müridleriyle
sohbet etmeyi sürdürmüştür (Efl}kî, 1362 hş.: 84; Veled, 1376 hş.: 25-26; Öngören, 2004: 442;
Bardakçı, 2007: 55).
Mevl}n} 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrîzî ile tanışmış (Efl}kî, 1362 hş.: 84; Veled, 1376
hş.: 26-27; Karaismailoğlu, 2007: 23), bu tarihten sonra hayatı değişmiştir. Mevl}n} Şems ile
tanıştıktan sonra müritleriyle olan ilişkisini, halk ile olan sohbetini kesmiş, ders vermekten
vazgeçmiş zamanının tamamını sadece Şems’le sohbete ayırmıştır. Mevl}n}’nın müridleri bu
durumdan rahatsız olmuş, dedikodular yaymış ve Şems’in Konya’yı terk ederek ortadan
kaybolmasına sebep olmuştur (Efl}kî, 1362 hş.: 88; Veled, 1376 hş.: 28; Öngören, 2004: 442;
Karaismailoğlu, 2007: 23-24; Bardakçı, 2007: 70-71).
Mevl}n} Şems’e mektuplar yazarak dönmesini istemiş fakat yanıt alamamıştır. Oğlu Sultan
Veled’i Şam’a göndererek Şems’i ikna edip geri getirmesini sağlamıştır. Şems Konya’ya tekrar
gelmiş, Mevl}n}’nın üvey kızı Kimy} Hatun ile evlenmiştir. Mevl}n} medresesinde altı ay
boyunca Şems ile sohbet etmiş, dışarı çıkmamıştır. Bunun üzerine Mevl}n}’nın müritleri tekrar
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dedikodular çıkarmış, hatta suikast girişiminde bulunarak Şems’i öldürmek istemişlerdir. Şems
ise tekrar ortadan kaybolmuş, bir daha izine rastlanmamıştır. Mevl}n} Şems’i bulmak için çok
uğraşmış fakat başarılı olamamıştır. Şems’in ayrılığından büyük üzüntü duyan Mevl}n} Şems
için yas tutmuş, matem elbisesi giymiş, duman renkli sarık takmış, sürekli sema etmiş, aşkla
şiirler yazmıştır. Daha sonraki yıllarda Sel}haddîn-i Zerkûb (ö. 657/1258) ve Hüs}meddin-i
Çelebi (ö. 683/1284) Şems’in yerini doldurmaya çalışmıştır (Efl}kî, 1362 hş.: 88; Veled, 1376
hş.: 29-31, 34; Öngören, 2004: 442; Karaismailoğlu, 2007: 23; Bardakçı, 2007: 72).
Hayatını “hamdım, piştim, yandım” kelimeleriyle özetleyen Mevl}n} 5 Cem}ziyel}hir 672 (17
Aralık 1273) tarihinde vefat etmiştir (Semerkandî, 1382 hş.: 200; Öngören, 2004: 445;
Karaismailoğlu, 2007: 25). Cenazesinde kimsenin ağlayıp inlememesini vasiyet etmiştir.
Öldüğü gününü Hakk’a kavuşma günü olarak tanımlamış, “şeb-i arûs” (düğün gecesi) olarak
adlandırmıştır (Öngören, 2004: 445).
Mevl}n}’ya göre vahdet-i vücûd esastır. Ona göre ikilik kullar için vardır, Allah için her şey
birdir. Mevl}n}’nın inanışına göre gerçek tevhit yani ikilikten kurtulma kişinin kendi
benliğinden sıyrılması ile gerçekleşmektedir. Mevl}n} akıl yoluyla hareket eden filozof ve
kelamcıları da eleştirmektedir. Ona göre ilahi gerçeğe ve Hakk’a ulaşmak için aklı devre dışı
bırakmak gerekmektedir. Mevl}n} eserlerinde aşk ve aşıklıktan bahsetmiş ancak aşktan kastı
il}hî aşktır. Mec}zî aşkı il}hi aşka ulaşma yolunda bir araç olarak görmüş, aşkın sonunda ancak
Hakk’a olacağını söylemiştir (Öngören, 2004: 445-446; Bardakçı, 2007: 74-75).
Mevl}n}’nın Arapça şiirleri ve mektupları vardır fakat eserleri Farsça’dır. Dîvân-ı Kebîradlı
külliyatında gazellerinin çoğunu Şems ile tanıştıktan sonra yazmıştır. Gazellerinde bazen
“H}mûş” mahlasını kullanmıştır. Tasavvufî, sosyal ve toplumsal birçok konuyu içeren
bilgilendirici ve öğretici bir tarzda Mesnevî-yi Maʻnevîadlı eseri yazmıştır. Sultan Veled veya bir
başka müridi tarafından Mevl}n}’nın sohbetlerinin yazıldığı Fîhi mâ fîh ve kendi
mektuplarından oluşan Mektûbât, vaaz ve sohbetlerden oluşan Mecâlis-i Sebâ adlı eseri vardır
(Öngören, 2004: 446-447; Bardakçı, 2007: 58).
Gazel ve Türkçeye Çevirisi:
ایٙاق٣إ وٜ ظٝ قُثهی او قٝ  ُطقٚ تٚای ﮐ.ٔ
ایٙ قٌد ﮐهّ گّاقٚٓ ٝ  آكرابٞ چٚای ﮐ

ٖ٤ٌٓد او وٙق ٌه ٗىقٞ آكراب ـٚ صثػ ﮐ.ٕ
ایٙاقٜٗ ٕإ ٗٔای نا ته ﮐق ظاٜظاّ ظ
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ٖٜٓ .كی ٜٓ ٝركی ذ٣ٞﯽ نؼٔد ا٣ىقی ذ٣ٞﯽ
نٝی وٓ ٖ٤گهكرٚای قاق وٓاٗ ٚقاقٙای

ٗٓ .ا ٚ٣صك ٓالٓرﯽ ِٞنَ صك ه٤آرﯽ
چّّٔٓ ٚک ق٣كٙای ظ ُِٞـ٘ة تاقٙای

ٌ٘ .ه ٗثهق ٛه آٗک اٌ ٝه ﮐّك او ٞٛای ذٞ
وآٗک ٚت ٚگهقٕ  ٚٔٛتٍر ٚذه او هالقٙای
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 .ٙـ٤ى قال  ٝـِن نا ٌٞی صثٞغ تاٗگ وٕ
گه چ ٚو ق َٝت٤فٞقی تﯽٌه  ٝپا كراقٙای

ٛ .٢ه ٌؽهی ـ٤اٍ ذ ٞقانق ٌٓ َ٤هقٛﯽ
قِٖٔ ػوَ  ٝقاّٗﯽ كر٘ٓ ٚهق ٌاقٙای

ٔٛ .١چ ٞتٜان ٌاه٤ﯽ ٔٛچ ٞتّٜد تاه٤ﯽ
ٔٛچ ٞﮐثاب هٞذﯽ ٔٛچِ ٞهاب ِاقٙای

 .٨ـ٤ى قال ﮐّإ ﮐّإ نٌٞ ٝی تىّ تﯽّٗإ
ػّن ٌٞانٙاخ ﮐ٘ك گه چ ٚچ٘ ٖ٤پ٤اقٙای

ٕ ٗظهﮐ٘اٞإ ظاٗة ذٜ ای ظٙ لنٚ تٙ لن.ٔ
ایٙ ٓاقٝ ًٗ ٗهٞٓ  آذّﯽٝ ه آبٛٞگ

ٕٝ نا ذا ٗک٘ﯽ و ٌه تهٚ ؿههٞٔچٛ ٖٖ ذ٣ ا.ٔٔ
ایٙای ٓهق ٌه ٌعاقٚ ـههٝ ت٘ك نقا

ٞ گٝ ﯽ و گلدٛن ذا تهٞ ـٚٗ ـآّاٙ تاق.ٕٔ
ایٙ و ٗطن واقِٚٔإ ٗاطوﯽ ظٞ٤ا ؼ٣

ه ٍٓد نا٤ا قٌد تگ٤ ُطق ٗٔای ٌاه.ٖٔ
ایٙن ظاق٣ طهُٙ ﮐُ ِا٣ٞظاٗة تىّ ـ

1. Ey lütuf ve dilberlikte iki dünyanın ötesinde olan, ey cömertlik elini güneş ve ay gibi açmış olan.
2. Güneşin yeryüzünden doğmadığı sabahta, dünyayı gösteren kadehi can eliyle (canı gönülden)
tutmuşsun.
3. Hidayete eren ve hidayet yolunu gösteren sensin, Allah’ın merhametisin, yer yüzünü kaplamış,
feleğe adalet vermişsin.
4.Yüzlerce eleştirinin sebebisin, kıyamet gibi yüzlerce kargaşaya sebepsin, misk gibi gözyaşının
kaynağısın, kaynayan şarabın coşkususun.
5. Herkesin boynunda gerdanlıktan daha sıkı bağlı olduğundan, seni arzulamaktan vazgeçen
kimse bir adım öteye geçemez.
6. Ey gönül, her ne kadar sen geceden kalmış, kendinden geçmiş, elden ayaktan düşmüş olsan da
kalk ve halkı sabah şarabına davet et.
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7. Her sabah senin hayalin beni sakiliğe meyleder; aklın ve bilginin düşmanısın, cahil kimse için
de fitne çıkaran.
8. Bahar gibi saki, cennet gibi bakisin; kebap gibi güç veren, şarap gibi mutluluk verensin.
9. Kalk ey gönül sürüne sürüne o gizli meclise git; her ne kadar böyle piyade olsan da aşk seni
süvari yapar.
10. Dünyanın bütün zerreleri sana bakmakta; suyun ve ateşin özüsün, erkek ve kadın herkesin
dostusun.
11. Hırka gibi bu bedeni [üzerinden] çıkarmadıkça cübbeye ve hırkaya bağlı olan seccadenin
başındaki adam gibisin.
12. Suskunluk şarabı iç de konuşmaktan kurtulasın; yoksa sen tamamen kelimeden doğmuş
konuşan bir hayvan olursun.
13. Ey sâki merhamet et, sarhoşun elinden tut; beni kendi meclisine çek, sen asıl gidilecek yolun
(gerçek yolun) şahısın(Rûmî, 1389 hş: 112/1-13).
Manzumenin İncelenmesi
Mevl}n}’nın aruzun recez-i müsemmen-i matvî-yi mahbûn yani muftealun, mef}ʻîlun,
muftealun, mef}ʻîlun vezninde yazılmış, on üç beyitten oluşan bu gazelinin ilk beytinde
Şems’teki il}hî aşkı gören Mevl}n}’nın Şems’i kendine rehber olarak görmesinden ve
bağlılığından ötürü “Ey lütuf ve dilberlikte iki dünyanın ötesinde olan, ey cömertlik elini güneş
ve ay gibi açmış olan” diyerek Şems’e seslenmiştir. Şems’in latifliğinin ve dilberliğinin iki
dünyada var olan maddi ve manevi tüm güzelliklerden daha fazlasına sahip olduğunu söylemiş,
Şems’i güneşe ve aya benzeterek güneş ve ayın yeryüzünü aydınlattığı gibi Şems’in de etrafına
ışık yaydığından ve etrafını aydınlattığından bahsetmiştir. Şair aynı zamanda isti}re
sanatından faydalanarak güneş kelimesini gerçek anlamı dışında kullanmış, güneş diyerek
Şems’i kastetmiştir.
Gazelin ikinci beytinde şair yeryüzünde güneş doğmasa da elinde dünyayı gösteren kadeh olan
Şems’in varlığıyla dünyanın aydınlandığından bahsetmiştir. Şems’in elinde var olan dünyayı
gösteren kadeh aslında Şems’in gönlüdür. Cem’in kadehine bakıp dünyada olup biteni bildiği
gibi Şems de temiz ve aydınlık gönlü sayesinde gayb sırlarını bilir. Öyle ki Şems’in bir gün kalp
gözüyle gayb }lemini seyrederken, binlerce talebesi olan evliyalardan birinin ellerini açıp
büyük bir gönül kırıklığıyla Allah’a du} ettiğini gördüğü, Şems’in Allah’a o evliyanın duasının
kabul olması için Allah’a dua ettiği ve evliyanın isteğine kavuştuğu rivayet edilir.
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Şems’in gönlü böyle aydınlıkken yer yüzünde güneş doğmasa da olur. Çünkü insanların güneş
ışığının aydınlığı sayesinde görebildiği veya göremediği herşeyi o ışığa ihtiyacı olmadan görür.
Gazelin üçüncü beytinde Mevl}n} Şems’in hidayete ermiş bir şeyh olduğundan
bahsetmektedir. Tarikat şeyhleri tarafından “K}mil-i Tebrîzî” lakabı verilen Şems, Hz.
Muhammed’in güzel ahlakını kendine örnek alan, dünya malına önem vermeyen, haramdan ve
şüpheden uzak duran bir şeyhtir (Ceyhan, 2010: 511). Şems yıllarca Allah’tan kendine dost
olup içindeki sırları anlayabilecek birini dilemiştir. Bu dileklerinin neticesinde Allah ona
rüyasında Mevl}n}’nın ona dost olabileceğini göstermiş, Şems bunun üzerine Konya’ya
Mevl}n} ile tanışmaya gitmiştir. Mevl}n} Şems ile tanıştıktan sonra hayat felsefesinde
değişiklikler olmuş, çoşkun bir Hakk aşığı olmuştur. Bu sebeple de Mevl}n} kendisini hidayete
erdiren olarak anmıştır.
Ayrıca Şems’in Allah’ın merhametinin yer yüzündeki göstergesi olduğundan, yeryüzünde
namının duyularak yayılmasından ve adil bir şahsiyet olmasından bahsetmiştir. Öyleki feleğin
adaleti Şems’ten kaynaklanmaktadır. Felek Şems’in adaletiyle dönmektedir. Sonuç olarak
Mevl}n} bu yönleriyle Şems’i kendine rehber olarak görmüş, Şems’in söylediği her şeyi
eksiksiz yerine getirerek kendini ona teslim etmiş, insan-ı k}mil olma yolunda onun
hidayetiyle ilerlemiştir.
Gazelin dördüncü beytinde Mevl}n} “Yüzlerce eleştirinin sebebisin, kıyamet gibi yüzlerce
kargaşaya sebepsin.” diyerek yine Şems’e seslenmiştir. Mevl}n}’nın Şems’le olan yakın
ilişkisini, bağlılığını anlayamayan halkın kendisine ağır eleştirilerde bulunarak fitne
çıkarmasından söz etmiştir.
Müritleri ve halkla sohbetler eden, ders veren bir derviş olan Mevl}n}, Şems ile tanıştıktan
sonra sohbetlerini ve derslerini terk ederek günlerini sadece Şems ile geçirmiştir. Şems’teki
ilahî aşkı ve iman gücünü göremeyen halk ise Mevl}n}’yı kendilerinden uzaklaştıran bu şahsın
kim olduğunu, şeyhlerini nasıl bu hale getirdiğini tartışarak dedikodular yaymaya başlamıştır
(Efl}kî, 1362 hş.: 88; Veled, 1376 hş.: 28; Öngören, 2004: 442; Karaismailoğlu, 2007: 23-24;
Bardakçı, 2007: 70-71).
Şems’in gidişinin ardından Mevl}n} büyük üzüntü yaşamış, gözyaşı dökmüştür. İkinci mısrada
akıttığı gözyaşını miske benzeterek misk gibi değerli gözyaşının kaynağının Şems olduğunu
söylemiştir. Mısrada geçen şarap aşk şarabı olup bunu kaynatan coşturan yine Şems’tir.
Gönle düşen aşk ve kadehe düşen şarap gibidir. Bu anlamda edebi metinlerde gönlün kadehe
haliyle aşkında şaraba benzetildiği görülmektedir. Aşk ve şarap insanı kendinden geçirebilecek
mahiyettedir.
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Beşinci beyitte Mevl}n} aşktan bahseder. Aşkın insanların boynunda bir gerdanlık gibi bağlı
olduğunu söyler. Sevginin ve muhabbetin aşırı hali olan aşk, sarmaşık anlamına gelen “aşeka”
kelimesiyle yakından ilgisi vardır. Şair aşkın sarmaşık gibi aşığını sardığına işaret etmiş, aşk ve
sarmaşık sarıp kuşatması bakımından birbirine eş tutulmuştur. Şair kendini köpeğe benzetmiş
ve tasmamızla sana bağlıyız demiştir.
Aşk her şeyin temelidir. İnsanı mutlak birliğe yönlendiren, akıl binasını yıkan il}hî bir deliliktir.
Teslimiyet, sadakat ve birliktir. Yokluk }lemine atılan adımdır (Emiroğlu, 2008: 9).
Mevl}n} }şık olmayanların mutluluk bulamayacağını anlatmış, kurtuluşun ve feraha ermenin
yolunun yalnızca aşktan geçtiğini söylemiştir.Buradaki aşk hem maddi ve hem manevi olabilir.
Maddi aşk manevi aşka götüren bir basamak hükmündedir. Mevl}n} mecazî aşka müptela
olanın da aslında O’na yöneldiğini ve aşkın yalnızca O’na olacağını ifade etmiştir.
Sevginin ileri derecesi olan aşk,’ya göre alevlenince maşuktan başka ne varsa yakan bir alevdir,
L} (yok) kılıcı Hakk’tan başkasını yok eder, bak ondan sonra L}’dan (yokluktan) başka ne kalır
(Karaismailoğlu- Örs, 2007: C. 5, 61/3) der. Bu beyit Mevl}n}’nın aşka bakış açısını ve aşktan
kastının da sadece Hakk olduğunu göstermektedir.
Altıncı beyitte Mevl}n} gönlüne seslenmektedir. Mevl}n} il}hî aşk şarabıyla gece gündüz
sarhoş bir gönle sahiptir. Sarhoş gönülden isteği kalkıp sakilik yapıp halka sabah şarabı
sunmasıdır. Sarhoşluğun tadına varmış gönülden yaşadığı bu hali onlarında yaşatması için bu
aşka müptela olup aşk sarhoş olsun diye onlara sabah şarabı vermesini söylemiştir. Aşık
sabaha kadar ibadet etmiş, aşırı ibadet etmekle sarhoş olmuştur.
Mevl}n} şarabı aşkı anlatmada somut bir metafor olarak kullanmış, meyin sarhoş etmesinin
sebebi olarak da aşkı görmüştür. Beyitte şarap bir remizdir. Aşk şarabıdır. İnsanı varlığından,
benliğinden alan; onu gerçek aşka, irfana, manevi neşeye gark eden cezbeye işarettir.
Beyitte ayrıca sabah şarabından kasıt namaz olabilir öyleki Mevl}n}’nın bir gece Şems ile
sohbet ederken evlerde ışıkların yanmadığını, herkesin uyuduğunu görmesi üzerine Şems
Mevl}n}’ya insanların ölüm uykusuna yattıklarını söylediği, keşke uyanıp ahiret için biraz
çabalasalar dediği, Mevl}n} Allah’a “ölü gibi yatan bu insanları uyandır” diye dua ettiği, şimşek
ve gök gürültüleri duyulduğu, insanların bu şiddetli seslerden korktuğu ve evlerden “Allah
Allah” sesleri yükseldiği rivayet edilir.
Yedinci beyitte Mevl}n} Şems’in hayalinin dahi kendini sakiliğe meyil ettirdiğinden
bahsetmiştir. Mevl}n} gece boyu seninle birlikteyim, ibadet eder, aşkımın daha da artması için
dua ederim der. Bendeki bu aşkı halka da anlatmak, onlarla paylaşıp onların da senin aşkını
tatmasını istiyorum; ancak sen aklın ve bilginin düşmanısın, aklın alamayacağı, bilgiye
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sığamayacak kadar yüce ve büyüksün der. Ben bu bildiklerimi, gönlümdeki aşkı ve sırları
cahillere anlatamam çünkü sen o cahil insanlara göre sadece fitne çıkaran bir şahıssın
demektedir.
Ayrıca beyitte Mevl}n} aşkın kavrayıp anladıklarını aklın anlayamadığını ifade etmektedir.
Mevl}n}, aşıkta aklın varlığından söz edilemeyeceğini, aşığın gözünün maşuktan başkasını
görmediğini (Karaismailoğlu -Örs, 2007: C. 3, 248/22) söyler. Âdem ve Havva’nın cennete
yerleştirilmesinden sonra ilk sınavlarını orada vermeleriyle aklın ve aşkın ilk mücadelesi
başlamış (Yıldırım, 2017: 52), akıl ve aşk aynı yerde bir daha bulunmamıştır.
Ayrıca Mevl}n} Mesnevî’de “akıl, aşkı açıklamada eşek gibi çamura battı; aşk ve }şıklığın
açıklamasını yine aşk yaptı” (Karaismailoğlu-Örs, 2007: C. 1, 26/14; Çiftçi, 2017: 19) der. Mana
}lemine girmenin ve bu }lemdeki sırları anlamanın gerçek aşk ile mümkün olduğunu vurgular.
Sekizinci beyitte Mevl}n} yine Şems’ten bahsetmiş, onu çeşitli benzetmelerle övmüştür. Şems
bahar gibi s}kîdir, bahar mevsimi neşe ve tazelik mevsimidir, insana mutluluk verir. S}kî de
bahar mevsimi gibi sunduğu şarapla mutluluk verir, bahar bulutunun yağmur dökmesi gibi o
da maşuğunun kadehine içki döker ve gönülleri güzelliğiyle fetheder (Pala, 2012: 387). Şems
Mevl}n}’ya yaşattığı ve sunduğu aşktan ötürü sakidir; Mevl}n} ise Şemş’in aşk yaşamasına
sebep olan sunduğu aşk şarabıyla sarhoştur.
Şems’in cennet gibi ebedi olmasından ve sonsuz güzellikleri içinde barındırmasından, Şems’in
Mevl}n}’ya tattırdığı aşkın Şems’in gidişinden sonra dahi Mevl}n}’nın gönlünde gün geçtikçe
artmasından ötürü ebedi olduğundan, kebap gibi güç verici olmasından, şarap gibi de mutluluk
vermesinden bahsetmiştir. Sevgilinin bu dünyadaki ve sonsuz alemdeki bütün güzelliklere
sahip olduğuna işaret etmektedir.
Dokuzuncu beyitte geçen o gizli meclisten kasıtŞems ve Mevl}n}’nın halktan uzak, sadece
Sultan Veled’in girebildiği, inzivaya çekilip, sohbet ettikleri yerdir.
Mevl}n} Şems ile tanıştıktan sonra ondaki Allah aşkını görmüş ve kendisi de aynı aşka sahip
olmayı istemiştir. Bu yolda Şems’e teslim olmuş o ne isterse onu yapmaya razı olmuştur. Şems
onun müritleri ve halktan her kesim ile irtibatını kesmiştir. Şems nefsanî duygulardan ve
isteklerden hatta dünya hayatından vazgeçmeyi Mevl}n}’ya söylemiş, Allah aşkına dünyayı
tam manasıyla terk etmedikçe ulaşamayacağını anlatmıştır. İçinde aşk olanın bütün zorlukların
üstesinden gelebileceği, aşk olmadan bir amaca ve bir yere varmanın zaman alacağı hatta zor
olacağından bahsetmektedir. Aşka müptela olanın gönlünün coşkunluğundan ötürü piyade
(yürüyen) dahi olsa aşkın onu süvari (atlı) yaptığını söylemektedir.
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Onuncu beyitte dünyada var olan bütün varlıkların aşkla yaratıldığını, dünyanın bütün
zerrelerinin baştan aşağı aşkla dolu olduğunu, aşkın zıtlıkları içerisinde barındırdığını, iki zıt
kavram olan su ve ateşin özü sensin diyerek söylemektedir. Kadın ve erkeğin dostu olarak
bahsedilen de yine aşktır. Aşk gerçeğe götüren tek şeydir, dünyanın var olmasının sebebidir,
teslimiyet ve sadakattir.
On birinci beyitte Mevl}n} bedenini hırkaya benzeterek, Allah ile kul arasındaki tek engel olan
bedeni terk etmedikçe, nefsini öldürmedikçe, benlikten hiçliğe varmadıkça Allah dostu olmak
mümkün değildir der. Mevl}n}, bedeni ve nefsini terk etmedikçe hırka giyen seccade başında
oturan riyak}r bir şeyhten başkası olamayacağını söylemektedir. Mevl}n} şehvete, hırsa ve
nefsine esir düşmüş bedeni terk etmek gerektiğini, kendi varlığını terk edip Hakk’ın varlığıyla
bir olmayı yani vahdet-i vücudu vurgulamıştır. Mevl}n} mutlak birliğin ancak benlikten
kurtulmayla elde edilebileceğini, tevhid yani ikilikten kurtulmanın ise ancak kişinin kendi
benliğinden sıyrılması ile gerçekleşebileceğini söylemektedir.
On ikinci beyitte suskunluk şarabından kasıt dervişlerin içtiği ilahî aşk şarabıdır. Mevl}n}
suskunluk şarabı içenin gönlündeki aşkın aslını ve hakikatini anlatmada dilinin yetersiz ve aciz
kaldığını ve susarak h}l dilini kullanması gerektiğini söylemiş, dilin imkanlarının sınırlı
olmasından şik}yet etmiş bu sebepten ötürü konuşmayıp suskunluğu seçerek h}l diliyle
meramını anlatma yolunu tercih etmiştir
Mevl}n} “Harfi, sesi, sözü birbirine vurup parçalayayım da bunlar olmaksızın seninle
konuşayım” (Emiroğlu, 2002: 9) demiş, dili mana denizinin önündeki set olarak tabir etmiş,
geniş ve sonsuz anlamları sınırlandıran bir kap olarak görmüştür. “Dilsizlerin dilini, dille ifade
edilemeyecek sırlara sahip olanlardan can dilini öğren!” (Emiroğlu, 2002: 9) demiş, h}l dilinin
hoşnutluğundan bahsetmiş, Allah’ı ve aşkı anlatmada dili yetersiz bulmuş, kal (söz) dilini
tercih etmemiştir (Emiroğlu, 2002: 9-34). Bu sebepten ötürü Mevl}n} H}mûş mahlasını almış
ve kendinden de bu mahlasla bahsetmiştir
Ayrıca Mevl}n} “Sen konuşsan bir hayvansın” diyerek gönlünde aşk olmayan kişinin konuşan
bir hayvandan farksız olduğunu söylemiştir. Nitekim insanlığın mayası aşk meyhanesinde
melekler tarafından yoğrulmuştur. (Yıldırım, 2017: 50)
Son beyitte şair yine saki diyerek Şems’e seslenmiştir. Ondan merhamet edip sevgi
göstermesini, elinden tutmasını, yol göstermesini ve kendi meclisine götürmesini istemiştir.
Mevl}n} beyitte Şems’e seslenerek ona lütuf etmesini, kendi aşkıyla sarhoş olmuş bu suskunun
elinden tut diyerek istemektedir. Şems’in gerçeğe götüren tek yolun şahı ve sahibi olduğundan
bahsetmektedir. Bu beyitte aynı zamanda Mevl}n}’nın kastının aşk olduğu, önceki beyitlerde
de anlattığımız gibi her şeyin sebebinin ve doğru yola yönledirenin aşk olduğu söylenebilir.
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Sonuç
Mevl}n} ilmi, düşüncesi, yaşam tarzı ve gönlündeki aşk ile asırlardır evrensel boyutta
kendinden en çok bahsedilen şahsiyetlerdendir. Mevl}n} aşkı kendine amaç olarak görmüş,
aşkı bütün benliğiyle yaşamış, gönlünde Hakk aşkı bulunan bu yolda kendini “hamdım, piştim,
yandım” kelimeleriyle özetleyen mutasavvıf bir şairdir. Mevl}n} gerçeğe götüren tek yolu aşk
olarak görmüş, bunu da aşkın halleriyle eserlerinde anlatmıştır. Şems’in ayrılığından sonra
Dîvân-ı Kebîr’de Mevl}n} }şıklık içeren gazeller yazmış, şiirlerinde Şems’ten, ona beslediği
aşktan bahsetmiştir.
İncelenen gazelde Mevl}n} Şems’e seslenmiş onun lütfundan, cömertliğinden ve yol
göstericiliğinden, Cem’in kadehi gibi dünya sırlarını gösteren gönlünden, kendisinin halk
tarafından kınanmasına sebep olmasından, onun Allah’ın cemalinin tecellisi olduğundan
bahsetmiş, Şems’in kendine ayna olduğunu söylemiştir. Ayrıca gazelde aşkla akıl ilişkisi
üzerinde durarak aklın ve aşkın aynı yerde var olamayacağından, aşığın suskunluk şarabı
içtiğinden, kişinin benlikten hiçliğe ulaşmadıkça riyak}r bir sûfîden başkası olamayacağından
bahsetmiştir. Mevl}n} beyitlerde Şems ile sohbetlerine, halkın Şems’e karşı olumsuz
davranışlarına ve aralarındaki bağlılığı yanlış anlamalarına, aşka ve yaratılış sırlarına, “H}mûş”
mahlasını kullanmasına ve aşkı ifade etmede yetersiz kaldığından ötürü k}l (söz) dilini terk
edip h}l dilini tercih etmesine telmîhte bulunmuştur.
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LANGUAGE IN CULTURAL CONCEPTUALIZATIONS
Gulnara KARBOZOVA*
Aksulu İBRAİMOVA**

ABSTRACT
(GENİŞLETİLECEK (ÖZELLİKLE SONUÇ KISMI) – YAZARIN KENDİSİNE (GÜLNARA
KARBOZOVAYA) İLETİLDİ)
According to Snell-Hornby, the connection between language and culture was first formulated
by Wilhelm Von Humboldt. For this German philosopher, language was something dynamic. It
was an activity rather than a static inventory of items as the product of activity. At the same
time, language is an expression of culture and individuality of the speakers, who perceive the
world through language. For a long time, scholars simply equated culture with language,
assuming that language is one and the most visible and distinguishable aspect of culture. The
tradition of contrastive linguistics, comparing selected linguistic aspects and their realization
in different languages, could thus be taken as predetermined as a method for the comparison
of cultures. Situations of intercultural contact from this perspective could primarily be seen as
characterized by the fact that people of at least two different native languages meet. To start an
interaction, at least one of them will then need to speak a foreign language, and some authors
equate this multilingualism with multiculturalism: People speaking more than one language
will also need to have some knowledge on more than one culture.Through ages, the echo of the
past keeps in proverbs, sayings, phraseological units, metaphors, symbols of culture, etc. The
key concepts of the cognitive linguistics are the concept of the information and its handling by
the human mind, the concepts of the structures of the knowledge and their representation in
consciousness of a man and in linguistic forms. If the cognitive linguistics, together with the
cognitive psychology and the cognitive sociology respond the questions: how is the principle of
the man consciousness formed, how does the man cognize the world, what information about
the world becomes the knowledge, how are mental spaces created, then all attention in the
cultural linguistics is devoted to the man in the culture and to his language, and here it
requires to answer a lot of questions, among them are the following ones: how does the man
watch the world, what is the role of the metaphor, what is the role of the symbol in culture,
what is the role of the phraseological units, which are kept in the language by the centuries,
why are they so necessary for a man? The cultural linguistics studies the language as the
phenomenon of the culture. It is a definite vision of the world through the prism of the national
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language, when the language appears as an exponent of the particular national mentality.
Cultural linguistics is associated with lexical and phraseological semantics. The toolkit helps to
reveal the last lexical and phraseological means and methods of storage of cultural
information. Knowledge on the structure of lexical and phraseological significance, features of
words valence, social marked units become theoretical basis of cultural linguistics. George
Lakoff and Mark Johnson have argued that cultural knowledge in the form of conventional
images feeds into idioms based on metaphors.
Keywords: cultural linguistics, cognitive linguistics, figurative language

Introduction
Language is something dynamic as the product of activity. At the same time language is an
expression of culture and individuality of the speakers, who perceive the world through
language. Language, culture and ethnos don’t exsist separately, they are interrelated and
interconnected.
Linguistics takes the leading methodological positions in the system of human knowledge. Any
language can be regarded as the way of penetrating into the present-day mentality of the
nation as well as into the view of ancient people about the world, society and themselves.
The problem of the interrelation and interconnection of language, culture, ethnos and morals
needs interdisciplinary attitude – from philosophy and sociology to ethno linguistics and
cultural linguistics.
Cultural linguistics is a science which has emerged as the junction between linguistics and
culture. It is engaged in research of manifestations of cultures which had displayed and
established in the language.
Language is a storehouse of ancient cultures and peoples' history. It changes and evolves along
with the material and spiritual culture. It reflects all the fluctuations and peculiarities of
manners, customs, religions and ways of thinking. It reflects various pictures of the world
characterizing different peoples throughout their history, which gives them infinite
possibilities to form and develop language forms and meanings. It is believed that language
and culture are undividable. Without cultural setting, language itself is nonsensical. They are
complicatedly interconnected. Language is not only for communication between people who
have their own cultural norms, but as a mirror to reflect the world and people's view of the
world.
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Cognitive linguist Ronald Langacker has described language as “an essential instrument and
component of culture, whose reflection in linguistic structure is pervasive and quite significant.
Similarly, George Lakoff and Mark Johnson have argued that cultural knowledge in the form of
conventional images feeds into idioms based on metaphors. Moreover, complex categories
are structured by experiential domains, which may be culture-specific. These statements by
influential cognitive linguistic theorists suggest that language is embedded in culture.
Similarly, cognitive anthropologists have emphasized the cultural grounding of language and
thought (1).
Cultural linguistics draws on, but is not limited to, the theoretical notions and analytical tools
of cognitive anthropology and cognitive linguistics. Through these, it explores the relationship
between language, culture and conceptualisation (2).
Cognitive Linguistics is the study of language in its cognitive function, where cognitive refers to
the crucial role of intermediate informational structures in our encounters with the world.
Cognitive Linguistics is cognitive in the same way that cognitive psychology is: by assuming
that our interaction with the world is mediated through informational structures in the mind.
It is more specific than cognitive psychology, however, by focusing on natural language as a
means for organizing, processing, and conveying that information. Language, then, is seen as a
repository of world knowledge, a structured collection of meaningful categories that help us
deal with new experiences and store information about old ones.
From this overall characterization, three fundamental characteristics of Cognitive Linguistics
can be derived: the primacy of semantics in linguistic analysis, the encyclopedic nature of
linguistic meaning, and the perspective nature of linguistic meaning. The first characteristic
merely states that the basic function of language involves meaning; the other two
characteristics specify the nature of the semantic phenomena in question. The primacy of
semantics in linguistic analysis follows in a straightforward fashion from the cognitive
perspective: if the primary function of language is categorization, then meaning must be the
primary linguistic phenomenon. The encyclopedic nature of linguistic meaning follows from
the categorical function of language: if language is a system for the categorization of the world,
there is no need to postulate a systemic or structural level of linguistic meaning that is
different from the level where world knowledge is associated with linguistic forms. The
perspective nature of linguistic meaning implies that the world is not objectively reflected in
the language: the categorization function of the language imposes a structure on the world
rather than just mirroring objective reality.
Specifically, language is a way of organizing knowledge that reflects the needs, interests, and
experiences of individuals and cultures. The idea that linguistic meaning has a perspectivizing
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function is theoretically elaborated in the philosophical, epistemological position taken by
Cognitive Linguistics.
The experiential position of Cognitive Linguistics vis-a`-vis human knowledge emphasizes the
view that human reason is determined by our organic embodiment and by our individual and
collective experiences.
The problem of the relationship between language and culture has appeared in works of
domestic and foreign linguists few hundred years ago and, despite this, has not lost its
relevance today. Development of semasiological and onomasiological theories made it clear
understanding of language as the means by which it is possible research behind it mental
structures. In the 2nd half of the twentieth century appeared a new paradigm – cultural
linguistics, designed to answer questions about how culture is coded in the language, which
cultural information have certain linguistic units etc. This is the principle of anthropocentrism
in the study of the phenomena of reality.
The emergence of cultural linguistics was prepared by the works of a number of scholars.
The theory of the German scholar Wilhelm von Humboldt on the inner form of language. The
basic principle - language learning should be carried out in close connection with the thought
of the person with the culture in which he lives. Scholar believed that the language is the
expression of the spirit and energy of the people .
In the language finds its expression the spiritual life of the nation. Originality of thinking of a
nation is reflected in the form of language. W. von Humboldt distinguished the internal and
external form of the language. The internal form is a principle of the organization of language,
the external form is an expression of this principle. Each language in its own way reflects and
interprets the world. Languages are no different designations of things but give their different
vision. The word does not reflect the subject, but the understanding of this subject.
The doctrine of American linguists E. Sapir and B.Whorf ., which was called the hypothesis of
linguistic relativity, also made a significant contribution to the development of cultural
linguistics. The essence of this theory is that the structure of language determines the structure
of thinking and a way of recognizing the outside world. Each language in its own way
represents the world. E. Sapir defines culture as the fact that what the society does and thinks,
language is how the society thinks.
The Linguistics of the XXI century actively develop the way, where a language is considered as
the cultural code of a nation, but it is not simply the instrument of the communication and
knowledge. The fundamental basis of such access was defined by the theories of W. Humboldt,
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A. Potebni and other scholars. For example, W. Humboldt confirmed that "The bounds of the
language of my nation mean the bounds of my world view". The language is considered as the
way, on which we penetrate not only to the modern mentality of the nation, but also to the
view of the ancient people of the world, the community and oneself. Through the Ages, the
echo of the past keeps in proverbs, sayings, phraseological units, metaphors, symbols of
culture, etc . The key concepts of the cognitive linguistics are the concept of the information
and its handling by the human mind, the concepts of the structures of the knowledge and their
representation in consciousness of a man and in linguistic forms. If the cognitive linguistics,
together with the cognitive psychology and the cognitive sociology respond the questions: how
is the principle of the man consciousness formed, how does the man cognize the world, what
information about the world becomes the knowledge, how are mental spaces created, then all
attention in the cultural linguistics is devoted to the man in the culture and to his language, and
here it requires to answer a lot of questions, among them are the following ones: how does the
man watch the world, what is the role of the metaphor, what is the role of the symbol in
culture, what is the role of the phraseological units, which are kept in the language by the
centuries, why are they so necessary for a man? The cultural linguistics studies the language as
the phenomenon of the culture. It is a definite vision of the world through the prism of the
national language, when the language appears as an exponent of the particular national
mentality.
Byram (1989) states that when people learn a new language, they also learn its culture and
when they learn to use the language, they are learning to make conversations with other
people from a new cultural situation. The knowledge of culture has a great impact on learners'
language use and sometimes directly influences the result of communication with native
speakers. Most language teachers would agree that in order to apply language skills
successfully and efficiently, the knowledge of cultural environment is crucial. Therefore, it is
not difficult to understand why the culture component is so important in foreign language
teaching.
Overall, foreign language teaching should help students place a hard base of language, grasp
good learning techniques, and nurture their cultural awareness so as to meet the needs of
social development and economic construction. Just as there is not a single thing in the world
without a dual nature, so is language teaching. Language teaching and culture teaching have a
dual nature. In order to conduct language teaching well, one must take up the teaching of
culture and the teaching of language at the same time. When we learn a foreign language, we
do more than learn a linguistic system. We acquire some degree of familiarity with the foreign
cultural
system.
First, cultural linguistics entails a great deal that is more crucial than language skills,
understanding a second language does not ensure understanding the speaker's purposes.
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Thus, the ability to communicate successfully with native speakers depends not only on
language skills but also on comprehension of cultural habits and expectations.
Second, another principal reason for the inclusion of culture in the second language curriculum
is cross-cultural understanding.
How can cultural linguistics research be applied; that is, what implications does it have for
domains such as intercultural communication, bidialectal education, translation, first- and
second-language teaching, and conversing with computers?
Applications will be most effective if they highlight the cultural basis of language (3). In the
area of teaching a second language
or dialect, this may require explicating cultural
conceptualisations that are traditionally associated with various features of the language to be
learned. Teachers may choose to introduce and highlight cultural models and take account of
culture-specific models of learning itself (4).
Many teachers focus on culture as an important component of their instruction. Human minds
are neuro-chemical networks governed by attentional and emotional processes. They are
intentional and intersubjective. Language and gesture are highly coordinated symbolic actions
of minds constrained by society, culture and history as well as neurophysiology. This is the
holistic framework for cultural linguistics.

Conclusion
Thus, language is grounded in cultural conceptualisations at every level. It follows that
research on language requires concurrent ethnographic research, and applications must take
culture into account. Learning a foreign language is not simply mastering the grammar, the
vocabulary, etc, but more appropriately focuses on learning a means of communication.
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KAŞ İLÇESİ YERLEŞME ADLARI ÜZERİNE

Aysun GÜNDÜZ ÖNAL*
ÖZET
Son yıllarda, sosyal bilimlerin ilgi çeken konularından birisi hiç şüphesiz ki yer adlarıdır.
İnsanların ortak yaşam alanlarının birbirinden ayrılmasını sağlayan yer adları, tarihimiz ve
bugünümüz arasında sosyal ve kültürel köprü kuran önemli değerlerimizden biridir. Milli
kültürümüzün unsurlarından biri olarak kabul edilen yer adları, geçmişten günümüze kadar
olan tarihsel değişimlerin tespit edilmesi noktasında önemli bir araçtır. İnsanlar kendilerinden
bir parça olarak kabul ettikleri topraklara bir ad vererek o toprağı diğerlerinden ayırmış ve bu
yolla kendi gücünü kanıtlamıştır. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan ve nesilden nesile
aktarılan yer adları, bölge insanının dünya görüşünü, kültürünü ve alışkanlıklarını yansıtması
açısından önem arz eder. Türk kültürüne, tarihine, coğrafyasına ışık tutan pek çok malzeme
yer adları çalışmalarından elde edilebilir. Çalışmamızda, tarihi çok eskilere dayanan Kaş
bölgesinin yerleşme adları incelenmiştir. Amacımız, Kaş bölgesindeki yerleşme adlarının eski
ve yeni şekillerini ortaya çıkararak bunları kayıt altına almak, gelecek nesillere aktarmak ve
böylelikle ülke toponimisine katkı sağlamaktır. Çalışmamızın hazırlanması esnasında Luwi,
Likya, Psidya vs. dönemini anlatan kaynaklardan, Osmanlı dönemi haritalarından ve çalışılmış
tahrir kayıtlarından, İçişleri Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Köylerimiz kitaplarından, gezigözlemden ve soruşturma metodundan yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaş ilçesi, yer adları.

THE PLACE NAMES OF KAŞ TOWN
Abstract
In recent years, place names are one of most of interested research are in social sciences. Place
names, which distinguish common living places, have a social and cultural value of importance
by bridging the gap between past and present. Place names are one of the elements of national
culture and an important tool for determining the historical evaluations from past to present.
Place names given by the people help identification with the land and the person, to separate
the land from others, to claim ownership and power on it. Place names reflects the world view,
culture and traditions of the people living on it and are passed through generations as an
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integral part of society. Studies on place names support many research materials which can
shed light on Turkish culture, history and geography. In this paper, the place names of the Kas
region settlement dating far back in time, is studied. The aim of the study is to reveal the old
and new forms of place names in Kas region, to record them, to transfer them to future
generations and thus to contribute to the country's toponymy. Resources from Luwi, Lycian,
Psidia, etc., map dating back to the Ottomans, and researcher records of the ruins, books
devoted for village names published by the Ministry of the Interior, sightseeing-observation
and investigation method are used in the study.
Keywords: Kaş town, place names.

1.GİRİŞ
Yer adı bilimi son yıllarda birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Gerek lisansüstü tezlerle
gerekse makale ve bildirilerle beslenen yer adı bilimi çalışmalarında büyük bir artış göze
çarpmaktadır. Tarihî kaynaklara dayanarak yapılan bu çalışmalar yer adı verme eğilimlerini
açıkça göz önüne sermektedir. Çalışmamızda tarihî kaynaklarda geçen yer adları kayıt
özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Örneğin Aklar ismi bir renk adından oluşmasına rağmen
kaynaklarda cemaat olarak geçtiği için boy ve cemaat kökenli yer adlarına d}hil edilmiştir.
1.1. Boy, Cemaat, Soy Adlarının Tercih Edildiği Yer Adları
AĞULLU (KAŞ): 1928 tarihli kaynakta Ağullu (Son Teşkil}t-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları,
1928: 137) adıyla Kaş’ın merkez nahiyesinde yer alan söz konusu yerleşimin adında bugüne
kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu yöreye Ağılu cemaatinin sakinleri yerleştiği için
bu isim uygun görülmüştür. Ağılu cemaati Türkm}n t}ifesindendir (Türkay, 2001: 158). Ağul,
Anadolu ağızlarında “eve yakın bir yerde, etrafı çevrili sebze bahçesi; göçebe” gibi anlamlara
gelmektedir (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 2009: 114).
AHATLI (KAŞ): Günümüzde mahalle olan bu yerleşim yerinin ilk adıyla ilgili bir kaynağa
ulaşılamamıştır. Soruşturma metoduyla bilgi derlediğimiz kaynak kişiler 1455 yılındaki
tahrirde adı geçen Geledos’un (Karaca, 2002: 442) Ahatlı’nın eski ismi olduğunu
belirtmişlerdir. 1933 yılındaki kaynakta Ahatlı (Köylerimiz, 1933: 18) olarak kaydedilen bu
yerin adı Ahatlı Yörüklerinden gelmektedir. Ahatlı, Karkın boyundan bir cemaattir (Halaçoğlu,
2011: 36). Ahat, Anadolu ağızlarında “kendi kendine verilen söz” anlamına gelmektedir
(Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 2009: 126).
AKLAR (KAŞ): 1455 yılındaki kaynakta Kalkan (Karaca, 2002: 442) bucağına bağlı bir köy
olarak kaydedilen Aklar’ın adında bugüne kadar bir değişiklik olmamıştır. Günümüzde mahalle
olan bu yerleşim yeri adını, Aklar cemaatinden almıştır (Armağan, 1998: 10).
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AKÖRÜ (KAŞ): 1831 yılında yapılan nüfus sayımında Kaş’a bağlı bir köy durumunda olan
Akörü’nün adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır. Günümüzde mahalle olan
bu yerleşim yeri adını, Akörü cemaatinden almıştır. Akörü cemaati, Yörük}n t}ifesindendir
(Türkay, 2001: 165).
BAYINDIR (KAŞ): 1455 yılında yapılan tahrirde Kaş Nahiyesi’ne bağlı olan Bayındır’ın adında
bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır (Karaca, 2002: 442). Oğuzlar’ın 24 boyundan
biri olan Bayındır boyu Reşideddin’e göre Üç-Oklardandır. Bayındır, “daima yiyecekle dolu
olan yer” demektir (Sümer, 1967: 230).
BELENLİ (KAŞ): Likya dönemindeki ismi İsinda’dır.1 Söz konusu mahalleye Belen cemaatinin
sakinleri yerleştiği için bu isimle anılmaktadır. 1831 tarihli kaynakta (Ak, 2014: 31) Belenli
olarak kaydedilen bu isim günümüze kadar korunmuştur. Belen cemaati, Salur boyundan, Teke
Türkmenleri t}ifesindendir (Halaçoğlu, 2011: 324).
BEZİRGAN (KAŞ): Antik kavşak niteliğinde bulunan Köybaşı civarındaki kalıntıların adı Likçe
kaynaklarda Tuminehi, eski Yunanca kaynaklarda ise Tymnessos’tur (Çevik, 2015: 284). 1455
yılında yapılan tahrirde Bezirg}n (Kazcayeri) olarak kayıtlara geçen yerleşim yerinin adında
bu tarihten sonra herhangi bir değişiklik olmamıştır (Karaca, 2002:443). Günümüzde mahalle
olan bu yerleşim yeri adını, Bezirg}nlu Yörükleri cemaatinden almıştır. Bezirg}nlu Yörükleri
cemaati, İğdir boyundandır (Halaçoğlu, 2011: 348). Bezirg}n Farsça kökenli bir sözcük olup
“tüccar” anlamına gelmektedir (Türkçe Sözlük, 2011: 326). Soruşturma metoduyla edindiğimiz
bilgiye göre Bezirg}n Köyü eskiden ticari malların fiyatlarının belirlendiği bir bölgedir. Bu
özelliğini Kaş limanına yakın olmasına borçludur. Buradan yola çıkarak bu cemaatin adını
yaptıkları ticari faaliyetlerden almış olması muhtemeldir.
ÇAVDIR (KAŞ): Adı geçen bölgeye Çavdur cemaatinin sakinleri yerleştiği için bu adla
anılmaktadır. Çavdur cemaati, Çavundur boyundan, Teke Türkmenleri t}ifesindendir
(Halaçoğlu, 2011: 513). Bu cemaatin ismi Oğuzların 24 boyundan biri olan Çavundur
(Çavuldur) boyundan gelmektedir. Anadolu ağızlarında Çavdır kelimesi “melez, karışık”
anlamlarında kullanılır (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 2009: 1093). 1568 yılında
yapılan tahrirde Kaş Nahiyesi’ne bağlı olan bu köyün adında bugüne kadar herhangi bir
değişiklik olmamıştır (Karaca, 2002: 444).
ÇERLER (KAŞ): 1831 yılında Kaş kazasına t}bi bir köy olarak kaydedilen Çerler’in adında
bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır (Ak, 2014: 31). Adının Çeriler cemaatinden
geldiği düşünülmektedir. Bu cemaat, Yazır boyundan, Teke Türkmenleri t}fesindendir
(Halaçoğlu, 2011:539).
1

Bilge Umar bu kelimenin aslının Sinda olması gerektiğini söyler. Sinda, Luwi diliyle ardılı dillerde kutsal
anlamına gelen ve özellikle baş tanrının sanlarından biri olarak kullanılan Sanda sözcüğünün az değişik
biçimidir. (Umar, 1993: 347)
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GÖKÇEÖREN (KAŞ): Şu an Kaş’ın bir mahallesi olan Gökçeören, 1831 tarihli nüfus sayımında
Seyret adıyla Kaş kazasına bağlı olarak kaydedilmiştir (Ak, 2014: 31). Tarihi Likya yolunda yer
alan bu mahallenin eski ismi olan Seyret “yel ve güneş alan yüksek yer” anlamına gelir
(Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 2009: 3600). Bu bölgenin de yüksekte yer alması
ve serin olması dolayısıyla bu ismi aldığı düşünülmektedir. 1970’li yıllarda Likya yolunun
üzerinde kalması ve Gökçe cemaatinin sakinlerinin yerleştiği bir yer olması dolayısıyla
Gökçeören ismini almıştır. Gökçeler cemaati, Türkm}n Yörük}nı t}ifesindendir (Türkay,
2001:322).
GÖKÇEYAZI (KAŞ): 1933 tarihli kaynakta Kaş’a bağlı olarak gösterilen söz konusu mahallenin o
dönemdeki adı Diğer Ahatlı’dır (Köylerimiz, 1933: 213). Kaş’a bağlı başka bir Ahatlı bulunduğu
için bu bölgeye Diğer Ahatlı ismi verilmiştir. Mahallenin deniz seviyesinden yüksekte kalması
ve Gökçeler cemaatinin yerleştiği bir bölge olması dolayısıyla 1960’tan sonra ismi Gökçeyazı
olarak değiştirilmiştir. Gökçeler cemaati, Türkm}n Yörük}nı t}ifesindendir (Türkay, 2001:
322).
HACIOĞLAN (KAŞ): Likya dönemindeki adının Kerththi olduğu tahmin edilmektedir (Çevik,
2015: 289). 1928 yılındaki kaynakta Kalkan Nahiyesi’ne bağlı olarak Hacı Oğlan ( Son Teşkil}tı Mülkiye’de Köylerimizin Adları,1928: 137) adıyla kaydedilen ve şimdiki idari yapılanmada
mahalle statüsünde olan bu yerin adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır. Söz
konusu mahalle adını Hacı Oğlanları cemaatinden almıştır. Hacı Oğlanları cemaati, Avşar
boyundan Dulkadırlı Türkmenleri t}ifesindendir (Halaçoğlu, 2011: 959).
İKİZCE (KAŞ): Adına ilk olarak 1981 tarihli kaynakta köy olarak rastladığımız ve şuan mahalle
statüsünde bulunan bu yerin eski adı olarak Ekizce verilmiştir (Köylerimiz 1981, 1982: 291).
Soruşturma metoduyla edindiğimiz bilgiye göre 1960 yıllarında mahallenin ileri gelenlerin
çabasıyla Bezirg}n ve İslamlar Mahalleleri’nden toprak alınarak kurulmuş bir mahalledir.
Adını İkizce cemaatinden almaktadır. Bu cemaat Türkm}n Yörük}nı t}ifesindendir (Türkay,
2001: 367).
İSLAMLAR (KAŞ): 1968 yılındaki kayıtta rastladığımız İslamlar köyünün adında bugüne kadar
herhangi bir değişiklik olmamıştır(Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar), 1968: 293). Söz
konusu bölgeye İsl}mlu cemaatinin sakinleri yerleştiği için bu isimle anılmaktadır. İsl}mlu
cemaati Avşar boyundandır (Halaçoğlu, 2011: 1146). Bazı kaynaklarda eski adı Bodamya
olarak verilse de biz yaptığımız araştırmalar neticesinde bu isme rastlayamadık. Bu isim
hakkında anlatılan rivayet şu şekildedir: Köye yerleşen Arap asıllı bir çobanla köyün yerli halkı
beraber yaşamıştır. Daha sonra köye yerleşen bir grup Arap, köyün nüfusunun artmasına
neden olmuştur. Köyün adı buradan kaynaklanmaktadır. Elmalı’nın İslamlar köyü Yayla
İslamlar, Kaş’ın İslamlar köyü ise Sahil İslamlar olarak bilinmektedir.
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KALKAN (KAŞ): Eski Yunanca’da “Yukarı Tymnessos” anlamına gelen Artymnessos adıyla var
olan Kalkan’ın en erken adı Zahle’ye göre Etri Tuminehi’dir. Bilge Umar, Artymnessos adının
Art(a)-umn(a)-assa “pınar halkının kenti” ögelerinden türediğini belirtir (Umar, 1993: 115).
Kalkan öncesi ismi Kalamaki’dir. Umar, Kalamaki isminin Anadolu kökenli Kalamak yani Kala(u)ma-ka “kıyı halkının yurdu” anlamına geldiği kanısındadır (Umar, 1993: 361). 1455 yılında
yapılan tahrirde Kalkanlu olarak kayıtlara geçmesinden sonra adında herhangi bir değişiklik
olmamıştır (Karaca, 2002: 442). Söz konusu bölgeye Kalkanlu cemaatinin sakinleri yerleştiği
için bu isimle anılmaktadır. Kalkanlu cemaati, Kınık boyundandır (Halaçoğlu, 2011: 1174).
KARADAĞ (KAŞ): 1455 yılında yapılan tahrirde aynı adla kayıtlara geçmiş olan Karadağ halen
adını yaşatmaktadır (Karaca, 2002: 443). Söz konusu mahalle adını, Karadağ Yörükleri
cemaatinden almıştır. Karadağ Yörükleri cemaati, Yörük}n t}ifesindendir (Türkay, 2001: 400).
KEMER (KAŞ): 1831 yılında yapılan nüfus sayımında Kaş’ın bir köyü olan Kemer bugün
mahalle olarak aynı adla yaşamını sürdürmektedir (Ak, 2014: 31). Söz konusu mahalle adını,
Kemer cemaatinden almıştır. Kemer, Yörük}n t}ifesinden bir cemaattir (Türkay, 2001:433).
KINIK (KAŞ): Yunanlılar tarafından Ksanthos olarak bilinen kentin Likya dönemindeki adı
Arnna’dır. Bilge Umar Arnna isminin “kaynak, kaynak havuzu, gölcük” gibi bir anlama geldiğini,
bahsedilen gölcüğün de Gelemiş Gölü denen göl olması gerektiğini belirtir (Umar, 1993: 108).
1455 yılında yapılan tahrirde Kaş’a bağlı bir köy olarak kaydedilen Kınık günümüzde mahalle
olmuştur (Karaca, 2002: 443). Kınık, Selçuklu Hanedanını çıkarmış ve Anadolu’nun fethinde
büyük bir rol oynamış Türk boyudur. Reşidüddin’e göre Kınıkboyu, Üç-Okların Denizhan
kolundandır. Kınık ismi “Nerde olsa azizdir.” anlamına gelmektedir (Halaçoğlu, 2011: XXX).
PALAMUT (KAŞ): 1968 yılındaki kaynakta Kalkan’a bağlı bir köy olarak karşımıza çıkan ve
günümüzde mahalle olan Palamut’un adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Söz konusu mahalleye Palamud Yörükleri cemaatinin sakinleri yerleştiği için bu isimle
anılmaktadır. Palamud Yörükleri cemaati, Eymür boyundan Palamud Yörükleri t}ifesindendir
(Halaçoğlu, 2011: 1845).
SAHİLKILINÇLI (KAŞ): Bu bölgenin Likya dönemindeki adı Apollonia’dır. Bu ismin Likya’nın
baş tanrısı Apollon’dan geldiğine inanılmaktadır (Çevik, 2015: 322). Osmanlı dönemindeki
adının Sıçak olduğu söylense de bu isimle ilgili bir belgeye ulaşılamamıştır. 1831 tarihli nüfus
sayımında Kılıçlı ismiyle kaydedilen bu yerin adında bugüne kadar bir değişiklik olmamıştır
(Ak, 2014: 31). Söz konusu bölgeye adını veren Kılıçlu cemaatidir. Bu cemaat Türkm}n Ekr}dı
Yörük}nı t}ifesindendir (Türkay, 2001: 441).
SARILAR (KAŞ): Sadece 1568 yılında cemaat olarak kaydedilen Sarılar (Karaca, 2002: 182),
köy olarak 1831 yılındaki nüfus sayımında karşımıza çıkmaktadır (Ak, 2014: 32). Sarılar
cemaati, Yazır boyundan, Teke Türkmenleri t}ifesindendir (Halaçoğlu, 2011: 1979).
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SİNNELİ (KAŞ): 1968 tarihli kaynakta Kaş’a bağlı olarak kaydedilen bu köy günümüzde
mahalle olmuştur (Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar), 1968: 478). Söz konusu
mahallenin adını, Sünelü cemaatinden aldığı tahmin edilmektedir. Anadolu ağızlarında Sinne
“ölü gömülen yer, kabir” anlamına gelmektedir (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü,
2009: 3639).
YAYLAKILINÇLI (KAŞ): 1831 tarihli nüfus sayımında Kılıçlı ismiyle kaydedilen bu yerin adında
bugüne kadar bir değişiklik olmamıştır (Ak, 2014:31). Söz konusu yaylaya adını veren Kılıçlu
cemaatidir. Bu cemaat Türkm}n Ekr}dıYörük}nı t}ifesindendir (Türkay, 2001: 441).
YAYLAPALAMUT (KAŞ): 1968 yılındaki kaynakta Kalkan’a bağlı olarak karşımıza çıkan ve
günümüzde mahalle olan Palamut’un adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Söz konusu mahalleye Palamud Yörükleri cemaatinin sakinleri yerleştiği için bu isimle
anılmaktadır. Palamud Yörükleri cemaati, Eymür boyundan Palamud Yörükleri t}ifesindendir
(Halaçoğlu, 2011: 1845).
YEŞİLBARAK (KAŞ): 1968 tarihli kaynakta aynı isimle köy olarak kaydedilen ve günümüzde
mahalle olan Yeşilbarak’ın adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır
(Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar), 1968: 567). Adı geçen bölgeye Barak boyunun
sakinleri yerleştiği için bu isimle anılmaktadır.
YUVACIK (KAŞ): 1968 tarihli kaynakta Yuvacık ismiyle kaydedilen bu mahallenin eski adı
Dargaz’dır (Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar),1968: 585). Yapılan araştırmalar
neticesinde Dargaz’ın Horasan’da bir şehir olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgeye yerleşen yörük
grupları Horasan’da yaşadıkları şehrin adını Anadolu’da da yaşatmak için yerleştikleri yere
Dargaz ismini vermiştir. 1960 yıllarında bu ismin Yunanca kökenli olduğu düşünülmüş ve
Yuvacık olarak değiştirilmiştir. Söz konusu mahalle bugünkü adını, 24 Oğuz boyundan biri olan
Yıvalardan almıştır. Reşidüddin’e göre Yıva, Üç-Oklar’ın Deniz-han kolundandır ve derecesi
hepsinden üstün anlamına gelmektedir (Halaçoğlu, 2011: XXX). Yıva boyunun adı az bir
değişiklikle bugün de yaşamaktadır.
1.2.Tarım Ürünlerinin ve Bitkilerin Adlarının Tercih Edildiği Yer Adları
ÇAMLIKÖY (KAŞ): Soruşturma metoduyla edindiğimiz bilgiye göre 1952’ye kadar Kızılağaç
adıyla bir mahalle durumunda olan bu yerleşim yerinin adı 1952’den sonra Çamlıköy olarak
değiştirilmiştir. 1968 tarihli kaynakta da Çamlıköy (Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar),
1968: 128) olarak kaydedilen söz konusu yerin adında o tarihten sonra herhangi bir değişiklik
olmamıştır. Bu bölge adını, etrafında yer alan çam ağaçlarından almaktadır.
ORTABAĞ (KAŞ): 1831 tarihli nüfus sayımında Kaş’a bağlı bir köy olan Ortabağ (Ak, 2014: 31)
günümüzde mahalledir. Soruşturma metodu ile edindiğimiz bilgiye göre adı geçen mahalle,
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Doğantaş ve Gürsu Mahalleleri arasında kaldığı ve bağlık olduğu için bu isim uygun
görülmüştür.
SÜTLEĞEN (KAŞ): Bu bölgenin Likya dönemindeki adı Neiseus’tur. Bu kelimenin anlamı
saptanamamıştır. 1968 tarihli kaynakta Sütleğen olarak karşımıza çıkan bu yerin adında
bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır (Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar),
1968: 490). Bugünkü adını çevresinde yer alan Sütleğen bitkisine borçludur.
ÜZÜMLÜ (KAŞ): Likçe yazıtlardaki ismi Kadawanti veya Kadyanda’dır. Umar, Kadyanda’nın
Kadu-wanda “Kadys tapınıcı halk” anlamına geldiğini belirtir (Umar, 1995: 359). 1530 tarihli
tahrirde Margaz ismiyle yer alan bu köyün adı, 1960 yılından sonra Üzümlü’ye çevrilmiştir.
Yörede Margaz çeşidi üzüm yetiştiriciliği yapıldığı için Margaz ismi verilmiştir. Sonraları
Margaz isminin anlamı çok bilinmediği için Üzümlü olarak anılır olmuştur.
1.3. Coğrafi Terim ve Yörenin Coğrafi Özellikleri İle İlgili Adların Tercih Edildiği Yer
Adları
BELDİBİ (KAŞ): 2002 yılındaki kaynakta Kaş’ın bir köyü olarak kayıtlara geçen Beldibi
hakkında fazla bir belgeye ulaşılamamıştır (Türkiye Mülki İdare Bölümleri, 2002: 84).
Soruşturma metoduyla edindiğimiz bilgiye göre geçmişi çok eskilere dayanmayan bu mahalle
adını, dağın altında kurulmasına borçludur.
BELKONAK (KAŞ): 1568 yılında yapılan tahrirde Kaş Nahiyesi’ne bağlı olan ve Gelemen
(Karaca, 2002: 444) adıyla kaydedilen bu mahallenin adı, 1960 yıllarına gelindiğinde Belkonak
olarak değiştirilmiştir. Bilge Umar’ a göre Gelemen adının öz biçimi Kalamana’dır ve “kıyı halkı
ülkesi” anlamına gelmektedir (Umar, 1995: 277). Gelemen’in kurulduğu yer düşünüldüğünde
bu anlamlandırma akla yakın gelmektedir. Kayıtlarda Gelemen, bir Yörük cemaati olarak
karşımıza çıkmaktadır (Sarı, 2008: 316). 1960’tan sonra Gelemen ismi söz konusu bölgenin
yüksekte yer alması nedeniyle Belkonak’a çevrilmiştir.
BOĞAZCIK (KAŞ): Soruşturma metoduyla edindiğimiz bilgiye göre söz konusu mahallenin eski
adı Sahil Barak’tır. Bu isme kayıtlarda rastlayamadık; fakat bugün Yeşilbarak adıyla Kaş’a bağlı
bir mahalle bulunmaktadır. Yeşil Barak Mahallesi’nin insanları kış aylarını Sahil Barak denen
Boğazcık köyünde geçirmektedir. 1831 tarihinde yapılan nüfus sayımında Kaş Nahiyesi’ne
bağlı Boğazcık (Ak, 2014: 32) adıyla kaydedilen bu mahallenin adında o tarihten bugüne kadar
herhangi bir değişiklik olmamıştır. Söz konusu mahalle bugünkü adını yeryüzü şekillerinden
almıştır.
ÇUKURBAĞ (KAŞ): Likya dönemindeki ismi Phellos’tur. Eski Hellen dilinde “mantar ökçe vb.
yapımında kullanılan ağaç kabuğu”nun adıdır (Umar, 1995: 660). Osmanlılar zamanında köy
yerleşimine göre çukurda kalması ve su baskınlarının çok olması nedeniyle sadece bağcılık
yapılabildiği için Çukurbağ ismi uygun görülmüştür. 1455 yılında yapılan tahrirde Kaş
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Nahiyesi’ne bağlı olan ve günümüzde mahalle statüsünde bulunan Çukurbağ’ın adında bugüne
kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır.
DOĞANTAŞ (KAŞ): 1928 yılındaki kaynaktaki adı Yozgat olarak kaydedilen bu mahalle adını,
Yozkad cemaatinden almıştır. Yozkad cemaati, Yörük}n taifesindendir (Türkay, 2001: 661). Bu
isim Yozgat’tan gelip bu bölgeye yerleşen insanlar tarafından kullanılmıştır. Soruşturma
metoduyla edindiğimiz bilgiye göre söz konusu mahallede çok fazla heyelan olduğu için
1960’tan sonra Doğantaş ismi uygun görülmüştür.
OVA (KAŞ): 1928 yılındaki kaynakta Ova Gelemiş (Son Teşkil}t-ı Mülkiye’de Köylerimizin
Adları, 1928: 137) ismiyle kaydedilen bu köy, bugün Ova adıyla mahalle olmuştur. Soruşturma
metoduyla edindiğimiz bilgiye göre bu mahalle, Gelemiş Mahallesi’nin ovası olduğu için bu
isimle anılmıştır.
UĞRAR (KAŞ): 1968 tarihli kaynakta Kaş’ın köyleri içinde yer alan ve şu anda mahalle olan
Uğrar’ın isminde bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır (Köylerimiz (1 Mart 1968
Gününe Kadar), 1968: 523). Yörüklerin göç ederken konakladığı bir yer olmasından dolayı bu
ismin verildiği tahmin edilmektedir.
1.4. Renk Adlarının Tercih Edildiği Yer Adları
KIZILAĞAÇ (KAŞ): 1928 tarihli kaynakta Kaş kazasına bağlı olarak kaydedilen Kızılağaç’ın (Son
Teşkil}t-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları, 1928: 137) adında bugüne kadar herhangi bir
değişiklik olmamıştır. Bu ismin kaynağının ne olduğu tespit edilememiştir.
SARIBELEN (KAŞ): 1933 tarihli kaynakta Kalkan Nahiyesi’ne bağlı olarak kaydedilen bu yerin
o dönemdeki adı Sidek’tir (Köylerimiz, 1933: 662). 1960 yılından sonra Sarıbelen ismini alan
bu yerin adında daha sonra herhangi bir değişiklik olmamıştır. Dağlık bir bölgede bulunduğu
için bu isim verilmiş olmalıdır.
YEŞİLKÖY (KAŞ): 1530 yılında yapılan tahrirde Kalkan’a bağlı olarak kaydedilen bu yerin o
dönemdeki adı Furnaz’dır (166 Numaralı Muh}sebe-i Vil}yet-i Anadolu Defteri(937-1530),
1995: 152). Adı geçen bölgeye Pırnaz cemaatinin sakinleri yerleştiği için bu isimle
anılmaktadır. Pırnaz cemaati, Yıva boyundandır (Halaçoğlu, 2011: 1883). Anadolu ağızlarında
Pırnaz “bir avuçla tutulacak kadar ekin sapı” anlamına gelmektedir (Türkiye’de Halk Ağzından
Derleme Sözlüğü, 2009: 3445). 1960’tan sonra bitki örtüsünden yola çıkarak Yeşilköy adını
almıştır.
1.5. Su veya Su İle İlgili Adların Tercih Edildiği Yer Adları
ÇATALOLUK (KAŞ): Söz konusu bölgenin Likya dönemindeki adı Kandyba’dır. Çataloluk’un
kuzeydoğusundaki kayalıklarda kurulu olan bu kent bölgeye ismini vermiştir (Çevik, 2015:
287). Bilge Umar’a göre Kandyba kelimesi “Kanda yurdu, Kanda tapınağı” anlamına
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gelmektedir (Umar, 1995: 376). Osmanlı döneminde Kandyba ismi Gendive’ye dönüşmüştür.
1831 tarihli nüfus sayımında Kaş Kazasına bağlı olarak kaydedilen Gendive köyü (Ak, 2014:
31) sonraları suyollarının üzerinde bulunması dolayısıyla Çataloluk ismini almıştır.
ÇAYKÖY (KAŞ): 1928 tarihli kaynakta da aynı adla yer alan söz konusu mahallenin adında
bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır (Son Teşkil}t-ı Mülkiye’de Köylerimizin
Adları, 1928: 137). Adını sınırları içindeki yer altı sularından almıştır.
ÇEŞME (KAŞ): 1982 yılında yayınlanan kaynakta Çeşmeköy (Köylerimiz 1981, 1982: 148)
olarak kayıtlara geçen söz konusu mahallenin adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik
olmamıştır. Soruşturma metoduyla edindiğimiz bilgiye göre yörede su kuyuları bulunduğu için
bu isim uygun görülmüştür.
DERE (KAŞ): 1831 tarihli nüfus sayımında Kaş’a bağlı olarak kaydedilen (Ak, 2014: 31) bu
yerin adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır. Günümüzde mahalle olan bu
yerleşim yeri adını, içinden geçen dereden almıştır.
DEREAĞZI (KAŞ): Bu yerleşim yerinin Likya dönemindeki adının Mastaura olduğu
düşünülmektedir (Çevik, 2015: 346). Bilge Umar, bu kelimenin Luwi dilinde M(a)-asta-ura
“Ana Tanrıça’nın ulu akarsuyu” anlamına geldiğini belirtir (Umar, 1995: 552). Likya
döneminde Myra ve Andriake’ye su taşıyan kanallar bu bölgede bulunduğu için sonraları adı
Dereağzı olarak değiştirilmiştir.
GÜRSU (KAŞ): 1831 tarihli nüfus sayımında kayıtlara Köyre (Ak, 2014: 32) adıyla geçen bu
yerin adı, 1968 yılındaki kaynakta Gedikbağı (Köylerimiz (1 Mart 1968 Gününe Kadar), 1968:
225) olarak değiştirilmiştir. Köyre Anadolu ağızlarında “çok kavrulmuş, gevrek ve çabuk
ağlayan, acıya dayanamayan, çabuk duygulanan” anlamlarına gelen Köyreyh kelimesiyle
benzerlik göstermektedir (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 2009: 2985). Köyre
isminin niçin Gedikbağı (bazı kaynaklarda Gedikbaşı) olarak değiştirildiği tespit edilememiştir.
Su kaynaklarının çok olması dolayısıyla sonraları Gürsu ismini almıştır.
PINARBAŞI (KAŞ): 1831 yılında yapılan nüfus sayımında Kaş’a bağlı bir köy olan Pınarbaşı (Ak,
2014: 31), günümüzde mahalle olmuştur. Kaş ilçesine su veren kaynak, adı geçen bölgede
bulunduğu için bu isim uygun görülmüştür.
1.6. Tarihî Yapıların ve Yapı İle İlgili Adların Tercih Edildiği Yer Adları
ANDİFLİ (KAŞ): Helen dilinde Antiphellos olarak adlandırılan Kaş bölgesi, Phellos’un karşısı
anlamında kullanılmaktadır. Çukurbağ’ın eski ismi olan Yunanca Phellos “taşlık yer” olarak
anlamlandırılır. Kaş da Çukurbağ’ın karşısında kaldığı için Antiphellos yakıştırması uygun
düşmüştür. Anadolu Selçukluları döneminde bu kelimeden değişerek Andifli adını alan bölge,
uzunca bir zaman bu isimle bilinmiştir. Bu bölgeye Kaş adı, Teke Beyi tarafından verilmiştir.
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GELEMİŞ (KAŞ): Antik Patara harabelerinin yakınında kurulduğu için ilk adının Patara olduğu
söylenebilir. Bilge Umar, Patara adının Pada-(u)-ra’dan türediğini bunun da “koca ırmak,
büyük ırmak” anlamına geldiğini belirtir (Umar, 1995: 628). 1928 yılındaki kaynakta da
Gelemiş olarak kaydedilen bu yerin adında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Umar, ilkçağ kenti olan Patara kalıntılarına yerel halkın Kelemiş Harabeleri dediğini bunun da
Codex Kültür Atlası’nda işaretlendiğini belirtir. Ona göre Patara’nın unutulmayan diğer bir adı
da Kalamissa’dır (Kala-(u)m(a)-issa) ve bu kelime”İskele halkı kenti” anlamına gelmektedir
(Umar, 1995: 363). Nişanyan ise Gelemiş’in Kalamis (Yun. kamışlık) kelimesinden türediğini
söyler (http://nisanyanmap.com). Gelemiş’in Eşen Çayı ağzında kurulduğu düşünüldüğünde
Umar’ın anlamlandırması akla daha yakın gelmektedir.
GÖMBE (KAŞ): Akdağ’ın eteklerinde bugün hala yayla olarak kullanılan Gömbe’nin Likya
dönemindeki adı Komba’dır (Çevik, 2015: 283). Gömbe kelimesinin Komba’dan evrilmiş
olduğu açıktır. Umar, Komba kelimesinin anlamını tam olarak saptayamamıştır; fakat Anadolu
ağızlarında Gömbe “bir çeşit ırmak” anlamına gelir. Gömbe’nin bulunduğu coğrafyadaki Uçarsu
ve Yeşilgöl bu ismi doğrulamaktadır.
1.7. Kent, Köy, Kasaba vb. Kelimelerin Tercih Edildiği Yer Adları
KASABA (KAŞ): Teke Beyliği döneminde Kaş bölgesinin kaza merkezliğini Kasaba yapmıştır.
İlçe merkezinin Kasaba olarak seçilmesinin en önemli nedeni toprağının verimli olmasıdır.
Kasaba köyünün çok rutubetli olması dolayısıyla ilçe merkezliği 1903 yılında sahile
taşınmıştır; fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında Rumların yaptığı bir baskın sonucunda ilçe
merkezliği tekrar Kasaba köyüne alınmıştır. 11 Ekim 1922 yılında yapılan Mudanya
Konferansını takiben ilçe merkezliği tekrar sahile nakledilmiştir (Bayık, 1982: 83-85). Söz
konusu bölge adını ilçe merkezi olmasından almıştır.
1.8. Yer-Yön Zarfları ve Birtakım Sıfatların Tercih Edildiği Yer Adları
YENİKÖY (KAŞ): 1933 tarihli kaynakta (Köylerimiz, 1933: 778) ilk defa karşımıza çıkan
günümüzde mahalle statüsüne kavuşan Yeniköy’ün adında bugüne kadar herhangi bir
değişiklik olmamıştır. O dönemki köylere göre daha yeni bir yapılanma olduğu için bu isim
uygun görülmüştür.
1.9. Muhtelif Yer Adları
DİRGENLER (KAŞ): 1928 yılındaki kaynakta Dirkenler (Son Teşkil}t-ı Mülkiye’de Köylerimizin
Adları, 1928: 137) olarak kayıtlara geçen bu yerin adında bugüne kadar herhangi bir
değişiklik olmamıştır. Anadolu ağızlarında Dirgen kelimesi “harmanda sapları yaymaya
yarayan demir ya da tahtadan yapılmış ucu çatallı tarım aygıtı” anlamına gelmektedir.
Soruşturma metoduyla edindiğimiz bilgiye göre bu mahallenin geçim kaynağı tarımdır ve adını
tarım aleti olan dirgenden almıştır.
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KAŞ: Nevzat Çevik, bulunan sikkelere dayanarak Kaş’ın Likya dönemindeki adını Wehinta
olarak verir (Çevik, 2015: 292). Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda yerleşim yerinin en eski
ismi Steph Byzantinus’a göre Kabassos, Plinus’a göre ise Habessos’tur. Kabassos ismine
rastlanmasa da bulunan bir sikkede Habessos ismi okunabilmiştir (Bayık, 1982: 105). Bilge
Umar, bu adın Aba-(a)ssos’tan türediğini ve “su kenti” anlamına geldiğini belirtir (Umar, 1995:
11). Helen dilinde Antiphellos olarak adlandırılan bu bölge, Phellos’un karşısı anlamında
kullanılmaktadır. Kaş da Çukurbağ’ın karşısında kaldığı için Antiphellos yakıştırması uygun
düşmüştür. Anadolu Selçukluları döneminde Antiphellos kelimesinden değişerek Andifli adını
alan bölge, uzunca bir zaman bu isimle bilinmiştir. Bu bölgeye Kaş adı Teke Beyi tarafından
verilmiştir. Yukarıdan bakıldığında yarım ay şeklinde uzanan sahillerin varlığı ve bir göz
konumunda olan Meis adasının görünümü dikkate alınarak yapılan bu adlandırma, Türklerin
anlama ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Kaş kazası 1776-77 yıllarında nahiye
haline getirilip, Gömbe’yle beraber Elmalı’ya bağlanmıştır. 1871 yılında ise yeniden kaza
görevini üstlenmiştir. Şu anda Kaş’ın bir mahallesi olan Kasaba ise dönemin kaza merkezidir.
Kasaba‘nın çok rutubetli olması dolayısıyla ilçe merkezliği 1903 yılında sahile taşınmıştır
(Bayık, 1982: 85-86).
2. Yer Adlarının Yapısı
2 1. Basit Yapılı Yer Adları
2.1.1. Türkçe Kökenli Yer Adları
Aklar< ET Aķ (OA, 83)+lar
Çerler<ET Çerig (ETG, 271)+ler
Kalkan< ET Ķalķan (EUTS,1693)
Kaş< ET Ķaş (OA, 99)
Ova< Oya (TSD, 486)
Sarılar< ET Sarıġ (ETG, 293)+lar
2.1.2. Farsça Kökenli Yer Adları
Bezirgan< Far. Bāzergān (TÜS, 326)
Çeşme< Far. Çeşme (OTAL, 156)
Dere< Far. Derre (OTAL, 176)
Kemer< Far. Ķamar (TES, 229)
2.1.3. Arapça Kökenli Yer Adları
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İslamlar<Ar. İslām (OTAL, 451)+lar
Kasaba< Ar. Ķaśaba (OTAL, 492)
2.1.4. Rumca Kökenli Yer Adları
Dirgen< Rum. Digren (TSD, 218)
Palamut< Rum. Palamut (TÜS, 1876)
2.1.5. Luwi Kökenli Yer Adları
Gelemiş< Kala-(u)m(a)-issa (TTA, 363)
Gömbe<Komba (Çevik, 2015: 283).
2.1.6. Yunanca Kökenli Yer Adları
Andifli< Yun. Antiphellos
2.2. Türemiş Yapılı Yer Adları
2.2.1. Addan Ad Türeten Eklerle Kurulan Yer Adları
Ahatlı< Ar. ǾAhd (OTAL, 15)+lı
Bayındır<OT Bay+ın+dır (Ercilasun, 2008: 9-25)
Belenli< Bel+eŋ (TSD, 117)++li
Çavdır<OT Çaw+ıl+dır (Ercilasun, 2008: 9-25)
İkizce< İki (ETG, 274)+z+ce
Sinneli< OT Sin+le (TSD, 558)+li
Sütleğen< ET Süt (ETG, 295)+le-gen
Üzümlü< ET Üzüm (EUTS, 276)+lü
Yuvacık< ET Uya (ETG, 305)+cıķ
2.2.2. Fiilden Ad Türeten Eklerle Kurulan Yer Adları
Boğazcık< ET Boġuz<boġ-u-z (EUTG, 561)+cık
Kınık< ET Ķın-ı-ġ (EUTG, 580)
Sütleğen< ET Süt (ETG, 295)+le-gen

1148

Uğrar< OT Ogra- (DLT, c.II, 423)-r
2.3. Birleşik Yapılı Yer Adları
2.3.1. Sıfat Tamlaması Kuruluşundaki Yer Adları
Akörü< ET Aķ (OA, 83)+ Öri (TS, 169)
Çamlıköy< EAT Çam (KBS, c.I, 216)+lı+Far. Kūy (OTAL, 532)
Çataloluk< OT Çat-al (TS, 51; TTG, 71)+ OT Oluķ (DLT, c.II, 438)
Çukurbağ<Çoķ-(u)r (KBS, c.I, 257)+ Far. Bāġ (OTAL, 64)
Doğantaş< ET Toġ- (OA, 115)-an+ ET Taş (EUTG, 606)
Gökçeören< ET Kök (ETG, 283)+çe +OT Ör- (DLT, c.II, 462)< ör-en (KBS, c.II, 668)
Gökçeyazı<ET Kök (ETG, 283)+çe+ET Yazı (OY, 187)<yaz-ı (KBS, c.II, 1102)
Gürsu< ET Kür (KBS, c.I, 397)+ET Sub (OA, 111)
Hacıoğlan< Ar. Ĥācį (TAS, 330)+ET Oġul (EUTG, 591)+an
Karadağ< ET Ķara ( ETG, 278)+ ET Taġ (OY, 170)
Kızılağaç< ET Ķızıl (EUTS, 178)<ķız-ıl (KBS, c.I, 525)+ET Iġaç (ETG, 273)
Ortabağ< ET Ortu (OY, 161)+ Far. Bāġ (OTAL, 64)
Sahilkılınçlı< Ar. Śāhil (OTAL, 912)+ ET Ķılınç (ETG, 280)+lı
Sarıbelen< ET Sarıġ (ETG, 293)+ OT Beleŋ (TS, 30) <bėl+en (KBS, c.I, 129)
Yeşilköy< ET Yaşıl<yaş+ıl (EUTG, 622)+ Far. Kūy (OTAL, 532)
Yaylakılınçlı< ET Yaz+la-ġ (EUTG, 99)+ ET Ķılınç (ETG, 280)+lı
Yaylapalamut< ET Yaz+la-ġ (EUTG, 99)+ Rum. Palamut (TÜS, 1876)
Yeniköy< ET Yaŋı (EUTS, 283)+ Far. Kūy (OTAL, 532)
Yeşilbarak< ET Yaşıl<yaş+ıl (EUTG, 622)+ OT Baraķ (DLT, c.II, 69)
2.3.2. Belirtisiz Ad Tamlaması Kuruluşundaki Yer Adları
Beldibi<Bil (TS, 32)+ ET Tüp (ETG, 303)+i
Çayköy< Çin. Çay (TAS, 255) +Far. Kūy (OTAL, 532)+ü
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Dereağzı< Far. Derre (OTAL, 176)+OT Aġız (DLT, c.II, 10)+ı
Pınarbaşı< ET Buŋar (TES, 332)+ET Baş (ETG, 266)+ı
2.3.3. İyelik Eki Düşürülmüş Ad Tamlaması Kuruluşundaki Yer Adları
Belkonak<Bil (TS, 32)+ ET Ķon- (EUTS, 181)-aķ+ı

3. SONUÇ
Aşağıdaki tabloda veriliş eğilimleri açısından yer adları ve yüzdelik dilimleri yer almaktadır:
Veriliş Eğilimleri

Sayı

Yüzdelik
dilim

Boy, Aşiret, Cemaat ve Soy Adlarının Tercih Edildiği Yer Adları

26

48.14

Coğrafi Terim ve Yörenin Coğrafi Özellikleri İle İlgili Adların Tercih
Edildiği Yer Adları

7

12.96

Su veya Su İle İlgili Adların Tercih Edildiği Yer Adları

7

12.96

Tarım Ürünlerinin ve Bitkilerin Adlarının Tercih Edildiği Yer Adları

4

7.40

Renk Adlarının Tercih Edildiği Yer Adları

3

5.55

Tarihî Yapıların ve Yapı İle İlgili Adların Tercih Edildiği Yer Adları

3

5.55

Muhtelif Yer Adları

2

3.70

Yer-Yön Zarfları ve Birtakım Sıfatların Tercih Edildiği Yer Adları

1

1.85

Kent, Köy, Kasaba vb. Kelimelerin Tercih Edildiği Yer Adları

1

1.85

Kaş ilçesi, Karia ve Likya bölgeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların kesişme noktasında
bulunduğu için tarihî isimlerin çok bulunduğu bir bölgedir; fakat bu isimlerin çoğu daha
sonraları değiştirilmiştir.
Kaş ilçesinin Teke yöresinde bulunması dolayısıyla yer adları daha çok boy ve cemaat
adlarından kaynaklanmaktadır. Konar-göçer unsurların kültürüyle ve özellikleriyle ilgili pek
çok malzeme yer adı çalışmalarından temin edilebilmektedir.
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Aynı zamanda bölgenin dağlık bir alanda bulunması ve su kaynaklarının kavşak noktasında
olması dolayısıyla coğrafi terimlerden kaynaklanan adlar ve su ile ilgili adlar bu sıralamayı
takip etmektedir.
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TARİHİ KAYNAKLARIN KARMAŞIK SÖZDİZİMSEL BÜTÜN BAĞLAMINDA
ARAŞTIRILMASI

Sekine ŞERİFOVA*
ÖZET
Cümlenin hududundan çıkmaksızın çözümlenmesi, sadece cümle çerçevesinde düşüncelerin
sergilenmesi veya ortaya konulması anlam açısından bir sıra sorunların araştırma dışı
kalmasına yol açıyor. Dolaylı anlatım, ima, yerki ve mizah düzenekleri bazen bir cümle içinde
değil, karmaşık sözdizimsel bütünler bağlamında anlaşılır. Sadece çağdaş dili değil, tarihi
kaynakları da karmaşık sözdizimsel bütünler seviyesinde araştırmanın önemi vardır. Bu halde
metin parçasının seçilmesi o metin üzerinde çalışacak olan kişinin amacına bağlı olsa da,
hududu anlamsal-dilbilgisel devamlılığın hududuyla belirlenecektir. Karmaşık sözdizimsel
bütünün terkibindeki basit veya bileşik cümlelerde fikrin bittiği kısmen sezilse de, daha
sonraki cümledeki fikir veya bağlacın yardımıyla o cümledeki fikrin bitmediği, devam etmekte
olduğu görülüyor. Bu tipten cümlelerde fikir kısım kısım sunuluyor, fakat bir bütün halinde
kavranılması zorlaşıyor. O halde güncel kısım ve tümce vurgusu fikrin ulaşılmasına yardımçı
oluyor. Yüz, hatta binyıllar boyunca insanlarca noktalama işaretleri kullanılmadığından fikrin
bitmesi, cümlenin hudutları konuşma sürecinde aralıklı konuşma, ton, tümce vurgusu ve s.
vasıtasıyla iletilmiş, yazılı dildeyse bunun belli bir karşılığı bulunmadığından söz konusu
fonksiyon dilbilgisel-anlamsal bağlılığa göre yapılmıştır. Türk Dünyası'nın en değerli abidesi
olarak bildiğimiz “Dedem Korkut Kitabı”yla XIX. yüzyılın büyük fikir adamı Mirza Fatali
Ahuntzade'nin eserlerinin dilini kıyasladıkta metinlerin karmaşık sözdizimsel bütün
bağlamında ele alınmasının önemi çok daha belli oluyor. Ayrı ayrı cümlelerde fikrin bitmesi,
fikrin tam olması söz konusudur. Bazen cümleler şeklinde kurulmuş metnin bile bütünlükte bir
cümle anlamı taşıması da ilgiyi çeker. Cümlenin belirli kurala uygunluklara göre biçimlendiği
bellidir. Cümlenin anlam ayrımsallığı metnin temelinde anlaşılabilir. Bu ise metnin yapım
tekniği ve onun kullanılarak anlaşılma mekanizmi dilbilgisel-anlamsal yapıyla sıkı şekilde
ilgilidir. Dilin işlevsel önemi de bu kuralauygunluk sonucu ortaya çıkar.
Anahtar kelimeler: Mirza Fatali Ahuntzade, bileşik cümle, karmaşık sözdizimsel bütün

*

Arş.Gör., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, sekine.serifova@mail.ru
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STUDY OF HYSTORICAL SOURCES WITHIN SYNTACTIC ENTIRETY
Abstract
Analyzing a sentence without beyond its boundary, and advancing and idea within the
sentence leaves aside many things from the research in terms of semantics. Subtext meanings,
hints, satirical and humorous methods are sometimes exposed in the context of syntactic
whole, not within a sentence. It is very essential to study not only the modern language but
also to research historical sources at the syntactic whole level. In this case, the selection of the
micro text depends on the purpose of a person who will work on that text, but the boundary
will be determined by the semantic and grammatical duration. While completeness of thought
can be felt in simple and complex sentences, thought in the following sentence or a linking
means indicates that thought in the sentence is not yet finished and is continuous. Such
sentences are introduced in parts, but difficult to understand entirely, in this case main part
and logical accent help to convey the thought. It is known that punctuation was not used for
thousands of years, centuries. Thought completeness was conveyed by means of pause within
a sentence in oral speech, intonation, logical accent and so on, but in written speech there was
no any special indicator and it was performed on the basis of grammatical and semantic
affiliation. Comparison of languages of the most valuable monument of the Turkish world
“Kitabi Dada Gorgoud” epos and the language of the works of the great thinker of the 19th
century MirzaFataliAkhundzada once more reveal the importance of approach to texts in the
context of the syntactic whole.Presence of thought completeness in texts is essential as well as
thought completeness in separate sentences. Sometimes the text structured in the form of
sentences attracts attention by acquiring meaning as a sentence. As it turns out the text is
formed on the basis of certain laws. The semantic differentiation of a sentence can be revealed
on the basis of a text. It means that formation mechanism and mechanism of its understanding
is closely connected with grammatical and semantic structure. The functional significance of
the language emerges on the basis of this rule.
Keywords: MirzaFataliAkhundzada, complex sentence, syntactic whole.

GİRİŞ
Cümlenin hududundan çıkmaksızın çözümlenmesi, sadece cümle çerçevesinde düşüncelerin
sergilenmesi veya ortaya konulması anlam açısından bir sıra sorunların araştırma dışı
kalmasına yol açıyor. Dolayılı anlatım, ima, yerki ve mizah düzenekleri bazen bir cümle içinde
değil, karmaşık sözdizimsel bütünler bağlamında anlaşılır. Sadece çağdaş dili değil, tarihi
kaynakları da karmaşık sözdizimsel bütünler seviyesinde araştırmanın önemi vardır. Bu halde
metin parçasının seçilmesi o metin üzerinde çalışacak olan kişinin amacına bağlı olsa da,
hududu anlamsal-dilbilgisel devamlılığın hududuyla belirlenecektir. Karmaşık sözdizimsel
bütünün terkibindeki basit veya bileşik cümlelerde fikrin bittiği kısmen sezilse de, daha
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sonraki cümledeki fikir veya bağlacın yardımıyla o cümledeki fikrin bitmediği, devam etmekte
olduğu görülüyor. Bu tipten cümlelerde fikir kısımlarla sunuluyor, fakat bir bütün halinde
kavranılması zorlaşıyor. O halde aktüel kısım ve tümce vurgusu fikrin ulaşılmasına yardımçı
oluyor.
Yüz, hatta binyıllar boyunca insanlarca noktalama işaretleri kullanılmadığından fikrin bitmesi,
cümlenin hudutları konuşma sürecinde aralıklı konuşma, ton, tümce vurgusu ve s. vasıtasıyla
iletilmiş, yazılı dildeyse bunun belli bir karşılığı bulunmadığından söz konusu fonksiyon
dilbilgisel-anlamsal bağlılığa göre yapılmıştır.
KARMAŞIK SÖZDİZİMSEL BÜTÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Türk Dünyası'nın en değerli abidesi olarak bildiğimiz “Dedem Korkut Kitabı”yla XIX. yüzyılın
büyük fikir adamı Mirza Fatali Ahuntzade'nin eserlerinin dilini kıyasladıkta metinlerin
karmaşık sözdizimsel bütün bağlamında ele alınmasının önemi çok daha belli oluyor. Ayrı ayrı
cümlelerde fikrin bitmesi, fikrin tam olması söz konusudur. Bazen cümleler şeklinde kurulmuş
metnin bile bütünlükte bir cümle anlamı taşımasıda ilgiyi çeker.
“Dedem Korkut Kitabı”ndan aldığımız bir karmaşık sözdizimsel bütüne dikkat edelim: “Qan
Gan oğlı Bayındır yerindən turmışdı (1). Qara yeriη üstinə ağ ban evin dikdirmişdi (2). Ala sayvan
göy yüzinə aşanmışdı (3). Biη pərdə ipək xalicəsi döşənmişdi (4). İç Oğuz, Taş Oğuz bəgləri
Bayındır xanıη söhbətinə dərilmişdi (5). Baybörəniη dəxi Bayındır xanıη söhbətinə gəlmişdi (6).
Bayındır xanıη qarşusında oğlı Qarabudaq bay tayanub turmışdı (7). Sağ yanında Qazan oğlı
Uruz turmış idi (8). Sol yanında Qazlıq qoca oğlı bəg Yegnək turmışdı (9). Baybörəniη bunları
gördigində ah eylədi (10). Başından əqli getdi (11). Dəstmalın əlinə aldı, bögürü-bögür ağladı”
(12).
Eserden aldığımız bu örnekte her şeyden önce ardışıklıklığın olması dikkati çeker. Fakat
anlamsal-dilbilgisel analiz sırasında farklı nüansların ortaya çıktığı görülür. Şöyle ki, 1. ve 2.
cümlelerde ardışık zamanlılık görülse de, gerçekte cümlenin yüklemi aynı cinsten
kelimelerden oluşmuş ve bir özneye bağlıdır. 2. cümlenin oluşturduğu sebepten 3. cümlede
sonuç ortaya çıkmıştır. 4.-9. cümlelerde aynızamanlılık (turmuş idi, turmuşdu) fiillerinde
varyantlılık oluşturarak daha çok öne çıkartılmıştır. 7. cümlede - in halinde kullanılmış ve
belirtili isim tamlamasının birinci bileşenini oluşturan Bayındır xanın ifadesi her 3 cümleye (7,
8, 9) ait olup karşısında, sağında, solunda sözcüklerinin tamlananıdır. Bu tipten cümleler (7, 8,
9) dilin gelişim sürecinde tekrarların atılması süretiyle aynı cinsten öğeli basit cümleye
dönüşür. 10. cümlede Baybörəniη sözcüğü 11. cümledeki kelimesiyle ilişki kurarak
(Baybörəniη əqli başından getdi) biçiminde kullanmakla şahıssız cümle oluşturmuş oluyor. 10.
ve 12. cümlenin yüklemleri bir özneye bağlı olsa da, söz konusu özne kullanılmamıştır.
Abdülezel Demircizade “Dedem Korkut Kitabı”ındaki metinlerde en az kullanılan cümle
öğesinin özne olduğunu belirleyerek, bunun nedenini de sahış ekleriyle ilgilendirmiştir.
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Metnin son cümleleri (10. 11. 12.) anlam açısından önceki 3 cümleyle (7. 8. 9.) bağlıdır. Çünkü
Baybörənin ah etməsi, əqlinin başından getməsi, dəsmalı əlinə alıb “bögürə-bögür” ağlaması
Bayındır xanın qarşısında, sağında, solunda gördüyü igidlərlə bağlıdır. Başlıca neden ise bu
metinden sonraki paragrafta verilmiştir: Baybörənin oğul övladı yoxdur. Bu halde, demek ki,
10., 11., 12. cümleler hem önceki hem de sonraki fikirlerin biribiriyle bağlanmasında vasıta
rolünü üstlenmiştir. Fikir bileşik cümle biçiminde sunulmakla fikirler silsilesi oluşturuluyor ve
yazarın söylemek istediği fikrin okuruna iletilmesine daha fazla kolaylık sağlıyor.
Mirza Fatali Ahuntzadeꞌnin “Hikayet-i-Mösyö Giordan hekim-i-nebatat ve Derviş Mastali Şah
cadukün-i-meşhur” eserinde Hanperiꞌnin diliyle verilen birkaç cümleye dikkat edelim: “Xanım,
mən sənə demədim ki, bu dərvişin əlindən heç zad qurtarmaz? Mən hələ ondan qorxuram ki,
Parijin yıxılmağının zərbindən özgə şəhərlər də bərbad ola. Naxçıvan, Şərur mahallarının
yıxılmağının zərbindən Ağrı dağının bir parçası qopub tökülən kimi, necə ki, dərviş deyirdi”.
Burada birinci fikir: “Xanım, mən sənə demədim ki,” temel cümledir.
İkinci fikir: “...bu dərvişin əlindən heç zad qurtarmaz”, temel cümleye “ki” bağlacıyla bağlanmış
nesne yan cümlesidir ve temel cümlede kullanılmamış nesneyi açıklar.
Üçüncü fikir: Həm qorxu, həm də öz əməlinin qələbə sevincini yaşayan bir insanın təntənəsi. Hem
temel hem de yan cümlenin yüklemi fiil olup, olumsuzluk bildiren(“demədim”, “qurtarmaz”)
fiille ifade olunmuştur. Fakat yan cümlenin anlamından, temel cümlenin yükleminin olumlu
biçimde kullanılmasına rağmen olumsuzluk ifade ettiği belli oluyor: mən sənə dedim.
Azeri Türkçesiꞌnde bu tip ifadelerin -mı4 soru edatıyla kullanılan biçimlerine de tesadüf
edilmektedir: demədimmi//dedim. Genelde M.F.Ahuntzadeꞌnin ifade ettiği fikir de sual
şeklindedir, fakat tümce vurğusu, veya soru yükü “ki” bağlacı ve yan cümlenin yüklemi
(“qurtarmaz”) üzerine düşerek soru tonu oluşturmuştur.
Olumluluk~olumsuzluk karşılaştırması ve bunların koşutluk oluşturduğu “Dedem Korkut
Kitabı”ında gözlemlenmektedir: “Hər nə iş olsa, Qorqut ataya tanışınca işləməzlərdi” [136, s.30].
Metin açısından danışınca // danışmayınca koşutluğu olumluluk ~olumsuzluk ilişkisini
denkleştiriyor.
Günümüz Azeri edebi dilinde metinde denkleşmenin diğer modelleri de gözlemlenmiştir:
gələndən sonra //şəhərə gələndən bəri və s.
Metinde geçen diğer cümlelere dikkat edersek, üçüncü, dördüncü ve s. fikirlerin biri birinden
türemiş olduğunu görürüz.
Birinci fikir: Mən hələ ondan qorxuram ki... bileşeni nesne kalıp (“ondan”) kelimesiyle ifade
olunmuş temel cümledir.
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İkinci fikir: “Parijin yıxılmağının zərbindən özgə şəhərlər də bərbad ola” bileşeni temel cümleye
ki bağlacıyla bağlanmış nesne yan cümlesidir ve temel cümlenin “ondan” kalıbıyla ifade
olunmuş nesneyi bildirir.
Üçüncü fikir: Hanperiꞌnin korkusu, yazarın ise Fransaꞌda vuku bulan devrim olayı ve onun
başka ülkeleri de etkileyebileceğine işaret etmesi ‒ satıraltı düşüncesini okurlara iletmek
isteyi.
Metnin son cümlesi konuşma dili için seciyevi olup, özelleşme ve ekleme fonksiyonu taşır:
Naxçıvan, Şərur mahallarının yıxılmağının zərbindən Ağrı dağının bir parçası qopub tökülən kimi
(tümleç), “necə ki, dərviş deyirdi” (ek cümle). Bu kısmın verilmesinde yazarın isteği başlıca
amacının ne olduğunu saklamak suretiyle satıraltı anlamı daha da derinleştirmektir.
Örnekler getirdiğimiz her iki eserde karakter için saklı kalan bir “aldatmaca” görülmektedir.
Bunu bu veya başka şekilde okurlara ileten ise konuşma dilinin olanaklarını ustalıkla
kullanmayı başaran büyük fikir adamı Mirza Fataliꞌdir. O, insan hayatının gerçekliğini, her bir
insanın konuşma biçiminin ve karakterinin bireyselliğini ortalığa koyuyor ve biri birinden
ilginç, biri diğerine benzemeyen karakterler alemi yaratıyor.
M.F.Ahuntzade konuşma dilini yazıya uyguladığında mürekkep yapılı cümleleri anlam
açısından dallamayı başarmış, anlamlar zinciri oluştura bilmiştir. Şöyle ki, bu tip cümlelerde
bileşik cümleyi oluşturan bileşenlerin sayısı ikiyse, orada üçüncü bir fikrin ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Üç bileşenli bileşik cümlede ise dördüncü ve beşinci fikir belirir ki, bunun
sayesinde cümlenin ifade anlamları çoğalır. Fikrimizin daha açık ifadesi için M.F.Ahuntzade'nin
eserlerinde geçen şu cümleyi ele alalım: “Şahbaz bəy. Adam aclığından, susuzluğundan
oğurluğa, quldurluğa qurşanır; mənim, allaha şükür, nəyim əskikdir?” [3, s.48].
Bu dilbilgisel açıdan iki bileşenli açıklayıcı bağlantılı bağımsız bileşik cümledir, mana açısından
ise daha geniş anlama sahiptir. Tumturaklı soru şeklinde yapılmış bu cümleden Şahbaz beyin
nankör olmadığı, ahlak sahibi bir genç olduğu anlaşılmaktadır. Cümle genelde karşılaştırma,
karşıtlık, sebep, ödünleyici gibi anlamları da karşılar. Bunun bir sebebi bileşenlerinin
biribirine tonla bağlanmasıysa ilgiliyse, diğer başlıca sebebi de dilin anlam ifade etme
olanaklarının geniş olmasıdır: Hərçənd adamlar aclığından, susuzluğundan oğurluğa,
quldurluğa qurşanırlar, amma Şahbaz bəy bunu etməz, çünki heç nəyi əskik deyil.
İlkel idrak sürecinde hangi bileşenin önce, hangisinin sonra kabul edilmesi konusu, genelde,
parçalara ayrılma ve mantık vurgusuyla ilgilidir. Çünkü her bir cümlenin anlaşılmasında
parçalara bölünme ve mantık vurgusu özel röl oynar. Şu cümlede de sebebin öne çekilmesi
veya abartılı şekilde ifadesi, parçalara bölünmeyle ilgili olarak “aclığından, susuzluğundan”
sebep belirteçlerinin vurgulanması ve “oğurluğa, quldurluğa” nesnesinden öne geçirilmesi
cümlenin genel anlamına sebep anlayışı katar. Böylece, ikinci bileşen birinci bileşendeki fikri
açıklamış olur.
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Ayrıca buradan bileşik cümlenin gelişim sürecinde ilkel aşamayı bağımsız bileşik cümlenin
teşkil ettiği, bağımlı bileşik cümle modellerinin oluşumunda özel rolü olduğu da belli oluyor.
M.F.Ahuntzade'nin gerek nesir gerekse dramatik eserlerinin dilinde devrikleşme olayı o kadar
da güçlü değildir. Büyük fikir adamının kudreti cümle öğelerinin sırasını bozmaksızın
gertçekleştirmeyi oluşturmayı başarmasında, canlı konuşma dilini okurlara iletebilmesindedir.
Fakat bunun yanısıra yazarın amaçlı şekilde devrikleşmeyi kullanma nüansları da göz ardı
edilemez. Şöyle ki, yazar gevrikleşmeyi bir kaç amaçla yapmış bulunmaktadır:
a) dialog zamanı karşı tarafı etkilemek amacıyla;
b) duruma bağlı olarak, kişinin ruh halini göstermek amacıyla;
c) başka milletten olan kişinin konuşmasını göstermek açısından;
d) gerçeklliği güçlendirmek amacıyla;
Metinde koşaç rolü oynayan devrikleşme, kelime sırasının belirli genel öğesinin metnin
başında kullanılmasını değil, bileşenleri arasındaki değişimi gerçekleştirmiş oluyor. Burada
başlıca amaç genel öğenin orta mevkide bulunmasıyla, yani hem kendinden önceki hem de
sonraki bileşenlere ait olmalarıyla söz konusu bileşenlerin biribirine daha sıkı şekilde
bağlanmasını mümkün kılabilmesidir [4, s.157].
Parçalara ayrılma sırasında yüklemin, özellikle de eylem-yüklemin cümlenin önünde kullanma
sebebini hüküm ve eylemin bilgi verici fonksiyon üstlenmesinde, ayrıca bilgi verici gücün
cümlenin önünde gelmesinde aramak gerekir.
Bu tipten cümlelerde “ remanın (yüklem) öne geçmesi, özel şekilde vurgulanması, başka
deyişle mantık vurgusunu alması cümlede duygusallık gücünü artırıyor”. Amaca bağlı olarak
tema ve rema bileşenleri bağımlı bileşik cümlenin bileşenlerinin hudutlarını bozabilir.
Temel cümlenin bu şekilde parçalanması onun öğelerinin bildirişim dinamikasının gelişimine
bağlı olarak açıklanabilir” [5, s.15].
Böyle bir özelliği Türk dillerinin yazılı abidelerinin dilinde de gözlemlemek mümkündür. VII.IX. yüzyıllara ait Türk–runi abilelerinin dilini araştırırken N.A.Kononov “karmaşık bütünlerin
temel ve yan cümleleri serbest sıra dizimine sahip olduğundan bileşik cümlenin daha vurgulu
kısmı birinci yere konulur” kanaatine gelmiştir” [6, s.230].
Aktüelleşme sırasında sadece cümle öğelerinin devrikleşmesi, hatta bileşik cümle
bileşenlerinin bütünlükte devrikleşmesi görülüyor: Naçalnik. ...Bəyliyi lap unudursan, əgər
sualıma cavab verməsən! [3, s.152]. Şəhrəbanu. Əlbəttə, hələ iki il bundan irəli gərək sənə toy
olaydı, əgər Şərəfnisə çox uşaq olmasaydı [3, s.48]. Bayram. Mənə nəsib olmağın öz əlindədir,
əgər istəsən [3, s.70]. Namaz. ...Məgər mənə əvvəldən gələrdi, əgər quldurluğa əl qoymasaydım?
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[3, s.79]. Hatəmxan ağa. Nə eybi var, onların adət və xəvvasını bilgilən, əgər istəyirsən[3, s.51].
Şahbaz bəy. Başına dönüm, əmican, rüsxət verin, müsyö Jordan ilə gedim, əgər mənim xoşbəxt
olmağımı istəyirsiniz, heç vaxt belə fürsət ələ düşməz [3, s.54] və s.
Görüldüğü üzere, cümlenin bileşenlerinin yer değiştirmesi daha fazla şart yan cümlelerinde
gözlemleniyor. Temel ve yan cümlenin kutupları biri birine eğer bağlacı ve –sa2 ekiyle
bağlanmıştır. Son iki cümlede -sa2 eki kullanılmamıştır. Devrikleşme sonucu temel cümle
kutubu aktüelleşerek birinci tarafta, yan cümle kutbu da zayıflayarak ikinci tarafta
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra yan cümle kutbunda bağlama özelliği de oluşmuştur.
Sadece cümle öğelerinin değil, cümlenin bileşenlerinin, temel ve yan cümle kutuplarının
bütünlükte aktüelleşmesi anlam değişmelerine yol açıyor, yazarın amaç ve niyetini
açıklıyor.“Bəyliyi lap unudarsan, əgər sualıma cavab verməsən” cümlesinde bileşenlerin
devrikleşmesi temel cümlenin (bəyliyi lap unudarsan) aktüelleşerek birinci bileşen olarak
kullanılması idrak açısından “naçalnik”ce cezalandırılmakla hedelemek gibi anlaşılıyor. Eğer
bu cümlede devrikleşme olmasaydı, “bəyliyin unudulacağı” öznece gerçekleştirilecekti, çünkü
şart anlayışı oluşturan şart bağlacı kavramı birinci tarafta – yan cümlede kullanılmakla
cümleye şart anlamı katmış olacaktı. Ayrıca “...hələ iki il bundan irəli gərək toy olaydı” temel
cümlesinin devrikleşmeğe maruz kalarak birinci bileşen gibi kullanılması şart kavramını
(Şərəfnisə çox uşaq olmasaydı) ikinci plana geçirmiş oluyor. Halbuki, bu cümlede “əgər Şərəfnisə
uşaq olmasaydı” cümlesi devrikleşmeye maruz kalmaksızın birinci taraf olarak ortaya çıkmış
olsaydı, o zaman “iki il sonra toy olacağdı” fikri anlam açısından ikinci planda kalırdı. Bu
cümlede ise yazar Şehrebanuꞌnun diliyle Şahbazꞌa “hələ iki il bundan əvvəl toy olmalıydı” fikrini
hatırlatıyor.
Devrikleşmeye uğramış yan cümle kutbunda eklenme özelliği bazan o kadar kabartılı ki,
M.F.Ahuntzadeꞌnin eserlerinin basımı zamanı hatta söz konusu cümlelerin ayrı ayrı cümleler
gibi sunulduğu görülüyor. Şu karmaşık bütüne göz atalım: Hacı Qara. Bular tamam
qorxaqlıqdan və ehtiyatsızlıqdan adamın başına gəlir. Heç kəsi gərək adam özünə yavuq
qoymasın. İstər hər libasda olsa da. Bircə mənə rast gələlər, görəllər oların başına nə gətirrəm!
Hamısına tövbələmə verrəm ki, dəxi heç qaçaqçının qabağın kəsməsinlər! [3, s.136].
Metindeki “İstər hər libasda olsa da” cümlesi şart şeklinin eki(-sa) ve da edatıyla bitmiştir. Şart
şeklinin eylem yüklemi olsa da, bağımsız cümlenin yüklemi olamadığı, da edatıyla birlikte (-sa,
da) karşılık yan cümlesini temel cümleye bağlayan vasıta olduğu bellidir.
Nokta işaretini kullanarak verilen “Heç kəsi gərək adam özünə yavuq qoymasın. İstər hər libasda
olsa da” sözdizimsel birimler genelde karşılaştırma yan cümleli bağımlı bileşik cümlenin
devrikleşmeye maruz kalmış bileşenleridir.
Diğer milletten bir kişinin konuşması şeklinde sunulan cümlelerde de ilgiyi çeken makamlar
gözlemlenmektedir:
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Müsyö Jordan. Hatəmxan ağa, bağışlayın; doğru buyurursunuz, indi bildim ki, sizə nə qisim gərək
misal gətirmək[3, s.53].
Konuşma etiketleriyle başlayan bu cümle Azericeꞌyi daha mükemmel bilmeyen bir yabancının
konuşması gibi kurulmuştur; Hatəmxan ağa hitabından sonra diğer konuşma etiketleri ana
fikrin söylenilebilmisi için ortam hazırlıyor: bağışlayın ‒ nəyi? doğru buyurursunuz ‒ nəyi? Ve
nihayet, gerekilen hedefe yaklaşıyor: indi bildim ki ‒ nəyi?
Sunulan tümleç yan cümlesi (sizə nə qisim gərək misal gətirmək) Mösyö Giordanꞌın kendi fikrini
ifade etmesi için ne kadar zorluk çektiğini bir daha gösteriyor. O, fikren kendi ana dilinde ‒
Fransızcakurduğu cümlenin Azericeꞌye tercümesini düşünerek fikrini iletmeye çalışıyor.
Sonuçta böyle bir cümle ortaya çıkıyor: eksiltili yüklem (gərək) mastar terkibiyle ifade
olunmuş özneyi (sizə nə qisim misal gətirmək) iki kısma ayırıyor. Şöyle ki, yüklem mastar
terkibinin bağımlı tarafını oluşturan yönlendirici nesneden (sizə) ve niteleyiciden (bir qisim)
sonra, üzerinde iş yapılan nesneden (misal) ve terkibin esas tarafını oluşturan mastardan önce
kullanılmakla devrikleşme oluşturmuştur. Cümlede “misal gətirmək” ifadesinin sonda
kullanılması da sebepsiz değil. Mösyö Giordan kendi düşüncelerini esaslandırmak için “misal
gətirməlidir”. O yüzdendir ki, “misal gətirmək” ifadesi aktüelleşerek, özel vurguyla ifade
olunuyor.
Anlamsal-sözdizimsel açıdan bu tipli cümle “Hikayeti-hırs kuldurbasan” eserinde divanbeyinin
diliyle verilmiştir:
Divanbəyi. Ey camaat, sizdən ötrü indi ibrət olsun! Dəxi vaxtdır inanasınız ki, siz vəhşi tayfa
deyilsiniz! Sizə eyibdir yaman işlərə qoşulmaq [3, s.97].
Bu başka bir milletten şahsın konuşmasıdır. Sanki Rusçaꞌdan tercüme ederek, kendine zaman
kazandırmakla fikrini ifade etmeye çalışıyor. Metnin önceki birkaç bileşeninde ana fikrin
ifadesi için hazırlık yapılıyor:
Sizdən ötrü indi ibrət olsun! ‒ Nə ibrət olsun?
Dəxi vaxtdır. ‒ Nəyin vaxtıdır?
İnanasınız ki,.. ‒ Nəyə inanasınız?
Araştırma sırasında kullandığımız basın nüshasında “vaxtdır” kelimesinden sonra virgül işareti
konulmasa da, farklı eylem esasına sahip olduğu için “vaxtdır” ve “inanasınız” ifadeleri “temel
cümle+yan cümle” tipli sözdizimsel yapıya sahiptir (dəxi vaxtdır, inanasınız).
Ayrıca “inanasınız” ifadesi dolayılı tümleci eksik olan temel cümle fonksiyonunu üstleniyor.
Metnin son iki bileşeni (Siz vəhşi tayfa deyilsiniz! Sizə eyibdir yaman işlərə qoşulmaq) anlamsalsözdizimsel açıdan daha fazla ayrışmaya maruz kala bilir.
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1. bakış açısı: her iki bileşen koşut olarak temel cümleye (inanasınız) bağlanan tümleç yan
cümlesidir.
2. bakış açısı: birinci bileşen tümleç yan cümlesi, ikinci bileşen ise birleştirme yan cümlesidir.
3. bakış açısı: birinci bileşende bağımlılık vardır, ikinci bileşen ise bağımsızdır, hatta bütün
metin için sonuç cümlesidir, sonuç seciyelidir.
4. bakış açısı: gerçekte yüreğinde vahşi kavim olarak sandığı bu halkı sakinleştirmek için ifade
olunan fikirde bir alay anlamı da da vardır: dəxi vaxtdır inanasınız ki, siz vəhşi tayfa deyilsiniz!
5. bakış aşısı: divanbeyinin kendisininşimdiye kadar vahşi kavim sandığı bu halkın vahşi
olmadığına inanmanın zamanı geldiğini göstermek istemesidir.
6. bakış açısı: duruma bağlı olarak, M.F.Ahuntzadeꞌnin divanbeyi gibilerinin nazarında bu
okuma yazmasız, sıradan, sade dil bilmediği için kendi hukuklarını bile savunamayan
insanların vahşi kavim olarak kabullendiklerini göstermesidir.
7. bakış açısı: kusursuz kelime sırasına sahip “inanasınız ki, siz vəhşi tayfa deyilsiniz” fikrinden
sonra “vəhşi tayfa” ifadesini bir kadar yumuşatmaya yarayan son bileşenin sunulmasında
divanbeyinin zor güç kurduğu cümle biçimi de dikkati çeker: Sizə eyibdir yaman işlərə
qoşulmaq. Burada cümle öğelerinin dilbilgisel açıdan düzene sokulması Rusçaꞌya uygun şekilde
olsa da, Azeri Türkçesi için devrikleşme olayıdır. Cümlenin yüklemi tümleçle bir arada rema,
mastar terkibiyle ifade olunmuş özne ise tema durumunda bulunmaktadır. Rema aktüelleşerek
cümlenin önüne geçmiş, örtülü eylem yükünü üstlenmiştir. Tema ise cümlenin sonunda
kullanılarak bilgiyi zayıf tonla tamamlamış ve nerdeyse eklenme durumundadır.
SONUÇ
Türk Dünyası'nın en değerli abidesi olarak bildiğimiz “Dedem Korkut Kitabı”yla XIX. yüzyılın
büyük fikir adamı Mirza Fatali Ahuntzade'nin eserlerinin dilini kıyasladıkta metinlerin
karmaşık sözdizimsel bütün bağlamında ele alınmasının önemi çok daha belli oluyor. Ayrı ayrı
cümlelerde fikrin bitmesi, fikrin tam olması söz konusudur. Bazen cümleler şeklinde kurulmuş
metnin bile bütünlükte bir cümle anlamı taşımasda ilgiyi çeker.
Cümlenin belirli kuralauygunluklara göre biçimlendiği bellidir. Cümlenin anlam ayrımsallığı
metnin temelinde anlaşıla bilir. Bu ise metnin yapım tekniği ve onun kullanılarak anlaşılma
mekanizmi dilbilgisel-anlamsal yapıyla sıkı şekilde ilgilidir. Dilin işlevsel önemi de bu
kuralauygunluk sonucu ortaya çıkar.
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8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MATEMATİK
ÖZYETERLİLİK ALGILARININ MATEMATİK BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ
Mustafa GÜÇLÜ*
Ömer Faruk ŞAHİN**
Yalçın Dilekli***
ÖZET
Bu çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları ve matematik öz yeterlik
algılarının matematik başarısı ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Nicel
yaklaşımlarından ilişkisel tarama modeli ile yapılan bu araştırmaya 4 farklı ortaokulda okuyan
400 öğrenci katılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bilimsel
epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları ve matematik başarıları arasında anlamlı
düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Anne ve baba eğitim seviyelerine göre, öğrencilerin matematik
başarıları, bilimsel epistemolojik inançları ve matematik öz yeterlik algıları farklılaşmaktadır.
Öğrencilerin matematik başarısı cinsiyete göre farklılaşırken, matematik öz yeterlik algıları ve
bilimsel epistemolojik inançlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin
matematik öz yeterlik algıları ve bilimsel epistemolojik inançları, matematik başarılarının
%31,2’sini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, Epistemoloji, Epistemolojik İnanç, Başarı, Algı, İnanç
SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF 8TH CLASS STUDENTS AND THE RELATION OF
THEIR MATHEMATICAL SELF-EFFICACY PERCEPTION WITH THEIR
SUCCESS IN MATHEMATICS
Abstract
In this study, it is aimed to reveal the relation between scientific epistemological beliefs of 8th
grade students and mathematics self-efficacy perceptions. 400 students studying in 4 different
secondary schools participated in this research which was made by using relational screening
model from quantitative approaches. According to the findings of the analysis, there was a
significant relationship between students' scientific epistemological beliefs, mathematics selfefficacy perceptions and mathematical achievements. According to parents 'educational levels,
students' mathematical achievements, scientific epistemological beliefs and mathematics selfefficacy perceptions differ. While students' mathematic success differed by sex, mathematics selfefficacy perceptions and scientific epistemological beliefs did not differ according to sex. Students'
mathematics self-efficacy perceptions and scientific epistemological beliefs account for 31.2% of
mathematical achievements.
Keywords: Self-efficacy, Epistemology, Epistemological Belief, Success, Perception, Faith
*
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Giriş
Günümüzde sosyal yaşam bilimsel ve teknolojik gelişmelerden dolayı daha karmaşık hale
geldiğinden eğitiminde önemi artmıştır (Akkoyunlu, 1995). Aydın (2003)’e göre eğitimin
niteliği ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemektedir. Eğitimin amacı toplumun
gereksinimlerini göz önüne alarak bireyler yetiştirmek olduğuna göre, günümüzde artık bilgi
toplumuna uygun bireyler yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Çevremize biraz dikkatli baktığımızda hayatımızın her alanın da matematiğin olduğunu
görürüz. İnsanların günlük yaşamında zamanı kullanma, alış veriş yapma, tartma ve ölçme,
grafik ve tabloları okuma ve anlama gibi pek çok konu matematiğin alanına girmektedir.
Başlangıçta basit sayma işlemleri olarak ortaya çıkan matematik, artık bilimden teknolojiye
kadar birçok alanda önemli bir yere sahip olmuştur (Işık A., Bekdemir, M., Çiltaş, A., 2008).
Matematik, biçim, sayı ve çoklukların yapıları, özellikleri ve aralarındaki ilişkileri mantık
yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzam bilim gibi dallara ayrılan bilimdir (Ergün, 1997).
“Matematik; sayılar ile düşünmeyi sağlayarak beyin jimnastiğini en iyi geliştiren,
sayıların ve çeşitli işlemlerin ilişkilerini sistematik biçimde inceleyen, düşünce sistemini
geliştirecek düzeyde işlemler ve sayılar sentezi yapan, hayal dünyasının sınırlarını
aşmaya zorlayan, kavramlar ve sayılar arasında mantıksal bağlantıları kurduran, zekayı
kullanmayı öğreten ve bunları yaparken de sonuca varabilmenin farklı yollarını gösteren
bir bilim dalıdır” (Civelek ve diğerleri 2003).
Matematik dersi öğrencilerin öğrenmek zorunda oldukları ve çoğu öğrenci tarafından güç
öğrenilen bir derstir (Peker ve Mirasyedioğlu, 2003). Öğrencilerin ön yargı ile yaklaştıkları bir
ders olduğu için matematik öğretimi ayrı bir önem kazanmaktadır. İyi bir öğretim yapabilmek
için birçok değişkenden bahsedilebilir; Öğretmen, öğrenci, sınıfın fiziki şartları ve program gibi
(Çakmak, 2004).
Günümüzde her alanda hızlı bir gelişmenin olduğu bilgi toplumunda eğitimin önemi de
artmaktadır. Eğitimi daha iyi, daha verimli ve daha etkin hale getirmek için farklı yöntem ve
metotlar denense de, bilme ve öğrenmeyle ilgili öğrenci inançlarının da göz önünde
bulundurulması gereklidir. Bu çalışma, öğrencilerin epistemolojik inançlarının, matematik öz
yeterlik algısına ve matematik başarısına nasıl etki ettiğini ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır. Demir ve Akınoğlu (2010)’a göre, son yıllarda felsefe ve eğitimin birbirlerini
karşılıklı olarak etkilemesi ile bilgi ve öğrenmeyi içeren çalışmalar çoğalmaktadır. Bireylerin
‘epistemolojik’ inançları önemli çalışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Cevizci (2000)’ye göre, bilgi kuramı anlamına gelen epistemoloji; yunanca bilgi anlamına gelen
episteme ile söz, söylem, “açıklama, akıl anlamlarına gelen “logos” kelimelerinin
birleşmesinden oluşmuştur. Bu yönüyle baktığımızda, epistemolojinin Türkçedeki tam

1165

karşılığını “bilgi bilimi” olarak isimlendiren Hançerlioğlu (2006) epistemolojiyi “Doğrudan
doğruya bilgi olgusuyla bilme olayını inceleyen bilim dalı” olarak tanımlamaktadır.
Son yıllarda eğitim alanında çokça çalışılan konulardan biri de inanç kavramıdır. Birçok
araştırmacı, bireylerin aldıklar kararlar üzerinde inançlarının etkili olduğu fikrini
savunmaktadır (Brown ve Cooney, 1982). İnanç, bireyin çevresinde karşılaştığı kişi, nesne,
olay ya da olguları nasıl anlamlandırdığı, algıladığı ve bunlara karşı nasıl davrandığını
belirleyen, birey tarafından şüphe duyulmaksızın doğru olduğu kabul edilen içsel varsayımlar
ya da önermelerdir (Erdamar ve Alpan, 2011).
Öğrenme ise; yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliğidir. Epistemoloji, inanç ve
öğrenmenin yukarıdaki tanımlarından hareketle en genel manada epistemolojik inançlar
bireylerin; bilginin ne olduğu hakkındaki fikri, öğrenme ve bilmenin nasıl meydana geldiği ile
ilgili öznel inançlarıdır (Deryakulu, 2004).
Schommer (1990) epistemolojik inançların sadece öğrenme, bilgi, zek} gibi tek boyutlu
olmadığını; çok boyutlu ve karmaşık bir yapıda olduğunu belirtmiştir. Schommer epistemolojik
inançların, aşağıda verildiği gibi birbirinden bağımsız dört boyuttan oluştuğunu ortaya
koymuştur:






Bilgi basittir: Bu boyut bilginin yapısının basit mi yoksa karmaşık yapılardan mı
oluştuğu;
Bilgi kesindir: Bireylerin bilginin kesin (doğru veya yanlış) mı yoksa duruma göre
değişebilen geçici doğrular ya da yanlışlar mı olduğuna inandıklarını;
Öğrenme hemen gerçekleşir: Bireylerin bilginin hemen gerçekleşeceğine mi yoksa asla
gerçekleşmeyeceğine mi ya da süreç içerisinde deneyimlerle kademe kademe
gerçekleşebileceğine mi inandıklarını göstermektedir;
Öğrenme yeteneği doğuştandır: Bireylerin öğrenmenin doğuştan getirilen genetik ve
değiştirilemez/geliştirilemez bir yetenek mi yoksa eğitimin ya da tecrübelerin etkisiyle
meydana gelen bir şey olduğuna mı inandıklarını (Schommer, 1990).

Schommer (1990)’ in Epistemolojik inançların yukarıda verilen boyutları öğrencilerin öz
yeterlilik algıları ve başarıları ile yakından ilişkilidir. Bu noktadan hareketle öğrencilerin
matematik öz yeterlilik algılarına ve matematik başarısına dair verilere ulaşmak mümkün
olacaktır.
“Öz-Yeterlilik: Davranışların oluşmasında etkili olan bir nitelik ve bireyin belirli bir
performansı göstermesi için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı bir şekilde yapma
kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargılarıdır. İnsanların sahip oldukları öz-yeterlik
inançları, onların hissedeceklerini, düşüncelerinin, davranışlarını ve kendilerini nasıl motive
edeceklerini belirler” (Kiremit, 2006 ).
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Bandura, (1997)’ye göre öz-yeterlik inançlarının dört temel kaynağı vardır. Bunlar tam ve
doğru deneyimler (Geçmiş Deneğimler), sosyal modeller tarafından sağlanan dolaylı
yaşantılar (Dolaylı Gözlem), sözel ikna ve bireyin fiziksel ve duygusal durumudur (Akt.
Yağmur, 2012).
Bireylerin belli görevleri yerine getirebilmeleri için o konu ile ilgili bilgi, beceri ve yeteneklere
sahip olduklarına inanmaları gerekir. Eğer birey o konu ile ilgili yüksek düzeyde öz yeterlik
inancına sahip değilse, o konu ile ilgili bilgi becerileri kullanmada isteksiz olabilir. Özellikle de,
kolay sonuca gidilmeyen, uğraş isteyen görevlerde öz yeterliği düşük olan bireylerin
görevlerini yerine getiremedikleri durumlarla çok karşılaşılır (Bandura, 1989). Bireyde var
olan yüksek öz yeterlik inancı, onun zor durumlarla karşılaştığında, düşük öz yeterlik inancı
olan bireylere göre daha devamlılık sağlamasını ve çaba göstermesini sağlamaktadır (Schunk,
1981; Zimmerman ve Ringle, 1981). Eğer birey, yaptığı işle ilgili karşılaştığı sorunların, kendi
yapabilirlik düzeyini aştığını düşünmüyorsa, bunu kendisini geliştirmek için bir fırsata çevirir.
Böylece sorunlar görevin daha iyi yapılabilmesi anlamında katkı sağlar. Bireyler, sorunlardan
korkmadığı zaman, kendi için koyduğu hedefleri daha da artırır. İşte bu belirlenen hedeflere
olan bağılılıkta, yüksek öz yeterliğe sahip bireyler düşük öz yeterliğe sahip bireylerden daha
başarılıdırlar (Bandura, 1993).
Eğitimciler öz yeterlik inancı zayıf öğrencilerle çoğu zaman karşılaşmaktadırlar. “Ben bu işi
başaramam” ve “Nasıl olsa yapamayacağım” şeklindeki fikirlere sahip öğrenciler eğitimi
zorlaştırmaktadır. Bu tür öğrencilerin öz yeterlik algıları düşük olduğundan, fazla çaba
gösterememekte ve zorluklar karşısında kolayca pes etmektedirler (Pekşen Varlıoğlu, 2013).
Bunun yanında, kişilerin öz yeterlik inancı, matematik başarılarının da etkili bir öncülü ve
güçlü bir göstergesi konumundadır (Kiemanesh, Hejazi ve Esfahani, 2004).
Öz-yeterliğin tanımı ve alan yazındaki araştırmalar incelendiğinde, epistemolojik inançların,
yani bireyin bilme ve öğrenmeye olan inancının, onun matematik öz-yeterliğini nasıl
etkilediğini ortaya koymak amacıyla bu araştırma yapılmaktadır.
Eğitimin her alanında karşımıza çıkan matematik büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden eğitim
öğretim sürecinde matematiğin tam ve doğru öğrenilmesi gerekmektedir. İyi bir matematik
bilgisi hayatın çoğu alanında başarı getirir. Bunun için daha küçük yaşlardan başlayan eğitim
hayatımızda matematiğin nasıl öğrenildiğini, bu öğrenmeye nelerin etki ettiğini, matematik öz
yeterlik algısının nasıl oluştuğunu, hangi dışsal ve içsel etkenlerin matematik başarısını
etkilediğini iyi bilmek gerekir.
Son yıllarda, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının benimsenmesi ve çağın gereği matematik
bilimine bakış açısının değişmesiyle birlikte matematik öğretim anlayışı ve amaçları da
değişmeye başlamıştır. Öncesinde matematiksel rutin ve kuralların bilinmesi yeterli olarak
kabul edilirken, şimdi söz konusu bu bilgiler hem günlük yaşamda hem de iş yaşamında
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başarılı olmak için bireylere yeterli gelmemektedir (Trafton ve Claus, 1994: 27). Matematik
öğretimi ile 21. yüzyılın temel becerilerinden olan problem çözme, eleştirel düşünme, veri
analizi, veriye dayalı karar verme gibi beceriler bireylere kazandırılmaya çalışılmalıdır
(English ve Halford, 1995). Artık hayatın bir parçası haline gelen teknolojinin temelinde
matematik bulunmakta, ileri eğitim imk}nları ve iyi bir kariyer üst düzey matematiksel
becerilere sahip olmayı gerektirmektedir.
Matematik dersi sadece matematik ve fen alanlarıyla ilgili meslekler için ön koşul değildir.
Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council, 1989)’ne göre, tüm
mesleklerin yüzde yetmiş beşinde uzmanlaşma için matematik ve geometri alanının temel
becerileri gerekmektedir.
Ülkemizde de işe alımlarda uygulanan sınavlarda, çoğunlukla bireylerin lise matematik bilgisi
ölçülmekte ve buradan elde edilen sonuca göre karar verilmektedir. Örnek olarak KPSS ele
alındığında, bu sınavın sonucuna göre birçok kamu kuruluşu personel alımı yapmakta ve bu
sınavda başarılı olmak isteyen bireyler zamanının çoğunu matematiğe harcamakta, kurslara
gitmekte ve özel ders almaktadır (Pekşen Varlıoğlu, 2013).
Matematik; biçim, sayı ve çoklukların yapıları, özellikleri ve aralarındaki ilişkileri mantık
yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzam bilim gibi dallara ayrılan bilimdir (Ergün, 1997).
Bu tanımdan hareketle, matematiğin bir bilim olduğu, matematiği başarabilmek için gerekli
bilgilere sahip olunması zorunluluğu ve bu bilgiler arasında anlamlı ilişkiler kurabilecek
zihinsel süreçlerin gerekliliği görülmektedir.
Epistemolojik inançlar ise, bireyin bir bilgiyi edinme sürecinde içsel inançlarını, o bilgiye karşı
tutumunu gösterdiğinden, matematiksel bilgilerin inşa edilmesi sürecinde epistemolojik
inançlar başlangıç noktası olacaktır.
Sonuç olarak; epistemolojik inançlar, bireylerin bilgi ve öğrenmenin nasıl olduğuna dair
inançlarını oluşturduğundan, matematik öz-yeterliğe inancıda bireyin başarısını doğrudan
etkilediğinden, bu inançların matematik başarısına olan etkisi incelenmek istenmiştir.
Bu araştırma ile ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin;





Epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları ve matematik başarısı arasında
ilişkinin olup olmadığı,
Epistemolojik inançlarının, matematik öz yeterlik algılarının ve matematik başarısının
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı,
Epistemolojik inançlarının, matematik öz yeterlik algılarının ve matematik başarısının
anne eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı,
Epistemolojik inançlarının, matematik öz yeterlik algılarının ve matematik başarısının
baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı,
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Epistemolojik inançları ve matematik öz yeterlik algılarının, matematik başarısını
anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığı incelenmek istenmiştir.

Yöntem
Araştırma iki veya fazla değişkenin değişiminin varlığını ve derecesini saptamak amacıyla
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 1999). İki değişkenin birlikte birbirini
etkileyerek değişimleri incelendiğinde, değişiklikler bakımından benzerlik ya da ilişki varsa
dağılımların ilgili oldukları mevcut durumlar arasında bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir.
İncelenen iki değişken arasındaki ilişki çoğunlukla bir neden-sonuç ilişkisidir (Çömlekçi, 1998,
akt: Kocakaya, 2008).
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın çalışma evreni, 2016/2017 eğitim öğretim yılında Kayseri ili ortaokulların da
eğitim gören 8. sınıf öğrencilerdir. Bu çalışmanın örneklemi ise tesadüfi eleman örnekleme
yöntemi ile seçilen Kayseri merkez’de eğitim gören 220’si erkek, 180’i kız olmak üzere toplam
400 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Örnekleme ilişkin demografik bilgiler aşağıdaki
tablo gösterilmiştir.
TABLO 1: Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Kategoriler n
Kız
180
Cinsiyet
Erkek
220
İlkokul Mezunu 146
Ortaokul Mezunu
105
Anne Eğitim Düzeyi
Lise Mezunu 115
Üniversite Mezunu
34
İlkokul Mezunu 88
Ortaokul Mezunu
105
Baba Eğitim Düzeyi
Lise Mezunu 125
Üniversite Mezunu
82
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%
45
55
36,5
26,3
28,7
8,5
22
26,3
31,3
20,6

Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve
Umay (2001) tarafından geliştirilen beşli likert tipte “Matematiğe Karsı Öz-yeterlik Algısı
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacının geliştirmiş olduğu “Kişisel Bilgi Formu”nda araştırmaya
katılan öğrencilerin cinsiyetine, matematik başarı notuna, sınıf düzeyine ve anne baba eğitim
durumuna ilişkin sorular yer almaktadır.
Umay (2001) tarafından geliştirilen “Matematiğe Karsı Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” 14 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek “Matematik Benlik Algısı”, “Matematik Konularında Davranışlarındaki

Farkındalık” ve “Matematiği Yaşam Becerilerine Dönüştürebilme” olmak üzere 3 boyuttan
oluşmaktadır. Ölçek 14 maddeden oluşmaktadır ve ters puanlanan maddeler 3,6,7,10,11 ve 12.
maddelerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerden her maddenin karsısında bulunan “Her
zaman”, “Çoğu zaman”, “Bazen”, “Ender olarak” ve “Hiçbir zaman” seçeneklerinden birini
işaretlemeleri istenmiştir. Katılma derecesi aralıkları formülü kullanılarak hesaplanmıştır.
Hesaplama sonucu 1 ile 5 aralığındadır ve ölçekten alınabilecek en düşük puan 14, en yüksek
puan ise 70’tir.
Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği, orijinali Conley, Pintrich, Vekiri ve Harrison (2004)
tarafından geliştirilmiş Türkçeye uyarlaması Kurt (2009) tarafından yapılmış 26 maddelik
beşli likert tipte bir ölçektir. Conley‟in bilimsel epistemolojik inanç ölçeği doğrulama, gelişim,
kesinlik ve kaynak boyutları olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. 26 maddelik ölçekte 11
madde ters puanlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden her maddenin karsısında
bulunan “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle
Katılmıyorum” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir.
Bulgular
Bilimsel epistemolojik inançlar ve matematik öz yeterlik algısı ölçeklerinin alt boyutlarına
ilişkin test ortalamaları ve standart sapmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
TABLO 2: Bilimsel Epistemolojik İnançlar ve Matematik Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Alt
Boyutlarına İlişkin Ortalama ve Standart Sapmalar
Cinsiyet
n
X
SS
KIZ
180
3,97
0,828
Matematik Benlik Algısı
ERKEK
220
3,91
0,765
Matematik
Konularında
Davranışlarındaki KIZ
180
3,26
0,755
Farkındalık
ERKEK
220
3,43
0,666
KIZ
180
3,20
0,839
Matematiği Yaşam Becerilerine Dönüştürebilme
ERKEK
220
3,28
0,798
KIZ
180
3,47
0,497
Kaynak
ERKEK
220
3,46
0,588
KIZ
180
3,45
0,711
Kesinlik
ERKEK
220
3,21
0,842
KIZ
180
3,64
0,384
Doğrulama
ERKEK
220
3,51
0,456
KIZ
180
3,57
0,541
Gelişim
ERKEK
220
3,66
0,652
Alt boyutlara ilişkin ortalamalar incelendiğinde kızlarda “Matematik Benlik Algısı”, “Kaynak”,
”Kesinlik” ve “Doğrulama” boyutlarında erkeklere göre daha yüksek ortalamalar elde
edilmiştir. Yani kızların bu boyutlar olan inancı ve algıları erkeklerden daha gelişmiştir.
Erkeklerde ise, “Matematik Konularında Davranışlarındaki Farkındalık”, “Matematiği Yaşam
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Becerilerine Dönüştürebilme” ve “Gelişim” boyutlarına ait ortalamalar kızlardan daha yüksek
elde edilmiştir. Erkeklerin bu boyutlarda kızlardan daha gelişmiş inanç ve algılara sahip
olduğu söylenebilir.
Araştırmamızın alt problemlerine ilişkin elde edilen veriler aşağıda gösterilmiştir.
1. Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları
ve matematik başarısı arasında ilişki var mıdır?
TABLO 3: 8. Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, Matematik Öz yeterlik İnançları ve
Matematik Başarıları Arasındaki Korelasyon Tablosu
NOTU
MÖYAÖ
BEİÖ
Pearson Correlation
1
NOTU
Sig. (2-tailed)
N
400
Pearson Correlation
,483**
MÖYAÖ
Sig. (2-tailed)
,000
N
400
Pearson Correlation
,387**
BEİÖ
Sig. (2-tailed)
,000
N
400
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

,483**
,000
400
1
400
,235**
,000
400

,387**
,000
400
,235**
,000
400
1
400

Araştırma yapılan ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin, matematik başarı notları ile matematik öz
yeterlik algıları arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu ilişkinin
düzeyi pearson correlation’a göre pozitif yönde orta düzeyde (r=0,483) saptanmıştır. Elde
edilen sonuca göre, 8. sınıf öğrencilerin matematik öz yeterlik algıları artıkça matematik
notları da artacaktır sonucuna ulaşılabilir.
8. sınıf öğrencilerinin, matematik başarı notları ile bilimsel epistemolojik inançları arasında
p<0,01 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu ilişkinin düzeyi pearson correlation’a
göre pozitif yönde düşük düzeyde (r=0,387) saptanmıştır. Bu sonuca göre, 8. sınıf öğrencilerin
bilimsel epistemolojik inanç düzeyleri ne kadar yüksek ise matematik notları da o kadar
yüksektir sonucu çıkarılabilir.
Matematik öz yeterlik inançları ile bilimsel epistemolojik inançlarının p<0,01 düzeyinde
anlamlı ilişkili oldukları görülmüştür. Bu ilişkinin düzeyi pearson correlation’a göre pozitif
yönde düşük düzeyde (r=0,235) saptanmıştır. Bu sonuca göre, 8. sınıf öğrencilerinin
matematik öz yeterlik inançları arttıkça bilimsel epistemolojik inançları da yükselmektedir
sonucu çıkarılabilir.
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Tablo incelendiğinde bu üç değişkenin aralarında yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre
birbirleri ile ilişkili bulunmuştur. En yüksek ilişkinin ise matematik başarı notları ile
matematik öz yeterlik inançları arasında olduğu görülmüştür.
2. Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları, matematik özyeterlik inançları
ve matematik başarısı cinsiyete göre farklılaşıyor mu?
TABLO 4: Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları, matematik özyeterlik inançları ve
matematik başarısının cinsiyete göre durumu
Sıra
Sıra
Cinsiyet
N
Ortalaması Toplamı
U
p
Matematik Öz
Yeterlik
Algıları

Kız

180

195,31

35156

Erkek

220

204,75

45044

Bilimsel
Epistemolojik
İnançlar

Kız

180

211,54

38077,5

Erkek

220

191,47

42122,5

Kız

180

219,22

39459,5

Erkek

220

185,18

40740,5

Başarı Notu

18866

0,416

17812,5

0,084

16430,5

0,003*
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180 kız ve 220’si erkek öğrenciden oluşan 400 kişilik bir grupta, kızlarla erkeklerin matematik
öz yeterlik algıları, bilimsel epistemolojik inançları ve başarı notları arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testi sonucuna göre,
Kız ve erkek öğrenciler arasında matematik başarı notları açısından istatistiksel olarak anlamlı
bir fark gözlenmiştir (U=16430,5 ve p<0,05). Bu farklılık kızların lehine anlamlı düzeyde tespit
edilmiştir.
Tabloya göre 8. sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik algıları cinsiyete göre anlamlı
düzeyde farklılaşmamaktadır (U=18866 ve p>0,05). Yani bu sonuca göre kızlar ve erkeklerin
matematik öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Yine tablo incelendiğinde 8. sınıf öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları düzeyleri
cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır (U=17812,5 ve p>0,05). Bu sonuca göre
kızlar ve erkeklerin bilisel epistemolojik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma
yoktur sonucuna ulaşılabilir.

3. Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları
ve matematik başarısı anne eğitim düzeyine göre farklılaşıyor mu?
TABLO 5: Ranks

Başarı
Notu

Matemati
k Öz
yeterlik
Algısı
Bilimsel
Epistemo
lojik
İnançlar

ANNE

n

M

sd

ilkokul

146
105
115
34
400
146
105
115
34
400
146
105
115
34
400

181,03
176,81
229,64
258,69

3

24,490

0,000

İlkokul-lise
İlkokul-Üniversite
Ortaokul-Lise
Ortaokul-Üniversite

194,88
175,82
225,35
216,79

3

11,133

0,011

İlkokul-Lise
Ortaokul-Lise

171,87
207,36
220,78
233,68

3

15,680

0,001

İlkokul-Ortaokul
İlkokul-Lise
İlkokul-Üniversite

ortaokul
Lise
üniversite
Total
ilkokul
ortaokul
Lise
üniversite
Total
ilkokul
ortaokul
Lise
üniversite
Total

X2

p

Anlamlı Fark

Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları ve
matematik başarısının anne eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
amacıyla verilere Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Daha sonra her bir grubu ikili
karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi uygulanmış ve Tablo 5’teki sonuçlar elde edilmiştir.
Bu sonuçlara göre;
Sekizinci sınıf öğrencilerinin başarı notları anne eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde
farklılaşmaktadır (p<0,000). Bu farklılık, İlkokul ile lise, ilkokul ile üniversite, ortaokul ile lise
ve ortaokul ile üniversite eğitim düzeyleri arasında oluşmuştur.
Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik algıları anne eğitim düzeyine göre anlamlı
düzeyde farklılaşmaktadır (p<0,011). Bu farklılık, İlkokul ile lise ve ortaokul ile lise eğitim
seviyeleri arasında oluşmuştur.
Sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları anne eğitim düzeyine göre
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (p<0,001). Bu farklılık, İlkokul ile ortaokul, ilkokul ile lise,
ilkokul ile üniversite eğitim düzeyleri arasında oluşmuştur.
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4. Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları
ve matematik başarıları baba eğitim düzeyine göre farklılaşıyor mu?
TABLO 6: Ranks

BABA
Başarı
Notu

ilkokul
ortaokul
Lise
üniversite
Total

Matematik
Öz yeterlik
Algısı

ilkokul
ortaokul
Lise
üniversite
Total

Bilimsel
Epistemol
ojik
İnançlar

ilkokul
ortaokul
Lise
üniversite
Total

n
88
10
5
12
5
82
40
0
88
10
5
12
5
82
40
0
88
10
5
12
5
82
40
0

Sıra
Ortalamas
ı
181,40

sd

X2

p

3

43,204

0,000

İlkokul-Üniversite
Ortaokul-Lise
OrtaokulÜniversite
Lise-Üniversite

3

15,625

0,001

İlkokul-Ortaokul
Ortaokul-Lise
OrtaokulÜniversite

162,10
200,96

Fark

269,47

208,07
165,28
205,58
229,73

183,98
186,29
200,22

3

11,510

0,009

İlkokul-Üniversite
OrtaokulÜniversite
Lise-Üniversite

236,86

Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları ve
matematik başarısının baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
amacıyla verilere Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Daha sonra her bir grubu ikili
karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi uygulanmış ve Tablo 5’teki sonuçlar elde edilmiştir.
Bu sonuçlara göre;
Sekizinci sınıf öğrencilerinin başarı notları baba eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde
farklılaşmaktadır (p<0,000). Bu farklılık, ilkokul ile üniversite, ortaokul ile lise, ortaokul ile
üniversite ve lise ile üniversite eğitim düzeyleri arasında tespit edilmiştir.
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Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik algıları baba eğitim düzeyine göre anlamlı
düzeyde farklılaşmaktadır (p<0,001). Bu farklılık, İlkokul ile ortaokul, ortaokul ile lise ve
ortaokul ile üniversite eğitim seviyeleri arasında oluşmuştur.
Sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları baba eğitim düzeyine göre
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (p<0,009). Bu farklılık, İlkokul ile üniversite, ortaokul ile
üniversite ve lise ile üniversite eğitim düzeyleri arasında oluşmuştur.
5. Sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları ve matematik özyeterlik algıları
matematik başarısını anlamlı bir şekilde yorduyor mu?
TABLO 7: Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
1
.559a
.312
.309
a. Predictors: (Constant), Eİ_Genel, Matematik Özyeterlik İnanç Ölçeği
b. Dependent Variable: NOT

Std. Error
Estimate
14.7302

of

the

TABLO 8: ANOVAa
Model
1

Regression

Sum of Squares
39111.492

Df
2

Mean Square
19555.746

F
90.127

Sig.
.000b

Residual
86140.605
397
216.979
Total
125252.098
399
a. Predictors: (Constant), Eİ_Genel, Matematik Özyeterlik İnanç Ölçeği
b. Dependent Variable: NOT

TABLO 9: Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed
Coefficient
s
T

B

Std.
Error

-12,820

7,237

1 MÖYAÖ

11,656

1,203

,415

9,687

BEİÖ

13,253

1,961

,289

6,758

(Constan
t)

a. Dependent Variable: NOTU

Beta

1,771

Si
g.
,0
77
,0
00
,0
00

95,0% Confidence Interval
for B
Lower
Bound

Upper
Bound

-27,048

1,407

9,291

14,022

9,398

17,108
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Yukarıdaki tabloda matematik başarısının yordanmasında çoklu regresyon analizi sonuçları
verilmiştir. Bu sonuçlara göre, bilimsel epistemolojik inançlar ve matematik öz yeterlik
inançları matematik başarısını anlamlı şekilde yordamaktadır (F=90,127 ve p<0,01).
Öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları ve matematik öz yeterlik inançları temel
alındığında matematik başarısı bilimsel olarak yordanabilmekte ve matematik başarısındaki
toplam varyansın %31,2 ‘si bahsi geçen iki değişken tarafından açıklanmaktadır.
Matematik Başarı Puanı= -12,82 + (11,656 x MÖYAÖ) + (13,253 x BEİÖ)
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları ve matematik öz yeterlik
algılarının matematik başarısı ile ilişkisinin incelendiği bu araştırmanın sonucunda elde edilen
bulgular; sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik
algıları ve matematik başarılarının anlamlı düzeyde ilişkili olduğu, sekizinci sınıf öğrencilerinin
matematik öz yeterlik algıları, bilimsel epistemolojik inançları ve matematik başarılarının anne
ve baba eğitim düzeylerine göre farklılaştığı, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik öz
yeterlik algıları ve bilimsel epistemolojik inançları cinsiyete göre farklılaşmazken, matematik
başarılarının cinsiyete göre farklılaştığı ve son olarak sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik
öz yeterlik algıları ve bilimsel epistemolojik inançlarının, matematik başarılarının %31,2’sini
yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bilimsel epistemolojik inançlar ve matematik öz yeterlik algıları, matematik başarısını
etkileyen birçok faktörden ikisidir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin, hem bilimsel
epistemolojik inançlarının hem de matematik öz yeterlik algılarının matematik başarıları ile
ilişkileri anlamlı düzeyde ve pozitif yönlü olarak bulunmuştur. Alan yazında, bu bulguyu
destekleyen, epistemolojik inançlar ile matematik başarısı arasında anlamlı ilişki bulan
araştırmalar (Cano, 2005) bulunmaktadır. Eshel, Yohanan, Kohavi ve Revital (2003) ise öz
yeterlik ile matematik başarısını incelemiş ve aralarında anlamlı düzeyde pozitif yönlü ilişki
olduğunu göstermişlerdir. Gerek bu çalışma da gerekse belirtilen çalışmalarda, matematik
başarısının bilimsel epistemolojik inançlar ve matematik öz yeterlik algıları ile ilişkili olduğu
belirtilmektedir. Elde edilen bulgu, öğrencilerin matematiği başarmasında ve sevmesinde,
bilime olan inançları ve bilimi öğrenme şekilleri ile matematik öz yeterlik algılarının etkili
olduğunu ortaya koymaktadır.
Araştırmanın bir diğer bulgusu öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkindir. Sekizinci sınıf
öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları ve matematik
başarılarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı üzerine yapılan araştırmada, matematik
başarılarının cinsiyete göre farklılaştığı, matematik öz yeterlik algıları ve bilimsel
epistemolojik inançların cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir. Cinsiyete göre
farklılaşma da ise, kızların matematik başarısı erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur.
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Literatür incelendiğinde epistemolojik inançlar konusunda cinsiyete göre farklılaşan ve
farklılaşmayan çalışmalar mevcuttur. Bazı araştırmalarda erkekler ve kadınlar arasında hiçbir
farklılığın bulunmadığı belirtilmiştir (Chan,2003; Terzi, 2005). Alan yazın incelemesinde
benzer araştırma bulgularına rastlanmaktadır. Schommer (1993), Enman ve Lupart (2000) ile
Neber ve Schommer-Aikins (2002)' in araştırmaları (Akt. Deryakulu ve Büyüköztürk, 2005) kız
ve erkek öğrenciler arasında bilgi ile ilgili inançlar açısından anlamlı bir farklılaşma ortaya
çıkarmamıştır. Bu da araştırmamızda elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir.
Araştırmamızın bir diğer bulgusu matematik başarısının cinsiyete göre farklılaştığıdır. Bu
bulgu ise Dursun ve Dede (2004)’nin matematik başarısının cinsiyete göre farklılaşmadığını
belirttiği bulgu ile çelişmektedir. Bu durumun sebebinin ise, örneklemin farklılığından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Fakat ileride yapılacak daha ayrıntılı araştırmalar için dikkat
çekicidir. Araştırmamızın bir diğer bulgusu, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik
algılarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığıdır. Matematik öz yeterlik algısının
cinsiyete göre farklılaşması ile ilgili literatür taramasında, Akay ve Boz (2011)’un sınıf
öğretmeni adayları üzerinde yaptığı çalışmada, cinsiyete göre anlamlı bir fark tespit
edilmemiştir. Araştırma bu yönüyle çalışmamızı destekler niteliktedir.
Araştırmanın bir diğer bulgusu, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri değişkenlerine
ilişkindir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik
algıları ve matematik başarılarının anne ve baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı üzerine yapılan araştırmada, matematik başarılarının, matematik öz yeterlik
algılarının ve bilimsel epistemolojik inançların anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı
farklılaştığı sonucu elde edildi. Literatürde, kırsal ve kentsel bölgelerde eğitim gören
öğrencilerin epistemolojik inançlarını araştıran Tüken (2010), baba eğitim düzeyine göre
epistemolojik inançların tüm alt boyutlarında fark tespit etmişken, anne eğitim düzeyine göre
sadece bilgi üretme süreci alt boyutunda farklılığın olmadığını diğer tüm boyutlarda anlamlı
farkın olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada ise, epistemolojik inançların genel ölçek puanının
anne ve baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendi ve her ikisinde de
farklılaştığı ve bu farklılığın ise eğitim düzeyi arttıkça epistemolojik inanç düzeyinin de arttığı
sonucuna ulaşıldı. Bu yönüyle elde edilen sonuçların Tüken (2010)’un çalışmasıyla paralellik
gösterdiği söylenebilir. Öğrencilerin matematik başarılarının ise, anne ve baba eğitim
düzeylerine göre farklılaştığı ve bu farklılıkta anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça
öğrencinin başarısının da arttığı sonucu elde edildi. Bu sonuç ise yapılan araştırmalarla
(Schneider, 1984; Beaton vd, 1996; Greenwood, 1997; Akın, 2002; McMullen,2005; Yenilmez
ve Duman, 2008) örtüşmektedir. Hem bu çalışma da hem de belirtilen çalışmalar da, annebabaların eğitim düzeyleri yükseldikçe, çocuklarının matematik başarısının arttığı
belirtilmektedir. Bu durumunda, ebeveynlerin eğitim düzeylerinin yükseldikçe, çocuklarının
akademik başarılarına karşı ilgilerinin artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Araştırmadaki bir bulgu ise, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik algısının, anne
ve baba eğitim düzeylerine göre anlamlı şekilde farklılaşmasıdır. Bu sonuç ise, Yürekli
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(2008)’in sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik öz yeterlik algısı üzerine yaptığı
çalışma ile çelişmektedir. Yürekli (2008), bu çalışmasında sınıf öğretmeni adaylarının
matematiğe yönelik öz yeterlik algısının anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre
farklılaşmadığını belirtmiştir. Bulguların çelişmesinin örneklem farklılığından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Ayrıca elde edilen bulgunun, sekizinci sınıf öğrencilerin matematiğe yönelik
öz yeterlik algılarında ebeveynlerinin eğitim düzeylerinin etkili olduğunu göstermesi yönüyle
önemlidir.
Son olarak elde edilen bulgu ise, sekizinci sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları ve
matematik öz yeterlik algılarının, matematik başarısını yordamasına ilişkindir. Öğrencilerin
bilimsel epistemolojik inançları ve matematik öz yeterlik algılarının matematik başarılarını
bilimsel olarak yordayabildiği ve matematik başarısındaki toplam varyansın %31,2 ‘sinin bahsi
geçen iki değişken tarafından açıklandığı görülmüştür. Literatür taramasında matematik
başarısını yordaması açısından bu iki değişkenle ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple
elde edilen bulgunun, bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Bu alanda çalışacak araştırmacılara öneriler;
 Ortaokul öğrencilerinin epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve bu inançların bazı
demografik değişkenler açısından incelenmesi üzerine yapılan çalışmalar çok az olup
bu alanda daha çok çalışma yapılabilir.
 İlkokul öğrencilerinin epistemolojik inançları belirlenip, aynı öğrencilerin ortaokul
yıllarında epistemolojik inançlarının durumunu saptayacak ve karşılaştıracak
çalışmalar yapılabilir.
 Bu çalışma, akademik başarı düzeyi daha yüksek, daha düşük ya da örneklem sayısı
daha fazla olan başka okullarda uygulanarak bu çalışmaların sonuçları ile
karşılaştırılabilir.
 Matematik dersi akademik başarı düzeyi ile bilimsel epistemolojik inançlar ve
matematik öz yeterlik algısı arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışma Fen teknoloji,
Sosyal Bilgiler, İngilizce gibi diğer dersler için de araştırılıp bu çalışmanın sonuçları ile
tartışılabilir.
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ANNE BABA TUTUMLARININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK
BAŞARILARINA ETKİSİ1
Mustafa GÜÇLÜ*
Ö. Faruk ŞAHİN **
ÖZET
Günümüzde davranışın en önemli yorsayıcılarından birisi de tutumlardır. Bu nedenle
insanların belli konulardaki davranışlarıyla tutumları arasında önemli bir ilişki vardır.
Davranışların önemli yordayıcılarından birisi olan tutumlar sosyal psikolojinin önemli
konularından birisidir. Bilindiği gibi sosyal psikoloji insanların grup içindeki davranışlarını
incelemektedir. Genellikle göreceli bir şekilde olumlu veya olumsuz öğrenilmiş eğilim biçimi
olarak tanımlanan tutum birçok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim sürecinde de önemli bir
kavramdır. Bu nedenle öğrenciler üzerinde oluşturulan tutumlar onların başarılarını dolaylı
olabildiği doğrudan da etkileyebilmektedir. Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen
konulardan birisi de anne baba tutumlarıdır. Yapılan bu araştırmada anne baba tutumlarının
öğrencilerin matematik derslerindeki akademik başarılarına olan etkisini belirlemek
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde internet ve kütüphane ortamında literatür taraması
yapılmıştır. Amaca uygun bulunan tez, makale ve kitaplar betimsel analiz yöntemiyle
değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda farklı anne baba tutumlarının öğrencilerin matematik
derslerindeki akademik başarılarına etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tutum, anne baba tutumları, matematik ders, akademik başarı

EFFECT OF PARENTS’ ATTITUDE ON ACADEMIC SUCCESS OF THE STUDENTS IN MATH
Abstract
One of the most important indicators of behavior today is attitudes. For this reason, there is a
significant relationship between people's behavior and attitudes. Attitudes that are one of the
most important predictors of behavior are important issues of social psychology. As it is
known, social psychology examines the behavior of people in the group. Attitudes relatively
defined as a tendency learned positivity or negatively is an important notion in teaching as in
other fields. For this reason, students’ attitudes may affect their success directly or indirectly.
1
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Parents’ attitudes are also another factor effecting students’ achievements. In this study, the
effect of parents’ attitudes on students’ success in math were analysed. For this purpose, the
document in libraries and data base were scanned. Descriptive analyses were administrated
with the related document. At the end of the study, it was tried to depict the effect of different
parents’ attitudes on students’ success in math.
Keywords: Attitudes, parents’ attitudes, math, academic success

1.Giriş
Globalleşmenin en derinden yaşandığı 21.yüzyılda, mesleklerinde başarılı ve hatta başarılarını
evrensel boyutlara da çıkarabilecek çok sayıda iyi eğitilmiş bireye sahip toplumlar, yeniçağa
ayak uydurabileceklerdir. Son yıllarda eğitimde farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır. Eğitim
günümüzde sadece bilen değil, bildiğini uygulayan, her zaman öğrenme isteğinde olan, sorup
sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağın gereklerine ayak uydurabilen insanlar yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Bu doğrultuda, matematik eğitimi de yalnızca matematiği bilen bireyler değil,
bilgilerini hayatında uygulayabilen, matematiksel problemleri çözen, iletişimi güçlü olan ve
bunları yapmayı seven bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
İnsanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylara karşı sistematik ve doğru yaklaşmaları
matematiksel düşünce tarzını oluşturur. Günlük hayatta herkesin karşılaşabileceği çözümleme,
iletişim kurabilme, yaratıcı düşünme gibi davranışları güçlendiren bir alan olan matematiğin
öğrenilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Matematiğin öğrenilmesi, matematik derslerindeki
konuların derinlemesine anlaşılmasıyla mümkündür. Bunun için ise matematik başarısına etki
eden etmenlerin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir.
Eğitimin gitgide önemli olduğu dünya düzeninde, ülkemiz okullarında öğrencilerin akademik
başarılarını etkileyen matematik düzeyinin istenenden düşük olduğu, zayıf notlarla dolu
karnelerin çoğunluğunu oluşturduğu bir gerçektir. Bu düşük düzeye, eğitim sistemimizin
yetersizlikleri neden olabileceği gibi, öğrencilerin ailesinin tutum ve davranışları da neden
olabilir. Öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını etkileyen birçok etmen varken
bunlardan birinin de algılanan anne baba tutumu olduğu düşünülmektedir.
Anne babalar, çocuklarını hayata hazırlayan ve her şeye karşı koruyup gözeten ilk
öğreticilerdir. Çocuk okul çağına gelene kadar ailesinden iyi eğitim almış olabilir. Karakterine
ve kişiliğine etki eden davranışları ailesinden kazanmıştır. Fakat bu gelişimin sona erdiği
anlamına gelmemektedir (Varış, 1996).
Gençlik yıllarında, bireyin yetiştiği ailenin tutum ve davranışları bireyin psikososyal gelişimi
üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bir ailenin çocuklarına karşı tutumu, çocuğu kabullenmesi,
hoşgörülü olması veya otoriter olması onun gelişiminde en büyük etkendir (Başaran, 1994).
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Algılanan anne baba tutumları; otoriter ve baskıcı anne baba tutumu, demokratik anne baba
tutumu, koruyucu ve müdahale edici anne baba tutumu ve ilgisiz anne baba tutumu olarak
literatürde geçmektedir. Bireylerin her yönden sağlıklı gelişime sahip olmaları onların
akademik başarılarının ön koşulu niteliğindedir. İşte algılanan bu tutumlardan hangisinin
bireyin gelişimine olumlu, hangisinin olumsuz etki yaptığı ve bu durumun matematik dersi ile
ilişkisi araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır.

1. Tutum Kavramı ve Tanımı
Tutum kavramı genel anlamda bireylerin çevrelerine karşı geliştirdikleri tepkiyi ifade eder.
Yani bir olaya ya da olguya karşı geliştirdikleri davranış biçimidir. Tutum olumlu ya da
olumsuz olabilir. Örneğin; bir öğrenci matematiğe karşı olumlu duygular beslerken iken başka
bir öğrenci olumsuz duygular besleyebilmektedir, yani birisi olumlu tutum içindeyken
diğerinin tutumu olumsuzdur.
Genel anlamda tutum kavramı, davranış bilimleri alanında kilit kavramlardan biri olarak
karşımıza çıkar. Davranış bilimlerinde insanın ve insan davranışlarının incelendiği
düşünülürse, tutumun önemi daha iyi anlaşılır. Tutum insanın durum ve olaylar karşısındaki
davranış biçimini temellendirme olarak ele alınırsa, bu paralelde her tür davranışının
kaynağında tutumun yer aldığı kabul edilir. Literatür incelendiğinde tutum hakkında birçok
tanım karşımıza çıkmaktadır. Davranış bilimi uzmanları, tutumu tanımlarken her bir uzman,
kendi alanına ilişkin unsurları öne çıkarma eğiliminde olmuş ve bu yönde tanımlamalarda
bulunmuştur. Bu da tutumun farklı çeşitlerde ve çok sayıda tanıma sahip olmasını sağlamıştır
Ayrıca bu durum tutumun çok geniş ve farklı alanlarda önemli görüldüğü gerçeğini
vurgulamaktadır (İnceoğlu, 2010). Çok farklı tutum tanımı bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı
aşağıda verilmiştir:
Allport (1935, s.793)’a göre tutum, “bireyin bütün nesnelere karşı göstereceği tepkiler ve
durumlar üzerinde yönlendirici veya etkin bir güç oluşturan, ussal ve sinirsel bir davranışta
bulunmaya hazır olma h}lidir.”. Bohner ve Wanke (2002, s.5) tutumu “insan bireyselliğinin
merkez parçası” olarak tanımlamaktadırlar. Lambert ise tutumu, “bireyin insanlar, gruplar,
sosyal konular ve daha genel olarak herhangi bir çevresel olayla ilgili örgütlenmiş ve tutarlı bir
düşünce, duygu ve tepki biçimi” şeklinde tanımlamıştır (Akt: İnceoğlu, 2010, s. 9).
Ustaahmetoğlu’na (2013, s. 1) göre; tutum, “birey için anlamlı kılınmış veya farkındalık
yaratmış somut ya da soyut varlıklara göreceli bir şekilde olumlu veya olumsuz öğrenilmiş
eğilim biçimi olarak ifade edilebilir. Hakkında tutum sahibi olunan şey ise tutum objesi olarak
adlandırılır.”
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2. Anne Baba Tutumları
Baumrind (1967, 1971) çocuk yetiştirme tutumlarına yönelik sınıflandırmayı ortaya
koymuştur ve çalışmalarında ebeveynler ile çocuk arasındaki etkileşimi incelemiş ve bunun
sonucunda anne baba tutumlarında dört boyut belirlemiştir. Bu boyutlar kontrol,
bakım/destek, açık iletişim ve olgunluk beklentisi boyutlarıdır.
Kontrol; ebeveynlerin koyduğu kurallara çocuklarının ne kadar uymak zorunda olduklarını
gösterir.
Açık iletişim; ebeveynlerin kararlarında çocuklarının fikirlerine verdiği önemi gösterir.
Olgunluk beklentisi; anne babaların çocuklarını zihinsel (bilişsel), duygusal ve sosyal yönden
başarıya ulaşmaları için ne derece destek verdiklerini gösterir.
Bakım-destek; anne babaların çocukları ile olan ilişkilerinde hangi düzeyde sevgi dolu ve
sevecen davrandıklarını gösterir (Akt: Erdoğan ve Uçukoğlu, 2011).
Anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarını üç temel kategori olarak belirleyen Baumrind
(1971), bunları otoriter, demokratik ve izin verici olarak sıralamaktadır. Otoriter ebeveynlerin,
kontrol ve olgunluk beklentileri yüksek iken iletişim ve bakım boyutları düşüktür. Çocuklarını
cezalandırır, görüşlerini dinlemez ve her şeyi sorgusuz kabul beklerler. Demokratik
ebeveynler, çocuklarına karşı daha sıcak, ilgili ve sabırlıdırlar. Çocuklarının kararlarına önem
verir ve çocuklarından olgun olmalarını beklerler. İzin verici anne babaların beklentisi, kontrol
ve olgunluk açısından düşük, iletişim ve bakım boyutları açısından yüksektir. Çocuklarını
gereğinden fazla özgür bırakır, davranışlarını kontrol etmez ve ihmal boyutunda müsamaha
gösterirler. Sıcak ve sevecendirler. Çocuklarının kendilerine ilişkin kararlarını, yine çocukların
vermelerini beklerler (Ergün, 2008).
Maccoby ve Martin (1983) ebeveynliğin, ilgi/kabul (duyarlılık) ve talep (kontrol) olmak üzere
iki boyutlu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu boyutlara göre dört farklı başlıkta ebeveynlerin
özelliklerinin planını tanımlamışlardır. Talep ve kabul etme boyutları yüksek olan
ebeveynlerin demokratik olduğunu; talep boyutunda yüksek, kabul etme boyutunda düşük
olan ebeveynlerin otoriter olduğunu; talep boyutunda düşük, kabul boyutunda yüksek olan
ebeveynlerin izin verici olduğunu; talep ve kabul boyutlarının ikisinde de düşük olan
ebeveynlerin ise ihmalk}r olduğunu belirtmişlerdir (Karabulut Demir ve Şendil, 2008).
Köknel (1986) ailelerin tutum ve yaklaşım biçimine göre, beş tip aile yapısının olduğunu
belirtmiştir (Akt: Korap, 2013):
Bilgili, ilgili aile; çocuğun kimliğini, kişiliğini, yeteneklerini, becerilerini, zek} düzeyini tanır.
Onlarla iletişim kurmaktan kaçınmaz, belirli sınırlar içinde özgür bırakır ve özerk
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davranmasına izin verir, sorumluluk almasını sağlar. Başarılarını ödüllendirirken, gerekirse
nedenlerini açıklayarak fiziksel olmayan cezalar verir.
Sert ve sıkı aile; çocuğun kimliğine, kişiliğine değer vermez. Kuraları katıdır, hatalarını
açıklamadan cezalandırmaya gider, şımaracağı düşüncesi ile çocuğun iyi davranışlarını
ödüllendirmez, özgür ve özerk davranışlara olanak tanımaz.
Gevsek aile; çocuğun yasına, zek}sına, becerisine dikkat etmez, davranışlarını kontrol etmez,
hoşgörülü görünüp ilgisiz yaklaşır. Aile özgür ve özerk davranışlara izin vermesine rağmen,
çocuk sorumluluk almaz ve taşımaz.
Tutarsız aile; anne ve babanın birbirlerinden farklı tutumlara sahip olması nedeni ile çocuğa
karsı farklı davranışlarda bulunurlar.
Boşlayan, ihmal eden aile; çocuğun kimliğini, kişiliğini tanımayan, yasına, zek} düzeyine ve
becerilerine göre değil de kendilerinin isteğine göre davranan, onları ihmal eden ve yok sayan
aile ortamıdır.

3. Anne Baba Tutumlarının Matematik Derslerindeki Akademik Başarıya Etkisi
Ders olarak baktığımızda, okullarda öğrencilerin öğrenmek zorunda oldukları ve birçok
öğrenci tarafından güç öğrenilen bir derstir (Peker ve Mirasyedioğlu, 2003). Matematiğin
birçok önemli işlevi olmasına rağmen öğrencilerin büyük bir kısmı tarafından sevilmemekte,
soyut olduğu için sıkılmaya elverişli olduğu düşünülmektedir (Aksu, 1985). Hatta matematik
dersi birçok öğrenci tarafından bulmaca olarak algılanmaktadır (Gray ve Tall, 1992).
Öğrencilerin çoğunluğunun, matematiğe yönelik olumsuz yaklaşmalarının birçok sebebi
olabilir. Örnek olarak; matematiğin düşünceyi direkt olarak değil de, onu ifade eden simge ve
sembolleri temsil etmekte (Yıldırım, 1996) ve buna bağlı olarak soyut bir dil kullanmakta
olması, anne baba eğitim düzeyleri, öğrenci cinsiyet ve matematik zek}sı, matematiğin nasıl
öğretildiği bu sebeplerden bazıları olabilir. Çünkü matematiğe bakışımız, matematiği nasıl
öğrendiğimiz ile ilgilidir (Hare, 1999).
Literatür incelendiğinde, öğrenmeye etki eden bir takım faktörlerin varlığından
bahsedilmektedir. Bacanlı’ya (1999) göre bu faktörler: olgunluk düzeyi, istek, zek}, öğrenmeye
hazır olma, ilgi, dikkat ve önceki öğrenilenlerin etkisidir. Bu faktörlerin desteğiyle öğrenme
meydana gelmektedir. Matematik başarısını belirlemek için geçmişte yapılan birkaç araştırma
bazı faktörlerin matematik başarısını etkilediğini göstermektedir. Matematik başarısını
etkileyen en belirgin faktörler; öğrencinin matematiğe karşı var olan tutumu, öğretmeöğrenme metodu, öğretmenler, aile ve öğrenmenin gerçekleştiği ortam olarak
sınırlandırılabilir.
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Matematiğe yönelik tutumun, matematik başarısının açıklanmasında önemli bir rol oynadığını
bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir. Bu durumu “matematiğe karşı olumlu tutum,
daha yüksek düzeylerde matematik başarısı sağlar” şeklinde Ma (1999) araştırmasında
açıklamıştır. Tutum ile başarının nasıl bir etkileşim içinde bulunduğu bilinememektedir.
Matematik başarısı ile ona yönelik tutum arasında döngüsel bir ilişki vardır (Hayduk, 1987).
Ebeveyn tutumları, çocuklarının hem akademik başarıları yönünden, hem de hayatta mutlu
olmaları bakından önemli bir yere sahiptir. Otoriter olan ebeveynler, çocuklarının başarılı
olmaları ve gelecekte iyi bir mesleğe sahip olabilmeleri için onlara baskı uygulamakta ve bu da
çocukların kaygı yaşamalarına neden olmaktadır. Çocukların tüm derslerde olduğu gibi
matematik derslerindeki akademik başarılarında da kaygı negatif etki yaratmaktadır. Otoriter
ve demokratik ailelerde büyüyen çocuklar karşılaştırıldıklarında, demokratik ailelerde
büyüyenler daha başarılı ve kendine güvenli olmaktadır (Eldeleklioğlu, 2004).
Aşırı koruyucu anne babaların çocuklarının matematik derslerindeki merak duygusu
engellenir ve çocuğun kendi başına bir şeyler yapmasına mani olunur. Böylelikle bireyin merak
duygusu engellenmiş olur, kendi başına bir şeyler yapmasına fırsat tanınmaz (Satır, 1996).
Böyle ortamda büyüyen çocuk başkalarına bağımlı olur ve hassas kişilik yapısı kazanır. Sürekli
olarak anne babası tarafından korunarak büyüyen çocuk hakkını savunamayan, çekingen,
utangaç, sorumluluk almayı reddeden ve şımarık bir kişiliğe bürünür. Aşırı korumacı tutum
sergileyen anne babaların çocukları okul başarısında ve problem çözme becerisinde yetersiz
kalır (Demiriz ve Öğretir, 2007).
Demokratik tutum sahibi ebeveynler, çocukları için rahat ders çalışabileceği ortamlar
yaratarak çocukların akademik başarılarına olumlu yönde katkıda bulunur. Çocukların
motivasyonunu sağlayarak onların başarılı olmalarına katkıda bulunurlar, onlara güven
verirler. Böylelikle demokratik tutum sahibi anne babaların çocukları bireysel öğrenmeye ve
farklı beceriler kazanmaya yönlendirilmiş olur (Çağdaş, 2002).
Anne babalar çocuk eğitiminin her aşamasında, başarının gerçek sebeplerinden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır (Ural ve Erktin, 2002). Çocuğun eğitim hayatı boyunca gösterdiği
akademik başarı, hem aile hem de çocuk açısından önem taşımaktadır. Akademik anlamda
başarılı öğrenci öğrenmeye daha isteklidir ve aldığı yüksek notlar çocuğun zevk almasını
sağlamaktadır. Ancak akademik hedeflere yönlendirilmemiş öğrenci okulda kendini
gerçekleştirme potansiyeli düşük birey olarak algılanmakta ya da hiçbir şekilde kendini
gerçekleştirme amacı taşımamaktadır (Yavuzer, 1994).
4. Sonuç
Anne baba tutumlarını demokratik, otoriter ve koruyucu istekçi olarak algılayanlardan
yalnızca demokratik tutum algısı arttıkça matematik başarısının arttığı, otoriter ve koruyucu
istekçi tutumlarda ise algılanan tutum düzeyi arttıkça matematik başarısının azaldığı
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görülmüştür. Buna göre, anne baba tutumu ne kadar demokratik olursa matematik başarısı da
o kadar artacaktır. Bunun yanında otoriter tutum ve koruyucu istekçi tutum arttıkça ise
matematik başarısının azalmasının beklendiğine yönelik yorum yapılabilmektedir.
Anne ve baba tutumlarının çocukların birçok derste olduğu gibi matematik derslerinde de
akademik başarıyı etkilediği söylenebilir. Özellikle farklı anne baba tutumları ile matematik
derslerindeki akademik başarı arasında ilişkiler incelendiğinde demokratik tutumlara sahip
anne babalarının çocuklarına ders çalışabileceği daha iyi ortamlar hazırlamaları, onları daha
fazla motive edebilmeleri ve bireysel öğrenme ile farklı beceriler kazanmaya yönlendirmeler
gibi konularda olumlu etkilere sahip oldukları görülmektedir.
Zaman zaman anne babalar çocuklarının büyük bir baskı ile matematik öğrenebileceklerini,
ders çalışabileceklerini düşünseler de bu büyük bir yanılgıdır. Araştırmaların sonuçlarına göre
de demokratik tutuma sahip anne babaların çocukların matematik başarıları üzerinde olumlu
anlamda önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu konuda farkındalık yaratılması,
anne ve babaların bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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ETKİN VATANDAŞLIK ÖĞRETİMİ ALAN 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN
VATANDAŞLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ
Sezgin ELBAY*
ÖZET
Vatandaşlık bir ülkeye uyruk olmayı ifade etmektedir. Aynı topraklarda yaşayan görev,
sorumluluk ve hakları olan bireyler, vatandaşlık hukuku çerçevesinde bir arada
yaşamaktadırlar. Görev, sorumluluk ve haklar da anayasalarda tanımlanmaktadır. Vatandaşlık,
böylelikle belli bir hükümdarın tebaası olmaktan kopuşu simgelemektedir. Bu kopuş aynı
zamanda tarihsel bir kırılmayı ifade eden bir kopuştur. Kabaca 18. yüzyıla kadar süreklilik
güçleri olan monarşik kurumlara karşı, değişim güçlerinin zaferini de içerisinde
barındırmaktadır. Her ne kadar vatandaşlık hukuku bağlamında kişi hak ve özgürlükleri
anayasal olarak güvence altına alınmış olsa da, bu tip bir vatandaşlık bireylerin hareket alanını
daraltabilir. Öyle ki sivil inisiyatiflerin başat değer kabul edildiği vatandaşlık modelleri ortaya
çıkmaktadır. Bunlardan biri de etkin vatandaşlıktır. Etkin vatandaşlık bireyin, gündelik
hayatına yönelik katılımcı rolüne vurgu yapmakla birlikte, toplumun tüm kurumlarında karar
alma mekanizmalarında bireyin aktifliğini de simgelemektedir. Bu bağlamda araştırmanın
amacı, Sosyal Bilgiler öğretiminde 5. sınıf öğrencilerinin, etkin vatandaşlık öğretiminden önce
ve sonra vatandaşlık algılarını betimlemektir. Araştırmada nitel paradigmaya dayalı olgubilim
deseninden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı açık uçlu anketlerdir. Veriler betimsel analize
tabi tutulmuştur. Öğrencilerin, etkin vatandaşlık öğretiminden önce vatandaşlığı daha çok
millet, T.C., sorumluluklarını yapan kişi, birlik beraberliği sağlayan kişi, hak ve özgürlükler
şeklinde algıladığı ortaya çıkmıştır. Etkin vatandaşlık konusu işlendikten sonra ise,
vatandaşlığın daha çok aktif özellik ve toplumsal görevlerle nitelendirildiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak etkin vatandaşlık öğretiminden önce öğrencilerin, toplumsal düzeni koruyucu,
etkin vatandaşlık öğretiminden sonra ise, daha eleştirel ve katılımcı bir vatandaşlık görüşüne
sahip oldukları söylenebilir. Bu bağlamda etkin vatandaşlığa yönelik katılımcı bireylerin
yetiştirilmesi için program gerekliliklerinin yerine getirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Vatandaşlık, Etkin Vatandaşlık.
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ANALYSIS OF VIEWS ON CITIZENSHIP 5TH STUDENTS OF SOCIAL STUDİES GIVEN
TEACHİNG EFFECTİVE CITIZENSHIP

Abstract
Citizenship refers to being a nation in a country. Individuals with duties, responsibilities and
rights living in the same land live together within the framework of citizenship law. Duties,
responsibilities and rights are also defined in the constitutions. Citizenship thus symbolizes the
departure from being a subject of a certain ruler. This break is also a break for historical break.
Roughly 18th century, the monarchical institutions that have continuity forces, the power of
change, also contains the victory of the forces. Although citizens' rights and freedoms are
constitutionally guaranteed in the context of citizenship law, such citizenship can narrow
down the area of movement of individuals. Citizenship models, where civil initiatives are
considered to be dominant, emerge. One of them is active citizenship. While effective
citizenship emphasizes the participatory role of the individual in his / her daily life, he / she
symbolizes the activity of the individual in the decision-making mechanisms in all institutions
of the society. In this context, the aim of this study is to describe the perceptions of 5th grade
students in social studies teaching before and after the teaching of effective citizenship. The
phenomenological pattern based on qualitative paradigm was used in the study. The data
collection tool is an open-ended survey. The data were subjected to descriptive analysis. It has
been revealed that students perceive citizenship as more citizens, T.C. After the issue of active
citizenship, it was determined that citizenship was characterized by more active
characteristics and social tasks. As a result, it can be said that before active citizenship
teaching, students have a more critical and participatory citizenship view after social
protection and active citizenship education. In this context, it may be advisable to fulfill the
program requirements for the training of participant individuals for active citizenship.

Keywords: Social Studies Education, Citizenship, Active Citizenship.
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1. GİRİŞ
Vatandaşlık kavramının anlamı tarih, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal gerçekliği
inceleyen sosyal bilim dallarının değerlendirmelerinden soyutlanarak belirlenemeyebilir. Bu
bağlamda sosyal bilimlerin diğer dallarının vatandaşlık kavramına yönelik ortaya koydukları
çalışmalar, vatandaşlığın çeşitli boyutlarının incelenmesinde dikkate alınabilir. Vatandaşlığın
hukuki incelemelerinde ise, bu bilim dallarının değerlendirmelerinden bir adım öteye
geçilebilir ve özellikle anayasa veya diğer hukuki düzenlemelerde kabul edilen, üzerinde
uzlaşılmış olduğu varsayılan vatandaşlık statüsü temel alınabilir (Şit, 2008: 64).
Vatandaşlık statüsü tarihsel süreç içinde devlet ve toplum yapılarına göre farklılık
göstermiştir. Vatandaşlığın, askerlikle ilişkilendirilip özel bir statü olarak sosyopolitik
kimliklerden biri sayıldığı Sparta’dan (Heater 2007: 17), devletle birey arasındaki hukuki ilişki
biçimine dönüştüğü günümüze kadar, içeriği ve vatandaşlık statüsü ülkeden ülkeye değişmiştir
(Şit, 2008: 64). Bu hukuki ilişki biçiminin, toplumdaki ortak iyiyi geliştirme adına da
olabileceği söylenebilir.
Tarih boyunca toplumların temel amaçlarından biri, siyasal sistemi ve toplum beklentilerini
benimsemiş iyi insan, iyi vatandaş yetiştirme eğilimi olmuştur (Kuş ve Aksu, 2017: 2). Çünkü
bir ülkenin sosyopolitik devamlılığını sağlayabilmek ve farklılıkları ortak paydalarda
birleştirebilmek, bireylere vatandaş olma bilinci kazandırmakla gerçekleşebilir (Hablemitoğlu
ve Özmete, 2012: 39-54).Bu bilinç de okullarda kazandırılabilir. Hükümetler, kendi politik
sistemlerini bilgi, beceri ve değer bağlamında kasıtlı öğrenme yaşantılarından geçirilen
bireyler vasıtasıyla sürdürebilir. Bu anlamda ülkeler istediği vatandaş tipinde bireyler
yetiştirebilmek için, eğitim sistemi içerisine ders veya dersler eklemektedir (Kuş ve Aksu,
2017: 2).
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu işgale uğramıştır. Bu işgallere M.
Kemal önderliğindeki Türk halkı karşı koymuştur. Özde Türk halkının sesini duyurmak ve
direnişi örgütlü bir şekilde sürdürmek için, BMM. (23 Nisan 1920) açılmıştır. Bu aynı zamanda
rejim değişikliği için uygun bir ortamın hazırlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Anadolu
işgalcileri yenip, ülke dış saldırılardan kurtarılınca da, Osmanlı İmparatorluğu hukuken sona
erdirilmiştir (1 Kasım 1922). Yeni rejime uygun vatandaş tipini belirlemek için de program
geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Tarihsel bir kırılmanın yaşandığı Anadolu’da, değişim
güçleri eğitimin amaçlarını milli, laik ve çağdaş esaslara göre yeniden belirlemiştir. Bu durum
eskinin tebaa anlayışına dayanan vatandaşlık tipinden bir kopuşu simgelemektedir.
1908’den günümüze kitaplarda görülen vatandaşlık tipinin, Türk siyasetine ve döneme özgü
düşüncelere göre şekillendiği söylenebilir. Örneğin Malumat-ı Medeniye’nin, II. Meşrutiyet
kurumlarına bağlı vatandaşlık tipini öncelediği görülmektedir. Bu anlamda kızlara özgü
vatandaşlık kitabında bilgiyle donanmış, eşine destek sağlayan vatandaşlar yetiştirmek
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amaçlanmıştır. Cumhuriyet döneminde; laik, çağdaş ve milliyetçi vatandaş yetiştirilmek
istenilmiştir. Milli vatandaşlığın öncelikli amacı fedak}r ve sadakatli olmasındadır. Bu
bağlamda 1950’ye kadar özel-kamusal alan ayrımı görülmemektedir. 1950’den 1980’e kadarki
vatandaşlık tipinde hızlı bir değişim görülmüştür. Etno-kültürel anlayışın yerine, Misak-ı Milli
sınırlarına doğru vatandaş-millet anlayışı ikame edilmiştir. 1980’den sonra vatandaşlık
anlayışına dil ve etnisitenin yanında din de d}hil olmuştur. Bu bağlamda vatandaşlığın tarihsel
dönemlerindeki evrimine bakıldığında, sivil ve katılımcı boyutta eksiklik olduğu söylenebilir.
Yani sivil vatandaşlığa yer verilmediği sonucuna ulaşılabilir (Üstel, 2005). Sonuçlar
vatandaşlığa yönelik öğretim programlarından da çıkarılabilir.
Tarihsel dönemlere göre istenilen vatandaşın yetiştirilmesi amacıyla öğretim programları
geliştirilmiştir. Öğretim programlarının genelde her ülkenin kendi gerçeğine göre geliştirildiği
görülmektedir. Vatandaşlık tipini kazandırmak içinde, ilkokul/ortaokul düzeyinde okutulan
vatandaşlık ve demokrasi dersi, sosyal bilgiler dersi ve orta öğretim düzeyinde okutulan tarih
dersleri yer almaktadır.
ABD, Avustralya, Kanada ve Türkiye gibi ülkelerde öğrencilere iyi bir vatandaş olmak için
gerekli bilgi, beceri ve değerlerin bir kısmının Sosyal Bilgiler dersi aracılığıyla kazandırıldığı
(Keskin, 2009: 2; Öztürk, 2009: 1-31; NCSS, 1994) söylenebilir. Türkiye’de Sosyal Bilgiler dersi
aracılığıyla verilen vatandaşlık eğitiminin amacı, sorumluluk sahibi, devlet ve cumhuriyetine
bağlı, devlet sisteminin nasıl işlediğini bilen, hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olan
vatandaşlar yetiştirmektir (Sönmez, Merey ve Kaymakçı, 2009). Bu çerçevede Sosyal Bilgiler
öğretim programları incelendiğinde, kazandırılmaya çalışılan vatandaşlık tip ya da modelinin
doğası ortaya konabilir.
1924, 1936 ve 1948 öğretim programlarında, özellikle tarih, coğrafya ve yurt bilgisinde
(Malumat-ı Vataniye, Yurttaşlık Bilgisi), vatansever ve milliyetçi, aynı zamanda laik ve çağdaş
özelliklere sahip bir vatandaşlık tipinin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Vatandaşlık tipinin
özellikle Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi gibi derslerle kazandırılmaya çalışıldığı
söylenebilir. Coğrafya konularının öğretiminde milli coğrafya unsurlarının ön plana çıkarıldığı,
tarih konularının eski çağlardaki Türklere kadar dayandırılarak okutulmaya ve Türk Tarih
Tezinin, Tarih dersi ile koşut olarak öğretilmeye çalışıldığı, bu derslerin öğretim
programlarında görülmektedir. Bu bağlamda Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisine yönelik olarak
milli kimlik projesinin hayata geçirilmeye çalışıldığı söylenebilir.
1962 program taslağında sosyal bilgilerin doğasına uygun bir adımın atıldığı görülmektedir.
İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğretimi yapılan Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerinin yerine
“Toplum ve Ülke İncelemeleri” adıyla yeni bir ders getirilmiştir. Bu dersin oluşturulmasıyla
birlikte Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisine yönelik yapay engellerin ortadan kaldırılması ve toplu
öğretime geçilmesi amaçlanmıştır. Toplu öğretimin vatandaşlık tipine yönelik de katkısı
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olabilir. Öyle ki yeni vatandaşlık tipine göre ayrı ayrı ifadelendirilen program amaçları, toplu
bir şekilde ifade edilir olmuştur.
1968 öğretim programında Sosyal Bilgiler bir ders olarak ilk kez geçmiştir. Ancak bu uygulama
ortaokullara ilişkin 1985 senesinde son bulmuştur. Ortaokullarda, tek disiplinli döneme geri
dönülerek Milli Tarih ve Milli Coğrafya dersleri oluşturulmuştur. 1992 senesinde, “Vatandaşlık
Bilgileri” okutulmaya başlamıştır. Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim eğitimi ile ilgili
kararın, 1997 yılında uygulanmaya başlanmasından sonra, ilköğretim okullarında “Milli Tarih”
ve “Milli Coğrafya” dersleri kaldırılmış, bunların yerlerine Sosyal Bilgiler dersinin getirilmesi
kararlaştırılmıştır (Kuş ve Aksu, 2017: 2-4). Vatandaşlık açısından da kritik olan bu
uygulamaya, günümüzde de devam edilmektedir.
2005 yılında Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu değişime bağlı
olarak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal bilgileri, bireyin toplumsal var oluşunu
gerçekleştirilebilmesine katkı sunmak amacıyla, sosyal bilim disiplinleri ile vatandaşlık, insan
hakları ve demokrasi konularını bütünleştiren ve toplu öğretime dayalı bir ders olarak
tanımlamıştır (MEB, 2005). Böylelikle tematik ve disiplinler arası bir yaklaşım benimsenen
Sosyal Bilgiler öğretim programında, iyi ve sorumlu vatandaşlık vurgusu da yapılmıştır.
Programın bilgi, beceri ve değer anlayışlarında da yenilikler getirdiği söylenebilir. Kazanım adı
altında bilgi, beceri ve değer temelli bir amaç yapısının olduğu görülmektedir. Ayrıca
Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları eğitimi bakımından en kritik konulardan biri (Kuş ve
Aksu, 2017: 2-4) “öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine imk}n sağlanması”
(MEB, 2005) olmuştur.
2018 yılında geliştirilen Sosyal Bilgiler öğretim programının, vatandaşlığa yönelik birtakım
değişiklikleri barındırdığı görülmektedir. 2018 öğretim programında içerik, yedi öğrenme
alanına (tema) göre desenlenmiştir. Bunlardan biri de etkin vatandaşlıktır. Bu öğrenme
alanında daha çok hukuk konularının öğretimi ele alınmıştır. Bununla birlikte T.C.’nin etkin bir
vatandaşı olmak için bireylerin yapmaları gerekenlere de değinilmiştir. Ancak bu etkinliğin
belli ilkeler çerçevesinde, kamusal ve özel alanda nasıl gösterilmesi gerektiğine yönelik ders
kitaplarında yeterli bilginin bulunduğunu söylemek gerçekçi bir yaklaşım olmayabilir.
Alanyazın incelendiğinde vatandaşlıkla ilgili çeşitli araştırmaların olduğu görülmektedir.
Gürses ve Pazarcı (2010) ile Osmanoğlu ve Öztürk (2012) vatandaşlık ders kitaplarındaki
vatandaşlık algısını, Alabaş (2010) ve Yılmaz (2013) da ilköğretim öğrencilerinin vatandaşlık
algılarını incelemişlerdir. Ayrıca Howard (1998) Kanada vatandaşlığı, Lister ve diğerleri
(2003) İngiltere vatandaşlığı, Howard ve Gill (2010) Avustralya vatandaşlığı ve Cornbleth
(2010) de ABD vatandaşlığına ilişkin araştırmalar yapmışlardır. Bunlarla birlikte Şit (2008)
vatandaşlığa ilişkin yaptığı derleme çalışmasında modern vatandaşlığı hukuk temelinde ele
almıştır.
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Vatandaşlığa dair sosyal bilgiler alanında çalışmalar bulunmaktadır. Bu bağlamda Kuş ve Aksu
(2017) vatandaşlık ile ilgili sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini almışlardır.
Katılımcıların tamamı, sosyal bilgiler öğretiminin temel amacının vatandaşlık eğitimi, değer
aktarımı, sosyal bilimlerin öğretimi olduğunu ve sosyal bilgiler ile etkili vatandaş yetiştirme
arasında doğrudan bir ilişki kurulabileceğini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra aktif
vatandaşlık tanımlarında bazı sorunlar bulunmuştur. Yiğit (2017) benzer bir çalışmayı
öğretmen adaylarıyla gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının vatandaşlığı hak ve özgürlüklerden ziyade görev ve sorumluluklar olarak
gördükleri, devlet ve vatandaş kavramları arasına bir mesafe koydukları ve devleti daha ön
plana çıkardıkları, vatandaşlığı politika ile bir tuttukları tespit edilmiştir. Aydın ve Çelik
(2017), ortaokul öğrencilerinin “etkin yurttaş’’ ve “hukuk kuralları’’ kavramlarına yönelik
algılarını metaforlar aracılığıyla incelemişlerdir. Araştırmanın sonucuna göre, ortaokul
öğrencilerinin etkin yurttaşı, ülkesine yararlı olup, üreten ve çalışan bir birey olarak
gördükleri, hukuk kurallarını ise, insanların huzurlu ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını
sürdürmeleri için koruyucu bir mekanizma olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır.
Araştırmalarda ortaokul öğrencilerinin etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve sonra
vatandaşlık algılarına dair bir çalışmanın yapılmamış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda
araştırmanın problemi: ‘’Etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve sonra 5. sınıf öğrencilerinin
vatandaşlık görüşleri nelerdir?’’ şeklindedir.

2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın genel amacı, 5. sınıf öğrencilerinin etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve sonra
vatandaşlığa yönelik görüşlerini betimlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır:
1- 5. sınıf öğrencilerinin etkin vatandaşlık öğretiminden önce vatandaşlık ve etkin
vatandaşlığa ilişkin görüşleri nelerdir?
2- 5. sınıf öğrencilerinin etkin vatandaşlık öğretiminden sonra vatandaşlık ve etkin
vatandaşlığa ilişkin görüşleri nelerdir?
3. YÖNTEM
Araştırma, nitel araştırma paradigmasına dayalı olarak olgubilim yaklaşımına göre
desenlenmiştir. Olgubilim aynı deneyimi yaşayan kişi ya da kişilerin algılarını ortaya koymaya
çalışan bir araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 2016: 77). Bu araştırmada vatandaşlığa yönelik
görüşlerin ortaya konulması amaçlandığı için olgubilim araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir.
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Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, kırsal bir ortaokulun 5. sınıfına devam eden 11
öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlığa yönelik farklı algıların ortaya çıkarılması için
araştırma katılımcıları maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Maksimum
çeşitlilik; sosyoekonomik durum, cinsiyet, sosyal bilgiler notları gibi değişkenlerle sağlanmaya
çalışılmıştır.
Güvenirlik ve geçerlik (inandırıcılık) için, uzun süreli etkileşim ve alanda gözlem, görüşme
verilerinin katılımcılara okutulması, bunlara yönelik katılımcı teyitlerinin alınması ve
meslektaş değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca katılımcılara kod adı verilmesi ve katılımcıların
bağlı oldukları eğitim kurumunun gizlenmesi, araştırma etiğini güvence altına almaya yönelik
olmuştur.
Veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu geliştirilmiştir. Bu form Sosyal Bilgiler 5. sınıf
ders kitabının birey ve toplum ünitesine göre oluşturulmuştur. Veri analizinde betimsel bir yol
izlenmiştir. Önce verilerin orijinal doğasına sadık kalarak doğrudan ve dolaylı alıntılara yer
verilmiş; daha sonra bu verileri temsil edebilecek ve verilerin ne söylediğini açıklayabilecek
üst başlıklar oluşturulmuştur.
Araştırma, etkin vatandaşlık öğretiminden önce katılımcıların vatandaşlığa yönelik algıları
ortaya konarak başlamıştır. Katılımcılara açık uçlu 3 soru sorulmuştur. Ardından birey ve
toplum ünitesi işlenmiştir. Katılımcılara ünite bittikten sonra aynı sorular sorulmuştur. Bu
bağlamda katılımcıların etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve sonra görüşleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 3 haftada tamamlanmıştır.
4. BULGULAR
Araştırmanın sorularını cevaplamak için katılımcılara 3 tane açık uçlu soru yöneltilmiştir.
Sorular etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve sonra sorulmuştur. Etkin vatandaşlık öğretimi,
Sosyal Bilgiler dersi 5. sınıf birey ve toplum ünitesine göre verilmiştir. Bu öğretim, MEB’in
hazırladığı ders planlarına uygun olarak yürütülmüştür.
Açık uçlu sorular, birey ve toplum öğrenme alanının kazanımlarıyla ilişkilidir. Özellikle
soruların ‘’SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak
kendi gelişimine katkısını fark eder.’’ şeklinde ifadesini bulan kazanımla ilişkisi bulunmaktadır.
Bu kazanımdan öğrencilerin sadece T.C’nin bir vatandaşı olmasının hedeflenmediği
anlaşılmaktadır. Yani aynı topraklarda yaşamak, aynı dili konuşmak, görev, hak ve
sorumluluklara sahip olmak gibi birtakım unsurların vatandaşlık için tek başına ya da birlikte
yeterli olmadığı ifade edilmektedir. Ancak öncelikle öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti’nden ne
anladıkları bilinmelidir. Çünkü vatandaş T.C. devletinin vatandaşıdır. O halde vatandaş kime
denirden önce, T.C. öğrenci algılarında nasıl yansımasını bulmuştur, bunun incelenmesi
gerekebilir. Daha sonra öğrencilerin vatandaş, son olarak da etkin vatandaş algıları ortaya
konularak kazanımın vermek istediği ileti yerine getirilebilir. Dolayısıyla ‘’SB.5.1.1.’’ kazanımı

1197

kendi içinde hiyerarşik bir modellemeyi gerektiren bir yapıya sahip olabilir. Açık uçlu sorular
bu mantık ve çerçeve ölçüt alınarak oluşturulmuştur. İfade edilen ön gerekliliklerden sonra
Sosyal Bilgiler dersiyle bağlantı kurulabilir ve etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve sonra
öğrenci algıları daha inandırıcı bir şekilde tespit edilebilir.
4.1. Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
5. sınıf öğrencilerinin etkin vatandaşlık öğretiminden önce vatandaşlık ve etkin vatandaşlığa
ilişkin görüşleri nasıldır, adlı birinci soruyu cevaplamak için, veri toplama aracı olarak açık
uçlu anket geliştirilmiştir. Soruların yerindeliğine ilişkin kapsam geçerliği çalışması yapılmış;
ayrıca sosyal bilgiler öğretiminin ’SB.5.1.1.’ nolu kazanımından yararlanılmıştır. Sorulara
verilen cevaplar, veriler ve verilere göre oluşturulan üst başlıklar şeklinde gruplandırılmıştır.
Açık uçlu sorular şöyledir:
1- Türkiye Cumhuriyeti ne anlama gelmektedir?
2- Size göre vatandaş ne demektir? Açıklayınız.
3- Size göre etkin vatandaş ne demektir? Açıklayınız.
Birinci açık uçlu soru bağlamında, T.C’ye yönelik görüşler, koruma ve kollama, yükümlülük,
sınır, liberal eğilim ve duygusal faktörler üst başlıklarında toplanmıştır.
Koruma ve kollama:
Serap: ‘’Türk Cumhuriyeti demek devletin bizi koruduğu, yardım ettiği hastaneler yaptırıp
sağlığımıza katkı veren demektir. Türk Cumhuriyeti Türkiye’nin her ilindedir.’’
İbrahim: ‘’Türkiye Cumhuriyeti sosyal yaşam ile ilgilenen ve Türkiye Cumhuriyetine insanlar
yardım ederlerse daha güzel bir Türkiye Cumhuriyeti olacak ve çok iyi bir yaşam olacak[tır].’’
Hüseyin: ‘’Türkiye Cumhuriyeti demek bana göre, bizleri, coğrafi bölgelerimizi [ve] tarihi
eserlerimizi koruyan bir cumhuriyettir.’’
Bu gruptaki öğrencilerin devletin müdahaleci yapısına vurgu yaptığı görülmektedir. Bu
bağlamda öğrenciler T.C’den sosyal ve aktif bir devlet yapısını anlamaktadırlar. Ayrıca devlete
üstün bir rol biçildiği de söylenebilir. Çünkü devlet gündelik hayatın her yerindedir. Hastaneler
yapmak, tarihi eserleri korumak T.C’nin görevleri arasındadır. Sonuç olarak, T.C’nin
vatandaşlarına sahip çıkan bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
Yükümlülükler:
Kamil: ‘’Türkiye Cumhuriyeti haklarımızın olduğu, bütün dünyanın uyması gereken kuralları[n
ve] toplumun uygulaması gereken kuralların olduğu bir yerdir.’’
Ferhat: ‘’Bir ülke ve bayrağa sahip çıkan, askerlik yapmak, toprağı korumak, savaşta birbirine
yardım etmek demek [tir].’’
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Bu gruptaki öğrencilerin vatandaşın T.C’ye karşı olan görev ve sorumluluklarını ifade ettikleri
görülmektedir. T.C devletine sahip çıkmak vatandaşların bir ödevi olmaktadır. Ayrıca
öğrenciler tarafından kural algısı da ortaya konulmuştur. Vatandaşın aktif olması
beklenmektedir. Bu aktifliğin, ‘T.C’ye faydalı kişiler, askerlik yapmak ve toprağı korumak’ gibi
birtakım ifadelere dayanarak, devleti yaşatma üzerine olduğu söylenebilir.
Sınırlar:
Sertap: ‘’Bir ülke ve vatan [dır].’’
Aslıhan: ‘’Buranın; yani bu köyün cumhuriyeti[dir].’’
Sinem: ‘’Türkiye Cumhuriyeti benim için Türklerin yaşadığı yer[dir].’’
Bu gruptaki öğrencilerin, T.C’yi belli bir coğrafyayla ve milli unsurlarla karakterize ettikleri
görülmektedir. Başka bir deyişle, sınırlara yönelik bir algı ortaya konmaktadır: T.C belli bir
toprak parçası üzerinde kurulmuştur.
Duygusal faktörler:
Denizhan: ‘’Türkiye Cumhuriyeti bana göre arkadaşlık, sevgi ve dostluktur.’’
Liberal eğilimler:
Hanımşah: ‘’Bir ülke ve insanların hakları, özgürlükleri olan bir ülkedir.’’
Bu cevapta, etkin vatandaşlık unsurlarının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca T.C’nin hak ve
özgürlükler bağlamında ele alındığı tek cevap budur. Feramuz kod adlı katılımcı ise bu soruya
yanıt vermemiştir.
İkinci açık uçlu soru bağlamında vatandaşlığa yönelik görüşler; sınırları belli bir yer,
paylaşımcı ve sorumluluk sahibi olmak üzere üst başlıklara ayrılabilir. Bu soruya yönelik bazı
cevaplar betimsel-yorumlayıcı bir tarzda ele alınmıştır.
Sınırları belli bir yer:
Aslıhan: ‘’Türkiye’de yaşayan kişi[dir].’’
Denizhan: ‘’Bizim yurdumuz ile ilgili bir vatandaştır. Vatandaş her yeri, her şeyini onunla
paylaşan kişidir.’’
Paylaşımcı ve sorumluluk sahibi:
Kamil: ‘’İnsanların yanı[n]da olduğu kişiye vatandaş denir.’’
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Ferhat: ’’Paylaşmak, insanlık, yardımsever, iyilik, kuralları çiğnememek, görevini yapan ve yerine
getiren demek[tir].’’
Feramuz: ‘’Türkiye Cumhuriyetine faydası olan kişiler, Türkiye Cumhuriyetini gelecek senelerde
daha iyi bir Türkiye yapması gereken kişiler ve Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan kişiler [dir].’’
Serap: ‘’Vatandaş demek resmi belgeli, kimlikli, sosyal ortama katkı sağlayan, toplumsal bir
şekilde yaşayan topluluk[tur].’’ Bu cevaptan vatandaşlığın hukuksal olarak anlaşıldığı
görülmektedir. Ayrıca resmi belgelere gönderme yapılmasının yanı sıra vatandaşın toplumu
geliştirici yönüne de vurgu yapılmıştır.
Hanımşah: ‘’Ülkesine sahip çıkan tüm kişilere [vatandaş] denir.’’ Diyerek milli, dini veya
herhangi bir şekilde vatandaşlığı ayırmamıştır. Ayrıca bu cevaptan, yurtseverlik bağlamında
herkesin vatandaşlık statüsü içerisine alındığı da dolaylı olarak çıkarılabilir. Yani vatandaşlık,
popülasyonun en küçüğünden en büyüğüne tek bir ölçüt ile karakterize edilmektedir. Bu
ölçütte de ırki, dini ya da mezhepsel bir ayrım bulunmamaktadır. İnsanları ötekileştirmeksizin
ülkesine sahip çıkan herkes vatandaştır.
Sertap’ın: ‘’Vatandaşlık millet [demektir].’’ Sözü de, vatandaşlığın millet ile bir tutulduğunu
göstermektedir.
Sinem, İbrahim ve Hüseyin kod adlı katılımcılar bu soruyu cevaplamamıştır.
Üçüncü açık uçlu soru bağlamında, etkin vatandaşlığa yönelik görüşlerin çeşitli olduğu ve
neredeyse yarıya yakın katılımcının bu soruyu cevaplayamadığı görülmektedir.
Politik sosyalizasyon:
Kamil: ‘’Bilgili bir insanın yanında olduğu kişidir.’’
Aslıhan: ‘’Türkiye’de yaşayan, kural çiğnemeyen kimse[dir].’’
Denizhan: ‘’Birliği ve beraberliği paylaşan biridir.’’
Feramuz: ‘’Vatanına, milletine katkı sağlayan kişiler[dir].’’
Serap: ‘’Etkin vatandaş demek birbirlerine yardım eden, toplumsal şekilde yaşayan demektir.’’
Hanımşah: ‘’Sorumluluklarını ve faaliyetlerini yapan kişi[dir].’’
Sinem, Ferhat, İbrahim, Sertap ve Hüseyin kod adlı katılımcılar bu soruyu cevaplamamıştır.
4.2. İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
5. sınıf öğrencilerinin etkin vatandaşlık öğretiminden sonra vatandaşlık ve etkin vatandaşlığa
ilişkin görüşleri nasıldır, adlı 2. soruyu cevaplamak için başlangıçta geliştirilen açık uçlu soru
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formunun aynısı kullanılmıştır. Açık uçlu soru formundaki birinci ve ikinci sorulara verilen
cevaplar benzer olduğundan, tekrardan kaçınmak için yazılmamıştır. Üçüncü soru için alınan
cevaplar ise şu şekilde gruplandırılabilir:
Etkin vatandaşın temel görevleri:
Serap: ‘’Yere çöp atmaması, birisi yanlış bir şey yaptığında uyarması.’’
Hüseyin: ‘’Bilgili olmak, çevreye duyarlı olmaktır. Derslere iyi çalışmak, düzenli olmak[tır].’’
Kamil: ‘’Görevlerini yerine getirir. Çevresini kirletmez. Çevresini kirletenleri uyarır. Görevini
zamanında yapar.’’
Ferhat: ‘’Yere çöp atmama, çöp atanları uyarma, örnek olmalıdır. Yanlış yapanları uyarma, yanlış
şeyler yapmamalıdır.’’
Sertap: ‘’Topluma saygılı olur. Gerektiği kadar su, elektrik harcar. Ödevlerine çalışır. Ülke
ekonomisine katkı sağlar. Çevresini temiz tutar. Hiçbir eşyasını özensiz kullanmaz. Derslerine iyi
çalışır. Ödevlerini zamanında yapar. Zamanı boşa geçirmez. Yani kısaca iyi şeylere yönelir.’’
Aslıhan: ‘’Vergilerini düzenli [olarak] öder. Askere gider. Çevreye saygılıdır. Hak ve
sorumluluklarını bilir. Sorumluluklarını yerine getirir. Çevreye duyarlıdır. Hak ihlal etmez.
Anayasaya uyar. Öğretmenini dinler. Ödevlerini yapar.’’
Sinem: ‘’Çevresini kirletmez. Çöp atanı uyarır. İnsanların haklarını yemez. Görev ve
sorumluluklarını yerine getirir. İnsanlara zarar vermez.’’
Denizhan: ‘’Askere gitmek. Vergi ödemek. Yere çöp atmamak. Derslerini zamanında yapmak.
Öğretmenini iyi dinlemek.’’
Hanımşah: ‘’Çevreye duyarlı, askere gitmek, zamanında vergi vermek, devletin verdiği görevleri
yapar, çevresine dikkat etmeyen insanları uyarmak. Devletin açtığı kurumlarda çalışmak.’’
Feramuz: ‘’Yerde çöp varsa alır. Sorumluluklarını yerine getirir. Çevresine karşı saygılıdır.
Devletin verdiği sorumlulukları yapar. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yapar.’’
Görüşlerin, devlet ve topluma hizmet bağlamında ifade edildiği görülmektedir. Katılımcıların
dersten sonraki etkin vatandaş algılarının, temiz ve yaşanabilecek bir toplumsal çevreye dönük
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla etkin vatandaşın temiz bir çevre ve temiz bir toplum
oluşturmada misyonları bulunmaktadır. Bu çerçevede etkin vatandaşın toplumu korumaya
yönelik aktif bir katılımcı rolüyle algılandığı bulunmuştur. Ancak etkin vatandaşın toplumda
otorite figürleri olarak algılananlara karşı da yükümlülükleri bulunmaktadır. Katılımcılar etkin
vatandaşa, daha eleştirel ve değiştirici bir rol vermekten ziyade, uygucu bir rol vermişlerdir.
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Soruyu anlayamayan bir katılımcı bulunmaktadır. İbrahim: ‘’Herkese kötü davranan, çevresine
özen göstermeyen, çocuklarına vuran, hep suç işleyen, hep bağıran, çağıran etkin vatandaştır.’’
Katılımcının bu soruyu yanlış anladığı düşünülmektedir. Çünkü bu cevaptan sonra katılımcıyla
görüşüldüğünde, katılımcının soruyu etkin vatandaş değildir gibi anladığı ifade edilmiştir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada etkin vatandaşlığa yönelik öğretimin, öğrencilerin vatandaşlık görüşlerini
değiştirmediği ortaya çıkmıştır. Yani öğrencilerin etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve
sonra vatandaşlığa ilişkin görüşleri değişmemiştir. Bu bağlamda öğrencilerin T.C. algılarının da
etkin vatandaşlık öğretiminden sonra farklılaşmadığı görülmüştür.
Öğrencilerin etkin vatandaşlıktan sonra vatandaşlık görüşleri değişmezken, etkin vatandaşlığa
ilişkin görüşlerinin değiştiği görülmüştür. Etkin vatandaşlık öğretiminden önce, öğrencilerin
yarıya yakın bir kısmı (% 45) etkin vatandaşlık ile ilgili soruyu boş bırakmıştır. Soruya cevap
veren öğrencilerin ise, etkin vatandaşlığa yönelik görüşlerinin farklılık gösterdiği tespit
edilmiştir. Cevaplar arasındaki ortaklık daha çok, hukuk kurallarına uyarak etkin vatandaş
olunacağı yönündedir. Ancak etkin vatandaşlık öğretiminden sonra tüm öğrenciler bu soruyu
cevaplamışlardır. Etkin vatandaş genelde kanun, düzen, toplum ve çevreye uygun davranan ve
bu unsurlara yönelik görev ve sorumlulukları olan birey olarak algılanmıştır.
Araştırma bulgularının, Aydın ve Çelik’in (2017) çalışmasından elde ettiği bulgularla çeliştiği
görülmektedir. Aydın ve Çelik’in (2017),ortaokul öğrencilerinin etkin yurttaşlık ve hukuk
kuralları kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi adlı çalışmalarında,
öğrencilerin etkin yurttaşlığa yönelik de algılarını ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda öğrenci
algılarının daha çok değerli ve yaşam kaynağı bir metafor olarak etkin yurttaş, koruyucu ve
mücadeleci bir metafor olarak etkin yurttaş, üretim ve çalışmanın kaynağı metaforu olarak
etkin yurttaş, yırtıcı ve güçlü bir metafor olarak etkin yurttaş, rehber ve yol gösteren bir
metafor olarak etkin yurttaş olduğu görülmüştür. Oysa bu araştırmada üretime hiç
değinilmezken, güce yönelik bir anlayışın daha çok devlet ve hukuk kurallarına atfen
kullanıldığı tespit edilmiştir. Aradaki bu farkın, okulların sosyoekonomik düzeyi ile ilişkisi
olabilir. Bu bağlamda Durualp (2016) ortaokul öğrencilerinin vatandaşlık algılarının bazı
sosyolojik değişkenler açısından incelenmesi adlı doktora tez çalışmasında, öğrencilerin
demokratik ve geleneksel vatandaşlığa yönelik algı puanları ile vatandaşlık algısına yönelik
toplam puanlarının okulların sosyoekonomik düzeyi ile pozitif korelasyon içerisinde olduğunu
bulmuştur. Hem demokratik hem de geleneksel vatandaşlık algısının, vatandaşlık algısına
yönelik toplam puanları ile birlikte, üst sosyoekonomik düzeydeki okullarda en fazla, alt
sosyoekonomik düzeydeki okullarda ise en az olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma bulgularının, Yiğit (2017)’in öğretmen adaylarının vatandaşlık algılarını ortaya
koyan araştırmasıyla tutarlı olduğu görülmektedir. İlgili araştırmanın bir kısım bulgularına
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göre, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığını, hak ve
özgürlüklerden ziyade görev ve sorumluluklar temelinde algıladıkları, devlet ve vatandaş
kavramları arasına bir sınır çizmiş oldukları ve devleti vatandaşın dışında ve üstünde bir olgu
olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmadan da ortaokul 5. sınıf öğrencilerine
yönelik benzer bulgular elde edilmiştir.
Kuş ve Aksu (2017) aktif vatandaşlığa yönelik öğretmen algılarında birtakım sorunlar tespit
etmiştir. Bu araştırma kapsamındaki ortaokul öğrencilerinin de etkin vatandaşı, değiştiren ve
dönüştüren rolden ziyade, uygucu bir şekilde algıladıkları görülmüştür.
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KIRIK CAMLAR TEORİSİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA UYGULANABİLİRLİĞİ
Hülya DİĞER*
ÖZET
Sağlık kurumlarında güvenlik kavramı, hasta ile personeli kapsayan geniş kapsamlı bir
konudur. Hastaların ve personelin güvenliğini sağlamak, sağlık hizmetinin verimli bir şekilde
sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu ilk andan son ana
kadar birçok unsur bu süreçte negatif şekilde etkili olabilmektedir. Sistemsel ya da kişisel
ortaya çıkan sorunlar, aşırı iş yükü, enfeksiyonlar, yanlış tedavi ya da ilaç ile tıbbi hatalar
bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla hasta güvenliği kavramının sağlık kurumlarında
yaygınlaştırılması ile hem hasta hem de personel bakımından güvenilir bir ortam
oluşturulacaktır. Sağlık kurumlarında, söz konusu hususun insan hayatı olması sebebiyle,
hizmet sunumunda daha hassasiyetli davranılmaktadır. Herhangi bir eksiklik, yetersizlik ya da
hatanın sonucu ölümle sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla temizlikten yönetime kadar birçok
alt birimi bünyesinde barındıran sağlık kurumlarında yönetim süreci, sıfır tolerans düşüncesi
ile sürdürülmektedir. Sıfır tolerans düşüncesi ise, bir deneysel araştırma sonucu ortaya çıkan
kırık camlar teorisinin temelini oluşturmaktadır. Teoriye göre, herhangi bir hata, kusur ya da
suç karşısında boyutu dikkate alınmadan yaptırım gücünün uygulanması gerekmektedir. Bir
kerelik tanınan tolerans diğer camların kırılmasına da sebebiyet vermektedir. Ayrıca teori,
herhangi bir istenmedik durum karşısında yaptırım gücü uygulanmasının, ilerleyen süreçte
meydana gelebilecek hataları da engelleyeceği düşüncesini bünyesinde barındırmaktadır. Bu
durum ise, hasta, personel ve sağlık kurumu açısından çeşitli katkılar sağlayacak, hizmet
sunumu üzerinde pozitif etki oluşturacaktır. Bu çalışmanın amacı sağlık yönetiminde kırık
camlar teorisinin uygulanabilirliğini incelemek, çeşitli açılardan değerlendirmek, etkin, etkili
ve verimli sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırık Camlar Teorisi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumları
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THE BROKEN WINDOWS THEORY AND ITS APPLICABILITY IN HEALTH MANAGEMENT
Abstract
The concept of security in health institutions is a comprehensive subject covering patients and
staff. Ensuring the safety of patients and staff plays an important role in the efficient delivery
of health services. Many elements from the first moment of health services to the last moment
can be negative in this process. Systemic or personal problems, overwork, infections, wrong
treatment or medication and medical errors are some of these. Therefore, with the
dissemination of the concept of patient safety in health institutions, a reliable environment will
be created in terms of both patient and staff. In health care institutions, due to the fact that the
subject matter is human life, service delivery is treated more sensitively. Any deficiencies,
inadequacies or errors can result in death. Therefore, the management process is carried out
with the idea of zero tolerance in health institutions which have many sub-units within the
body of cleaning and management. The idea of zero tolerance is the basis of the theory of
broken glass that emerges as a result of an experimental research. According to the theory, no
errors, flaws or offenses should be applied to the force of sanction without considering the
size. One-time recognition also results in the breakage of other windows. In addition, the
theory implies that the implementation of sanctioning power in the event of any undesired
situation will prevent the errors that may occur in the process. This will contribute to the
patient, staff and healthcare institutions and will have a positive impact on service provision.
The aim of this study is to examine the feasibility of the theory of broken glass in terms of its
applicability in the field of health management and to evaluate it from various perspectives.
Keywords: The broken Windows Theory, Health Management, Health Services, Health
Institutions
1.GİRİŞ
Etkili bir sağlık hizmeti sunmak, sağlık kurumlarının genel anlamda ortak amacıdır. Ancak
sağlık hizmet sunum sürecinde meydana gelen istenmedik olaylar bu amacı olumsuz şekilde
etkileyebilmektedir. Mevcut negatif durumların pozitif h}le gelebilmesini sağlamak için, sağlık
kurumlarında hasta güvenliği kültürünün var olması gerekmektedir. Negatif durumları ortaya
çıkmadan önleyebilmek ise, kırık camlar teorisi ile mümkündür. Herhangi bir istenmedik
durum karşısında boyutu dikkate alınmadan gerekli önlemin alınması kırık camlar teorisi,
mevcut olumsuzluktan ders çıkarmak ve tekrarlanmamasını sağlamak ise güvenlik kültürü
kapsamında yer almaktadır.
Güvenlik kültürü ile kırık camlar teorisinin kurumlarda oluşturulması ve yaygınlaştırılması
kaliteli sağlık hizmeti sunumunda önemli rol oynamaktadır. Sağlık hizmetlerinin temelini
hastanın güvenliği ve güvenliğe yönelik negatif unsurların ortadan kaldırılması
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oluşturmaktadır. Öte yandan küreselleşen dünya, gelişen teknoloji, hasta hakları vb. unsurlar
ile hastaların bilgi seviyeleri artmıştır. Bilgi seviyesi artan hasta, tedavi kapsamında birçok
unsuru sorgulayabilmekte ya da tedaviyi reddedebilmektedir. Kişi ya da sistem kaynaklı
meydana gelen hatalarda da hastalar gerekli yollara başvurarak hakkını savunmaktadır.
Güvenlik kültürünün kurumlarda oluşturulması ile ortaya çıkan hataların minimum seviyeye
indirgenmesi, hatalardan ders çıkarılması ve tekrarlanmaması amaçlanmaktadır. Kırık camlar
teorisinin kurumlarda oluşturulması ile de hata, kusur ya da suçun ortaya çıkmasına mahal
veren ilk toleransın sağlanmasını (ilk camın kırılmasını) engellemek amaçlanmaktadır.
Yukarıda yapılan değerlendirme bağlamında çalışmada, kırık camlar teorisinin sağlık yönetimi
alanında uygulanabilirliği çeşitli açılardan değerlendirilecektir. Elde edilen sonuçların sağlık
kurumları tarafından dikkate alınması ve bu bağlamda güvenli ve etik ortamın oluşturulması,
personel ve hastaların memnuniyet düzeylerinin artırılması ve buna bağlı olarak kurum
çıktılarının yükseltilmesi, çalışmanın önemini oluşturmaktadır.
2.KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Kırık camlar teorisi, 1969 yılında Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo tarafından yapılmış
bir deneyden esinlenerek oluşturulmuş bir teoridir. Teori, düzen içerisinde yer alan kamuya
açık alanlarda mevcut düzenin sürdürülmesi ve daha ciddi suçların önlenmesini
amaçlamaktadır. Belirtilen amaç kapsamında düzende ortaya çıkan bozulmalar, tekrar düzenli
h}le getirilerek düzen sağlanmaya çalışılmaktadır (https://antiksirlar.com/konular/kirikcamlar-teorisi.332/, 2016).
Zimbardo, plakası bulunmayan iki otomobili gelir düzeyleri farklı olan Bronx ve Kaliforniya
Palo Alto'da bulunan mahallelere bırakmıştır. Bronx'taki araba, "terk edildikten" birkaç dakika
sonra saldırıya uğramış ve yirmidört saat içerisinde araç değerini kaybetmiştir. Palo Alto'da
bulunan araca ise bir haftadan uzun süre kimse tarafından dokunulmamıştır. Daha sonra
Zimbardo aracın yanına bir balyoz ile giderek kasıtlı bir şekilde aracın tek camını kırmıştır.
Kısa süre sonra diğer insanlar tarafından araba kullanılamaz bir h}le getirilmiştir. Bu şekilde
herşeyin ilk camın kırılmasına bağlı olduğu düşüncesi var olmuş ve bu çerçevede teori
oluşmuştur (Doğan ve Sevinç, 2011: 30-31).
İlerleyen süreçte Wilson ve Kelling tarafından 1980’li yıllarda geliştirilen “kırık camlar teorisi”
güvenliğe yönelik uygulamalarda farklı bir yaklaşım oluşturmuştur. Kırık camlar teorisi, suçun
oluşmasında düzensizlik kavramının önemli rolüne dikkat çekmektedir. Teoriye göre, camları
kırık bir binanın bulunması ve camların tamir edilmemesi durumunda, kişiler tarafından diğer
camların kırılmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmektedir. Binadaki kırık camlar karşı tarafa
binayla ilgili sahipsizlik, denetimsizlik ile kontrolsüzlük duygularını ileterek suç işlemeye
teşvik etmektedir (Wilson ve Kelling, 1982:2-3). Dolayısıyla kırık camlar teorisi, kontrol,
denetim, bakım, ilgi eksikliği duygusu oluşturan yerlerin suç oluşturabileceğini ve belirtilen
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yerlere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etmektedir. Bu konuda toplumsal
yaşamda aydınlatılması yetersiz cadde ve sokakların, onarılmayan binaların ve yeterli güvenlik
önlemleri bulunmayan işletmelerin suça meylettirdiğini ve suçlularını cesaretlendirdiği
söylenebilmektedir (Doğan ve Sevinç, 2011: 30-31).
Çevreye zarar verme, dilencilik vb. gibi önemsiz görülen suçlara karşı herhangi bir önlem
alınmıyor ise, burada kamu düzenini bozmaya yönelik davranışlar artış gösterecektir. Önlem
alınmayan yerleşim alanlarında uyuşturucu, fuhuş vb. olaylar yaşanmaya başlayacak ve bu tarz
olaylara meyilli olmayan insanlar zamanla buradan ayrılacaktır. İfade edilen insanların
ayrılması ile ilerleyen süreçte belirtilen konuma suç işleme potansiyeli yüksek kişiler
yerleşecektir. Kısaca kırık camlar teorisi, daha büyük suçları önleme ve daha huzurlu bir
ortamı sağlayabilmenin ilk olarak küçük suçların işlenmesinin engellenmesine bağlı olduğunu
ifade etmektedir (Demir vd., 2011: 256-257).
Kırık camlar teorisi, sosyal ve fiziksel çevrede ortaya çıkan düzensizliklerin suç korkusu
üzerindeki etkisini ifade etmektedir. Kırık camlar teorisi kavramları Doran ve Less tarafından
Şekil 1’deki şekilde şematize edilmiştir (Doran ve Lees, 2005).
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Şekil 1. Kırık Camlar Döngüsü

Kırık camlar döngüsü modelinde kamusal uygulamaların eksik olması dikkat çekmektedir. Suç
korkusu, modelde yer alan diğer değişkenlerden doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilenen bir
değişkendir. Ayrıca toplumsal hayatta fiziksel ve sosyal geri çekilmeye sebebiyet vererek diğer
değişkenleri de etkileyen değişken olarak yer almaktadır. Döngüye göre (Bilen ve Büyüklü,
2018: 166-167);
 Toplum yaşamından fiziksel ve sosyal geri çekilme, sosyal denetim ve artan sosyal ve
fiziksel kabalıklar vasıtasıyla suç olayları ve suç korkusunu etkilemektedir.
 Suç olayları mahalle köhnemesinden doğrudan etkilenirken mahalle köhnemesi suç
olaylarını etkilemektedir.
 Mahalle köhnemesi suç korkusunu doğrudan ve suç olayları üzerinden etkilemektedir.
 Toplum yaşamından fiziksel ve sosyal geri çekilme suç korkusundan doğrudan
etkilenmektedir.
3.GÜVENLİK KÜLTÜRÜ KAVRAMI
Güvenlik kültürü; kurumun arz ettiği hizmetlere verdiği önemi ve güvenlik yönetimi
sürecindeki yeteneğini ve bu kapsamda üstlenmiş olduğu görevleri belirlemek, kişi ya da
örgüte ait değer, tutum, algı, yetenek ve davranış normları oluşturmak olarak tanımlanabilir
(Tütüncü, 2006: 288). Başka bir ifade ile güvenlik kültürü kurumlarda davranış şekillerini
oluşturmak amacıyla uygulanan kurallar kapsamında örgütsel yapılanmanın etkileşim
içerisinde bulunduğu, ortak değer ve inançları oluşturmaktır (Tak, 2010: 80).
3.1. Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik Kültürü Kavramı
Sağlık hizmetlerinde güvenlik kavramı özellikle son yıllarda gündemde daha fazla yer almasına
rağmen, eski çağlardan günümüze kadar varlığını sürdüren bir konudur. M.Ö. 1700’lerdeki
Hammurabi kanunlarında, hekimin hastasının hayatına son vermesi ya da tehlikeli bir
vaziyette yaralaması durumunda, her iki elinin kesileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde milattan
önceki dönemde yaşamış olan Galenos’un güvenlik ile ilgili sayabileceğimiz hekimlere
“öncelikle zarar verme” öğretisi ile Florance Nightingale “garip gelebilir ama bir hastanenin
hastaya ilk önce zarar vermemeye çalışması gerekir” şeklinde ifade ettiği düşüncesi güvenlik
kavramının önemine vurgu yapmaktadır (Altındiş, 2009: 30-32).
Yakın geçmişte ise, 29 Nisan 2009 tarihinde “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan
Güvenliği’nin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile hasta
güvenliği kavramı resmi olarak gündemde yerini almıştır. İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı 6
Nisan 2011 tarihinde tebliği yeniden düzenleyerek “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanmasına Dair Yönetmelik” şeklini almıştır. Yayımlanan tebliğ ve yönetmelik aracılığıyla
bütün sağlık kurumlarında, hasta ve personel güvenliği için güvenli hizmet sunumu ile güvenli
bir çevre oluşturulmasına, hizmet sunum aşamasında kalitenin arttırılıp, sağlık kurumlarında
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hasta ve personel için olası risklerin tespit edilmesine, belirlenen risklerin ortadan kaldırılması
için uygun olan yöntem ve tekniklerin belirlenip, hizmet içi eğitimler aracılığıyla hizmet sunum
süreci ve çalışma ortamında güvenliğin sağlanması ile sürdürülebilmesine yönelik usul ve
esaslar düzenlenmiştir (Kır Biçer vd., 2013: 15).
4. KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA UYGULANABİLİRLİĞİ
Sağlık bakım hizmetlerinin, çok boyutlu, karmaşık, devamlılık gerektiren ve sıfır hata
kapsamında gerçekleşmesi beklenen bir hizmet olması sebebiyle sistemin en önemli faktörü
hizmet üreten toplumun ortak kültürü ve davranışlarıdır. Sıfır tolerans ise Kırık Camlar
Teorisinin temelini oluşturmaktadır. Sıfır tolerans kapsamında sağlık hizmetleri, güvenlik
kültürü kapsamında gerçekleşebilmektedir. Etkili ve güçlü hasta güvenliği kültürünün
kurumlarda oluşturulmasında sağlık uzmanlarının katılımı ile isteği önem arz eden husustur.
Sağlık kurumlarında etkili ve verimli bir hasta güvenlik sisteminin oluşturulabilmesi için,
yapılan işlerin raporlama sistemi çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve sağlık bakım uzmanlarının
desteklenmesi gerekmektedir (Aydemir, 2015: 22-29).
Sağlık kurumlarında gerekli güvenlik kültürü şu unsurlar aracılığıyla oluşturulabilir ;
 Etkili Bir Raporlama ve Kayıt Sisteminin Kurulması
 Hastaya Yönelik Risklerin Belirlenmesi
 Sisteme Bağlı Hataların Belirlenmesi ve Çözüme Kavuşturulması
 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Daha Etkin Faydalanmak
 Sağlıklı/Hasta Birey ve Yakınlarının Sisteme Dahil Edilmesi
 Tıbbi Araç-Gereç ve Cihazların Bakımının Düzenli Olarak Yapılması
 Protokollerin ve Rehberlerin Geliştirilmesi
 İnsan Kaynaklarının Yönetimi
 Liderin Rolü
 Acil Sağlık Hizmeti ve Acil Servis
4.1.Etkili Bir Raporlama ve Kayıt Sisteminin Kurulması
Sağlık bakım sürecinde ve sistemlerinde ortaya çıkan hatalar sonucunda hasta güvenliği
üzerinde tehdit oluşturan olayların nedenlerinin tespit edilmesi ve çözümlenebilmesi amacıyla
olayların raporlanması ile kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Sağlık bakım sistemlerinde
ortaya çıkan ve hasta üzerinde tehdit oluşturan olayların sebeplerinin belirlenmesi ve
çözümlenebilmesi için, bu olayların raporlanması ile kayıt altında tutulması önem arz
etmektedir. Raporlama sistemlerinin yapılmasında esas amaç, sağlık profesyonelleri
tarafından ifade ve rapor edilen tıbbi hatalardan ders çıkararak ilerleyen süreçte nüks
edebilecek aynı hatalar için gerekli önlemlerin alınması ve ortaya çıkabilecek yeni hataları
engellemektir. Tutulan raporların çok yönlü şekilde incelenmesi, önlenebilir düzeyde olan
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hataların sebeplerini tespit etmede ve güvenli hasta uygulamaları için gerekli olan yolların
izlenmesi konusunda yardımcı olacaktır (Önler, 2010;Özata ve Aslan, 2010).
4.2.Hastaya Yönelik Risklerin Belirlenmesi
JCI’ın (Joint Commission International) 2002 raporuna göre yetmiş yaş ve üzerinde olan, acil
cerrahi uygulaması gerçekleştirilen, kronik ile bulaşıcı hastalığı bulunan, bağışıklık sistemi
baskılanmış, bilinci kapalı ve ruhsal problemi olan hastalar, diyaliz hastaları ile çocuk hastalar
yüksek riskli hastalar arasında yer almaktadır (Aydemir, 2015: 22-29). Yüksek risk grubunda
yer alan hastalar, sağlık bakım süreçlerinde kendilerini diğer bireylere kıyasla daha
savunmasız hissedebilmekte ve çevreye uyum sağlamakta zorluk yaşayabilmektedir. Bu
nedenle sağlık kurumları yüksek risk grubunda yer alan hasta bakımları gerçekleştirilirken
ortak bir politika ile yöntem geliştirilebilir (Öğün, 2008; Önler,2010).Etkili ve verimli bir hasta
güvenliği uygulaması sağlayabilmek için, ilk olarak sağlıklı/hasta bireyin kuruma geldiği ilk
andan itibaren kişiye yönelik risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi neticesinde
en uygun tedavi ve tetkiklerin uygulanması gerekmektedir (Özata ve Aslan, 2010).
4.3.Sisteme Bağlı Hataların Belirlenmesi ve Çözüme Kavuşturulması
Hasta güvenliği kültürü ve faaliyetleri kapsamında, sağlık bakım hizmeti sunum şeklinin kişi
hatalarını engelleyecek düzlemde tasarlanmışolması çok önemlidir (Aydemir, 2015: 2229).Organize olmuş ve iyi şekilde yapılandırılmış sağlık sistemleri hasta güvenliği üzerinde
daha az şekilde tehdit oluşturmasının yanı sıra ortaya çıkan hataların nedenlerini tespit
edebilme gücüne sahip olması gerekmektedir (Özata ve Aslan, 2010).Sağlık bakımında kaliteli
ve verimli hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek istihdam koşullarının iyileştirilmesine
bağlıdır. Sağlık personeli sayısının özellikle hemşire sayılarının yetersizliğinin hissedildiği
sağlık kurumlarında güvenli şekilde hasta güvenliğinden söz etmenin mümkün olmamasının
yanı sıra, iş yükü, iş alanı, sunulacak hizmetin karmaşık olması, hemşirelerin bilgi ve yetenek
düzeyi, görev ile yetki dağılımı da kaliteli hizmet sunumunda etki oluşturmaktadır. Konu ile
alakalı gerçekleştirilen bir araştırmada, kişi başına her gün için ek bir hemşire verilmesinin 30
günlük ölüm oranında %50’lik bir düşüş sağlamıştır. Belirtilen sonuç, doğru planlaması ve
uygulaması gerçekleştirilen insan gücü istihdamının hayat kurtarıcı nitelikte olduğuna işaret
etmektedir (Filiz, 2009).
4.4.Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Daha Etkin Faydalanmak
Bilgi ve iletişim teknolojileri günümüzde sağlık bakım sisteminde hasta güvenliği açısından
önemli katkılarda bulunmaktadır. Klinik karar sistemleri ile tanıların daha doğru bir şekilde
tespit edilmesi, ilaç doz ayarlama sistemlerinin katkısı ile de ilaç hataları minimuma
indirilebilmektedir. Bilgi işlem teknolojilerinin diğer bir katkısı da hataların rapor edilmesi
sürecinde zaman kazanmadır. Belirtilen sistemler hafıza ile bireylerin dikkatine olan ihtiyacı

1211

azaltması, bilgi giriş ve iletişim süreçlerini basitleştirmesi ile hasta güvenliğinin gelişmesi ve
yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır (Özata ve Aslan, 2010).
4.5.Sağlıklı/Hasta Birey ve Yakınlarının Sisteme Dahil Edilmesi
IOM’un (Instıtute of Medicine-Tıp Enstitüsü) 21. Yüzyıl sağlık sistemi için öneride bulunduğu
altı hedef içerisinde hasta merkezli bakım da yer almaktadır. Hasta merkezli bakımın temelini
sağlıklı/hasta kişinin değerleri, düşünceleri, gereksinimleri, öncelikleri saygılı ve duyarlı
olması oluşturmaktadır. Hasta merkezli bakımı sağlayabilmek için bireylerin sağlık bakım
sistemleri içerisinde yer almaları ve kendi bakımlarına katılım hususunda desteklenmeleri
önem arz etmektedir (Filiz, 2009).Sağlıklı ya da hasta kişilerin herhangi bir sağlık kurumuna
geldiklerinde çekinme, heyecan ya da utanma gibi sebepler ile soru soramadıkları çeşitli
çalışmalar ile desteklenmiş olup, bu kapsamda JCI (2002) tıbbi hataları engellemede kişilerin
de rol almalarını sağlamak için bir kampanya düzenlemiştir. “Speak Up” olarak adlandırılan bu
çalışmada, toplumun kendi sağlıkları hakkında hizmet sunan sağlık personeline soru
sormaları, daha detaylı bilgi almaları konusunda sağlık personeline danışmaları dolayısıyla
kendi sağlıkları ile ilişkili olan tüm süreçlerde yer almaları beklenmektedir (Aydemir, 2015:
22-29).
4.6.Tıbbi Araç-Gereç ve Cihazların Bakımının Düzenli Olarak Yapılması
Teknolojik gelişmeler, yaşamın tüm süreçlerinde olduğu gibi sağlık kapsamında da birçok
yenilik ve kolaylık sağlamasının yanı sıra güvenlik kapsamında da gelişmelerin oluşmasına
sebebiyet vermiştir. Tıbbi araç gereçlerin teknolojik özellikleri yenilenmeden günümüzde
bireylere sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilememektedir. Buna karşın kişinin tanı, tedavi ve
bakım sürecinde faydalanılan araç-gereç ile ekipmanların yanlış kullanımı ise hasta güvenliği
üzerinde tehdit oluşturabilmektedir (Aydemir, 2015: 22-29).
Sağlık bakımının gerçekleştirilmeden önce kullanılacak ekipmanların çalışır halde bulunması
ve ekipmanların uzman ya da tecrübeli kişiler tarafından kullanımının gerçekleştirilmesi
önemlidir. Kuruma yeni bir ekipman alındığında ekipmanı kullanacak sağlık personelinin
hizmet içi eğitim alması gerekmektedir. Sağlık hizmeti sunum sürecinde ise kullanılan
malzemenin güvenliği hususunda ortaya herhangi bir şüphe çıktığında ise mevcut malzemeler
kullanılmamalıdır. Ayrıca tıbbi araç-gereç ile malzemelerin kullanımı sürecinde güvenlik
tehlikesi oluşturmaması bakımından periyodik süreler ile kontrolleri gerçekleştirilmelidir
(Aydemir, 2015: 22-29; Öğün, 2008).
4.7.Protokollerin ve Rehberlerin Geliştirilmesi
Hasta güvenliğini sağlamanın diğer bir yolu da günlük faaliyetler sırasında kişi hafızasına
dayalı olan işlemleri azaltıcı protokol ile rehberlerin kullanılmasıdır. Acil servis gibi yüksek
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risk taşıyan karışık ve yoğun alanlarda hafıza yerine protokol ile rehberlerin kullanımı hata
oranlarının azalmasına katkıda bulunabilmektedir (WHO, 2008).
4.8.İnsan Kaynaklarının Yönetimi
Hasta güvenliği üzerinde etki oluşturan en önemli faktörlerden biri de insan gücünün doğru
planlamasıdır. Sağlık bakım sisteminde insan gücü yetersizliği, kişi başına düşen iş yükü
fazlalığı, personelin stres içerisinde bulunması, sağlık faaliyetlerinde hataların artmasına
sebebiyet vermektedir (Önler, 2010).Belirli bir seviyede ve kabul edilebilir olan stres, kişinin
veriminin artışına katkıda bulunurken, aşırı stres psikolojik problemler ile birlikte verimi
azaltmakta, hasta ve personel güvenliği üzerinde tehdit oluşturmaktadır (Aydemir, 2015: 2229).Hasta güvenliğinde tehlike oluşturan olayları engellemek ya da minimum seviyeye
indirmek için çevre ve kişi ile ilgili faktörler tespit edilmeli, bu konuda gerekli önlemler
alınmalıdır (Çakır, 2007).Söz konusu amaçları gerçekleştirebilmek için tüm sağlık
profesyonellerinin eğitim programlarına katılımları gerçekleştirilmeli, hasta güvenliği
üzerinde tehdit oluşturan olası durumlara karşı personelin farkındalık seviyeleri artırılmalıdır
(Önler, 2010).
4.9.Liderin Rolü
Sağlık kurumlarında hasta güvenliği kültürü geliştirilirken liderlere gereksinim duyulmaktadır.
Sağlık kurumlarının öncelikli amacı liderlerin hasta güvenlik kültürünü benimsemeleridir
(Önler, 2010).Liderlik, belirli bir amaç çerçevesinde bir grup insanı toplama ve amaçları
gerçekleştirmek amacıyla onları harekete geçiren bilgi ve becerilerinin toplamı olarak
tanımlanabilir. Sağlıklı/hasta kişilerin bakımı konusunda yükümlülüğü bulunan hemşirelerin
her biri lider olarak düşünülmelidir (Çakır, 2007). Hasta güvenliği faaliyetlerinde lider olarak
bulunan hemşireler güvenli olmayan hasta güvenliği faaliyetlerini sorgulayarak durumu
engellemeye yönelik çalışmalarda bulunabilirler (Çakır, 2007).
ABD’de hasta güvenliği kapsamında gerçekleştirilen bir çalışmada, hemşirelerin hekim ve
eczacılar tarafından gerçekleşen hataları, sağlık/hasta birey üzerinde zarar oluşturmadan önce
%86 oranında önleyebildikleri bildirilmiştir. Bu bağlamda ICN’inin (International Council of
Nurses- Uluslararası Hemşireler Birliği) de ifade ettiği gibi hemşirelik faaliyetleri, hasta
güvenliği ile kaliteli sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesinde anahtar rol
oynamaktadır (Aydemir, 2015: 22-29).
4.10.Acil Sağlık Hizmeti ve Acil Servis
Bireyler aciliyet gerektiren ya da gerektirmeyen birçok sebep ile acil servise gelmekte ve bu
nedenle de servislerde yığılma, karmaşa ve huzursuzluk gibi istenmeyen durumlar
yaşayabilmektedir. Acil servislerde diğer servislere nispeten ani ve beklenmedik bir durum ile
karşı karşıya kalınması klinik belirti ve bulguların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Acil
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üniteleri kişi ve yakınları için yabancı bir ortamdır. Yabancı ortamda yer alma araç sesleri,
ortamın gürültüsü ve tıbbi terminoloji gibi nedenler de kişilerde durumun ciddi olduğu
düşüncesine neden olabilmektedir. Bu hususta birey ile ailesinde sinir, korku, stres gibi duygu
karmaşaları sonucunda öfke oluşabilir. Bununla birlikte acil servislerde hizmet veren sağlık
personelleri de uzun süreli ve yoğun bir alanda çalışmış olma nedenleri ile sinirli ve gergin
olabilirler. Sağlık personeli duygularını birey ile ailesine yansıtabilir ve bu hususta hasta
güvenliği üzerinde negatif etki oluşturabilir (Bulut, 2006).
IOM tarafından 2006’da yayınlanan raporda ile acil servis ünitelerinde oluşan kalabalığın hasta
güvenliği bakımından risk oluşturduğunu ve sağlık bakım uzmanları tarafından hata yapma
olasılığını yükselttiği ifade edilmiştir (Aydemir, 2015: 22-29).Bununla birlikte literatürde acil
serviste güvenlik üzerinde tehdit oluşturan faktörler; aşırı kalabalık, sağlık personeli
yetersizliği, hasta ile ailesinin beklenti ve ihtiyaçlarının yüksek olması, acil servisin fiziksel
sorunları, kaynak kıtlığı ve evrak denetlemelerinin fazlalığı olarak belirtilmiştir (Çevik, 2003).
Sağlık bakımı sunan kurumlarda bulunan tüm personelinin tıbbi hatalar ile karşılaşma
ihtimalleri oldukça yüksektir. Bu sebeple kurumsal kültür kapsamında personel arasında güçlü
bir hasta güvenliği düşüncesi ve kültürü oluşturulmalıdır. Bu amaçla sağlık hizmeti sunan
kurumlarda, yüksek risk içeren faaliyetler tespit edilmeli, tıbbi hataların çekinme ve korku
duygusu içermeden bildirilebildiği bir alan oluşturulmalı ve hasta güvenliği için yeterli kaynak
ayrımı yapılmalıdır (Çırpı vd., 2008).
Güvenlik kültürünün oluşturulmasından sonra yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması şu aşamalar aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir (Tunçel, 2013) ;
1.Güvenlik Kültürü Hakkında Personelin Yeterli Bilgi Sahibi Olması
 Güvenlik Kültürü Eğitimleri
 Uygulamalarda Aktif Yer Alma
2.Hataların Tespiti
 Belirleme
 Kabul Etme
 Raporlama
 İlgili Kişilere Aktarma
 Etkili bir raporlama sistemi
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Güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına rağmen ortaya çıkan güvenlik ihlali
durumlarında süreçlerde ortaya çıkan sorunlar tahmin edilip oluşmasını önleyen çözümler
geliştirilebilir veya sorunların asıl sebebini bilmek amacıyla araştırılıp tekrardan ortaya
çıkmasına engel olunabilir. İfade edilen amaç için gerekli olan araçlar sistem yaklaşımıyla
birleşen bir köprüdür (Avcı ve Aktan, 2015: 52).
Bu yöntemler düzeltici uygulamalar üzerine kurgulanmış ve aşağıda ifade edilmiştir (Avcı ve
Aktan, 2015: 52) ;
Retrospektif Olay Analizleri: Meydana gelmiş olayların gerisine, geçmişine bakmaktır.
Kritik Olay Analizi/Kök Neden Analizi: Oluşan sorunun esas sebebi, nedensel faktörleri ya
da nedenlerin kökündeki problemi tespit edip yazılı şekile getirmeye aracı olan bir araçtır.
Hastaların ciddi ya da yıkıcı zararlara maruz kaldığı durumlarda, gerçek kök nedenleri
tanımlamaya yönelik derin bir soruşturma yapılması gerekmektedir. Böylece hata ortaya
çıktığında örgütsel süreçteki genel sebeplerden, klinik süre zarfında oluşan özel nedenlere
indirgenerek süreçlerde potansiyel iyileştirmeler yapılabilir. Bir vahim olay durumunda, sağlık
bakım organizasyonlarının olaydaki kök sebepleri amaçlayan risk azaltma stratejileri
uygulama ve belirtilen girişimlerin sonuçlarını ya da etkililiklerini ölçmeleri gerekmektedir. Bu
analiz türü kişisel performansa değil, ilk olarak sistemlere ya da süreçlere odaklanmaktadır.
Pareto Çizelgeleri: Herhangi bir sebepten ötürü ortaya çıkan problem hakkındaki gerekli
bilgileri topladıktan sonra, iyileştirme çalışmalarının önceliklerini belirleme hususunda
yardımcı olma ve yüksek getirisi olan alanlardaki aktivitelere odaklanabilmek amacıyla pareto
grafiği kullanılabilir. Pareto grafiği, çubuk grafikler aracılığı ile verileri azalan düzende
gösteren ve çizgi grafikler aracılığıyla da soldan sağa okunduğunda kümülatif toplamları
gösteren basit bir grafiktir. Bu çizelgeler, baskın olan sebepleri, iki neden arasındaki ilişkiyi
veya diğer değişkenleri tanımlamaya yardımcı olmaktadır.
Balık Kılçığı Diyagramı: Sebep ve etki diyagramı olarak da ifade edilen bu diyagram, yapısal
süreçte oluşan bir problemin olası sebeplerini organize ve ifade etmek için kullanılan bir
araçtır. Bu diyagram bir balığı anımsattığı için (problem baş kısmını sebepler de kemikleri
temsil eder) balık kılçığı diyagramı olarak bilinmektedir (Avcı ve Aktan, 2015: 52).

5. SONUÇ
Güvenli bir sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilebilmesinde tutum ve davranışlar, önemli
rol oynamaktadır. İlk hatanın ortaya çıkmasında oluşan zararlar ya da can kaybı karşısında
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ortaya çıkan hatanın örtbas edilmesi suç
kavramının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Suç kavramının ortaya çıkması ise, Kırık
Camlar Teorisinde de ifade edildiği gibi ilk camın kırılması ile diğer camların kırılmasına neden
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olmaktadır. Dolayısıyla yaşanılan durum psikolojik olarak diğer personel açısından suça teşvik
ve temel oluşturacaktır.
Bu bağlamda yapılması gereken, ceza sisteminin yanı sıra problemin çıkış noktasının
araştırılması eksikliklerin, yanlışların tespit edilmesi ile ders çıkarılmasıdır. Ortaya çıkan hata
sonucunda öğrenilen yanlış ve eksiklikler kapsamında personel eğitilmelidir. Personelin
eğitilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, ilerleyen süreçte başka hataların ortaya çıkmasını
engelleyecektir. Güvenlik düzenlemeleri ile yaptırım gücünün uygulanması ise personel
açısından “kırık camlar teorisinde” ifade edildiği gibi suça teşvik duygusunu minimum
seviyeye indirecektir.
Literatür taraması ve teorik alt yapıya göre; geçmişten günümüze kadar varlığını sürdüren ve
her geçen gün değerini artıran hasta güvenliği kültürünün ve kırık camlar teorisinin, sağlık
kurumları açısından önemini koruyan kavramlar olduğu söylenebilir. Bu kavramlar, bugün
sağlık kurumlarında oluşan gerek hasta gerekse de personel odaklı ortaya çıkan birçok
problemin çözüm yollarını bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla hasta güvenliği kültürü
ve kırık camlar teorisinin sağlık kurumlarında uygulanması ve yaygınlaştırılması ile birlikte
üzerinde çalışılmış birçok bağımlı-bağımsız değişkenlerden pozitif sonuçlar elde edilebilir.
Hasta memnuniyeti, iş tatmini, örgütsel bağlılık, imaj, kurumsal itibar, liyakat, kalite vb. birçok
değişken bu hususa örnek olarak verilebilir.
Bu değişkenler hasta, çalışan ve güvenlik kültürü kapsamında değerlendirilirse şu şekilde bir
seri düşünülebilir;
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Yukarıda ifade edilen değişkenleri hasta, personel, sağlık yönetimi ve güvenlik kültürü
kapsamında değerlendirirsek;
İşe alınan personelin görev yeri belirlenirken, yalnızca eğitim seviyesi değil aynı zamanda
kişisel özelikleri, yetenekleri ve becerileri de göz önünde bulundurularak liyakata bağlı bir
yönetim sergilenirse; söz konusu personelin becerilerine uygun işi yerine getirmesinden ötürü
örgütsel bağlılığı artacaktır. Görev yaptığı kuruma olan bağlılığı artan personel, belirli bir süre
sonra yaptığı işten tatmin olacaktır. İşinden tatmin olan personel ise, görevini severek yerine
getirecek dolayısıyla kaliteli bir hizmet sunumu gerçekleştirecektir.
Kaliteli hizmet sunumunun gerçekleştirildiği sağlık kurumundan hizmet alan hastaların
memnuniyet seviyesi artacaktır. Memnuniyeti artış gösteren hastaların, gerek ağızdan ağıza
gerek farklı pazarlama teknikleri ile bu hususu yakınlarına aktarmaları sonucunda söz konusu
sağlık kurumunun toplum nezdinde kurumsal itibarı artış gösterecektir. Kurumsal itibarın
artışı belirli bir süre sonra sağlık kurumunun toplumun zihinlerinde var olan imajı üzerinde
pozitif etki oluşturacaktır. Dolayısıyla sağlık yönetiminde kırık camlar teorisinin
uygulanmasının, hasta, personel ve kurum açısından pozitif sonuçlar kazandırdığı söylenebilir.
Yukarıda sayılan sebepler neticesinde açıklanan kırık camlar teorisine göre sağlık
kurumlarında güvenlik kültürünün sağlanması, hasta, personel ve hastane açısından çeşitli
katkılar oluşturacaktır. Ortaya çıkan katkılar, herkes açısından erişilebilir bir kurumun
varlığını ortaya çıkaracaktır. Erişilebilir bir kurum çatısı altında koordineli bir hizmet sunumu
gerçekleştirilecektir. Koordinasyon eksikliğinin ortaya çıkmaması ile de sağlık hizmetleri, etkili
ve verimli bir şekilde yönetilebilecektir. Ayrıca tüketicilerin zihinlerinde kurumun sahip
olduğu değeri artırabilmenin de kırık camlar teorisi ile mümkün olabileceği düşünülmektedir.
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RUMİNATİF DÜŞÜNCE BİÇİMİ VE ÜSTBİLİŞSEL MODEL AÇISINDAN DEPRESYONUN
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DERLEME
Rojin YAZAR*
ÖZET
Üstbiliş, öğrenme süreci boyunca kullanılan ve bilişsel süreçlerin aktif olarak 1bireylerin
kontrolü d}hilinde işlediği yüksek mertebe bir düşünme sistemidir. Bilişsel faaliyetlerin
izlenmesi, düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolünü içeren üstbiliş kavramı bilişsel
süreçler hakkında edinilen bilgiler anlamına gelir. Kısaca zihnin içeriğinde var olan düşünce
içeriğinden farklı olarak ''Düşünce Süreçleri Üzerine Düşünme'' şeklinde tanımlanan üstbilişsel
yaklaşım, zihnin işlev ve olaylarının bir amaç doğrultusunda yönlendirilmesini sağlar. Bu
sistemde meydana gelen sapmalar çeşitli psikopatolojilerin gelişmesine neden olur ve
olayların değerlendirilmesini etkileyerek bireylerde işlevsel olmayan şekilde bir düşünme tarzı
gelişmesine yol açar. Bu tarzda bir düşünce sistemine sahip olan bireylerin verdikleri tepkiler
yaşantılarını depresif düzeyde algılayışlarını etkiler; duygu ve düşüncelerinin olumsuz şekilde
algılanması, sürmesi ve tekrarlanmasına sebep olur. Depresif belirtilerin ortaya çıkma
sürecinden ziyade, devam etmesi ve klinik tabloda seyretmesini açıklayan depresyonun
üstbilişsel modeline göre; olumsuz yaşantı karşısında bireyler bunun anlamı ve sebebine dair
devamlı olarak düşünecek olmanın yaşadıkları olumsuzluğu gidereceğine dair olumlu inanışa
sahip olurlar. Olumsuz durum, yaşantı veya duyguyu tekrarlı olarak düşünme şeklinde
tanımlanan Ruminatif düşünme biçiminin depresif durumu ortadan kaldıracağını yönelik
"Olumlu İnanışlar" devreye girer. Ruminasyon, üstbilişsel bir başa çıkma mekanizması olarak
kullanılmaya başlar. Fakat ruminatif düşünme biçimi tekrarlı bir döngü şeklinde ilerlediği için
amaçlanan olumlu etkiyi ortaya çıkarmaz ve ruminasyonlar günden güne artarak ilerler. Bu
durum da kişide ruminasyonların kontrol edilmesi imk}nsız bir durum olduğuna ilişkin
"Olumsuz Üstbilişsel İnançlar"’ın gelişmesine neden olur. Ortaya çıkan ruminatif düşünme
biçimi ve olumsuz üstbilişsel inançlar depresif durumun ilerlemesine, kişinin hayatında yıkıcı
kişilerarası ve sosyal ilişkilere sebep olarak depresif belirtilerin klinik boyuta dönüşmesine yol
açar. Bu çalışmada, ruminatif düşünce biçimi ile üstbilişsel model açısından depresyonun
incelenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar derlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, ruminasyon, depresyon
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A SURVEY OF ANALYZING DEPRESSION IN TERMS OF RUMINATIVE WAY OF THINKING
AND METACOGNITIVE MODEL
Abstract
Metacognition is a system of higher order thinking that is used throughout the learning
process and where cognitive processes actively operate within the control of individuals. The
concept of metacognition, including the monitoring, regulation, evaluation and control of
cognitive activities, refers to information acquired on cognitive processes. In short, different
from the thought content in the mind metacognition can be described as 'Thinking about
Thought Processes' and it provides the orientation of functions and events of the mind for a
purpose. Deviations in this system cause the development of various psychopathologies and
influencing the evaluation of events leads to the development of a non-functional way of
thinking in individuals. Individuals who have such a system of thought influence their
perception of their experiences at a depressive level; it causes negative perception, emotion
and repetition of feelings and thoughts. According to the metacognitive model of depression,
which explains the continuation of the depressive symptoms rather than the occurrence of
depressive symptoms; In the face of negative experience, individuals will have positive belief
that if they constantly think about the negativity, it can reduce, in time. “Positive Beliefs” are
stepped in that the ruminative way of thinking that can be described as repetitively thinking
the negative situation, experience and feeling will remove the depressive situation.
Rumination begins to be used as a metacognitive coping mechanism. However, as the
ruminative way of thinking proceeds in the form of a repeating cycle, it does not reveal the
intended positive effect, and the ruminations increase day by day. This situation leads to the
development of "Negative Metacognitive Beliefs" in which the ruminations are impossible to
control. The resulting ruminative thinking and negative metacognitive beliefs lead to the
progression of the depressive condition, the transformation of depressive symptoms into a
clinical dimension by causing destructive interpersonal and social relationships in the person's
life. In this survey, studies on the investigation of depression in terms of ruminative thought
and metacognitive model will be surveyed.
Keywords: Metacognition, rumination, depression
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1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılında açıkladığı verilere göre dünya genelinde 322 milyon,
Türkiye ‘de ise 3 milyondan fazla kişi depresyon tanısı ile takip edilmektedir. Depresyonun
günümüzde görülme oranı en yüksek olan ruhsal problemlerden biri olmasının yanı sıra,
günlük yaşam kalitesini de olumsuz etkilediği bilinmektedir (www.who.int, 2018).
Depresyonun tedavi süreci boyunca farmakoterapi ve bunun yanı sıra bilişsel davranışçı
terapiler kullanılmaktadır. Özellikle bilişsel-davranışçı terapilerin tedavi yöntemi olarak
kullanıldığı vakalarda, depresyonun tekrar görülme sıklığı açısından farmakolojik tedaviye
göre daha iyi sonuçlar alındığı dikkat çekmektedir(Kaya ve Kaya, 2007:3-10). Bu bağlamda
bakıldığında alanyazında depresyonun bilişsel model çerçevesinde ele alındığı çalışmaların
arttığı görülmektedir. Bununla birlikte bilişsel yaklaşımın psikolojik bozuklukları incelerken
düşüncelerin içeriğine odaklanması, bilişsel süreçleri geri planda bırakması bilişsel modellerin
sınırlı bir yaklaşım ile ilerlediği şeklinde yorumlanmaya başlanmıştır (Antonuccio, Danton ve
DeNelsky, 1995:574-585). Bilişsel tabloda yakın zamana kadar üzerinde sık durulmamış olan
düşüncelerin değerlendirilmesi, denetlenmesi amacıyla kullanılan stratejileri, diğer bir ifadeyle
bilişsel süreçleri yöneten ve bilişin içeriğini oluşturan üstbilişler yeni ve güncel bir yaklaşım
olarak psikolojik problemleri anlamada kullanılmaya başlanmıştır(Papageorgiou ve Wells,
1999:156-162). Üstbiliş ilk olarak Flavell (1979) ‘in tanımladığı ardından üzerine çeşitli
araştırmalar yapılarak birçok alana yeni perspektif kazandıran bir yaklaşımdır(Wells ve
Ctwright-Hatton,2004:385-396). Genel bir yargı ile üstbiliş, bilişin yönlerini değerlendirmeyi,
kontrol etmeyi sağlayan bilişsel süreçtir(Koç, 2017:34-43). Burada vurgulanan temel nokta
kişinin kendi bilişine yönelik sahip olduğu bilgi veya farkındalıktır(Moses ve Baird, 1999:533535). Kısaca ‘’ düşünme üstüne düşünme’’ şeklinde tanımlanan üstbiliş bilişsel süreçlerin
uyum içerisinde ve işlevsel olarak çalışmasını sağlar. Dolayısıyla bu sistemde meydana gelen
sapmalar psikopatolojilerin gelişmesinde rol oynar(Brown, 1978:Vol.1).
Yapılan çalışmaların bireylerin sahip olduğu üstbilişsel özellikler ve görülen psikolojik
bozuklukların şiddeti, türü ile bir bağlantı olduğu görülmektedir(Wells ve CtwrightHatton,2004:385-396). Depresyon ve üstbiliş ilişkisi incelendiğinde özellikle nükseden
depresyonlar ve bu nükslerin gerçekleşmesinde önemli bir role sahip olan ruminasyona
odaklanılmaktadır(Morrison ve Wells, 2003:251-256). Ruminasyonda temel olarak görülen
bireylerin pasif bir şekilde devamlı olarak olumsuz duygu durumları hakkında düşünmeleridir.
Bu durum depresif belirtileri şiddetlendirir ve buna ek olarak olumsuz durum ile
karşılaşıldığında bunun üzerine uzun süre ve tekrarlı olarak düşünüyor olmak ruminasyona
yönelik olumlu üstbilişsel inanışların gelişmesine yol açar(Papageorgiou ve Wells, 2001:1326). Böylece kişi ruminasyonu bir başa çıkma tekniği olarak kullanmaya başlar fakat beklenen
baş edebilme etkisi görülmeyince ruminasyonlar artar ve kişinin ruminasyon ile ilgili olarak
zararlı ve kontrol edilmesi imk}nsız olduğuna yönelik olumsuz inanışların gelişmesine sebep
olur(Papageorgiou ve Wells, 2003:261-273). Depresyonun üstbilişsel model açısından
incelenmesi, depresyonu başlatan etkenlerden ziyade belirtilerin şiddetini arttıran
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ruminasyonlara ve devreye giren olumlu – olumsuz üstbilişsel inançlara odaklanılarak
olumsuz durum karşısında kişinin depresif belirtilerin klinik boyuta dönüşerek yol açtığı
olumsuz etkilere ışık tutmuştur. Yapılan bu derlemede bu alanda yapılmış çalışmalar
incelenecektir.
1.1. Üstbiliş Nedir?
İlk defa Flavell (1979) tarafından tanımlandığı kabul edilen düşünme üstüne düşünme faaliyeti
olarak da tanımlanır(Yılmaz, 2016:100-9). Üstbilişi biliş ile ayıran nokta biliş algılama,
hatırlama, anlamlandırma gibi zihinsel faaliyetleri içerirken, üstbiliş kişinin kendi
anlamlandırma süreci, hatırlama ve algılama gibi süreçleri üzerine düşünmeyi içerir(Karakelle
ve Saraç, 2010:45-60). Diğer bir ifadeyle üstbiliş sahip olunan bilişsel süreçlere dair bilgilerin
bu süreçlerin denetlenmesi için kullanılmasıdır. Üstbilişe ait iki yapı olan “üstbilişsel bilgi ”
kişinin kendi bilişi hakkında sahip olduğu bilgiyi ifade eder(Garner ve Alexander,189:143158). “Üstbilişsel düzenleme ” ise bilişin koordine edilmesini sağlayan süreçlerden oluşur. Ve
bu süreçler de bilişsel izleme ve bilişsel kontrol olarak tanımlanır(Flavell, 1979:906-911).
İzleme kişinin belleği veya bilişine dair çıkarımlarda bulunması; kontrol ise üstbilişsel
yargılamalar sonucu düşünce ve davranışların seçilip belirlenmesini ifade eder(Nelson,
1990:125-173). Örnek olarak hangi durumun üzüntü veya kaygı oluşturacağını bilmek kişinin
üstbilişsel bilgisidir. Olumsuz bir durum karşısında (kayıp yaşantısı, travma, başarısızlık gibi )
bilişsel izleme ile yaşadığı durumun kendisinde üzüntü veya çökkünlüğe yol açtığını bilişsel
süreçlerini değerlendirerek fark eder. Yaşadığı olumsuz duygu durumu durdurmayı,
sürdürmeyi, ya da değiştirmeyi bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde tercih eder ve bilişsel kontrol
ile bu eyleme geçer. Bu sistem kişinin olumsuz bir durum ile karşılaştığında ne şekilde
düşünüp hissedeceği ile ilgili bilgi sahibi olmasını ve buna uygun olarak kendi bilişini
değerlendirip günlük yaşam işlevselliğini bozmayacak şekilde tutum ve davranışlar edinmesini
sağlar. Bu sebeple bu sistemde meydana gelen sapmalar psikopatalojilerin gelişmesine sebep
olur.
1.2. Depresyonda Üstbilişsel İnanışlar ve Ruminasyon
Depresyonun üstbilişsel açıdan incelendiği modele göre ruminatif düşünme biçimi depresif
bozukluklarda görülen temel bilişsel özelliktir(Reder ve Schunn, 1996:45-78). Yine aynı
modele göre kişinin duygusal olarak çıkmazda hissetmesi ve mevcut depresif duygu
durumundan çıkamaması aslında üstbilişleri sebebiyle yaşadığı deneyimleri yorumlayış tarzı
ve geliştirdiği tepkilerden kaynaklanır. Burada önemli olarak karşımıza çıkan kişinin
ruminasyonlara yönelik pozitif ve negatif üstbilişsel inançlara sahip olmasıdır. Wells ve
Matthew (1994) tarafından ruminasyonun temel olarak görüldüğü duygusal bozuklukların
üstbilişsel olarak incelendiği Kendini Düzenleyici Yürütücü İşlevler Model ( S-REF: SelfRegulatory Executive Function Model) ‘ine göre kişinin sahip olduğu üstbilişsel inançlar
olayları değerlendirmeyi ve kullandığı bilişsel stratejileri etkiler. Örneğin ruminatif
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düşünmeye yönelik olumlu üstbilişsel inançlar kişinin olumsuz düşüncelere ruminasyon
yaparak tepki vermesine yol açar ve bilişsel dikkat sendromu oluşur. Kişinin kendi bilişine
odaklı olarak oluşan bu dikkat ile tekrarlı düşünceler kısır bir döngü haline gelir. Özet olarak
sendrom katı, kronik bir dikkat sonucu oluşan bilişsel işlevsellikte azalma ve işlevsel olmayan
inançların artması ile oluşan ruminasyonları açıklar.
Papageorgiou ve Wells (2003) ise S-REF modelini temel alarak ruminasyona dair olumlu
üstbilişsel inançların depresif duygu durum içinde ruminasyon yapma eğilimini arttırdığını
belirtmişlerdir. Buna göre ruminasyon şiddeti arttıkça depresif durumun etkisi de artar;
bununla birlikte ruminasyona yönelik olumsuz inançlar da devreye girerek iki farklı yoldan
etki eder. İlk etki “kontrol edilmezlik ” ve “zarar görme ” inanışıdır. Kişi ruminasyonlarını
kontrol edilmesi imk}nsız bir durum olarak algılayarak zarar göreceğine yönelik yoğun
duygular içine girer. İkinci etki ise “kişilerarası ve sosyal” ilişkilere yönelik inanışlardır. Bu etki
de kişide ruminasyonları sonucu insanlar tarafından dışlanacağı ile ilgili inanışlara yol açarak
içinde bulunduğu depresif durumun artarak ilerlemesine yol açar. Özetle kişi olumsuz durum
karşısında pozitif üstbilişsel inançlar sayesinde ruminasyonu bir başa çıkma stratejisi olarak
kullanmaya başlar ve zamanla beklenen etki gerçekleşmeyince depresif belirti şiddeti artarak
ruminasyona yönelik olumsuz üstbilişsel inanışlar devreye girerek depresif belirtilerin devam
etmesine yol açar. Tüm bu verilere ek olarak Papageorgiou ve Wells (2003) modellerinin
bulguların bulguların depresyon hastaları elde edilen sonuçlar olduğunu; sağlıklı bireylerde
kısmi farklılıkların olabileceğini ve daha çok araştırma yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Klinik olmayan örneklem ile çalışılan ve “kendilik farklılıkları kuramı “ temelinde yapılan
çalışmada ise ideal kendilik ve mevcut kendilik arasındaki farklılaşma ile baş edebilme
yöntemi olarak pozitif üstbilişlerin kullanıldığı saptanmıştır(Papageorgiou ve Wells, 2003:261273). Sağlıklı bireyler üzerinde pozitif ruminasyon davranışının bu şekilde geliştiği
görülmüştür. Bu çalışma ile örneklemin sağlıklı bireylerden oluşması yönüyle benzerlik
taşıyan Türkiye ‘deki bir üniversite örneklemi üzerinde yapılan çalışma ile elde edilen sonuçlar
derlenen çalışmalar bölümünde incelenmiştir.

2.DERLENEN ÇALIŞAMALAR
2.1. Depresyonun Üstbilişsel Modelinin Türkiye'deki Bir Üniversite Öğrencisi
Örnekleminde İncelenmesi
Depresyonun üstbilişsel modelinin Türkiye'deki bir üniversite öğrencisi örnekleminde
incelenmesi adlı çalışma Adviye Esin Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışmadır.
Yapılma çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Etik Kurulunun onayı alınarak
örneklem olarak seçilen 305 üniversite öğrencisine hazırlanmış olan araştırma anketlerinin
İnternet ortamında doldurulması sağlanmıştır. Araştırmanın temel amacı depresyonun
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incelenmesinde güncel bir yaklaşım olarak görülen üstbilişsel modeli kültürümüze ait olan bir
veri seti üzerinde incelemektir. 167 kadın ve 138 erkek öğrencinin yer aldığı örneklem
grubundaki bireylerin boylamsal bir araştırma projesinin birinci aşamasında yer aldıkları
vurgulanmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak Beck Depresyon Ölçeği, Ruminatif
Tepkiler Ölçeği-kısa formu, Ruminasyon ile ilgili olumlu inanışlar Ölçeği, Ruminasyon ile ilgili
olumsuz inanışlar ölçeği ve Üst Bilişler Ölçeği - 30 kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgular incelendiğinde verilerin Papageorgiou ve Wells(2003) tarafından
yapısallaştırılan özgün modele göre incelenip değerlendirildiği ve alanyazındaki diğer
araştırmalarla da karşılaştırılarak sonuçların tutarlılığının incelendiği görülmüştür. İlgili
modelde yer alan ruminatif düşünmenin yaşanan depresif durumu ortadan kaldıracağına
yönelik olumlu üstbilişsel inanışların ruminasyon eğilimini arttırdığına, bunun da
depresyonun sürmesine yol açtığı sonucu çalışmadan elde edilen verilerle de örtüşmektedir.
Bu bulgunun özgün modele uygunluğunun yanı sıra farklı ülkelerde yapılan kültürler arası
araştırmalar ile elde edilen sonuçlarıyla da tutarlı olduğu belirtilmiştir. Bir diğer bulgu şudur
ki modelde ruminasyonların depresyona dolaylı olarak sebep olduğu ileri sürülmüştür; fakat
üniversitesi öğrencisi örnekleminden elde edilen bulgulara göre ruminasyonların düzeyinin
var olan depresyonun açıklanmasına doğrudan katkıda bulunduğu görülmüştür. Buna ek
olarak daha sonraki süreçte Wells(2009)'in ayrıntılandırarak sunduğu depresyonun üstbilişsel
modeline göre ruminasyonların, depresyonun belirtileri içinde görüldüğü ve belirtilerin
artarak ilerlediğine doğrudan yol açtığı vurgulanmıştır. Bu durumun da araştırmanın
sonucunda elde edilen bulguların modele ve sonrasında yapılan düzenlemelerle tutarlı olduğu
belirtilmiştir. Özgün modelde (2003) yer alan bir diğer bulgu depresyon ile bağlantılı olan ve
üstbilişler araçılığıyla oluşan bilişsel güvensizliğin ruminasyona yönelik olumlu inanışları
beslediği düşünülmüştür. Fakat araştırmada bilişsel güvensizliğin ruminatif düşünmeye dair
üstbilişsel inanışlara sebep olduğu değil tam tersi şekilde ruminatif düşünmeye dair
inanışların bilişsel güvensizliğe yol açtığı sonucu bulunmuştur. Buna ek olarak Wells(2009)'in
detaylandırdığı modelde bilişsel faaliyetlerle ilgili olan bilişsel güvensizlik değişkenine yer
vermediğine değinilmiştir. Çalışmanın sınırlılıkları arasında üniversite örnekleminde
uygulanması ve kesitsel olarak incelenmesinden dolayı klinik boyutun ele alınmamış olması
belirtilmiş olup elde edilen bulguların depresyonun terapötik müdahalesi ve hatalı inanışların
tedavi sürecine katılması gerektiğine dair önemli bir sinyal niteliği taşıdığı belirtilmiştir.
2.2 Majör Depresif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Üstbiliş
İşlevleri Adlı Çalışma
Seda Yılmaz, Filiz İnci, Osman Mermi, Murad Atmaca tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları servisinde tedavi görmekte olan OKB ve MDB tanısıyla takip edilen
50 birey ve kontrol grubu olarak da 50 ayrı birey örneklemi ile yapılmıştır. Çalışmanın temel
amacı OKB ve MDB tanılarına sahip bireylerdeki üst biliş işlevlerini araştırmak ve üstbilişsel
işlevlerinin klinik belirtilerle ilişkisini saptamaktır. Çalışmada her iki tanı ile bulgulara
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ulaşılmış olmasıyla birlikte bu derlemede yalnızca MDB ile üstbilişsel işlevlerin içeriğine ve
ilişkisine dair bulgular incelenecektir. Çalışmada DSM-IV Eksen I Bozuklukları için
Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I), Sosyodemografik ve Klinik Veri Formu ,Üst
Biliş Ölçeği-30 (ÜBÖ), Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgulara göre üstbiliş ölçeğinden elde edilen toplam puanlar MDB ile kontrol grubu arasında
anlamlı bir farklılığa sahiptir. Yapılan bir çalışmada depresif belirtilerin düzeyi arttıkça
ÜBÖ'den alınan toplam puanların da yükseldiği ve özellikle olumlu inanç alt ölçeğinin puanlara
paralel olarak arttığı saptanmıştır. İncelenen bu çalışmada da elde edilen veriye göre benzer
şekilde ÜBÖ puanları ile olumlu inanç düzeyinin depresif durumun şiddetini yordadığı
belirtilmiştir. Depresif bozukluğun şiddetinde yaşanan artışın endişelenme ve tekrar tekrar
düşünmek ile ilgili olumlu inanışlara sahip olmayı tetiklediği saptanmıştır. Elde edilen bir diğer
bulguya göre ÜBÖ 'nün alt ölçeği olan bilişsel güven ile MDB tanılı bireylerde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Üstbilişin bilişsel güven alt ölçeğinde bireylerin belleklerine dair güvensizlikleri,
unutkanlık veya daha önce yaşadıkları bellek problemleri değerlendirilir.Majör depresyon
bozukluk tanılı bireylerde bellek ile ilgili problemlerin sıkça görüldüğü saptanmıştır(Roelofs,
Papageorgiou, Gerber, Huibers, Peeters ve Arntz, 2007:1295-1305). Yapılan başka bir
çalışmada ise MDB ile birlikte özellikle psikomotor yavaşlama ve öğrenme güçlüğü şeklinde
kendini gösteren bellek problemleri görülmüştür(Lee, Hermens, Porter ve Redoblado-Hodge,
2012:113-124). Derlenen bu çalışmada da bahsedilen verilere ek olarak elde edilen bulguların
birbirlerini desteklediği ve MDB tanılı bireylerde bellek problemlerinin görüldüğü
belirtilmiştir. Bunun da MDB’nin şiddeti ile bireylerin belleklerine duydukları güvende görülen
azalma arasında pozitif bir korelasyon olduğuna vurgu yapılmıştır.
3.SONUÇ
Derlenen çalışmalar ile üst bilişsel yaklaşımın depresyonu ele alırken vurguladığı ruminasyona
ve olumlu-olumsuz üst bilişsel inançların var olan depresif durumun ilerlemesine sebep olarak
tekrarlamasının da önünü açtığına odaklanılmıştır. Bilişsel terapi yaklaşımlarının tekrarlayan
depresyonları önlerken nasıl başarılı olduğunun ele alındığı bir çalışmada (PaeleckeHabermann, Pohl ve Leplow,2005:125-135) bireyin deneyimlerini uçlara kayarak
değerlendirdiği ve bu durumu besleyen ikircikli düşünme şeklinin azaltılması ile depresyonun
nüksetmesinin önüne geçildiği görülmüştür. Ayrıca üst bilişsel inanç ve üst bilişsel
farkındalığın aynı şeyler olmadığı vurgulanarak üst bilişsel farkındalığın ‘’odaktan uzaklaşma’’
ile var olacağını savunulmuştur. Bireyin yaşadığı olumsuz durum karşısında duygu ve
düşünceleri ile özdeşleşmemesi, tüm bunların zihinsel olaylar şeklinde değerlendirilmesi
odaktan uzaklaşma olarak açıklanabilir. Bu şekilde bir değerlendirme tarzı da üst bilişsel
farkındalığı gerektirir. Bu açıdan bakıldığında ‘’Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi
(Mindfulness Based Cognitive Therapy)’nin etkili olduğu görülen bir çalışmada (Teasdale,
Moore, Hayhurst, Pope ve Segal, 2002:275-287)terapi alan bireyler ie çalışılmış ve 18 ay süren
bir takip çalışmasının sonucunda duygu ve düşüncelerin geçici zihinsel olaylar olarak
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algılanma düzeyi arttıkça depresyonun nüksünün önlendiği saptanmıştır. Bir diğer önemli üst
bilişsel süreç olan ‘’kabul’’ Singer ve Dobson tarafından incelenmiştir. Kabulün depresyonun
yol açtığı olumsuz duygu durumuna karşı belirgin bir azalmaya sebep olduğu görülmüştür.
Ayrıca kabul düzeyinde bulunan bireylerin ruminasyona karşı zararlı ve kontrol edilemez
olduğu inancının azaldığı saptanmıştır. Bu bağlamda depresif durum karşısında üst bilişsel
farkındalık temelli bir yaklaşımın ve kabul sürecine yönelik beceri kazandırılmasının ruminatif
bilgi işleme düzeyini azaltacağı ve yoğun depresif duygu durumunu engelleyeceği söylenebilir.
Özetle depresyonun üst bilişsel bağlamda ele alınırken depresyona ilişkin üstbilişsel inançlara
odaklanılır. Sahip olunan olumlu-olumsuz inançlar,üst bilişsel farkındalık gibi süreçler
ruminasyon düzeyini etkiler.Artan ruminatif düşünce biçimi ilerleyerek , olumsuz inanışa
doğru evrilerek kontrol edilmesi zor ve zararlı olarak algılanan bir duruma dönüşen ruminatif
düşüncelerin yarattığı yıkıcı etki üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki üst bilişsel
farkındalık ve kabul odaklı tedavi yaklaşımları depresyonun şiddetlenmesi ve nüksetmesi
üzerinde önleyici olacaktır.
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EŞE YABANCILAŞMA ÖLÇEĞİ (EYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ahmet AKIN*
Betül MORALI**
ÖZET
Bu araştırmanın amacı Eşe Yabancılaşma Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini
incelemektir. Çalışma yaşları 21 ile 50 ve üstü arasında değişen, 221’i kadın, 116’sı erkek olan
toplam 337 kişi üzerinde yürütülmüştür. Eşe Yabancılaşma Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum”
ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçeğin
yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile
yapılmıştır. Eşe Yabancılaşma Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi
sonucunda toplam varyansın %59,4’sını açıklayan, öz-değeri 11 olan tek boyutlu ve 18
maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı
.964 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .35 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Cronbach
alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları .33 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar bize aile içinde Eşe
Yabancılaşma Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Eşe Yabancılaşma, Geçerlik, Güvenirlik

SPOUSAL ALIENATION SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY
Abstract
The aim of this study is to develop the Spousal Alienation Scale and to examine its validity and
reliability. The study was performed on a total of 337 people, who are 221 women and 116
men, between the ages of 21 and 50 years and older. The Spousal Alienation Scale has a Likerttype rating of 5 points, Scale 1 “absolute disagreement” and 5 “absolute agreement”. The
construct validity of the scale was examined by exploratory factor analysis, and reliability was
evaluated by the Cronbach alpha reliability coefficient for internal consistency. Validity and
reliability analyze were performed by using the SPSS 20 package program. As a result of the
exploration factor analysis applied to the construct validity of The Spousal Alienation Scale, a
one-dimensional instrument with 18 items and an eigenvalue of 11 was obtained, accounting
for 59,4% of the total variance. The KMO sampling coefficient of the scale is 964. The factor
values of the scale are between 35 and 87. The Cronbach alpha reliability coefficient for
*
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internal consistency was 96. The corrected correlation coefficients for the total sum of the
elements of the scale are between 33. and 84. These results demonstrate that the divorce
anxiety scale is a valid and reliable measurement tool.
Keywords: Spousal Alienation, validity, reliability

Giriş
Sağlıklı bir toplumun oluşumunda sağlıklı ailelerin varlığı oldukça önemli bir yer tutar.
Evliliklerde sağlıklı bir aile yaşamının öncelikli koşullarından biri eşler arasındaki uyumlu ve
dengeli ilişkidir. Eşlerin birbiri ile kurduğu sıcak ve samimi iletişim şekli evliliğin, sonucunda
da, ailenin huzurlu ve mutlu olmasına sebep olur. Modernleşme ve küreselleşmenin sebep
olduğu hızlı ve yoğun değişim süreci, bireyi ve beraberinde aileyi de aynı sürece sürüklemiştir.
Bu değişimin hızını sindirememiş olan birey, aile içinde sorunlarla karşılaşmaya başlamıştır.
Eşlerin birbirine fiziksel, duygusal, düşüncesel olarak yabancılaşması aile yapısını da olumsuz
bir şekilde etkilemekte sonuç olarak da karşımıza sağlıksız, işlevini yitirmiş evlilikler
çıkmaktadır. Günümüz ailelerinde görülen sorunların önemli bir kısmını eşlerin birbirine
yabancılaşması oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı aile içi ilişkilerde eşlerin birbirine
yabancılaşmasının geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmektir.
Yöntem
Çalışma Grubu: Çalışma yaşları 21 ile 50 ve üstü arasında değişen, 221’i kadın, 116’sı erkek
katılımcı olmak üzere 337 kişi üzerinde yürütülmüştür.
Madde Havuzu: Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle 18 maddelik bir madde havuzu
oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve eşe yabancılaşamayı ölçüp ölçmediği
noktalarında incelenmiş ve sonuçta 18 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Eşe
Yabancılaşma Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li
Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Denemelik form incelenmiş ve yazım ve alan
uygunluğu açısından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
İşlem: Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç
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tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket
programı ile yapılmıştır.

Bulgular
Madde Analizi: Tablo 1’de Eşe Yabancılaşma Ölçeği’ne ait düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayıları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayıları .33 ile .84 arasında sıralandığı görülmektedir.

Tablo 1. Eşe Yabancılaşma Ölçeği Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon Katsayıları
Düzeltilmiş

Madde

Düzeltilmiş

Madde

madde toplam

silindiğinde

madde toplam

silindiğinde

korelasyonu

Cronbach alfa

korelasyonu

Cronbach alfa

1

,439

,955

12

,788

,949

2

,393

,956

13

,823

,948

3

,647

,951

14

,816

,948

4

,333

,957

15

,835

,948

5

,812

,948

16

,838

,948

6

,674

,951

17

,790

,949

7

,799

,949

18

,762

,949

8

,835

,948

9

,775

,949

10

,831

,948

11

,783

,949

Madde
No

Madde
No

Yapı Geçerliği: Eşe Yabancılaşma Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör
analizi sonucunda ölçeğin tek boyutlu bir yapı sergilediği görülmüştür. Bu analiz sonucunda
toplam varyansın %59’unu açıklayan, öz-değeri 11 olan tek boyutlu ve 18 maddeden oluşan
bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak
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bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .35 ile .87 arasında değişmektedir. Faktör yükleri Tablo
2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Eşe Yabancılaşma Ölçeği Faktör Yükleri
Madde no

Faktör Yükü

Madde no

Faktör Yükü

1

,457

12

,824

2

,412

13

,865

3

,687

14

,849

4

,354

15

,871

5

,845

16

,872

6

,704

17

,829

7

,834

18

,808

8

,863

9

,798

10

,863

11

,820

Güvenirlik: Eşe Yabancılaşma Ölçeği’nin güvenirliği için Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik
katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .96 olarak
bulunmuştur.

Tartışma
Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapıldığında ölçeğin 18 maddeden oluşan
tek boyutlu bir ölçme aracı olduğu ve faktörü yüklerinin .30 değerinin üzerinde olduğu
görülmüştür. Bu nedenle ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı söylenebilir. Ancak gelecek
araştırmalarda eşe yabancılaşma kavramıyla ilişkili ölçekler ile bu çalışmada geliştirilen ölçek
arasındaki ilişkiler incelenerek ölçeğin uyum geçerliği araştırılabilir.
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Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısına bakılmış ve bu katsayının
.70 ölçütünü sağladığı görülmüştür. Bununla birlikte gelecek araştırmalarda ölçeğin test tekrar
test güvenirliği incelenebilir. Son olarak ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayılarının .30 ve üzerinde olduğu saptanmıştır.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ait tüm bu bulgular incelendiğinde Eşe Yabancılaşma
Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve konuyla ilgili yapılacak araştırmalarda
kullanılabileceği söylenebilir.
Kaynakça
-Büyüköztürk, Ş. (2004), Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
-Tezbaşaran, A. A. (1996), Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Türk Psikologlar Derneği
Yayınları, Ankara.
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İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ARTIRIM USULÜYLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Zeynep Nur SUBAŞI*
ÖZET
Teknoloji ve iletişim araçlarının akıl almaz bir biçimde gelişmesi hayatımızın her alanında
olduğu gibi, hukuk alanında da önemli etkilere yol açmıştır. İnternet aracılığıyla yapılan çok
sayıda hukuki işlemin sadece bir türü olan internet aracılığı ile satım sözleşmesi, yeni hukuki
düzenlemelere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Sözleşme ilişkisinin kurulması esnasında araç
olarak internetin kullanılıyor olması, hukuki bir anlaşmazlık olduğu noktalarda satış
sözleşmelerinden farklı şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Sözleşmenin alıcı tarafını
koruyan hükümlerin daha ayrıntılı olarak düzenlendiği Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ile 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, internet aracılığı ile yapılan satım
sözleşmelerine de yansıyan hükümlerin genişlemesini sağlamıştır. Son yapılan düzenlemeler
ile internet aracılığı ile yapılan satım sözleşmeleri hukuki nitelik olarak mesafeli sözleşmeler
içerisine girmiştir. İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmeleri esas olarak elektronik
sözleşmeler ve satım sözleşmeleri kavramlarına dayanmaktadır. Elektronik sözleşmeler
internet aracılığı ile kurulmakta, borçlar hukukunun temel taşlarından olan sözleşme
ilişkisinin temel aldığı tarafların birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanlarıyla doğmaktadır.
Satış sözleşmesinin bir türü olan açık artırma usulüyle satışın internet üzerinden yapılması ile
geleneksel şekilde yapılan açık artırma usulüyle satış sözleşmesinden farklı olduğu noktalar
bulunmaktadır. Özellikle internet aracılığı ile yapılan sözleşmelerden doğan sorunlarda,
elektronik posta aracılığıyla, web sayfaları aracılığıyla ve elektronik veri değişimi şeklinde
kurulan sözleşme ilişkisinin hazırlar arasında veya hazır olmayanlar arasında kurulan
sözleşme ilişkisi olması önemli noktalardır. Çalışma kapsamında öncelikle internet aracılığıyla
yapılan satış sözleşmelerinin hukuki niteliği, unsurları, türleri ve hükümleri incelenecek, daha
sonra internet aracılığıyla yapılan açık artırma usulüyle satışlar ele alınacaktır. İnternette
yapılan açık artırma usulüyle satışlar ile geleneksel açık artırma usulüyle satışlar arasındaki
farklar ortaya konulmaya çalışılarak, uygulamadaki sorunlar aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: artırım usulü, online satış, internet aracılığıyla kurulan sözleşme, mesafeli
sözleşme, artırma usulüyle satış sözleşmesi
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SALE CONTRACTS BY THE AUCTION ON THE INTERNET
Abstract
The inevitable development of technology and communication tools has had important effects
in the field of law as well as in every area of our lives. The internet sales contract, which is only
one type of many legal transactions made through the internet, has created the need for new
legal regulations. The use of the Internet as a tool during the establishment of the contractual
relationship requires that it is handled differently from the sales contract where there is a legal
dispute. Consumer Protecting Law and Regulation of Distance Contracts, in which the
provisions protecting the buyer side of the Convention are regulated in more detail, provide to
the expansion of the provisions reflected in the sales contracts through the internet. With the
latest regulations, the sales contracts made via the internet have entered into distance
contracts as legal qualifications. The sales contracts made via the internet mainly based on the
concept of electronic contracts and sales contracts. Electronic contracts established via the
internet, the basis of the law of obligations based on the contractual relationship between the
parties to each other and is born with mutual will declarations. There are points where the sale
is different from the sales contract by means of the auction method which is a kind of sales
contract and the traditional way of making the sales through internet. Especially in problems
arising from established contracts concluded via the Internet, electronic mail, web pages and
electronic data interchange, it is important whether the parties to the established contractual
relationship are ready. Within the scope of the study, the legal nature, elements, types and
provisions of the sales contracts made via the internet will be examined; later sales will be
discussed through an internet auction method. With the auction method made on the internet,
the differences between sales by the traditional auction method will be explained and the
problems in the application will be conveyed.
Keywords: Sale by auction, Online sales, Established via the internet of the contract, Distance
contract, Sale contract with auction

1. GİRİŞ
Bilgisayar ve teknoloji çağı olarak adlandırılan dönemimizde insanlık için gerekli olan hukuki
düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Tüketicinin korunması hukukundaki mesafeli sözleşme
kavramı hukuki olarak bir çözüm bulma arayışının bir sonucudur. Mesafeli sözleşmelerin
zaman içerisindeki biçimleri, iletişim araçlarının gelişimi ile bağlantılı olarak gerçekleşmiştir.
Mesafeli sözleşmelerin ilk görünüm şekli telgraf iletişimi vasıtasıyla yapılan satışlar iken diğer
bir görünüm şekli posta katalogları yoluyla yapılan satışlardı. Günümüzde ise telgraf ya da
postadan daha gelişmiş nitelikteki araçlar kullanılmaktadır. Bu sözleşmelerin ulaştığı en son
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nokta elektronik ortamda yapılan satışlar olmuştur (Bülter, 2003: 14). Bu gelişmeler
sonucunda hukukumuzda yeni bir kavram olan mesafeli sözleşmeler 06.03.2003 tarihli 4822
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunun 14.
maddesi ile 4077 sayılı kanunun 9. maddesine eklenen 9/A maddesi sayesinde yasal
düzenlemeye kavuşmuştur. Buna ek olarak Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çıkarılmış,
27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (MSY), 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere
Dair Yönetmeliği (eski MSY) mülga ederek 6502 sayılı kanuna uygun hale getirilmiştir.
Çalışmamız kapsamında gelişen teknolojiyle hayatımızı son derece kolaylaştırmakla birlikte
zamandan da tasarruf etmemiz için sıklıkla kullandığımız internet aracılığıyla yapılan satım
sözleşmelerinin artırım usulüyle yapılması incelenecektir. Muhtevası bakımından çok geniş bir
konu olması sebebiyle temel noktalar üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

2.İNTERNET ARACILIĞI İLE YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ
NİTELİĞİ
2.1.Tanımı
Hukuk sistemimizde elektronik ortamda yapılan satım sözleşmelerini tanımlayan herhangi bir
norm bulunmamaktadır. İnternet ortamında yapılan sözleşmelere ilişkin hukuki sorunlarda,
Borçlar Kanunu’nun özel hükümler bölümünde ihdas edilmiş olan satım sözleşmelerine ilişkin
hükümlere ve konunun içeriği uyuştuğu ölçüde Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
hükümlerine başvurulacaktır.
TBK m. 208’de satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme,
alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Elektronik satım
sözleşmesinin hukuki niteliği de satış sözleşmesi kapsamında ele alınmalıdır (Falcıoğlu, 2004:
104).
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmesi ile satıcı olan taraf malı alıcıya teslim etmeyi,
alıcı ise bu malın teslimine binaen malın bedelini ödeme borcunu üstlenmektedir. İnternet
aracılığı ile yapılan satım sözleşmesinde ise taraflar elektronik iletişim aracı kullanmak
suretiyle satıcının malı teslim ve mülkiyetini devretmeyi, alıcının da malın bedelini ödemeyi
taahhüt ettikleri sözleşmeyi içerir.
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmesini, TBK m. 208 vd. da bahsedilen satım
sözleşmelerinin türlerine girdiği konusunda herhangi bir kanuni dayanak olmadığı için,
doğrudan satış sözleşmesinin bir türü olarak nitelendirmek doğru bir yaklaşım olmayacak olsa
da hukuki çözümlemelerde dayanılacak hükümler satım sözleşmesine ilişkin olarak TBK’da
düzenlenmiş hükümlerdir. Bunun yerine satım sözleşmesinin türlerinden olan örnek üzerine
satış, beğenme koşuluyla satış, kısmi ödemeli satış gibi sözleşmelerin elektronik ortamda
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yapılmasıyla internet aracılığı ile yapılan sözleşmelere dair hükümlerin uygulanacağını kabul
etmek daha yerinde olacaktır (Falcıoğlu, 2004: 104).
“Elektronik sözleşmeler ise, sözleşmenin her iki tarafının veya taraflardan birinin irade beyanının
yazı, görüntü ses ve diğer verilerin sayısallaştırılması suretiyle meydana geldiği ve bu şekilde
karşı tarafa iletildiği sözleşmelerdir” (Şahin, 2011: 332).
2.2.Hukuki Niteliği ve Yararlanılacak Hukuki Mevzuat
İnternet aracılığı ile yapılan sözleşmeler Türk hukuk sistemindeki güncel gelişmelere bağlı
olarak değişim göstermiştir. Eski hukuk sistemindeki yeri göz önüne alındığında internet
aracılığı ile yapılan sözleşmelerin kapıdan satış sözleşmeleri hükümlerine tabi olduğu
öngörülürken (Yılmaz, 2000: 21), yeni düzenlemeler ile mesafeli satışlara ilişkin hükümlerin
uygulanması gerekmektedir.
Bu sebeple hukuki niteliğinin, internet aracılığı ile yapılan satım sözleşmelerinin tabi olacağı
hükümleri belirleyici faktör olduğu gerekçesiyle mesafeli sözleşmeleri daha ayrıntılı olarak ele
almakta fayda görülmüştür(Özdemir Kocasakal, 2003: 41).
Elektronik ortamda hizmet sunumunu konu alan sözleşmeler de hukuki nitelikleri itibariyle
mesafeli sözleşmelerden olup kural olarak Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri
uygulanmalıdır (Akkurt, 2011:30).
2.3.Mesafeli Sözleşmeler
2.3.1.Kavramı
Mesafeli sözleşmelerle ilgili yasal düzenlemeye bakacak olursak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanunun 48. maddesine göre mesafeli sözleşme;
“Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin
uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında
sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim
araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.’’
Tanım çerçevesinde mesafeli sözleşme; tüketici sözleşmesi olması nedeniyle bir tarafı girişimci
(satıcı-sağlayıcı), diğer tarafı tüketici olan, tarafların karşı karşıya gelmeden yani aynı fiziksel
ortamda bulunmadan uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla kurdukları sözleşme biçimidir (Eren,
2017: 236).
Mesafeli sözleşmelerin diğer sözleşmelerden ayırıcı özelliği (Aslan, 2006: 453);
 Tarafların karşı karşıya gelmemesi
 İletişim araçları vasıtalarının kullanılmasıdır.
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Bir kavram olarak mesafeli sözleşmeler, mesafe satımları ile karıştırılmamalıdır. Mesafe satımı,
Borçlar kanununda açıkça tanımı bulunmamakla beraber TBK 226. maddesinde geçen ‘’başka
yerden gönderilen satılanın’’ ifadesinden anlaşılan, sözleşmenin ifası amacıyla satım konusu
malın naklinin söz konusu olduğu satım türüdür (Yıldırım, 2005: 5). Oysa mesafeli satım
(sözleşme), TKHK’da düzenlenen, iletişim araçları kullanılarak yapılan tüketici sözleşmesidir.
2.3.2.Mesafeli Sözleşmelerin Unsurları
2.3.2.1.Tüketici Sözleşmelerine Ait Unsurlara Sahip Olması
Tarafları tüketici ve satıcı-sağlayıcı olan, tarafların aralarındaki hukuki ilişkinin sözleşme
olduğu durumlarda karşımıza tüketici sözleşmeleri çıkmaktadır. Mesafeli satım da özel olarak
düzenlenen bir tüketici sözleşmesi olup tarafların niteliği, adi veya ticari sözleşmelerden ayırt
edilmesi hususunda önemlidir.
2.3.2.2.Sözleşmeye Konu Olan Edimin Mal veya Hizmet Teslimi Sağlamaya Yönelik Olması
6502 sayılı TKHK 3. madde 1. fıkra d-h ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 4. madde 1. fıkra
b-d bentlerinde mal ve hizmet kavramlarından ne anlaşılması gerektiği tanımlamıştır. Buna
göre mal;
“Alışverişe konu olan, taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda
kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları ifade
eder.”
Taşınmaz malların fiilen teslimi mümkün olmadığı için mesafeli sözleşmelere kural olarak
konu olamazken, söz konusu maddeler istisna getirerek konut veya tatil amaçlı taşınmaz
malların bu sözleşmelere konu olacağını belirtmiştir. Bu husus 4822 sayılı Kanun ile ilk kez
getirilip 6502 sayılı kanunda muhafaza edilmiş ve konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar,
tüketim malı kavramına dahil edilmiştir (Demir, 2004: 23-24).
Elektronik ortamda hizmet temin eden adına bir toplantıya çiçek gönderilmesi internet
aracılığı ile yapılan mesafeli sözleşmelere örnek niteliğindedir (Akkurt, 2011: 28).
Hizmet kavramı ise kanunda “Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması
taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur.” şeklinde
tanımlanmıştır.
Bu tanım oldukça geniş kapsama sahiptir. Sözleşmeye konu edim olarak işgörme (hizmet)
edimleri; TBK’da düzenlenen tipik-isimli sözleşmeden olacağı gibi bunlar dışında olan atipikisimsiz sözleşmelerden de kaynaklanabilir (Demir, 2004: 24).
2.3.2.3.Uzaktan İletişim Aracı Kullanılması
Mesafeli sözleşme başlı başına bir sözleşme tipi olmayıp, sözleşmenin akdedilme şeklini ifade
eden (Bozbel, 2003:784), sözleşmenin kurulma tekniğinin (Demir, 2004: 23) önem kazandığı
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sözleşmelerdir. Mesafeli sözleşme için sözleşmenin görüşülme ve/veya kurulma aşamalarında
tarafların, karşı karşıya gelmeden uzaktan iletişimde bulunma hali (Demir, 2004: 31)
aranmaktadır. Salt uzaktan iletişim aracının kullanılması mesafeli sözleşme olması için yeterli
olmasa da diğer koşullar sağladığında aranan önemli bir unsurdur.
Uzaktan iletişim aracı; reklam ve tanıtım etkinliklerini yapma, uzaktan irade beyanlarını
gönderebilme, iletebilme amaçlarıyla kullanılabilen, taraflar arası fiziksel uzaklıkları aşmak
amacı bulunan araçlardır (Demir, 2004: 30-31).
MSY 4. madde 1. fıkra h bendi tanım içerisinde sınırlı sayıda olarak saydığı iletişim araçları
sonrasında temel olgu olarak tarafların karşı karşıya gelmemesi unsurunu belirtmiş ve buna
imk}n veren her türlü araç ve ortamı uzaktan iletişim aracı olarak kabul etmiştir. Sözleşme
görüşme ve/veya kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracı kullanılmasına rağmen bu olgu
yerine getirilmemişse mesafeli sözleşmeden bahsedilemez. Karşı karşıya gelmeme unsuru
yoruma açık olup ileride açıklaması yapılacaktır.
Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde örnek niteliğinde sayılan uzaktan iletişim araçlarına
bakacak olursak bunlar;
“Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi
fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya
ortam’’ dır. Bu sayım görüldüğü gibi sınırlı sayıda değildir. “Kısa mesaj” ifadesi 27 Kasım 2014
tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne eklenmiştir.
2.3.2.4.Uzaktan Pazarlamaya Yönelik Sistem
Satıcı-sağlayıcı tarafa ait bir unsur olarak uzaktan pazarlamaya yönelik sistemin varlığı
aranmaktadır. AB Mesafeli Sözleşmeler Direktifinde “organize bir mesafeli satım ya da hizmet
sunumu sisteminin varlığı (Erten, 2009:174)” aranmıştır. İfadeden anlaşılması gereken
işletmesini mesafeli sözleşme kurmaya yönelik olarak donatmış yani mesafeli sözleşmeyi
geçici veya rastlantısal etkinlik halinde yürütmeyen (Demir, 2004: 25) satıcı-sağlayıcının
varlığıdır. 4822 sayılı kanun ile 4077 sayılı kanuna konulan 9/A maddesinde bunu
karşılayacak ifade bulunmazken, 6502 sayılı kanundaki tanımda “uzaktan pazarlamaya yönelik
sistemin bulunması” ile direktife uygun düzenleme getirilmiştir.
2.3.2.5.Mesafeli Sözleşmelerin Uygulama Alanı Kapsamı İçinde Olma
MSY’nin 2. maddesinin 2. fıkrası yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı sözleşmeleri
sıralamıştır. Yönetmelik hükümlerine göre; mesafeli sözleşme hükümlerinin uygulanması için
kapsam dışında bırakılmamış olmak gerekmektedir. 27 Kasım 2014 tarihli MSY ile yürürlükten
kalkan 6/3/2011 tarihli eski MSY arasında bu açıdan farklılıklar görülmektedir.
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2.3.2.6.Karşı Karşıya Olmama Unsuru
6502 sayılı kanun madde 48/1 de bu unsur “tüketici ve satıcı-sağlayıcının eş zamanlı fiziksel
varlığı olmaksızın” ifadesiyle vuku bulmuştur. Kanun maddesinde aranan bu şartın
sözleşmenin hangi aşamasında arandığı belirtilmemesi nedeniyle bir yorum sorunu vardır. Bu
şartın yorumlanış tarzı mesafeli sözleşmelerin alanını daraltıp-genişletme olanağına sahip
olacaktır. Kanımızca, aynı maddede geçen “taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar
ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim aracı kullanılması” unsuru içinde
belirtilen sözleşme aşamalarında karşı karşıya olmama unsuru aranacağı görüşündeyiz. Ancak
taraflar arası fiziksel varlığın olmaması, “hiçbir şekilde” karşı karşıya gelmeme olarak
algılanırsa tüketici aleyhine olacaktır.(Erten, 2009: 174) Örneğin, tüketici, satıcıyı internet
üzerindeki videoda görmüş ve eş zamanlı olmayan şekilde e-posta, kısa mesaj yollayarak
sipariş verip sözleşmenin kurulması halinde karşı karşıya gelmeme unsurunun sağlandığı
görüşündeyiz. Önemli olan tüketicinin malı görme imk}nı olmaması ya da mal hakkında yeterli
bilgiye ulaşamamış olması nedeniyle aldatılma olanağının bulunması durumudur.
2.3.3.Mesafeli Sözleşmelerin Türleri
Mesafeli sözleşmeler türlerine ayrılırken sözleşme görüşme veya akdedilmesi sırasında
kullanılan iletişim araçları göz önünde bulundurulmuştur.
2.3.3.1.Yazılı İletişim Araçları Kullanılan Mesafeli Sözleşmeler
Tüketicinin posta kataloğu, gazete, dergi ilanlarından ve diğer yazılı iletişim araçlarında görüp,
yaptığı seçim sonrasında siparişini vermesi ile oluşmaktadır (Aslan, 2006: 453). Ayrıca satıcısağlayıcı tüketici internet aracılığı ile sipariş ederken satıcı ve tüketici bir araya hiçbir zaman
gelmemektedir (Zevkliler ve Gökyayla, 2014: 103).
2.3.3.2.Telefonla Yapılan Mesafeli Sözleşmeler
Satıcı-sağlayıcının tüketiciye telefonla ulaşması durumunda söz konusudur. Tüketicinin
broşür, dergi ilanı gördükten sonra arayarak sipariş verdiği hallerde yazılı iletişim araçları
kullanılarak yapılan sözleşme kabul edilmektedir (Aslan, 2006: 454).
2.3.3.3.Teleshopping
Her evde olmazsa olmaz haline gelen televizyonlara reklam vermek şeklinde başlayıp reklam
yapmayı amaç haline getiren televizyon kanallarının kurulması ile gelişen teleshopping
satışları (Aslan, 2006: 455) mesafeli sözleşmelerin bir türü haline gelmiştir.
2.3.3.4.İnternet Üzerinden Kurulan Mesafeli Sözleşmeler
Bilgisayar ve internet, kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte satıcı-sağlayıcılar tarafından hem
reklam verme hem de ticaret yapma amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak
e-ticaret ve elektronik sözleşmeler gibi kavramlar gündeme gelmiştir. İnternet üzerinden

1241

kurulan mesafeli sözleşmeler; internet sayesinde başlanan görüşmeler sonrasında elektronik
irade beyanında bulunarak kurulan sözleşmeler olarak ifade edilir (Demir, 2004: 1).
2.4.Mesafeli Sözleşme Hükümleri
Mesafeli sözleşmelerin, iletişim araçları ile taraflar karşı karşıya gelmeden kurulan bir
sözleşme olması, tüketicinin söz konusu malı inceleme fırsatının olmaması, malın özelliklerini
iletişim aracı olanağının sunduğu bilgi kadar bilmesi, sipariş ile teslim arası doğabilecek hasar
durumu ve süre uzunluğu gibi tüketici aleyhine durumlar nedeniyle tüketicinin korunması
gündeme gelmiş ve mesafeli sözleşme hükümleri taraflara birtakım hak ve yükümlülükleri
belirtmek üzere mevzuata konulmuştur.
2.4.1.Bilgilendirme Yükümü
Mesafeli sözleşmelerin kuruluşu aşamasında taraflar birbirlerini ve ticari ilişkiye girdikleri
unsurları önceden görme imk}nları olmadığı için, sözleşme konusu mal veya hizmetten
yararlanacak kişilerin yeterli bilgiye ulaşamamalarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla
bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir (Özdemir Kocasakal, 2003: 46-47).
TKHK 48. madde 2. fıkrasında “Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi
bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi
onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde
satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü
satıcı veya sağlayıcıya aittir.” denilerek satıcı sağlayıcıya yükümlülük getirilmiştir.
Bilgilendirme MSY 5. madde de bahsedildiği gibi “sözleşme kurulmasından veya teklifi kabul
etmeden önce” yapılması gerekmektedir. Bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamı ise MSY m.
5/I’de sayılmıştır. Tüketici bilgilendirilmediği veya tüketici tarafından bilgilendirildiğine dair
MSY m. 6’ya göre teyit alınmadığı takdirde sözleşme kurulmamış sayılır. 27.11.2014 tarihli
MSY ile sözleşmenin kurulmamış sayılması, eski yönetmelikteki “sözleşme akdedilmez”
ifadesindeki doktrin tartışmasını (Aslan, 2006:462) bitirmiş bulunmaktadır.
2.4.2.Cayma Hakkı
AB Mesafeli Sözleşmeler Direktifine paralel düzenlemeler içeren 6502 sayılı kanun direktife
uyumlu olarak cayma hakkını barındırmaktadır (Bozbel, 2003: 789). 4077 sayılı kanunda,
4822 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle gelen 9/A maddesi kapıdan satışların caymaya ilişkin
hükümlerinin mesafeli sözleşmelere de uygulanmasını öngörmüştür. Eski MSY 7. maddesine
göre 7 gün içerisinde tüketiciye gerekçe göstermeksizin cayma hakkı verilmiş bulunmaktadır.
6502 sayılı Kanun’da ise, cayma hakkı ayrıca düzenlenmiş ve tüketici-alıcı lehine süre 14 güne
çıkarılmıştır. Tüketici, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında ve yönetmeliğe uygun
prosedürü izleyerek 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
cayma hakkına sahiptir (Eren, 2017: 236). Tüketici, cayma hakkına dair bilgilendirilmezse 14
günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halük}rda cayma süresi bitiminden 1 yıl sonra sona
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erer. Yönetmelikte cayma hakkının uygulanmayacağı durumlar MSY 15. maddede
düzenlenmiştir.Tüketici, cayma süresi içinde malı, teknik özellikleri, kullanım klavuzu ve
işleyişine uygun kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu
değildir. (MSY m. 13/2)
3.İNTERNET ARACILIĞIYLA SATIM SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI
İnternet aracılığı ile yapılan sözleşmeler en geniş anlamda ele alındığında internet ağı
üzerinden tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulan sözleşmelerdir
(Falcıoğlu, 2004: 61; Demir, 2004: 166). Dolayısıyla internet aracılığı ile yapılan sözleşmeler,
internet üzerinde ve internet araçları kullanılarak yapılmaktadır (Sözer, 2002: 98).
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmesini diğer satım sözleşmesinden ayıran en belirgin
özelliği internetin bir araç olarak kullanılmasıdır. Bunun dışında internet aracılığı ile yapılan
sözleşmelerin hukuki nitelik ve konu olarak diğer sözleşmelerin tabi olduğu esaslardan farklı
değerlendirilmesinin gerektirecek bir husus söz konusu değildir. “Tarafların karşılıklı ve
birbirine uygun irade beyanlarının açıklanması” için farklı bir araç kullanılıyor olması, bu tür
sözleşmeleri farklı bir kategoriye sokmamaktadır (Küçükpehlivan, 2006: 49). İnternet aracılığı
ile yapılan sözleşmeler genel olarak mal satışına ilişkin sözleşmeler ile hizmet sunumuna
ilişkin sözleşmeler olarak ikiye ayrılmaktadır.
3.1.Elektronik Veri Değişimi (Elektronic Data Interchange- EDI)
EDI, bilginin bilgisayarlar arasında doğrudan değişmesidir. EDI sisteminde sözleşme ilişkisi
boyunca tüm süreç doğrudan işlemekte insan unsuru son aşamaya kadar devreye
girmemektedir. Bu sistemde bilgisayar veya bağlı araçların yazılım programlarıyla
desteklenerek alıcı konumunda olan kişilerde bulunan mevcut stokların, belli miktarın altına
düştüğü durumlarda bu durumu satıcı tarafın bilgisayarına bilgi olarak göndermek suretiyle
alım satım ilişkisini başlatmaktadır (Falcıoğlu, 2004: 60; Küçükpehlivan, 2006: 53; Sözer,
2002: 90). Diğer bir ifadeyle düzenli ticari verilerin bilgisayarlar arasında, elektronik araçlar
vasıtasıyla doğrudan transfer edildiği sistemdir (Sağlam, 2007: 89). Burada bahsedilen
elektronik araçlar, iletişim için gerekli bilgileri göndermenin temel unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3.2.Elektronik Posta (e-mail)
Elektronik posta bir verinin bulunduğu bilgisayardan başka bir bilgisayara gönderilmesi ile
gerçekleşmektedir (Falcıoğlu, 2004: 125). İşlemi gerçekleştiren taraflar gerçek kişilerdir.
EDI’de olduğu gibi bilgisayarlar belli bir malın sayı değişmesi ile kullanıcıyı uyarması şeklinde
değil, gerçek kişi tarafların bizzat komutları bilgisayara kendilerinin girmesi ile işlem
gerçekleştirilmektedir (Sağlam, 2007: 89).
Temel olarak hukuki yönü itibariyle telgraf veya mektuptan çok farkı olduğu söylenemeyen bu
sistemde internet aracılığı ile yapılan bir sözleşme olmuş olması, sözleşmenin zamanı
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bakımından fark yaratacak bir durumdur. E-mail yoluyla taraflar iradelerini birbirleri ile
karşılıklı olarak müzakere etmeleri free format olarak adlandırılmaktadır (Sözer, 2002: 92).
Ancak özet olarak ifade edilecek olursa diğer sözleşmelerden farklı olarak sadece internet gibi
teknik bir araç kullanılmasının dışında bir fark olmadığını söylemek yerinde olacaktır (Sağlam,
2007: 93).
3.3.Web Sayfaları Aracılığı ile Yapılan Sözleşmeler
World wide web (www.) olarak adlandırılan web sayfası adı verilen internete bağlı bir sunucu
ile ulaşılabilen kanallar ile yapılan sözleşmeler asıl olarak elektronik sözleşmelerdir
(Küçükpehlivan, 2006: 57). Web sayfaları üzerinden kurulan sözleşmeler ile bir mal alım
satımı konu olabileceği gibi aynı zamanda bir hizmetin de alım satımı söz konusu
olabilmektedir. Web sayfası aracılığı ile uçak bileti temini buna örnek verilebilir. İnternet
aracılığı ile kurulan sözleşmelerin en yaygın şekilde yapıldığı sözleşme türü, web sayfası
aracılığı ile kurulanıdır (Sözer, 2002: 92).
Web sayfası aracılığı ile bir hizmet ya da mal alım satımı için kullanılabilecek yardımcı öğelerin
de bulunmasını gerektirse de bu araçların kullanılıyor olması sözleşmenin niteliğini
değiştirmemektedir. Yardımcı bir araç olarak kredi kartı, banka kartı, indirim ya da para puan
kodları gibi farklı elektronik ödeme araçlarının kullanılabilmesi mümkündür (Keser Berber,
2002: 47)
Ticari amaçla kurulan web siteleri, sadece bir ticari işletmeye ait ürünlerin tanıtıldığı ve satışa
sunulduğu siteler şeklinde de kurulabilir. Bunun yanı sıra forum, pazar yeri şeklinde ikinci el
eşyaların dahi tanıtım ve satışına ilişkin web sayfaları da mevcuttur (Özdemir Kocasakal, 2003:
57).
4.İNTERNETTE YAPILAN AÇIK ARTIRMALAR
4.1.Açık Artırmaların Tanımı ve Niteliği
eBK’da açık bir tanım yer almamakla birlikte doktrinde genel kabul gören tanıma göre
Tandoğan “Artırma suretiyle satım, önceden tespit edilen zaman ve yerde, önceden tayin edilen
şartlara göre, hazırlar arasında, fiyat birbirini izleyen tekliflerde oluşacak biçimde en yüksek
teklifte bulunan kimse ile akdedilen satımdır” şeklinde artırma yoluyla satımı tanımlamıştır
(Tandoğan, 2008:320).
TBK m. 274’e göre “Açık artırma yoluyla satış; yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek,
hazır olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır.”
Satımlar TBK m. 275’e göre farklı mahiyetlerde gerçekleşebilmektedir. Bunlardan birincisinde
satıcı ilk artıranla sözleşme başkasının daha çok fiyat teklif etmesi bozucu şartına bağlı olmak
suretiyle, icapta bulunmakta ve teklifleri kabul etmektedir. İkinci olarak ise, satıcı icaba
davette bulunmakta ve artıranların kendisinden daha çok fiyat öneren biri çıkana kadar
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icaplarıyla bağlı kaldıkları bir fiyat önerisi mevcutken bir satıcının fiyatı kabul etmesiyle satış
gerçekleşir (Eren, 2017: 230-231).
Geleneksel artırmaların işleyişi ile online artırmaların özellikleri ise tam olarak
uyuşmamaktadır. Eş zamanlı gerçekleşen artırmaların online veya geleneksel usulde
düzenlenmesi arasında çok fark olmamasına rağmen, online artırmaların çoğunlukla uzun
süreli olarak düzenlendiği göz önünde bulundurularak aralarındaki farkları açıkça
belirlemekte fayda vardır. Online artırmalar çoğunlukla hazır olmayanlar arasında
gerçekleşmekte dolayısıyla günlerce hatta haftalarca devam etmekteyken, geleneksel
artırmalar aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır. Geleneksel artırmalarda ihaleyi yürüten
gerçek bir kişi varken online artırmalarda gerekli donanım ve programların kendisine
yüklendiği bir bilgisayarın açıklamaları vasıtasıyla yürütülmektedir. Ayrıca geleneksel
artırmalarda hazır bulunanlar arasında en yüksek teklif fiyatı oluştururken, online
artırmalarda belirlenen sürenin sona ermesiyle en yüksek teklif fiyatı oluşturmaktadır (İnal,
2005: 159; Yıldırım, 2002: 1313; Şenocak, 2001: 98-99).
Tüm bu farklılıklara rağmen geleneksel artırmalar ile online artırmalar arasında hukuki nitelik
arasından bir fark gözetilmemesi gerektiği düşüncesinde olanlar (İnal, 2005: 159; Şenocak,
2001: 98) olduğu gibi hukuki niteliğinin ayrı değerlendirilmesi gerektiği fikrinde olanlar
(Yıldırım, 2002: 1313) da mevcuttur.
İnternet üzerinden yapılan açık artırma sözleşmelerinin büyük kısmı, artırma firmasının, satım
konusu malları kendi adına bizzat satışa çıkarması veya açık artırma firmasının satıcı ile
alıcılar arasında bir köprü kurarak satım sözleşmesi için aracılık etmesi şeklinde
gerçekleşmektedir (Şenocak, 2001: 93). İnternet üzerinden yapılan artırmalar için online
artırmalar ifadesi de kullanılmaktadır (İnal, 2005: 157). Bu şekilde internet aracılığı ile
kurulan sözleşmelerde, satıcı firma ile artırmada en yüksek peyi sürmüş olan katılımcının
karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları üzerine kurulmuş olmaktadır (Demir, 2004: 149).
Online artırmalar farklı şekillerde düzenlenebilmektedir. Artırmayı düzenleyen, web sitesi
sağlayıcısı olabileceği gibi, web sitesi sağlayıcısının artırmayı düzenleyen kişi olmayıp sadece
online artırma için uygun bir elektronik ortam sağlayarak teknik bir satış platformu
oluşturması da mümkündür. Bu ikinci durumda internette artırma yöntemiyle sözleşme
ilişkisine girmek isteyen satıcı ve alıcılar sözleşme ilişkisinin taraflarını oluştururken web
sitesi sağlayıcısı sözleşmeye taraf olmamaktadır (İnal, 2005: 158).
4.2.Artırma Yoluyla Satış Sözleşmesinin Türleri
Artırma yoluyla satış sözleşmesi kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır (Eren, 2017: 232-233;
Tandoğan, 2008: 321-322; Zevkliler ve Gökyayla, 2014: 110-111).
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4.2.1.Cebri Artırma
Geleneksel artırmayla satış olan cebri artırma yoluyla satışta ise, satım konusu mal üzerinde
tasarruf yetkisinin kimde olduğuna bakılmamaktadır. Satışı yapan taraf malın tasarruf yetkisi
sahibi kişi değil, resmi makamlardır (Sağlam, 2007:98-99). Cebri artırma yoluyla yapılan
satışlar, satış sözleşmesinin bir unsuru olan her iki tarafın da rızasına dayalı bir işlem olması
unsurunu taşımadıklarından, gerçek anlamda bir satış sözleşmesi niteliğinde değildir
(Tandoğan, 2008: 321).
4.2.2.İsteğe Bağlı Artırma
İsteğe bağlı artırma yoluyla satımda, söz konusu eşyanın artırma ile satılması tasarrufa yetkili
olan kişinin iradesine bağlı olarak gerçekleştirilmekte, ayrıca artırma şartnamesinde
öngörülen şartları yerine getiren herkes artırmaya katılma ve pey sürebilme hakkına sahip
olmaktadır.
İsteğe bağlı artırmanın içinde bir tür olarak görmek yerine üçüncü bir ayrım olarak isteğe bağlı
özel artırmayı kabul eden yazarlar da bulunmaktadır. İsteğe bağlı özel artırmanın kamuya açık
bir şekilde bildirilmediği ve satıcı tarafından katılımın belirli bir insan grubuyla
sınırlandırıldığı artırmalar için geçerli olduğu ileri sürülmektedir. İnternet ortamında
gerçekleştirilen artırma yoluyla satım sözleşmeleri ise şimdilik sadece isteğe bağlı olarak
düzenlenmektedir. Bu sebeple cebri artırma yoluyla satışın da geleneksel artırmalar ile online
artırmalar arasındaki farklardan biri olduğunu şu an için söylemek mümkündür (Gezder,
2006: 55). İsteğe bağlı artırma sözleşmelerinde artırmanın yapılacağına dair kamuya duyurma
şartı, online artırmalar için de geçerli olup artırma firması tarafından, gerçekleştirilecek olan
artırma kamuya açıklanır (Sağlam, 2007: 99; Yıldırım, 2002: 1307). İsteğe bağlı özel artırmalar
da online artırmalar için tercih edilen usul olabilmektedir.
4.3.İnternette Yapılan Artırmada Müzayede Usulleri
Online artırmalar bazen eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu türde artırmalar
geleneksel anlamdaki artırmalardaki gibi teklif verenler arka arkaya peylerini ileri sürmesi
yönüyle benzerlik göstermektedir. Geleneksel artırmalarda artırmaya çıkarılan malın en
yüksek fiyatı verene satılması, ihale olarak nitelendirilmektedir. Artırmayı idare eden gerçek
bir hukuk kişisidir.
Ancak online artırmalar geleneksel artırmalardan genellikle daha uzun süre devam etmesi
yönüyle farklılık göstermektedir. Online müzayedelerde artırma yoluyla olabileceği gibi
eksiltme yoluyla da ihale yapılması mümkündür. Eksiltme yoluyla yapılan ihalelerde satıcı belli
aralıklarla fiyatı düşürmekte ve belirtilen fiyatı ilk kabul eden kişi ihaleyi kazanmaktadır (İnal,
2005: 158). Artırma usulleri kısaca üçe ayrılmaktadır (Soysal, 2014: 136):
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İngiliz müzayede usulünde, açık olarak ileri sürülen peyler, artırma yoluyla yenilenmektedir.
En yüksek pey verenin ihaleyi kazandığı bu müzayede usulü en yaygın kullanılan müzayede
usulüdür.
Hollanda usulü müzayede usulünde, açık artırmayı düzenleyenler tarafından yüksek bir
peyden açık artırmayı başlatmakta ve diğer pey verenler teklifi daha da düşürerek artırmaya
katılmaktadırlar. Bu usulde satıcı hiçbir alıcının almak istemeyeceği kadar yüksek bir fiyat ile
müzayedeyi başlatır. Fiyat, teklif verenlerden biri kabul edene kadar aşamalı olarak düşürülür.
Artırmaya katılanlardan biri indirilen fiyatı kabul ettiği anda müzayede sona ermektedir.
Hollanda da çiçek, İsrail de balık ve Kanada da tütün satışları bu tür müzayede ile
yapılmaktadır. Bu çeşit müzayede azalan müzayede olarak da bilinmektedir.
Kapalı usul ise, tüm pey verenlerin aynı anda tekliflerini yapması ve en yüksek teklifi veren
kişinin ihaleyi aldığı usuldür.
4.4.İnternette Yapılan Açık Artırma ve Eksiltmelerin İşleyişi
İnternet ortamı sanal bir ortam olarak karşımıza çıkmakta, dolayısıyla da geleneksel
artırmalardan yer niteliği bakımından ayrılmaktadır. Artırma doğrudan gerçek bir kişi
tarafından yönetilmemekte ancak gerçek bir kişi veya kişiler tarafından hazırlanmış bilgisayar
programları ile yönetilmektedir. Dolayısıyla hazırlar arasında gerçekleşmeyen, tarafların
beyanları arasında az ya da çok zaman farkının mevcut olduğu bir ilişkiyle karşı karşıya
kalınmaktadır. Ancak yine de açık artırmaların hazırlar arasında olması amacına uygun
düştüğü savunulmaktadır (Şenocak, 2001:100).
İnternette yapılan artırma yoluyla satışta katılımcıların teklif vermeleri için öngörülen sürelere
göre farklı yöntemler mevcuttur. Artırmaya katılma ve pey sürme süresi uzun tutulmuş ise
uzun süreli artırma (langzeitauktion), süre birkaç dakika tutulmuş ve teklif ile ihale aynı
zamanda vuku buluyorsa anlık artırma (liveauktion) yöntemleri kullanılmaktadır.
Çalışmamızda internette yapılan açık artırmaların uzun süreli artırma yöntemiyle
gerçekleştirilenleri ele alınmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki anlık artırma gibi internet
yoluyla yapılan kısa süreli artırmalar için hazırlar arasında gerçekleştiğini söylemek internet
yoluyla yapılan artırmaların niteliği itibariyle mümkün olmayacaktır (Yıldırım, 2002: 1310).
Daha önce de bahsedildiği gibi internet yoluyla yapılan açık artırmalarda taraflar aynı yerde
bulunmak zorunda değildir ancak iletişimlerini sağlayabilmek için belirli şartları yerine
getirmek zorundadır. İhaleye katılmak isteyen alıcı ve satıcılar internet üzerinden ihale
şartnamesindeki genel şartları kabul etmeli, katılımcı bilgilerini içeren formu internet aracılığı
ile doldurmalı ve bunun karşılığında da kullanıcı adı ve şifresi edinmelidir. Ancak formda
katılımcıların verdikleri bilgilerin doğru olup olmadığını anlayacak herhangi bir denetim
mekanizması oluşturulmamıştır. Alıcı doğru bilgiler girmemiş ve kendiliğinden ortaya
çıkmıyorsa borçluyu bulma imk}nı kalmamaktadır.

1247

Katılımcı artırmada her pey sürmek istediği seferde tekrardan kullanıcı adını ve şifresini
yazmak zorundadır. Aksi halde teklifi işleme alınmamaktadır. Katılımcılara verilen şifre
artırmayı düzenleyen firma tarafından kullanıcıya bildirilmek suretiyle değiştirilebilmektedir.
Artırmaya başlangıç için öngörülen bir bedel (startpreis) ile başlanır. Bundan sonraki fiyat
artırmaları bu bedele eklenir. Pey sürme, yazılı olarak gerçekleşir. Klasik yöntemde diğer
katılımcıları fiyat artırımları ve teklif ettikleri fiyatlar aleni değilken, online artırmalarda
katılımcılar diğer katılımcıların peylerini ekranda görebilmektedir (Yıldırım, 2002: 13191314).
Katılımcı pey sürdüğünde bu iradesi numaralandırılarak işleme alınmakta ve işleme alındığına
dair katılımcıya mail gönderilmektedir. Katılımcı tarafından verilen bu teklifin en yüksek teklif
olduğunda ya da bu en yüksek teklifi geçen başka bir teklif verildiğinde de katılımcıya mail
gönderilerek bilgilendirilmektedir. Mail yoluyla bildirimle, katılımcı bildirilen teklifi geçmek
istiyorsa bunu beyan etmesi için kendisine imk}n tanınmış olmaktadır. Yapılacak yeni teklifin
en geç ihalenin bitimine kadar karşı tarafa bildirilmesi gerekir. İhale bitişi için belirlenen süre
internet sayfasında açıkça gösterilmekle birlikte, kaç gün, saat, dakika ve saniye kaldığına
kadar ayrıntılı beyan edilmektedir.
Artırım miktarı artış firması tarafından önceden belirtilerek, her pey ileri sürüldüğünde daha
önceki teklifin en az ne kadar geçmesi gerektiği belirlenebilir. Başlangıçta artırım miktarı daha
az iken sonradan, daha fazla miktarda artırılması gerektiği de belirtilebilir. Bazı artırmalarda,
belirtilen asgari artırım fiyatı aşılmışsa asgari düzeyde artırıldığı kabul edilebilmektedir. Bu
durumda asgari artırma fiyatı aynı zamanda azami artırım fiyatı olarak belirlenmiştir.
Satıcı ihale yapılmadan önce artırma sonucunda ulaşılması gereken asgari bir bedel
(mindestpreis) belirlemiş olabilir. Bu bedele ulaşmayan tekliflerin kabul edilmemesi yönünde
satıcı ve satışı gerçekleştiren web sitesi sağlayıcısı arasında gizli bir anlaşma yapılabilir
(Şenocak, 2001: 94). Verilen en yüksek teklife rağmen bu teklifi yapan kişiye ihalenin
yapıldığının bildirilmemesi durumda muhtemelen yapılan gizli anlaşma ihaleye engel
olmuştur.
Online artırmalara katılan firmalara Gittigidiyor.com ve eBay örnek verilebilir (Soysal,
2014:136).
4.5.İnternette Artırma Suretiyle Satımda Ortaya Çıkan Sorunlar
4.5.1.İnternette Açık Artırmayı Düzenleyen Firmaların Hukuki Durumu
Açık artırmayı düzenleyen firmalar farklı hukuki niteliğe sahip olabilir.
Açık artırmayı düzenleyen kişiler bazı hallerde, sözleşme yapacak tarafları bir zeminde
buluşturmayı üstlenen aracı (vermitter)dır. Bu firmanın görevi alıcı ile satıcı arasında iletişimi
gerçekleştirerek, satım sözleşmesinin taraflar arasında kurulduğuna dair mail gönderme,
tarafların satılan malı göndermesi, sigorta işlemleri ve bedelin ödenmesi gibi işlemlerde köprü
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vazifesi yapmaktır. Bu durumda internet sağlayıcısının tellaklık görevini üstlendiği ileri
sürülebilir. Ayrıca açık artırmayı düzenleyen kişiler satılanı kendi nam ve hesabına satmakta
ve satım sözleşmesinin kendileri ile alıcı arasında yapıldığını alıcıya bildirmiş ise, artırmayı
yapan ile ihaleyi kazanan kişiye satılan malı göndermesi, sigorta işlemleri ve bedelin ödenmesi
gibi ikincil konularda da görüşmeleri yapmışsa yalnızca aracı sayılmamakta, alım satım
komisyoncusu sayılmaktadır (Yıldırım, 2002: 1314).
Son olarak artırma firmasının kendisine ait malların artırma yoluyla satışını yapması da
mümkündür. Bu durumda artırma firması aynı zamanda satıcı olmaktadır.
4.5.2.Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiye Uygulanması Gereken Hukuk Sorunu
İnternette artırma suretiyle satım, malını artırma suretiyle satıma sunan (satıcı- Anbieter),
artırmayı gerçekleştiren artırma firması (online artırmalarda web sitesi sağlayıcısı-Versteiger)
ve artırmaya katılan ve pey süren (alıcı-Bieter) taraf olmak üzere üçlü bir ilişkidir.
4.5.2.1.Artırmaya Konu Şeyin Sahibi ile Artırmayı Gerçekleştiren Firma Arasındaki İlişki
Artırma firması bu ilişki ile satım konusu şeyi web sitesinde satışa sunmak, artırma süresince
gerekli olan işlemleri yerine getirmek ve tarafları bilgilendirmek için altyapıyı sunmaktadır.
Satım konusu şeyi artırma firmasının temin ettiği bu sebeple aralarında satım sözleşmesi
ilişkisinin kurulduğunu söylemek yerinde bir değerlendirme olmayacağından, taraflar arasında
bir iş görme sözleşmesi çeşidi olan vek}let sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu söylenebilir
(Yıldırım, 2002: 1315). Ayrıca bu vek}let ilişkisi, tellallık ve alım-satım komisyonculuğu
hükümlerinin uygulanmasını gerektiren özel bir vek}let ilişkisidir (Şenocak, 2001: 103).
Vek}let sözleşmelerinde ücret zorunlu bir unsur olmamasına rağmen ihale bedeli üzerinden
belli bir oranda bedelin işin görülmesi sonucu artırma firmasına verilmesi mümkündür.
Artırmayı düzenleyen firma, sadece aracılık etmişse mal sahibinden “insertionfee” adı verilen
%025 ile %4 arası katılım ücretine, ayrıca aracılık etmenin yanı sıra satım komisyoncusu gibi
hareket etmişse ihaleyi kazanandan da “listingfee” adı verilen %025 ile %5 arasında bir ücrete
de hak kazanmaktadır. Artırma firması daha sonra sözleşmenin ifası sebebiyle ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıklardan etkilenmeyi engelleyebilmek adına almış olduğu bu ücretin
sadece tarafları bir araya getirmekten kaynaklanan bir ücret olduğuna ilişkin baştan
bildirimde bulunmaktadır. Bazı açık artırma firmaları ise bunun yerine belli zaman
aralıklarıyla üyelik ücreti almaktadır (Yıldırım, 2002: 1315).
4.5.2.2.Artırmaya Katılan Alıcı ile Artırmayı Gerçekleştiren Firma Arasındaki İlişki
Artırmayı gerçekleştiren firma satım konusu malı satın alıp daha sonra satışa sunmuyorsa,
artırmaya katılan alıcı ile artırma firması arasında satım sözleşmesi ilişkisi kurulduğu
söylenemez. Artırma firmasının asıl işlevi, artırmaya uygun ortam hazırlamaktır. İnternet
sitesini yazılımlarla elverişli hale getirmeli, artırmaya katılanların tekliflerini mal sahibine
iletmelidir. Artırmaya katılanlar, artış firmasına bir bedel ödemek zorunda değildir, ancak bu
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aralarında bir hukuki ilişkinin bulunmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Artırmaya katılan (alıcı)
ile artış firması arasında vek}let sözleşmesi ilişkisi vardır (Şenocak, 2001: 103; Yıldırım, 2002:
1317).
4.5.2.3.Satıcı ve Artırmaya Katılan Kişi Arasındaki İlişki
Satılmak için web sitesine bilgileri aktarılan bir şey için hakkı sunan kişi ile artırmaya katılan
arasındaki ilişki satım sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir.
Taraflar arasında sözleşmenin meydana gelişi konusunda bilhassa TBK. 275’te öngörülen
kabullere aykırı düşmemek şartıyla genel hükümler uygulanmalıdır. Tarafların karşılıklı ve
birbirine uygun irade beyanında bulunması, başka bir deyişle icap ve kabul beyanları, satım
konusunun ve satış bedelinin belirli ya da belirlenebilir değerde olması satım sözleşmesinin
zorunlu unsurlarından olup, bir sorunun çıkması halinde sayılan bu unsurlarda eksiklik olup
olmadığı incelenmelidir. Online artırmalarda, sözleşme iradesinin beyanı için elektronik
ortamda “kabul ediyorum” ifadesinin seçilmesi yeterlidir.
Sözleşmenin artırma firmasının tek taraflı olarak düzenlediği, genel işlem şartları niteliğindeki
ihale şartnamesinde yer alan şartlar altında direkt kurulduğunu ileri sürmek doğru
olmayacaktır (Demir, 2004: 149). İnternette web sayfasında malın satışa arz edilecek biçimde
yer verilmesi kural olarak icaba davettir. Ancak web sayfasında ayrıca bu beyanı ile kesin bir
satış iradesini belirttiğini açıklayan artış firması için bu beyanı icap olarak kabul edilmelidir.
Online artırmalarda satım işlemi elektronik ortamda devam eder. Taraflar gerekli şartları
kabul ettiğinde bilgisayar programı artırmaya katılanın bilgisayarına indirildiği için, bu şekilde
karşı tarafa iletilen hukuki beyanın icap olduğu söylenebilir (Yıldırım, 2002: 1318). Yani bu
aşamada alıcının beyanı icap mahiyetindedir.
Açık artırmada satılmak için web sayfasına konulan malın sahibi asgari bir satım bedeli
belirleyebilmekte, bunu artış firmasına beyan edebilmektedir (Şenocak, 2001: 108). Bu türlü
beyanlar satıcı için mevcut beyanını icaba davet haline getirmektedir. Ayrıca genel işlem
şartlarında belirtilen en yüksek fiyat üzerinden sözleşmenin kurulmuş olacağına dair hüküm
satıcının beyanını icaba davet olmaktan çıkarıp, icap beyanı haline getirmez. Diğer hallerde de
genel işlem şartları ile teklifi kabul edip etmeme serbestisinden feragat edilmesi TMK m. 23/1,
TMK m. 2 ve TBK m. 21 çerçevesince ele alınmalı ve hükümsüz kılınıp kılınmayacağı
incelenmelidir (Yıldırım, 2002: 1318).
4.5.3.Sözleşmenin Kuruluş Aşamasında Ortaya Çıkan Sorunlar
Sözleşmenin kuruluş aşamasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözümü için Borçlar Kanunu
genel hükümlerine bakılması gerekmektedir.
Online artırmalarda da, taraflar arasında kurulan anlaşmanın geçerli olup olmadığının tespiti
için, taraflarının kimliği ile edimin belirli veya belirlenebilir olması yeterlidir. Sözleşmenin
kurulabilmesi için gerekli olan esaslı unsurlar olan satım konusu mal, satım bedeli ve tarafların
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birbirlerine karşı borçlusu oldukları edimin ifası gerekmektedir. Bu esaslı noktalar dışında
kalan hususlarda bir eksiklik veya anlaşmazlık olması durumunda sözleşme ilişkisi yine de
TBK m. 2/1 hükmü gereğince kurulmuş sayılmaktadır.
Kişinin bilgilerini siteye yanlış bildirmiş olması durumu da mümkündür. Bu takdirde ihaleyi
kazanan kimsenin o kimse olup olmayacağı sorunu doğmaktadır. Teknik bilgi sahibi kişiler için
halin tespiti oldukça kolay olup, IP adresinin saptanmasıyla işlem sahibinin tayini mümkün
kılınmaktadır.
Sözleşme esnasında en çok karşılaşılabilen sorunlardan biri irade sakatlığı durumlarıdır. Fiyat
teklifi verenin 10 bin TL fiyat teklifinde bulunmak iradesiyle 100 bin TL yazım yanlışında
bulunması durumunda, kendisinden sözleşmeden doğan bedelin ödenmesi talep edildiğinde,
hata def’ini ileri sürerek BK m. 24/3’te düzenlenen esaslı hata türlerinden beyan hatasından
yararlanmak suretiyle iptal hakkını kullanabilir. Ayrıca alıcının mail aracılığı ile bu iptal
hakkını kullanabilmesi mümkündür (Yıldırım, 2002: 1319).
4.5.4.Sözleşmenin İfası Aşamasında Ortaya Çıkan Sorunlar
Sözleşme ihale şartlarında sözleşmenin ifasının nasıl gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Online
artırmalar genellikle herkesin katılımına açık olması ve dünyanın neresinde olunursa olunsun
katılabilme imk}nının mevcut olması dolayısıyla, mal sahibi, artırmayı düzenleyen kuruluş ve
ihaleyi kazanan kişilerin farklı yerlerde olduğu durumlarda sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Eşyanın depolanması, satış bedelinin bankada muhafazası, gümrük sorunları ve paranın
gönderilmesi gibi birçok sorunla karşılaşılabilmektedir. Bu durumda ilk olarak MÖHUK m.
24/1’e dayanarak taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde sözleşmeye uygulanacak hukuku
aralarında seçebilirler (İnal, 2005: 163). Taraflar herhangi bir hukuk seçimi yapmamışlarsa
borcun ifa yeri objektif bir bağlama noktası olup, uygulanacak hukuku belirleyecektir. (MÖHUK
m. 24/2) Borç ilişkisinin ifa yerinin somut olayda belirlenememesi durumunda “sözleşmenin
en yakın irtibat halinde bulunduğu yer hukuku” uygulanacaktır (Güngör, 1997: 111). Ayrıca
belirtmek gerekir ki taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu tüketici sözleşmeleri söz konusu
olduğunda, sözleşmeye uygulanacak hukukun serbestçe tayin edileceğine ilişkin kural mutlak
değildir. Türk Hukukunda tüketiciyi koruma maksadıyla oluşturulmuş Tüketici Koruma
Hakkında Kanunu kamu yararınadır. Bu sebeple tüketicinin bulunduğu yerin Türkiye olması
durumunda uygulanacak hukukun belirlenecek şartları asgari düzeyde TKHK’na göre
belirlenecektir (İnal, 2005: 164; Güngör, 1997: 104-105).
Genellikle satış bedelinin malın tesliminden önce ödenmesi gerekmektedir. Ancak ihaleyi
kazanan kişinin belirtilen süre içerişinde bu bedeli göndermediği durumlar mevcuttur. Bu
durumda artırmayı düzenleyen firma bedelin, belirli bir süre içerinde ödenmesi gerektiğine
dair bilgilendirme mailiyle birlikte, bu süre içinde ödenmediğinde daha sonraki artırmalara
katılamayacağını beyan eder. İhaleyi kazanan bedeli yine ödemezse bu durumda, sonraki
artırmalara katılımı önlenmektedir.
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Sözleşmenin kurulması ile yarar ve hasarın ne zaman geçeceğine ilişkin sorunlar da gündeme
gelebilmektedir. TBK m. 208’e göre, kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede
öngörülen özel koşullardan doğan ayrık h}ller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır
satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir. Online
artırmalarda geleneksel artırmalardan farklı olarak, sözleşmenin kurulması ile ifanın
gerçekleşmesi arasında önemli bir zaman aralığı mevcut olmaktadır. Dolayısıyla yarar ve
hasarın intikalinden ziyade, satıcıda kalması hakkaniyetli bir yaklaşım temsil etmektedir.
Geleneksel artırmalarda mülkiyet, ihale ile alıcıya geçmektedir. Artırmada taşınır bir mal alan
kişi, onun mülkiyetini ihale anında kazanmaktadır. Dolayısıyla mülkiyetin devri için alıcının
malı teslim almasına gerek yoktur (İnal, 2005: 161). Artırmadan alınan taşınmazın mülkiyeti,
ancak tapu siciline tescille alıcıya geçecektir. Artırma görevlisi, satış tutanağında gösterilen
taşınmazın alıcı adına tescilini hemen tapu idaresine bildirir. İsteğe bağlı özel artırmalarda
mülkiyetin geçmesi genel hükümlere tabidir. (TBK m. 279)
Ancak internette kurulan artırma suretiyle satım sözleşmeleri hazırlar arasında yapılan bir
sözleşme olmaktan ziyade adeta gaipler arasında kurulan bir sözleşmedir. Alıcı, satım konusu
taşınırı göremez ve tanıtıldığı gibi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip değildir.
Ayrıca malın önemsenemeyecek kadar kısa bir süre içinde alıcıya teslimi neredeyse
imk}nsızdır. Tüm bu sebepler ele alındığında TBK m. 279 hükmünün online artırmalar için
kabul edilemeyeceği dolayısıyla uygulanamayacağı göz önüne alınmalıdır. Sonuç olarak online
artırmalarda mülkiyetin intikali, malın alıcıya teslimi yani zilyetliğin devri ile gerçekleşecektir
(İnal, 2005: 162; Sağlam, 2007: 101; Şenocak, 2001: 110; Yıldırım, 2002: 1322).
Ayrıca katılımın bilgisayar ortamında gerçekleşmesi dolayısıyla katılımcıların hayali kişiler
yaratması da mümkün olsa bile bu gerekçe, internette yapılan açık artırma yoluyla satışların
geçersiz olması için yeterli bir dayanak değildir. Sözleşme taraflarının kimliği, beyanlarının
içeriğinin gerçekliği konusundaki endişe diğer internet üzerinden yapılan işlemler için de
geçerli olmakta, bu sorun elektronik imza türlerinden dijital imza yöntemiyle aşılmaya
çalışılmaktadır. Hatta bazı artırma firmaları bir kuruluşta çalışmaları veya öğrenci olmaları
dolayısıyla web siteleri veya kuruluşlar tarafından verilen kurumsal mail adresi olan kişileri
açık artırmaya katılımcı olarak kabul etmektedir (Şenocak, 2001: 100).
4.5.5.İfa Edilmiş Sözleşmelerde Ortaya Çıkan Sorunlar
Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Avrupa Yönergesine göre bir
sözleşmenin artırma suretiyle satış sayılıp sayılmayacağı iç hukuk düzenlemelerine tabi
olacaktır. 28 Kasım 2013 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış
Yönetmeliği ile artırma yoluyla internette yapılan satışlara dair sorunlara çözüm bulunmaya
çalışılacaktır.
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6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun içerisinde mesafeli sözleşmeler 48.
maddede yer almıştır. Artırma konusu şey Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ise,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda madde 48 vd. düzenlenmiş mesafeli sözleşmelere
ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ayrıca artırmayı yapan firma malı kendisi iktisap etmeyip,
sanal ortamda sunumunu yapmakla yetiniyorsa bu durumda sözleşme alıcı ve satıcı arasında
kurulacağından, artış firması ister adi işler ister ticari işler tellalı sayılsın Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun kapsamında sorumlu tutulamayacaktır (Yıldırım, 2002: 1323).
Ayıba karşı tekeffül hükümleri yedek hukuk kuralları olduğu için sözleşme ile alıcı ve satıcı
aksini kararlaştırmakta serbesttir. Ancak TKHK’nun uygulama bulduğu alanlardaki
sorumluluğun sözleşme ile kaldırılması, sözleşme ile mümkün değildir. TKHK kapsamı
dışındaki alanlarda ise sorumsuzluk anlaşmaları hukuka, ahlaka, adaba aykırı olmadığı sürece
geçerli olacaktır.
Satış için internet ortamında alıcılara sunulan şeyin, kişiler tarafından artırmaya katılmak
suretiyle ihale yoluyla alınması satım sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Eski Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik’te madde 11/I/d’ye göre açık artırma yoluyla akdedilen
sözleşmeler kapsam dışıydı. Ancak kullanılan “açık artırma” ifadesi bilinçli veya bilinçli
olmaksızın ihtiyari özel artırmalardan bahsetmemiş, dolayısıyla ihtiyari özel artırmaları
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin düzenleme alanı dışına itememiştir (Gezder, 2006:
54-55)
Online artırmalar satım sözleşmesinin bir türünü oluşturan ve daha ayrıntılı olarak 27.11.2014
tarihli Mesafeli Sözleşme Yönetmeliği’nde düzenlenmiş olan mesafeli sözleşme türlerine
girebilmektedir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ön bilgilendirme yükümlüğü başlıklı 5.
maddesi 5. bendi uyarınca “Açık artırma veya eksiltme yoluyla kurulan sözleşmelerde, birinci
fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerin yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere
yer verilebilir.”
Dolayısıyla Yönetmelikte düzenlenen,
“-Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
-Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı veya
sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya
sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
-Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikâyetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı
iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgiler yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere yer
verilebilecektir.”
Ancak ayrıca belirtmek gerekir ki artırmanın Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin kapsamında olup
olmadığı belirlemek için madde 2’de sıralanan konulara bakılmalıdır. Örneğin, taşınmaz satımı,
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devre mülk satımı ve konut kiralama gibi konular Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğince
kapsam dışı bırakılmıştır.
5.SONUÇ
İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmeleri esas olarak elektronik sözleşmeler ve satım
sözleşmeleri kavramlarına dayanmaktadır. Elektronik sözleşmeler internet aracılığı ile
kurulmakta, borçlar hukukunun temel taşlarından olan sözleşme ilişkisinin temel aldığı
tarafların birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanları ile doğmaktadır. Sözleşme ilişkisinin
kurulması esnasında araç olarak internetin kullanılıyor olması sorun olduğu noktalarda farklı
şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. İnternet aracılığıyla yapılan çok sayıda hukuki işlemin
sadece bir türü olan internet aracılığı ile satım sözleşmesi, yeni hukuki düzenlemelerle
tüketiciyi korumaktadır. Özellikle de gelişen teknolojiyle meydana gelen hukuki ilişkiler
çeşitlendiği ve arttığı için tüketici açısından yeni düzenlemeler yapmayı gerekli kılmıştır.
Tüketiciyi koruyan hükümlerin daha ayrıntılı olarak düzenlendiği Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ile değişen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, internet aracılığı ile yapılan
satım sözleşmelerine de yansıyan hükümlerin genişlemesini sağlamıştır. İnternet aracılığı ile
yapılan satım sözleşmeleri hukuki nitelik olarak mesafeli sözleşmeler içerisine girmiş
olduğundan, 2011 tarihli eski Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik yerine 2014 tarihli
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çıkarılarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun’la uyumlu hale getirilmiştir. Özellikle internet aracılığı ile yapılan sözleşmelerden doğan
sorunlarda, elektronik posta aracılığıyla, web sayfaları aracılığıyla ve elektronik veri değişimi
şeklinde kurulan sözleşme ilişkisinin hazırlar arasında veya hazır olmayanlar arasında kurulan
sözleşme ilişkisi olması önemli noktalardır. İnternet aracılığı ile yapılan sözleşmelerin hazırlar
arasında mı hazır olmayanlar arasında mı gerçekleşen bir sözleşme olduğunu belirlerken
dikkat edilmesi gereken unsur, taraflar arasında kesintisiz bir ilişkinin mevcut olup olmadığına
ilişkin inceleme ile anlaşılacaktır. Ancak kural olarak internet aracılığı ile kurulan satım
sözleşmeleri hazır olmayanlar arasında kurulan bir sözleşme olarak ele alınmalıdır. İstisnai
olarak karşılıklı irade beyanlarının arasında kesintiye uğramadan karşı tarafa iletilebileceği
internet aracılığı ile satım sözleşmelerinin ise, hazır olanlar arasında sözleşme ilişkisi olduğu
kabul edilmelidir.
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YOKSULLUK NAFAKASININ KOŞULLARI
Oğuz ERSÖZ*
ÖZET
Evlenme ile bir kadın ve bir erkek arasında aile kurma iradesi açıklanmaktadır. Bu irade, eşler
arasında evlilik birliğini yaratmaktadır. Bu birlik, eşleri birbirlerine karşı çeşitli yükümlülükler
altına sokmaktadır. Gerçekten de evlilik birliği devam ettikçe eşler, bu birliğin mutluluğunu
elbirliğiyle sağlamak, çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermek,
birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar (TMK m.185). Ne
var ki evlenmenin kendisinden beklenen amaçları yerine getirme olanağı kalmamışsa boşanma
ile ortadan kaldırılması gündeme gelmektedir. Boşanma ile evlilik birliği ve bu birlik nedeniyle
üstlenilen yükümlülükler ilke olarak ortadan kalkmaktadır. Ancak boşanma sebebiyle eşlerden
biri yoksulluğa düşecekse bu eşi kaderine terk etmenin hakkaniyete uygun olmayacağını
düşünen kanun koyucu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yoksulluk nafakası kurumuna
yer vermiştir. Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan ve kusuru diğer eşe nazaran daha
fazla olmayan eş, diğerinden mali gücü nispetinde süresiz olarak nafaka isteminde bulunabilir
(TMK m.175). Yoksulluk nafakası ile evlilik boşanma ile sona ermesine karşın, evlenmeden
kaynaklı eşler arasında birbirine destek ve yardımcı olma yükümlülüğü maddi açıdan halen
varlığını muhafaza etmektedir. Üstelik bu nafaka, yükümlüsünü ömür boyu
bağlayabilmektedir. Bahsettiğimiz bu özellikleri sebebiyle yoksulluk nafakasının koşullarının
titiz ve dikkatli biçimde ortaya konulması büyük önemi haizdir. Bizde bu çalışmamızda
yoksulluk nafakasının koşullarını doktrindeki görüşler ve yargı kararları bağlamında inceleme
konusu yapmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk Nafakası, Kusur, Yoksulluk, Boşanma

CONDITIONS OF ALIMONY
Abstract
One of the divorce's financial results ist alimony. Alimony is padi to the wife that faced with the
danger of falling into poverty due to divorce and heavier non-defective according to the other
spouse. This legal institution aims to address the minimum life requirements of the party
facing the danger of falling into poverty due to divorce. The judge decides alimony periodic or
indefinitely. Rights and obligations between conjoints ends due to divorce. But alimony can put
one of them under financial support from the lifetime maintenance obligations. Therefore, to
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reveal the conditions of this alimony is of great importance. As a matter of fact, poverty relief
depends on the coexistence of many conditions. We investigate this conditions in our work.
Keywords: Alimony, Povert, Court Decision, Request, Fault
1. GİRİŞ
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yoksulluk Nafakası başlıklı 175. maddesine göre,
boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla
geçimine ilişkin diğer taraftan mali gücü nispetinde süresiz olarak nafaka talebinde
bulunabilir1.
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen nafaka türleri bakım nafakası ile yardım nafakası olarak
ikiye ayrılmaktadır. Yoksulluk nafakası, tedbir nafakası ve iştirak nafakası ile birlikte bakım
nafakası kapsamında yer almaktadır (Bozovalı, 1990: 5-6; Doğan, 2015: 60). Yoksulluk
nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen ve diğer eşle kıyaslandığı zaman daha fazla
kusuru bulunmayan eşe diğer eş tarafından ödenen nafakayı tarif etmektedir (Çitak, 2016:
242).
TMK m.185 hükmüne göre evlenme ile evlilik birliği kurulur ve evlilik birliğinin devamı
süresince eşler birbirine yardımcı olmak zorundadır. Yardım yükümlülüğü, eşlerin birbirlerine
mali olarak yardımda bulunmaları gibi maddi biçimde ve hastayken ilgi gösterme gibi manevi
biçimde olmak üzere iki farklı görünümde ortaya çıkmaktadır (Arkan Serim, 2007: 286). Evlilik
sonlandığı zaman evlilikten kaynaklanan haklar ve yükümlülükler de ilke olarak sona erer.
Dolayısıyla yardım yükümlülüğü de evlilik bitince son bulur. Ancak yoksulluk nafakası ise
bunun bir istisnası olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu nafaka ile evlilik sona ermesine
karşın taraflardan biri mali bakımından diğerine süreli ya da süresiz olarak yardımda bulunma
yükümlülüğü altına girmektedir. Bu yönüyle yoksulluk nafakası ahlaki, insani ve sosyal
düşüncelere dayanmakta olup, evlilik devam ettikçe mevcut bulunan eşler arası bakım,
yardımlaşma ve dayanışma yükümlüklerinin mali bakımından evliliğin sona ermesinden sonra
da kısmi olarak sürmesi niteliğindedir (Akıntürk ve Ateş, 2016: 302; Ceylan, 2006: 105; Demir,
2018: 35). Dolayısıyla yoksulluk nafakası, ceza veya tazminat özelliği göstermemektedir, zira
gerekli koşulların varlığı durumunda kusursuz olan eşten dahi talep edilebilir2 (Ceylan, 2006:
104).
1

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 3444 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 144. Maddesine göre yoksulluk
nafakası en çok bir yıllık süre için istenebilmekteydi.
2
‘’…Yoksulluk nafakası, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan tarafı koruma amacına yönelik olduğu içindir ki,
boşanmış olan yoksul tarafa verilecek olan yoksulluk nafakası, hiçbir surette diğer tarafa yükletilen bir ceza veya
tazminat niteliğinde değildir. Şayet böyle olsaydı, sadece boşanmada kusuru olan eşten istenebilmesi gerekirdi. Oysa
ki, maddede açıkça belirtildiği gibi, kusursuz eş dahi yoksulluk nafakası ödemekle yükümlüdür. Yoksulluk nafakası, bir
bakıma evlilik birliği devam ettiği sürece söz konusu olan karşılıklı bakım ve geçindirme ödevinin devam ettirilmesi
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Yoksulluk nafakasına karar verilebilmesi birtakım koşulların bir arada gerçekleşmesine
bağlıdır. Çalışmamızda bu koşullar inceleme konusu yapılmaktadır.
2. NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİN KOŞULLARI
1.1. EVLİLİĞİN BOŞANMA İLE SONA ERMESİ
Yoksulluk nafakası talep edilebilmesi için ilk koşul evliliğin boşanma kararı ile son bulmuş
olmasıdır (Ceylan, 2006: 106; Ersöz, Nafaka Sona Erme, 2018: 468). Dolayısıyla h}kim
tarafından boşanma hükmü kurulmadıkça yoksulluk nafakasına karar verilmesine olanak
bulunmaz. Örneğin aykırılık kararı verildiği, boşanma davasının reddedildiği vb. durumlarda
nafakaya karar verilmesine olanak yoktur3. Ayrıca boşanma kararının kesinleşmiş olması da
gereklidir (Kılıçoğlu, 2016: 170).
Evliliğin butlan kararı ile ortadan kaldırıldığı hallerde de yoksulluk nafakası isteminde
bulunulabilir. Zira TMK m.158/2 hükmünde; butlan halinde eşler arasındaki mal rejiminin
tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümlerin uygulama alanı
bulacağı düzenlenmektedir4.
1.2. NAFAKANIN TALEP EDİLMESİ
Yoksulluk nafakasına karar verilebilmesi için eşlerden birinin bu yönde bir talebi olması
gerekir. Nitekim TMK m. 175 hükmünde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eşin nafaka
isteyebileceğinden bahsedilmektedir. O halde eşlerden bu yönde bir talep gelmedikçe h}kimin
res’en nafakaya karar vermesi söz konusu olamaz5. Eşlerden birinin boşanma sebebiyle
yoksulluğa düşeceğinin aşik}r olması dahi bu sonuca tesir etmez. Dolayısıyla yargılama
esnasında h}kim tarafından nafakaya hükmedilmesinin gerekli olduğu saptansa dahi talep
anlamını taşımaktadır ( Turgut Akıntürk, Aile Hukuku B. 8, C. 2, İstanbul 2003, s. 301 )…’’ (Yarg. HGK. T. 10.11.2010,
e. 2-614, K. 597), Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (Erişim Tarihi. 23.01.2019).
3
‘’…Yoksulluk nafakasına ve iştirak nafakasına ancak boşanma halinde hükmedilir. Mahkemece ayrılık kararı verildiği
halde, davacı yararına yoksulluk nafakasına ve müşterek çocuk yararına iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru
görülmemiştir…’’ (Yarg. 2. HD. T. 19.12.2013, E. 12625, K. 30111); ‘’… Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasına ancak
boşanma halinde hükmedilir. (TMK.md.175, 182) Boşanma davası reddedildiği halde davalı kadın yararına yoksulluk
nafakası ve yanında bulunan müşterek çocuk yararına iştirak nafakası takdiri usul ve yasaya aykırıdır.’’ (2. HD. T.
21.04.2010, E. 4111, K. 7974), Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (Erişim Tarihi. 23.01.2019).
4
Butlan bir evlilikte her iki eş iyiniyetli olsalar butlan kararı sonucunda yoksulluğa düşecek olan tarafa nafaka
bağlanır. Ancak butlanda kötü niyetli olan tarafa, yoksulluk haline kendi kusuru ile düştüğü ve kimsenin de kendi
kusurlu hatalı hareketine dayanarak bundan yararlanamayacağı dikkate alındığında nafaka bağlanamayacağına
ilişkin görüş için bkz. Öztan, 1969: 205).
5
‘’… Somut olayda; davacı-karşı davalı kadın, yargılamanın hiçbir aşamasında yoksulluk nafakası talebinde
bulunmamış olup, talep olmadığından yoksulluk nafakasına hükmedilmesi mümkün değildir.’’ (Yarg. HGK. T.
30.01.2008, E. 2-51, K. 87), Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (E.T. 23.01.2019).
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yoksa bu yönde hüküm kurulamaz (Uzun, 2013: 58). Ayrıca nafaka istemi söz konusu olmayan
hallerde boşanma davasının davalısının nafaka ödemeyi kabul ettiğini beyan etmesi de hukuki
sonuç doğurmaya yetişmez (Demir, 2018: 46). Nafaka talebinde bulunan tarafın sonradan bu
talebinden feragat etmesi halinde nafakaya hak kazanması mümkün değildir ve bu feragat de
geri alınamaz6.
Nafaka talebinde bulunan eşin dava dilekçesinde mutlaka yoksulluk nafakası tabirini
kullanması aranmaz. Ömür boyu nafaka, sürekli nafaka gibi tabirler de yoksulluk nafakası
talebinde bulunulduğunu ortaya koymaktadır (Demir, 2018: 46; Ersöz, Nafaka Sona Erme,
2018: 470).
Yoksulluk nafakası, boşanma talebi ile birlikte aynı dilekçede ileri sürülebilir. Bunun yanı sıra
boşanma davası devam ederken duruşma tutanağına geçirilmesi koşuluyla sözlü olarak veya
yazılı bir dilekçeyle nafaka isteminin ileri sürülmesi de olanaklıdır (Demir, 2018: 45; Ersöz,
Nafaka Sona Erme, 2018: 469).
Yoksulluk nafakasının boşanma davası devam ederken ayrı bir davayla ya da boşanma
davasından sonra açılacak bir davayla istenebilmesi de mümkündür7. Yoksulluk nafakası,
boşanma sırasında istendiği takdirde hükmün kesinleşme tarihinden, boşanma hükmünün
kesinleşmesinden sonra bağımsız bir davayla istendiği takdirde ise davanın açıldığı tarihten
itibaren ödenmeye başlar8.

6

‘’Davacı kadın, ön inceleme duruşmasında yoksulluk nafakası talep etmediğini beyan etmiştir. Bu beyan yoksulluk
nafakası talebinden feragat niteliğinde olup, feragatten vazgeçme mümkün değildir. Gerçekleşen duruma göre,
davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı
gerektirmiştir.’’ (2. HD. T. 07.12.2015, E. 9173, K. 23417); ‘’Davalı vekili 16.10.1996 tarihli duruşmada
vekâletnamesindeki yetkiye dayanarak imzası ile onayladığı beyanında yoksulluk nafakasından feragat etmiştir. Bu
feragat beyanı haktan feragat olup geçerlidir. Feragat beyanı kanundaki sebeplerle ortadan kaldırılmadıkça feragat
eden tarafı bağlar. Feragatten rücu ile yeniden yoksulluk nafakası isteyemez. Şunu da belirtmek gerekirki evlilik
devam ederken istenebilen tedbir nafakası ile boşanmanın kesinleşmesi ile verilmesi gereken yoksulluk nafakasının
nitelikleri farklıdır. O halde davacı yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.’’ (2. HD. T.
01.07.1997, E. 5825, K. 7678), Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (E.T. 23.01.2019).
7
‘’… Yoksulluk nafakası boşanma davası içinde istenebileceği gibi, o dava devam ederken veya sonuçlandıktan sonra
ayrı bir dava şeklinde de istenebilir…’’ (Yarg. 3. HD. T. 17.02.2003, E. 1435, K. 1314), Kazancı İçtihat Bilgi Bankası,
(E.T. 23.01.2019).
8
‘’…Yoksulluk nafakası davası boşanmanın fer'i niteliğinde bir dava olduğundan, dava devam ettiği sürece her zaman
istenebileceği gibi, boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra ayrı ve bağımsız bir dava olarak da açılabilir.
Yoksulluk nafakası boşanma sırasında istenilmişse, boşanmaya karar verilen hükümde yoksulluk nafakası da karar
altına alınacaktır. Bu durumda, yoksulluk nafakası ödemelerinin başlangıç tarihi de boşanma hükmünün kesinleştiği
tarih olacaktır. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası davası açılması halinde yoksulluk
nafakasının başlangıcı davanın açıldığı tarihtir…’’ (Yarg. 3. HD. T. 22.12.2014, E. 10030, K. 16996), Legalbank
Elektronik Hukuk Bankası, (E.T. 23.01.2019).
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Yoksulluk nafakası boşanma davası içerisinde istenmesi durumunda harca tabi değilken,
boşanma davasından bağımsız olarak istendiğinde ise dava değeri üzerinden nispi harca
tabidir9. Ayrıca boşanma davasında sonra yoksulluk nafakası istemi, boşanma hükmünün
kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TMK m.178). Boşanmadan
sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir
(TMK m.177). Son olarak önemle belirtelim ki anlaşmalı boşanmada, davada yoksulluk
nafakası talep edilmediği takdirde boşanmaya dair hükmün kesinleşmesinden sonra nafaka
istenemez10.
1.3. TALEP EDİLEN NAFAKA MİKTARININ ORTAYA KONULMASI
Yoksulluk nafakasına karar verilmesi için bu yönde bir talebin bulunması gerekli ise de salt bu
talep yeterli değildir. Talepte bulunan kimsenin talep ettiği nafaka miktarını da ortaya koyması
gerekir11. Yoksulluk nafakasının miktar belirtilmeksizin istenmesi durumunda h}kimin talepte
bulunana istemde bulunduğu miktarı açıklattırması ve buna göre karar vermesi gerekir
(Ceylan, 2006: 107; Demir, 2018: 45-46). H}kimin, talep edilen miktarı aşan bir nafakaya
hükmetmesine olanak bulunmadığını da ifade edelim12.
1.4. NAFAKA TALEP EDEN TARAFIN YOKSULLUĞA DÜŞME TEHLİKESİYLE KARŞILAŞMASI
Yoksulluk nafakası talebinde bulunan tarafın yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşılaşmış olması
gerekir. Dolayısıyla henüz yoksulluğa düşmemiş, ancak yoksulluğa düşme olasılığı bulunan
hallerde de nafaka isteminde bulunulabilir (Uzun, 2013: 34; Demir, 2018: 48). 743 sayılı Türk
Medeni Kanunu’nda (m.144) büyük yoksulluğa düşmekten bahsedilmekteydi. 4721 sayılı
kanunda ise yoksulluğun büyük olması şartı aranmamaktadır. Yoksulluğa düşme tehlikesiyle
karşılaşmak nafaka talebi için gerekli ve yeterlidir. Bu yönüyle normal ve vasat düzeydeki bir
yoksulluk hükmün kapsamına girer (Akıntürk ve Ateş, 2016: 304).
9

Yarg. 2. HD. T. 04.05.2017, E. 2016/5078, K. 2017/5338, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T. 23.01.2019).
‘’743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 144. maddesi uyarınca boşanma kararı kesinleştikten sonra da yoksulluk
nafakası istenmesini engelleyen bir kanun hükmü yoksa da, yoksulluk nafakası isteyenin boşanma tarihinde
boşanma yüzünden yoksulluğa düştüğünün ve bu yoksulluğunun istek tarihinde devam etmekte olduğunun
ispatlanması gerekir. Anlaşarak boşanma halinde yoksulluk nafakası isteği olmadığını açıklayan tarafın bu beyanı
boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceğini gösterir ve kendisini bağlar. (HUMK.236) Bu hal dikkate alınmadan
davacı için yoksulluk nafakası tayini doğru bulunmamıştır.’’ Yarg. 2. HD. T. 11.02.2002, E. 1104, K. 1667, Legalbank
Elektronik Hukuk Bankası, (E.T. 23.01.2019).
11
‘’ Medeni Kanunun 144. maddesinde ifadesini bulan yoksulluk nafakasına hükmedebilmesi için miktarı da
gösterilerek açıkça istenilmesi zorunludur.’’ (Yarg. 2. HD. T. 03.05.2001, E. 5519, K. 6977), Legalbank Elektronik
Hukuk Bankası, (E.T. 23.01.2019).
12
‘’Davacı kadın 28.2.2003 tarihli dava dilekçesinde 150.000.000 TL. tedbir, boşanma neticesi aynı miktar yoksulluk
nafakası verilmesini talep etmesine rağmen, mahkemece talep aşılarak (HUMK.mad.74) davacı S. K. lehine 300 YTL.
tedbir nafakası ve bu nafakanın aynı miktar yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir.’’ Yarg. 2. HD. T. 07.03.2007, E. 2006/15647, K. 2007/3474, Legalbank Elektronik Hukuk
Bankası, (E.T. 23.01.2019).
10
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Yoksulluk ise kanunda tanımlanmamıştır. Yoksulluk, nafaka isteminde bulunan tarafın,
boşanma sonrasında geçim ve bakımını kendi çalışması ve ekonomik gücüyle sürdürmesine
imk}n olmaması olarak tanımlanmaktadır (Oğuzman ve Dural, 2001: 146; Akıntürk ve Ateş,
2016: 303). Yargıtay’a göre yoksulluk; bir kimsenin yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım,
kültür gibi maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak
düzeyde gelire sahip olmamasıdır13. Yoksulluk nafakası da bu zorunlu geçim ihtiyaçlarını
karşılamaya yöneliktir (Tekinay, 1990: 264).
Boşanma sonucunda yoksulluğa düşülüp düşülmeyeceğinin belirlenmesine yönelik araştırma
h}kim tarafından gerçekleştirilir14. Diğer bir deyişle her somut olayda yoksulluğun gerçekleşip
gerçekleşmediğini h}kim takdir eder (Yıldırım, 2014: 90). Doktrinde gerek yoksulluk
durumunun gerekse de nafaka miktarının saptanmasında eşlerin yaşlarının, sağlık
durumlarının, çocukların bakım yükleri ile sürelerinin, gelirlerinin, malvarlıklarının, evlilik
süresindeki görev dağılımları ile evlilik süresinin nazara alınması gerektiği
vurgulanmaktadır(Tosun, 2015: 65). Bu bağlamda örneğin; herhangi bir malvarlığı ve geliri
bulunmayan, boşanmaya yol açan olaylar bakımından diğer eşe nazaran daha fazla kusuru
bulunmayan kadın, yoksulluğa düşecektir ve lehine yoksulluk nafakası hükmedilmesi
gerekir15. Ayrıca nafaka isteminde bulunan tarafın TMK m.364’e dayalı olarak yardım nafakası
isteme olanağı olması yoksulluk nafakası istemine engel teşkil etmez (Öztan, 2015: 839; Dural

13

Yarg. HGK. T. 22.12.2010, E. 2010/2-649, K. 2010/683; HGK T. 11.03.2009, E. 2009/2-73, K. 2009/118; HGK. T.
07.10.1998, E. 1998/2-656, K. 1998/688; 3. HD. T. 23.06.2016, E. 5196, K. 9854; 2. HD. T. 18.03.2015, E. 2014/20412,
K. 2015/4902; 3. HD. T. 15.09.2015, E. 5730, K. 14171, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T. 24.01.2019).
14
‘’… Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden
yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m.175). Mahkemece davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına
hükmedilmiş ise de; davacı kadının ekonomik ve sosyal durumunun tespiti için yazılan müzekkere, kadının bulunduğu
adresten ayrılması nedeniyle iade edildiği, müzekkereye verilen cevapta davacının yeni adresi bildirilmesine rağmen
mahkemece kadının ekonomik ve sosyal durumu hakkında bir araştırma yapılmadığı anlaşılmaktadır Bu sebeple
davacı kadının usulünce ekonomik ve sosyal durumu araştırılarak boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp
düşmeyeceğinin belirlenmesi ile gerçekleşecek sonucuna göre yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi
gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.’’ (Yarg.
2. HD. T. 15.06.2017, E. 2015/25708, K. 2017/7673); ‘’… Koca, davalı-karşı davacı (kadın)'ın, çalıştığını ve geliri
bulunduğunu ileri sürerek buna ilişkin SGK. Prim kesintisine ilişkin kaydı dosyaya sunduğuna göre, Sosyal Güvenlik
Kurumundan, davalı-karşı davacı (kadın)'ın T.C. kimlik numarası ve açık kimliği belirtilerek aktif sigortalı olup
olmadığının araştırılması, buradan gelecek cevaba göre çalıştığı işyerinin tespiti ile bu işyerinden aylık gelirinin
araştırılması, boşanma sonucu yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin buna göre tespiti gerekirken, eksik inceleme ile
yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru bulunmamıştır.’’ (Yarg. 2. HD. T. 24.01.2013, E. 2012/27430, K. 2013/1753),
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Bankası, (E.T. 24.01.2019).
15
Yarg. 2. HD. T. 15.05.2018, E. 2559, K. 6246; 2. HD. T. 03.04.2018, E. 1946, K. 4500, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası,
(E.T. 24.01.2019).
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vd., 2018: 151). Dolayısıyla nafaka talep edenin ailesinin mali durumunun iyi olması nafakaya
hükmedilmesine engel teşkil etmez16
Nafaka isteminde bulunan tarafın gelirinin olması nafaka istemine engel oluşturmaz (Gençcan,
2013: 1104). Önemli olan nafaka talep edenin gelirinin ve malvarlığının onu yoksulluktan
derecede olmamasıdır17. Bu bağlamda örneğin, nafaka talebinde bulunan eşin asgari ücretle
çalışması yoksulluktan kurtulmasını sağlamaz. Bu nedenle asgari ücretle çalışan kimse de
yoksulluk nafakası isteyebilir18. Nafaka talebinde bulunan kimsenin asgari ücret seviyesinde
gelirinin bulunması nafaka talebine engel oluşturmamakla beraber, bu durumun nafaka
miktarının saptanmasında nazara alınması gerekir19. Benzer şekilde kira gelirinin varlığının da
yoksulluktan kurtaracak seviyede olup olmayacağı incelenmelidir. Örneğin; nafaka talebinde
bulunan tarafın tek bir kira geliri somut olayda yoksulluktan kurtaracak seviyede
olmayabilecekken20, miras yoluyla üç adet taşınmaz intikal etmesi ve bunlardan kira geliri elde
edilmesi halinde yoksulluğa düştüğü söylenemeyecektir21. Nafaka talep edenin emekli
maaşının bulunması halinde de elde ettiği gelir miktarının onu yoksulluğa düşmekten kurtarıp
kurtarmayacağının göz önünde tutulması gerekir22. Düzenli ve yeterli bir gelire sahip olan
kimsenin iradesi dışında işinden ayrılması durumunda nafaka istemesi olanaklıdır (Gençcan,
2013: 1105).

16

‘’Dosya kapsamından davacı-karşı davalı kadının ev hanımı olduğu, boşanma ile yoksulluğa düşeceği
anlaşılmaktadır. Kadının ailesinin mali durumunun iyi olması nedeniyle bu talebin reddi usul ve yasaya aykırıdır.
(TMK.175.md.)’’ Yarg. 2. HD. T. 04.10.2006, E. 6266, K. 13104, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (E.T.
26.01.2019).
17
‘’Kadının malvarlığı ve bu malvarlığının geliri kadını yoksulluktan kurtaracak nitelikte değildir. Türk Medeni
Kanununun 175. madde koşulları oluşmuştur. Kadının gelirleri de dikkate alınarak uygun bir yoksulluk nafaka takdiri
gerekirken yazılı olduğu şekilde ret hükmü kurulması doğru olmamıştır.’’ Yarg. 2. HD. T. 21.04.2005, E. 4704, K. 6514,
Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (E.T. 26.01.2019).
18
Yarg. 2. HD. T. 12.04.2018, E. 2016/15757, K. 2018/4912; 2. HD. T. 27.12.2011, E. 2504, K. 23724, Kazancı İçtihat
Bilgi Bankası, (E.T. 24.01.2019).
19
Yarg. HGK. T. 21.03.2018, E. 2017/2-1584, K. 2018/503, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T. 24.01.2019).
20
‘’Davalı-davacı kadının kira geliri onu yoksulluktan kurtaracak düzeyde değildir. Toplanan delillere göre Türk
Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları davalı-davacı kadın yararına gerçekleşmiştir. Davalı-davacı kadın
yararına uygun miktar yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.’’
Yarg. 2. HD. T. 22.11.2004, E. 12362, K. 13561, (Gençcan, 2013: 1104).
21
Yarg. 2. HD. T. 12.01.2015, E. 2014/27325, K. 2015/145, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T. 24.01.2019).
22
‘’…Yoksulluk nafakası isteğinin kabul edilebilmesi için nafaka talep edenin boşanma yüzünden yoksulluğa
düşeceğinin belirlenmesi gerekir ( TMK m.175 ). Mahkemece aldırılan sosyal ve ekonomik durum araştırma
tutanağında davalı-davacı kadının emekli olduğu belirtilmiş ancak elde ettiği gelir miktarı belirtilmemiştir. Bu
durumda yeniden usulünce ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılması, kadının aldığı emekli maaşı tespit
edilerek bu gelirin, kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde bulunup bulunmadığı araştırılarak, gerçekleşecek
sonuca göre, davalı-davacı kadının yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, bu konuda eksik
incelemeyle yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.’’
(Yarg. 2. HD. T. 24.09.2018, E. 5377, K. 9952), Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T. 24.01.2019).

1263

Nafaka talebinde bulunan tarafa, boşanmadan sonra bir kurumdan maaş bağlanacağı
gerekçesiyle yoksulluğa düşmeyeceği kabul edilerek nafaka istemi reddedilemez23. Gelecekte
böyle bir maaş bağlandığı takdirde bu olgu, TMK m.176/4 hükmüne dayalı olarak nafakanın
indirilmesi ya da TMK m.176/3 hükmüne dayalı olarak yoksulluğun ortadan kalktığı
gerekçesiyle nafakanın kaldırılması davasına konu edilebilir.
Nafaka talebinde bulunan tarafın, boşanmadan evvelki hayat standartlarına nazaran daha
düşük bir ekonomik güce sahip olması yoksulluğa düştüğünü göstermez (Arkan Serim, 2007:
290; Bozovalı, 1990: 69-70).
Nafaka talep eden kişinin bedeni ve fikri kabiliyetine rağmen mazeretsiz olarak çalışmaması,
düzenli ve yeterli gelir elde ettiği işini sebepsiz biçimde terk etmesi, sürekli kumar oynaması
gibi hallerde yoksulluğu kendi yarattığı için nafaka alamaz (Gençcan, 2013: 1124-1126).
Yoksulluğa düşme olgusunun boşanma kararının kesinleştiği tarihe göre dikkate alınması
gerektiği belirtilmektedir (Gençcan, 2013: 1104; Ceylan, 2006: 108). Dolayısıyla boşanma
davası esnasında düzenli bir işi ve geliri bulunan eşin, boşanma hükmünden sonra işinden
çıkması karşısında lehine nafakaya karar verilemez (Demir, 2018: 52).
1.5. YOKSULLUĞA DÜŞME TEHLİKESİ İLE BOŞANMA ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ
BULUNMASI
Yoksulluk nafakasının bir başka koşulu da yoksulluğa düşme tehlikesi ile boşanma arasında
uygun illiyet bağının bulunmasıdır. Diğer bir deyişle nafaka talebinde bulunanın yoksulluğa
düşmesi, boşanma yüzünden gerçekleşmelidir. İflas, içki, kumar, dolandırılma, bir trafik kazası
nedeniyle çalışma gücünün kaybedilmesi gibi başkaca sebeplerle yoksulluğa düşme tehlikesi
meydana gelmişse, yoksulluk nafakası istenemez (Feyzioğlu, 1986: 397).
1.6. NAFAKA TALEP EDEN EŞİN DİĞER EŞTEN DAHA FAZLA KUSURLU OLMAMASI
Yoksulluk nafakası talep eden eşin, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 3444 sayılı Kanun ile
değiştirilmeden önceki 144. maddesinin aksine kusursuz olması şart değildir. Nafaka talebinde
23

‘’Mahkemece "davacıya boşanma halinde babasından 900 TL. maaş bağlanacağı" gerekçesiyle davacının yoksulluk
nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Geleceğe yönelik olarak ileride maaş bağlanacağı gerekçesi ile hüküm
kurulamaz. Mahkemenin gerekçesinde belirttiği husus ancak Türk Medeni Kanununun 176/4. maddesinde öngörülen
hallerde ayrı bir davanın konusu olur. Açıklanan bu durum karşısında mahkemece halen davacı kadının maaş alıp
almadığı, alınıyorsa alınan maaşın davacıyı yoksulluktan kurtaracak miktarda olup olmadığı belirlenip sonucu
uyarınca hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile yoksulluk nafakası isteğinin reddi usul ve
yasaya aykırıdır.’’ Yarg. 2. HD. T. 20.12.2012, E. 10543, K. 31077, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (E.T.
26.01.2019).
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bulunduğu eşten daha fazla kusurlu olmaması (kusurunun daha ağır olmaması) nafaka
isteğinde bulunması için gerekli ve yeterlidir (Oğuzman ve Dural, 2001: 146; Zevkliler vd.;
1999, 1036). Ancak nafaka talebinde bulunan, nafaka talep ettiği taraftan daha fazla
kusurluysa nafaka talebi kabul edilmez. Diğer bir deyişle nafaka isteminde bulunanın kusuru
daha fazlaysa yoksulluğa düşmüş olsa dahi lehine nafakaya hükmedilemez (Dural vd., 2018:
151). Nafaka isteminde bulunan eşin, boşanmaya yol açan olaylarda tamamen kusurlu olması
halinde de nafaka istemeyeceğini ifade edelim24. Örneğin terk sebebiyle açılan boşanma
davasında davalı tam kusurlu olduğundan nafaka isteminde bulunamaz25. Başkasıyla fiilen evli
gibi yaşayan da nafaka isteminde bulunamaz26.
Tarafların eşit kusurlu oldukları hallerde ise nafaka istemi mümkündür27. Örneğin her iki eşin
de zina etmesi veya başkaca sadakatsiz davranışlarda bulunması halinde koşullar mevcutsa
24

‘’Davacı erkek tarafından eylemli ayrılık hukuki sebebi uyarınca Türk Medeni Kanununun 166/4. maddesi hükmüne
dayanarak boşanma davası açılmış, mahkemece, davacı erkeğin davasının kabulüne, tarafların kusurlarına dair
somut delil bulunmadığı ve kadın eş lehine TMK 175 maddesi koşulları oluştuğundan bahisle davacı kadının yoksulluk
nafaka talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Fiili ayrılığa esas ilk boşanma davası, taraflardan davalı kadın
tarafından, Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı
olarak açılmış ve dava; davacı kadının iddialarını ispatlayamaması ve tarafların dava açıldıktan sonra pikniğe
gittikleri, buna göre daha önceki olayların affedildiği gerekçesiyle reddedilmiş ve onanarak 26.04.2012 tarihinde
kesinleşmiştir. İlk davayı açarak fiili ayrılığa zemin hazırlayan davalı kadın bu sebeple kusurlu olduğu gibi, davanın
reddi nedeniyle, erkeğe bir kusur yüklenemeyecektir. Toplanan delillerden, fiili ayrılık döneminde davacı erkeğe kusur
olarak yüklenebilecek bir olayın varlığı da ispatlanamadığına göre, Türk Medeni Kanununun 166/4 maddesine
dayanak teşkil eden ve retle sonuçlanan ilk davayı açan, böylelikle fiili ayrılığa sebep olan davalı kadının, boşanmaya
neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekmektedir. Mahkemece tamamen kusurlu eş lehine
yoksulluk nafakasına hükmedilemeyeceğinden davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi
gerekirken, hatalı gerekçe ile kadın lehine yoksulluk nafakasına ( TMK m.175 ) hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı
olup, bozmayı gerektirmiştir.’’ (Yarg. 2. HD. T. 05.04.2018, E. 1744, K. 4645), Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T.
24.01.2019).
25
‘’Terk sebebiyle boşanma talebi kabul edildiği takdirde; boşanmaya neden olan olaylarda kusur tamamıyla davalı
tarafa ait olur. Tamamen kusurlu eş yararına da yoksulluk nafakası verilemez (TMK. md. 175). Terk sebebine dayalı
boşanma davasının kabulüne karar verildiği ve boşanma hükmü de temyiz edilmeyerek kesinleştiğine göre; davalı
kadın lehine yoksulluk nafakası takdir edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.’’ Yarg. 2. HD. T.
07.11.2012, E. 6879, K. 26378; Aynı yönde bkz. 2. HD. T. 29.01.1997, E. 253, K. 1050, Legalbank Elektronik Hukuk
Bankası, (E.T. 26.01.2019).
26
‘’Davalı-karşılık davacı kadının evlenme olmaksızın fiilen başkası ile yaşadığı anlaşılmakla davalı-karşılık davacı
kadın yararına tedbir nafakası (TMK.m.169) ve yoksulluk nafakası (TMK.m.175) hükmedilmesi doğru
bulunmamıştır.’’Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (E.T. 26.01.2019).
27
‘’…davacı kadının ve ailesinin evlenmeden önce var olan psikolojik rahatsızlığını davalı erkekten gizlediği, davalı
erkeğin ise davacı kadın hamileyken kadını baba evine bıraktığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden
anlaşılmaktadır. Dosyaya yansıyan olaylar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, evlilik birliğinin temelinden
sarsılmasında tarafların her ikisinin de aynı oranda kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Davacı kadının, herhangi bir
geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği dosya içindeki bilgi ve belgelerden
anlaşılmaktadır. Boşanmada daha ağır kusurlu olmadığı da gerçekleştiğine göre, Türk Medeni Kanununun 175.
maddesi gereğince yararına diğer tarafın mali gücü oranında uygun miktarda yoksulluk nafakası tayini gerekirken,
davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir…’’ Yarg. 2. HD. T. 13.01.2016,
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talep eden lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesi olanaklıdır (Ersöz, Zina, 2018: 223).
Tarafların her ikisinin de kusursuz olduğu hallerde de nafaka istenebilir (Tekinay, 1990: 263;
Arkan Serim, 2007: 291;Bozovalı, 1990: 68; Erdem, 2018: 198).
Maddi ve manevi tazminat istemlerinden farklı olarak yoksulluk nafakasında nafaka talebinde
bulunulan eşin kusurlu olması aranmaz (Ceylan, 2006: 110; Erdem, 2018: 197). Diğer bir
deyişle yoksulluk nafakasına hükmedilmesi noktasında nafaka yükümlüsünün kusurlu olup
olmaması herhangi bir rol oynamamaktadır (Hatemi ve Kalkan Oğuztürk, 2016: 131). TMK
m.175/2 hükmünde de nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı açıkça
belirtilmektedir. Bu bağlamda örneğin boşanmanın akıl hastalığına dayanması halinde davalı
akıl hastası eşe kusur atfedilemese de gerekli koşulların bulunması durumunda bu eşin nafaka
ile yükümlü kılınması mümkündür (Feyzioğlu, 1986: 398; Akıntürk ve Ateş, 2016: 303).
Nafaka talep edilen eşin evlilik süresince diğerinin bakım ve geçimine katkı sunmamasının da
nafaka talep edilmesi bakımından bir önemi bulunmadığını belirtmek gerekir (Öztan, 2015:
840).
Son olarak kusur durumunun yoksulluk nafakası isteminin ileri sürüldüğü davada ele
alınabileceğini belirtelim. Dolayısıyla yoksulluk nafakası karara bağlanıp kesinleştikten sonra
nafakanın artırtılması ya da azaltılması davasında yeniden kusur araştırması yapılmaz. Bu
davalarda nafakanın arttırılması ya da azaltılmasının koşulları ele alınmalıdır28.
1.7. NAFAKANIN TALEPTE BULUNULAN EŞİN MALİ GÜCÜ İLE ORANTILI OLMASI
Yoksulluk nafakasına karar verebilmek için gerekli olan bir diğer koşul da takdir edilecek
nafaka miktarının nafaka talebinde bulunulan eşin mali gücü ile orantılı olmasıdır (Demir,
2018: 60). Gerçekten de h}kimin, nafaka ile yükümlü kılınacak tarafın mali gücü ile nafaka
talep eden tarafın zorunlu geçim ihtiyaçları arasında bir denge kurması gerekir (Feyzioğlu,
1986: 398).
Nafaka isteminde bulunulan tarafın hiç mali gücü yoksa nafakayla yükümlü tutulmaz29. Bunun
aksine nafaka yükümlüsünün varlıklı olması nafakayı talep edenin yoksulluğunu giderecek
E. 2015/10333, K. 2016/401; Ayrıca bkz. 2. HD. T. 29.05.2012, E. 2011/17360, K. 2012/14313; 2. HD. T. 19.03.2003,
E. 2500, K. 3832, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T. 24.01.2019).
28
Yarg. 3. HD. T. 01.11.2004, E. 11563, K. 11949, Legalbank Elektronik Hukuk Bankası, (E.T. 26.01.2019).
29
‘’Davalı erkeğin %68 oranında görme özürlü olduğu, herhangi bir mal ve gelirinin bulunmadığı, engelli yardım aylığı
aldığı anlaşılmaktadır. Muhtaç olması nedeniyle devletten aylık alan davalı erkek aylık bağlanmasını gerektiren
şartlar devam ettiği sürece yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulamaz. Bu husus gözetilmeden davacı kadın yararına
yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.’’ Yarg. 2. HD. T. 10.04.2017, E. 2015/26148, K. 2017/4034,
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, (E.T. 24.01.2019).
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miktarı aşan bir nafakayla yükümlü kılınmasının da gerekçesi olamaz (Dural vd., 2018: 152;
Uzun, 2013: 65). Zira yoksulluk nafakası, eşin yoksulluğa düşmesini önlemeyi amaçlar, evlilik
birliği içerisindeki yaşam standartlarına sahip olmayı sürdürmesine yönelmez (Bozovalı, 1990:
71). Ayrıca yargı uygulamasında nafaka talep edenin nafaka talep ettiği tarafla denk gelir elde
ettiği hallerde de yoksulluk nafakasına hükmedilmediği görülmektedir30.
3. NAFAKANIN KOŞULLARI YÖNÜNDEN TARAFLARIN EŞİT OLMASI
Gerekli koşulların bulunması durumunda gerek kadın gerek erkek diğerine karşı nafaka
istemini ileri sürebilir. Her iki taraf arasında nafaka talep etme koşulları bakımından bir
farklılık da bulunmaz. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde, erkeğin kadından yoksulluk
nafakası isteyebilmesi kadının refah halinde bulunmasına bağlıydı. 4721 sayılı TMK ile bu
farklılık ortadan kaldırılmıştır31.
4. SONUÇ
Yoksulluk nafakası, insani ve ahlaki düşüncelerle benimsenen, boşanma yüzünden yoksulluğa
düşme tehlikesiyle karşılaşan tarafın asgari yaşam ihtiyaçlarının giderilmesini hedefleyen
bakım nafakası türüdür. Nafakaya hükmedilmesi için öncelikle evlilik boşanma ile
sonlanmalıdır. Ayrıca nafaka talep edilmeli ve nafaka miktarı da ortaya konulmalıdır.
Sonrasında nafaka isteyen tarafın yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşılaşmış olması ve bu
tehlikenin de boşanma yüzünden gerçekleşmiş olması gerekir. Nafaka talep eden taraf,
diğerinden daha fazla kusurlu olmamalıdır. Nafaka talep edilenin kusuru aranmaz. Son olarak
nafakanın talep edilen tarafın mali gücü ile orantılı olması gerekir. Bu koşulların bir arada
bulunması durumunda gerek kadın gerek erkek nafaka isteminde bulunabilir.
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Olması gereken hukuk bakımından kadından hiç nafaka istenmesi gerektiği, kadının ancak ahlaki bir vazife olarak
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ERBİL YÖRESİNDE TÜRKMEN ANLATILARI İÇİNDE "DUA MOTİFİ"
Naznaz TAWFEQ*
ÖZET
Tarihin eski dönemlerinden beri farklı millet ve kültürlere ev sahipliği yapan Irak,
Türkmenlerin ve Türk kültürünün yayıldığı önemli coğrafyalardan biridir. Bağdat, Musul,
Kerkük, Süleymaniye ve Selahaddin gibi tarihi şehirlerin yer aldığı ülkede, ismi bazen Kale
bazen de Muzafferiye minaresi ile birlikte anılan önemli kültür başkentlerinden biri de
Erbil’dir. Tarihi dönemler içinde çeşitli din ve kültürlere mensup insanlara kucak açan Erbil,
Osmanlı döneminde de Türkmenlerin başkenti olarak yükselmiştir. Osmanlı devrinde en
parlak dönemini yaşayan Erbil, mimarisi ve kurumlarının yanı sıra devrinin en önemli bilim,
kültür ve din adamlarını da yetiştirmiştir. Bilakis medrese, tekke ve zaviyelerde yetişen
ulemalar, çeşitli tarikatların bu coğrafyada yayılmasında etkin rol almışlardır. Halk anlatıları
içinde sözlü kültür ürünleri hayatın bütün yönlerini kuşatan bir yaygınlığa sahiptir. Dualar
dini bilincin düzenli yansıması olan ibadet hayatının değişmez bir parçasıdır. Dualar,
insanoğlunun ulaşamadığı isteklerin ve güç yetiremediği engellerin varlığının verdiği
çaresizliği yansıtan inanç alanına ait kavramlardır. Aynı zamanda dualar sözlü kültür
ürünlerinin konuşma içeren türlerindendir. Bu yönleriyle hayatın her aşamasında gündelik
konuşmanın bilinçli\bilinçsiz bir parçasıdırlar. Dua kulun rabbine yaklaşmasındaki en önemli
vasıtalarından birisidir. Nitekim dua şu şekilde tanımlanmıştır: “Kulun bütün benliğiyle yüce
yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması anlamında dini terim ve bu amaçla icra
edilen bir ibadet şekli. Türk kültürü ve Türk Halk Edebiyatında önemli bir yere sahip olan
dualar, edebi bir tür olarak yıllarca insan toplulukları arasında “mutluluk ve mutsuzluğun dışa
vurumu olarak” yerini almıştır. Dualar sosyal toplumlarda genellikle maddi açıdan fakir ve
fizikî yönden de zayıf insanların başvurduğu bir yöntemdir. Konularını insan hayatı, kişilerin
değer yargısı ve toplumun maddî ve manevî kültürünü içinde barındırdığı özlü sözlerden alan
dualar, zaman ve zemine göre değişik şekiller almış, yeni tarzlara bürünmüştür. Hik}ye,
destan, şiir, türkü ve ağıt gibi edebî türlerin, özellikle ilk ve en güzel örnekler "Dede Korkut
Kitabı"’nda bulunmaktadır. Bunların zaman zaman toplumun bir savunma ve zaman zaman da
mutluluğu ifade etme aracı olduğunu göstermiştir. Nesilden nesle kuşaktan kuşağa aktarılan
bu özlü sözler, dilde kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş kelimeleri tespit etme ve
diriltmede önemli bir yere sahiptir. Türkiye coğrafyası ve Türk toplumunun küçük bir parçası
da olsa bu amaca katkı sağlamak açısından alkışlar ve beddualar çeşitlilik ve orijinallik
bakımından Türk dilinde Türk kültüründe kayda değer bir yeri vardır. "Erbil Yöresinde
Türkmen Anlatıları İçinde Dua Motifi"
adlı çalışmada Türkmenler’in sözlü gelenek
ortamlarında yaratılan bu anlatıların ayrı ayrı başlıklar altında incelemek daha uygun olacaktır
Anahtar Kelimeler: Erbil, anlatı, dua, alkışlar, kargışlar, motif, din, beddua
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“PRAYER MOTIF” IN TURKMEN NARRATIVES IN ERBIL REGION
Naznaz TAWFEQ
Abstract
Iraq has been hosted to different nations and cultures since ancient times, it is one of the
important geographies where Turkmens and Turkish culture spread. Baghdad, Mosul, Kirkuk,
Sulaymaniyah and Selahaddinare the historic cities in the country, Erbil is one of the important
cultural capitals, sometimes referred to as Kale and sometimes Muzafferiye minaret. Erbil,
which welcomed people from various religions and cultures in historical periods, rose as the
capital of Turkmen in the Ottoman period. Erbil, that lived its most brilliant period in the
Ottoman period, trained the most important science, culture and clergy of his time as well as
his architecture and institutions. The madrasas who grew up in madrasah, dervish lodges and
dervish lodges played an active role in the spread of various sects in this geography.In folk
narratives, oral culture products have a prevalence that encompasses all aspects of life.
Prayers are an unchanging part of worship life, a regular reflection of religious consciousness.
These are the concepts of the belief field that reflects the helplessness that human beings
cannot reach and the helplessness they have not been able to reach. At the same time, prayers
are the types of speeches of oral culture products. In these aspects, they are
consciously/unconsciously part of everyday speech at every stage of life.Prayer is one of the
most important means for the servant to approach the Lord.As a matter of fact, the prayer is
defined as follows:“Servant who demands and wishes from the Almighty Creator with whole
his individuality which means the religious term and the form of worship performed for this
purpose.In my study named “Prayer Motif in Turkmen Narratives in Erbil Region”, it would be
more appropriate to examine these narratives created in the oral traditions of Turkmens
under separate headings.
Keywords: Erbil, narrative, pray, applauses, imprecations, motif, religion, curse
Giriş
Türk kültürü ve Türk Halk Edebiyatında önemli bir yere sahip olan dualar, edebi bir tür olarak
yıllarca insan toplulukları arasında “mutluluk ve mutsuzluğun dışa vurumu olarak” yerini
almıştır. Dualar sosyal toplumlarda genellikle maddi açıdan fakir ve fizikî yönden de zayıf
insanların başvurduğu bir yöntemdir. Konularını insan hayatı, kişilerin değer yargısı ve
toplumun maddî ve manevî kültürünü içinde barındırdığı özlü sözlerden alan dualar, zaman ve
zemine göre değişik şekiller almış, yeni tarzlara bürünmüştür.
Bunların zaman zaman toplumun bir savunma ve zaman zaman da mutluluğu ifade etme aracı
olduğunu göstemiştir. Nesilden nesile kuşaktan kuşağa aktarılan bu özlü sözler, dilde
kaybolmuş veya koybolmaya yüz tutmuş kelimeleri tespit etme ve diriltmede önemli bir yere
sahiptir. Türkiye coğrafyası ve Türk toplumunun küçük bir parçası da olsa bu amaca katkı

1271

sağlamak açısından alkışlar ve garkışlar çeşitlilik ve orijinallik bakımından Türk dilinde Türk
kültüründe kayda değer bir yeri vardır.
DUALAR
Sözlü Türk halk edebiyatı mahsulları arasında varlığı eskiden olduğu gibi günümüzde de
muhafaza edilen, asırlar boyunca örf- adeti, gelenek- göreneği, inancı vb. içinde bulunan,
günlük hayatta sıklıkla kullanılan, konuşmayı süsleyen, güçlendiren, insanın duygusunu güzel
ve samimi bir şekilde ifade eden, ama halk edebiyatı türleri ile ilgili yapılan çalışmalarda
üzerinde çok az durulan ilk ve en güzel örnekleri "Dede Korkut Kitabı" nda bulunmaktadır.
Kişilerin iyilik ya da kötülüklerinin otoritesi sayılan güçlerden dilendiği dua türleri, bir yandan
bireysel duygu ve düşüncelerin aktarılmasını, diğer yandan da uzun bir süreç içinde halk
tarafından oluşturulan diğer yargılarının korunmasını, pekiştirilmesini ve yeniden üretilmesini
sağlar (Terzioğlu, 2007, S.34).
Orta Doğu İslam kültürüne katılmamız, dilimizdeki eşanlamlı sözcük sayısını giderek
çoğaltması, bu arada Türkçe Alkış- kargış yerine Dua ve Beddua sözcüklerin kullanmaya
başlanmıştır (Akalın, 1990, S. 29).
İnsan ayrılık, hastalık, ölüm, yangın, sel, deprem, kıtlık ve benzeri gibi dünyanın yıkımları ile
ana- baba, kardeş, aşk sevgisi yurt yuva sevgisi gibi insan mutluluğuna ya da mutsuzluğuna
biçim kazandıran sevgi bağları ve değerleri karşısında bütün insalık ortak bir duygusallık,
tutum ve davranışla karşımza çıkmaktadır (Akalın, S.61). Her toplumda ister ferdi ister toplu
olsun dua ve beddualar temeli budur.
Dua, insanın kendisi ile içinde yaşadığı cemiyetin maddi refah ve manevi saadetinde yardım ve
merhametini istemek üzere Tanrı’ya yaptığı bir hitap, bir söyleniştir. Bu niteliği ile ferdi
karakter taşıyan ve sessizce edilen dua, Müslümanlar arasında Türkler’de camilerdeki
ibatedtlerde, mevlitler de, harba girdiği sırada vb. dini ve milli heyacana kapılan insanlar
tarafından hocca ile birlikte, yüksek sesle de bir ağızdan tekrarlanır.
Beddua ise duanın aksi ve zıddı olan lanet, inkisar, bela ve gazap ifade eden menfi sözlerdir.
Farsça "bed" ve Arapça dua (çağırma) kelimelerinin birleşmesinden yapılan bu tabiri, en eski
Türk kaynaklarında 19. asra kadarki kültür eserlerimiz ve sözlüklerimiz çok yaygın olark
"kargış" ve "ilenç" kelimeleriyle karşılamışlardır. Kargış, insanın kendisine, ailesine cemiyetine
ve din gibi müesseselerine zararı dokunacak şahıslara, düşünce ve fikirlere karşı
davranışlarının şiddetle bir tepkisidir. Hayatta adaletsizliği uğramış, küfran-i nimetle
karşılaşmış insanın vicdanında uyanan isyan ve hiddetli susturmaya çarelerini araması gayet
tabiidir (Elçin, 1993, SS.662- 663).
Bölgede dua "Dö’a", beddua ise "Beddö’e" şeklinde teleffuz edilmektedir. Türkmenler arasında
dua ve beddua çok yaygın bie şekide eskiden olduğu gibi günümüzde de konuşma dilinin
vazçilmeyen unsurlarını teşkil etmektedir. Türkmenler tatlı bir dille aralarında konuşurlarken
bazen güzel muhtevalı kalıp sözler yani alkışa, bazen de kızgınlıklarını, nefretlerini,
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kırgınlıklarını dile getirmek için kötü dilekleri ihtiva eden kargışa başvurmaktadır. Irak
Türkmen Türkçesinde alkış ve kargışlar kullanılırken dinleyicinin kulağına büyüleyici
fevkalade güzel bir ses tonu gelir. Sanki bu dua ve beddualar bu güzel Türkmen Türkçesi için
meydana çıkmıştır.
Irak Türkmenleri arasında anlatılan hikayelerden Arzı kamber hikayesinde de dua, beddua
motifi örneklerine rastlamaktayız. Sözgelimi kamber, düğün gününde Arzı’yı süsleyen kadın
beddua olarak şu maniyi söyler:
Hey höklisin höklisin
Qanına dağlar sökilsin
Arzı’nı bezdenin
On barmağı tökilsin (Terzibaşı, 1971, s. 31).
Aynı hik}yede Arzı ile evlenen Tatoğlu gerdeye gitmek üzereyken Kmber yine ona bedddua
olarak şu maniyi söyler:
Menen olan beriye
Gitmesin ileriye
Arzı’m giren evleri
Keçe kilav büriye (Terzibaşı, s.35).
Söz konusu hik}yede Kmber’in ettiği bedduaların tutuğunu görmekteyiz. (Bayatlı, 2009,
Y21, sayı 82- s. 122-139)
Türk dünyasının her yerinde olduğu gibi bölge de halk arasında kullanılan dua ve bedduaların
muhtevası incelendiğinde birçok inanç gelenek ve törenlerden meydana gelen geldiği
görülmektedir. Bu dua ve beddua örneklerini tek tek ele elıp hangi inanç, tören ve gelenekten
geldiğini incelemek için müstekil bir çalışma yapmak gerekir diye düşünüyorüz. Bu
örneklerden bir kaç tanesi üzerinde durmak faydalı olacak.
Erbil Türkmenleri arasında yolcunu arkasından su döküp söylenen ifadeler "sağlıkla get ey
qardaş Allah başa xıdır yoldaş", "seni çöler bekçisi xıdır beklesin" alkış örneklerine baktığımızda,
Hızır kültünden meydana geldiğini görüyoruz.
Erbil Türkmen yöresinde kişinin ölümüne haber etmek maksadıyla, mahallenin birine dama
çıkıp sala okuyarak ölüm duyurusunun yapması pratiğinden gelmektedir.
Eskiden ölünün annes, karısı ve kız kardeşi taziye boyunca saçlarından bir örnek kesip
bileklerine bağlarlar ve elbiselerini yırtarlardı. Bölgede kullanılan "Saçıv bilgive bağlansın",
"Yexevinyırtığı tiksinner" beduallarda bu gelenekten gelmektedir.
Bölgede yaygın olarak annenin kendi çocuğuna yaptığı bedduanın kabul olmayacağını inanılır.
Çünkü o evladına ne kadar kızarsa kızın ettiği beddua yüreğinden değil, sadece kızgınlığını
gidermek için dilinden çıkmaktadır.
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Türk dünyasının birçok yerinde olduğu gibi bölgede de dualar ve beddualar çoğu zaman söz
arasında mensur bir şekilde söylense de menzum dua ve beddualarda bulunmaktadır. Burada
hem yazılı hem sözlü kaynaklardan tesbit edilen dua ve beddualar örnekleri bulunmaktadır.
Mensur dualardan bazı örnekler aşağıda ele alınmıştır (Benderoğlu, 1993, s. 84-89).
Mensur Alkışlar:
Allah beklesin saxlasın
Allah beterinden göstermesin
Allah ha şad etsin seni
Allah ancamını xer etsin
Allah duşmanını şad etmesin
Allah işivi asand etsin
Allah kara gün göstermesin
Allah xerli etsin
Allah xeri ne ise onu etsin
Allah sene ağırlığı vermesin
Allah seni ihtiyar etmesin
Allah’a emanet ol
Allah seni çox görmesin
Allah seni başımızdan essük etmesin
Allah namerde muhtac etmesin
Allah pis nefesten saxlasın
Allah mırazıvı versin
Allah selamet etsin
Allah kimsenin ağzının dadını bozmasın
Allah qapılara baxtırmasın
Başıv ha üskeg olsun
Cennet mek}n olasın
Dostın çox düşmanın az olsun
Düşmanıv şad olamsın
Eliv derd görmesin (Bayatlı, 2011,s. 513-516).
Bütün İslam }leminde dua ederken ellerimizi neden semaya kaldırıyoruz sorusunun
cevabında, eskimez ecd}dımızın bir sözü vardır: “Allah yerde değil, gökte değil, sağda değil,
solda değil, üstte değil, altta değil; Allah cemî’ mek}ndan münezzehtir.” Yani bütün mek}nları
yaratan ve bütün zamanları halk eden Cen}b-ı Hak, yarattığı mek}nın ve zamanın içinde değil,
belirli bir yerde mukîm değil, belirli bir zamana mahkûm değildir.
Allah’ın Muhît, B}kî, Kadîm, Evvel, Âhir, V}cip isimleri bize Allah’ın varlığının mek}n ve zaman
ötesinde ve h}ricinde bulunduğunu gösterir. Yani her şeyi ih}ta eden, ezelî ve ebedî olan,
başlangıcı ve sonu olmayan ve v}cip olan bir varlık elbette ne mek}na sığar, ne zamana sığar.
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Ancak o bizden uzak da değildir; bil}kis bize bizden yakındır. Yere ve göğe sığmayan Cen}b-ı
V}cip Te}l}, mü’min kulunun kalbine sığmaktadır. Yani kalbimizin, bizden daha önce varlığını
hissettiği Yüce Yaratıcıya sevgisi ve bağlılığı, Allah katında k}inata bedeldir.
Du}da ellerimizi semaya kaldırmamız bu sağlam itikadımızı ve imanımızı sembolize eder dua
etmek, niyazda bulunmak ve O’na iltica etmekle O’nun bize yakın olduğunu; ellerimizi
kaldırmak ve açmakla O’nun sonsuz hazinesinden istediğimizi; sema cihetine yönelmekle de
O’nun paklığını, izzetini, cel}lini, kutsiyetini, yüceliğini, ulviyetini ve bütün noksanlıklardan
münezzeh bulunduğunu ifade etmiş oluruz.
Nitekim du}da elleri semaya doğru kaldırmak ve açmak sünnettir. Du} adabına uygun davranış
budur. Zaten günlük tecrübelerimiz de odur ki, isteyen tarafsanız, elinizi açarsınız (Kösmene,
Süleyman) fikihgunlugu@yeniasya.com.tr
Bölgede yaşayan insanların, uzun yıllar boyunca dinlerine büyük saygı göstermeleri, dinin
emiretiği birtakım ibadetlerin toplum içinde zamanla örf ve adet biçimi almasına yol açmıştır.
Bir çocuğun dünyaya gelmesinden itibaren din kaynaklı adetler devreye girer. Çocuğu olan
baba, çevresine ikramlarda bulunur. Çocuğa isim konurken sağ kulağına ezan, sol kulağına
k}met okunur. Erkek çocuk, ailesinin uygun gördüğü bir yaşa geldiğinde törenlerle ve
kutlamalarla sünnet ettirilir. Kız istenirken “Allah’ın emri Peygamber’in kavli” ile istenir.
Evlenme törenlerinde çiftlerin mesut olması için dua edilir. Evlenen çiftler odalarına
çekildiklerinde önce iki rekat namaz kılar, geleceklerinin hayırlı ve bereketli olması için dua
ederler. Bir kimsenin ölümünde de cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması,
mezara gömülmesi yerleşik örf ve adetler üzerine yapılır ki, bütün bunlar aynı zamanda
dinimizin
birer
emri
veya
tavsiyeleridir
(Ali
Kuzudişli)
http://www.dinibil.com/default.asp?mid=1535.
Türk halk kültüründe duanın yeri ve önemini değerlendirirken Türklerin dinî yaşamlarını da
dikkate almak gerekir. Türklerin İslam öncesi dinsel hayatlarında da duanın varlığını gösteren
sınırlı da olsa bilgi vardır. Türklerin İslam öncesi inanç sistemlerinde önemli bir yeri olduğu
kabul edilen şamanlar ile ilgili yapılan çalışmalarda, şamanların uygulamalarında duanın
önemli bir yeri olduğu belirtilse de onların dualarının “evrensel” dinlerdeki gibi düzenli bir
yapılarının olmadığı ifade edilmektedir (İnan, 1995, s.120). Duaların çoğunlukla esrime
h}linde iken icra edilmesi, onların kayıt altına alınmasını da güçleştirmiştir (İnan, 1995,
ss.120-121; Bayat, 2006, ss.169-172).
Irak Türkmenleri’nin önemli bir kısmı İslam dinine mensuptur ve İslam dininin farklı
yorumları ve özellikle de tasavvuf bütün Türk dünyasının din anlayışını biçimlendirmede
belirleyici bir konumda olmuştur. İslam dininde ise dua ibadet hayatında oldukça merkezî bir
konumdadır. Bu çerçevede İslam’daki dua yaklaşımının ve dua ile ilgili kabullerin Erbil
yöresinin Türkmenleri için de belli ölçüde bir geçerlilik taşıdığını varsaymak gerekir (Kalafat,
Bayatlı, 2011, ss. 20-210).
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Duanın halk hik}yelerinin vazgeçilmezi olduğunu gördük. Çünkü Âşık’ın elinden sevgilisi alınır.
Ona kavuşmak için rabbine dua eder. Yolda karşısına eşkıyalar çıkar. Onlardan kurtulmak için
dua eder. Sevgilisi kendisini sevmez. Bu sefer de “Ya Rab, o da beni sevsin” diye dua ederler.
Kısacası halk hik}yelerinin her anında kişiler duaya müracaat etmişlerdir. Türkmen
anlatılarında dua motifi, kullanıldığı metin içerisindeki bağlama göre iki grup şeklinde ayrırark
şu alt başlıklar şeklinde tespit edilmiştir:
1. Dua Mekanıları
Erbil yöresinde insanlar çeşitli amaçlarla tek veya toplu olarak dua edip Allah’a
yarvarmaktadır, kimisi çocuk için, hastalık için yada bir dilek için vb... amaclarla yörede
bulunan kutsal mekanlrı ziyaret etmektedir. Bunların başında Erbil yöresinde geçmişten
günümüze kadar çeşitli amaçlardan dolayı türbeleri ziyaret ederek türbe etrafında bazı pratik
ve uygulamalar yapıp dularını etmektedirler.
● Çocuksuzluk ve Dua
Çocuksuzluğun ortadan kaldırılmasına dönük birçok eylem gerçekleştirilir. Çocuk arzu eden
çiftin veya kişinin çocuğu olması için yaptığı uygulamalardan biri de dua etmektir. Çocuğu
olmayan çift veya çiftlerden biri Allah’a dua eder.
Erbil yöresinde çocuğu olamayan kadınlar Allah’tan çocuk istemek için Erbil şehrinde bulunan
bazı yatır, türbeleri ziyaret etmektedir. Bu türbelerin içinde yatan zat’tan medet bulup Allah’a
yalavarıp dua ederk ondan çocuk istmektedir bu türbelerden "Gurgur Baba" türbesidir. "Baba
Gurgur" ya da "Gurgur Baba" türbesini ziyaret eden kadınlar, kendilerini büyük bir kumaş
parçasının içine sarıp sonra da mezarın güneyine uzanır ve aşağıya kadar kendilerini
yuvarlayıp daha sonra tekrar yuvarlandıkları yere gelmektedirler. Bunun yanı sıra daha
önceleri mezarın şimdiki bulunduğu yerden biraz yüksek olması türbe ziyaretinde bulunan
kişiler tarafından yuvarlanma pratiğinin kolaylığını sağlamıştır. Bu pratiğe göre ziyaretçi
kadınlar, eğer bu yükseklikten aşağı doğru yuvarlanıp tekrar geri gelirlerse muratlarının kabul
olacağına ve çocuğu olmayan kadınlar çocuğa kavuşacaklarına inanmaktadır. Kadınlar
çocukları olduktan sonra kurban keserler, kurban adamak Erbil yöresinde geçiş törenlerin
içinde önde gelen pratiklerden biridir.
"Siti İmam Türbesi" ise, haftanın belli günlerinde Erbilli kadınlar tarafından ziyaret
edilmektedir. Her çarşamba ikindi namazından sonra kadınlar bir araya gelip türbeyi ziyarete
gitmektedirler. Türbe, ateşli hastalıklar ve kronik ağrıların tedavisi için ziyaret edilmesinin
yanı sıra bazı Türkmen kadınlar tarafından sütlerinin çoğalması için de ziyaret edilmektedir.
Bundan dolayı “Süt İmamı” olarak da bilinmektedir. Türbeye gelenler ziyaret günlerinde
mevlüt okutup Allah’a yalvarıp dua etmektedirler. Orada bulunan diğer ziyaretçilere tatlı ve
çeşitli yerel yemekler ikram etmektedirler (Muhammed, 2011, S.34).
Çocuksuzluk Türk halk anlatılarında, özellikle de Türk halk hik}yelerinde, önemli motiflerden
biridir. Türk halk hik}yelerinin önemli bir kısmının başlangıcında çocuğu olmayan padişah,
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vezir veya beyler vardır. Türk destanlarında da tespit edilen motiflerden biri olan
çocuksuzluğu ortadan kaldıran eylemlerden biri de duadır Dede Korkut anlatılarından “Dirse
Han Oğlu Boğaç Han” da başlangıcı itibarıyla çocuksuzluk motifi üzerine kurulmuştur. Dirse
Han’ın çocuk isteğinin yerine gelmesi için yaptığı eylemlerden biri de dua etmek ve kendisi için
dua edilmesini sağlamaktır (Ergin, 1997, s.81).
● Dua ve İnanç Uygulamaları
Anlatılarda dua motifinin inanç alanına ait diğer uygulamalarla birlikte kullanıldığı örnekler de
vardır. Bu örneklerde dua ile namaz veya yatır ziyaretleri ile dua etme birlikte
kullanılmaktadır. Bu kullanım Türk halk kültürünün verileri ile de uyumludur. Yatırlar,
türbeler ve ziyaret yeri kabul edilen mahallerde dua etmek yaygın ve geçerliliğine inanılan bir
uygulamadır. Zor durumda kalan kişiye, zor durumdan kurtulması için bir ziyaret yerine
gitmesi, giderken bazı yiyecek maddeleri götürmesi ve orada dua etmesi tavsiye edilir (Yaralı,
2008, S. 22).
Ayrıca kısmet, baht açılması için Allah’a yalvarıp dua edilmektedir. Evlilik konusunda dua
ederken ferdi olarak kapalı bir yerde ya da türbeler içinde edilmektedir. Ayni zamanda
arzularının yerine gelmesi için ağaclara adak bezi bağlanır.
İslam dininin kaynaklarına göre yapılan değerlendirmelerde namazın kendisi “dua” olarak
yorumlanır. Bu değerlendirmenin yanında Erbil halkının günlük yaşamında namaz ve dua iç
içe geçmiştir. Masallarda dua motifi ile ilgili tespit edilen örneklerin bir kısmında bu olgunun
bir yansıması görülür: Üç yolcu istekleri için dua etmeden önce “ikişer rekat” namaz kılarlar
(Şimşek, 1990, s.623). Kişi namazdan sonra dua eder .Kişi namaz kılar ve namazın ardından
dua eder.

● Başsağlığı Dilenirken Söylenen Sözler ve Dualar
Aynı zamanda insanların ölüsü öldüğü zaman taziye mekanlarında yapıla merasimlerde baş
sağlığı dilenirken bazı dualar edilir. Taziye mekenları Erbil yöresinde genellikle evde veya
camilerin taziye salonunda yapılmaktadır.
Başsağlığına öncelikle ölüyü tanıyanlar, ölünün yakınlarına gider. Bu kişiler dışında taziyeye
gitmek isteyen herkes, ölü yakınlarına başsağlığı bildirebilir. Kadın erkeklerin taziye kabulü
ayrı ortamlarda gerçekleştirilir. Başsağlığı dilenirken kullanılan ifadelerin bir kısmı dua
niteliğindeki ifadelerdir. Dualar; iyi dilekleri ihtiva eden kalıplaşmış sözlerdir. Duaların en
belirgin vasfı teslimiyeti, inanışlığı ve bir ümidi ihtiva etmeleridir. Genellikle, görülen bir iyiliğe
karşılık söylenir. Karşıdaki kişi güzel ve hayırlı sözlerle kutlanır, hakkında iyi dileklerde
bulunulur (Pirzini, 2011, s. 99).
Taziye ziyaretleri dinî bir görev olarak kabul edilir. Taziye ziyaretlerinde ölü yakınlarına onları
teskin edici ve içeriği dua olan kimi sözler söylenmesi bir gelenektir (Bunsuz, 2015, S. 77).
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Başsağlığı sözleri doğası itibariyle kutlama içermez, iyi dilek ve teselli içerir.
Erbil yöresinde tespit edilen dua niteliğindeki başsağlığı dileklerinin bir kısmı ölüye dönük
duayı içerirken, bir kısmı da ölü yakınlarına teselli içeren dua niteliğindeki sözlerdir. Bu
duanın bir kısmına konuşmacı kendisini de katar. Doğrudan ölüye dua içeren sözler şunlardır:
- Allah rahmet eylesin.
- Allah gittiği yerde utandırmasın.
- Allah başka acı vermesin.
-Goruna nur yağsın (El-Tabrani, 1984, ss. 110-113).
Dua edenin temenniye kendisini de kattığı örnekler şunlardır:
- Allah bizi de alnı ak bir şekilde yanına alsın.
- Allah onu da bizi de affetsin.
Dua, temenni ve teselli sözlerinin ölü ailesine dönük olarak ifade edildiği sözler
şunlardır:
- Allah sabır versin.
- Allah başka acı vermesin.
- Başınız sağ olsun.
- Kalanlar sağ olsun.
- Allah üzüntünüzün kat kat sevabını versin.
- Size sabırlar ihsan etsin.
-Allah kalanlara ömür versin (El-Tabrani, 1994, ss. 112-115).
● Dua ve İyi Dilekler
Duanın bir motif olarak anlatılarda tespit edildiği örnekler arasında zor işlerin başarılması ve
olağanüstü olayların dua aracılığı ile gerçekleşmesi örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır.
Yörede insanlar dua ve iyi dilekler söylerken yer ve zaman açısında belli olmamaktadır. Kimi
zaman yolda yürürken karşına geldiği bir kişiye iyi dilekler söylenir, yada hayır bir işte
bulunduğunda mesela kurban kesmek, mevlit vermek, fakirlere yemek dağıtmak vs... gibi,
bunların karşılığına insanlar tarafından karşı tarafa iyi dilekler ve dualar edilir.
Halk anlatılarında da dua motifi ile bağlantılı kimi iyi dilek ifadeleri de yer alır “Allah rast
getire.” , “Allah hayırlı sabahlar ede.” şeklinde dua eder. Güzel anlar ve durumlar için
kullanılması uygun görülen bir dilek ve dua kalıbı, anlatılarda özellikle evlilik örneğinde şu
şekilde vurgulanır: “Sele: Allah hayırlı etsin, her zaman gününüz bele olsun” (Yaralı, 2008, S.
25).
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2. Dua Zamanıları
Her duanın farklı bir amaçla yapıldığı için farklı bir zaman içinde de yapılmaktadır. Yukarda
"Dua Mek}nları" başlığında çocuksuzluk, inanç ve dilek uğruna yapılan duaların her birisinin
farklı zamanlarda da yapılmaktadır.Erbil yöresinde türbeleri ziyaret eden kadınlar genellikle
Pazartesi ve Çarşembeler günleri etmektedirler. Kadınlar türbeyi ziyaret ettikleri gün yöreye
ait çeşitli yemekler getirip mevlit okup içlerindeki arzularının yerine gelmesi için gün boyu
namaz kılıp toplu bir şekilde dua ederler (Muhammed, 2011, S. 21).
Yörede ve Türk İslam dünyasında kadınlar dua ederken bir ibaat sembölü olarak baş örtüsü
zikredilmiştir (Muhammed, S. 45) İbadatlerde bulunduğumuzda veya ihtiyaç duyulduğunda
başı kapal, yüzü ve elleri gök yüzüne çevirip Tanrı’ya dua edildiğini belirtiyor (Türkiyat
Mecmuası, 1997, s. 87).
Bunların dışında yörede yağmur yağmadığı zaman, kıtlık olduğunda yöre insanları toplanıp
belli bir yerde belli bir zamanda özellikle sabah namazlarında gün açılmadan önce yağmur
yapması için dua ederler .
"Yağmur Duası" Mevsimlerde ve hava durumlarına göre sayısız dualar, yakın zamanlarda
yaratılmış değil genel olarak dünyanınçok daha eski zamanlarından kalmadır. Uygarlıkta ne
kadar ileri gidilmiş ise de kişilerin ortaya atıkları takvim gelenekleri, dini adetleri günümüze
kadar sürdürülmüş ve daha da sürdürülmektedir (Hafız, 1982, s.243).
İlkelerden başlayarak hemen bütün insanlık tarihinde yağmurun taşıdığı önem büyüktür.
Gökte inen bereket sayasında insanların daha çok mutlu olacaklarının bilinmesi, yağmur ve
diğer gökyüzü olaylarına kutsal bir görünüm yol açmıştır. Özellikle islamiyet’in kabülünden
önce ve sonra Türklerin yaşadıkları bölgelerde de bunun için çeşitli törenleri yapılması, hatta
komşu milletlerin kültürlerinden ekilenme veya onları etkileme dolaysıyla birçok varyantın
oluşması, yağmur duasının ve bununla ilgili törenlerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını
kolaylıkla ortaya koymaktadır (Gözaydın, 1987, s.165).
Eski Türkler yağmurları da "katı yağmur" deyişi ile açık bir şekilde diğerlerinden ayırarark
adlandırmışlardır. Çok eski çağlardan beri yağmurun dinmesine "tındı tınmak" sözlerini de
kullanırlardı. Mesela yağmur tındı, yağmur dindi demekti (Ögel, 2000, s. 465).
Türk insanı için yağmur oldukça önemlidir. Yağmur bolluktur, berekettir, hayattır, yaşamaktır,
var olmaktır, onun için yağmur yağmaması felakattır ve önlemek için Tanrı’ya farklı şekilerde
dualar edilir. Niyazlarda bulunulur (Şimşek, 2003, s.87).
Yağmur duasının hangi durumlarda ve nasıl yapılması gerektiği konusu hadislerde açıkça
belirtilmiştir. Buna göre sabahlayin yerleşim alanlarının dışında iki rekatlık namaz kılınır. Bu
namaza katılanlar, sade kıyafetler giyer. Namazdan sonra iki hutbe okunur, cübbeler ters
çevirilir ve yapmur duası edilir. "İstiska" adı verilen söz konusu yağmur duasının diğer
aşamalarında okunmuş taşlar suya atılır, büyük küçük herkesin katıldığı kalabalık bir
toplulukla yerleşim biriminin dışında yüksek bir yerde ya da bir ziyarette dua edilir. Dua
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sırasında elbiseler ters giyilir, eller, parmklar yere doğru çevirili olarak tutulur. Daha sonra
topluca yemek yenilir ve fakirlere hayır aşı dağıtılır. Bu tören hayvanlar analarından ve
bebeklerin de katıldığı, burada kuzuların analarından ayırarak, bebeklerin de ağlatıldığı
görülmektedir (Boratava, 1993, ss. 1221-1222).
Bölgede yağışın⁄ yağmurun birkaç çeşidi vardır, "ilkbahar yağmuru" , "şişe", "sis", " pele",
"çileme", qoca", "berkü", "qarı muncuğu", "at quyrığı", "nemnem", vb. dir (Pşayev, 1998, s. 71).
Sayılan bu yağmur çeşitlerinden pele, yavaş yavaş yağar ve toprağın canına işler. Güzel bir pele
yağarsa yüzler güler, ekmek ucuzlar ve bereketli bir yılın öncüsü sayılır (Nefitçi, 2003, s. 28).
Günümüze kadar bölgede yapılan yağmur duası törenleri ile ilgili en önemli çalışmanın Ata
Terzibaş tarafından yapıldığı söylenebilir. Irak Türkmenlerinde horyatlarda yağış sözcüğü
geçmiştir buda "Çemçele Kız" töreni Anadolu’da "bodi", "bodi bostan", "gode", "gode gode",
"göde göde", "gelin", " gelin göç, "çomça", "kadın", "çalı gezme", çulla kadın", " kepçe kadın", "
çulla kepcecik"vb. (Klafat, Bayatlı, 2011, s. 222).
Bölgede bu tören genelikle 7-12 yaşları arasında çocuklar, özellikle kız çocukları tarafından
icra edilir. Büyük bir çömçe (kepçe) beyaz bir kumaşla sarılarak, baş tarafı kömür veya eskiden
kullanılan bakır kazanın isiyle göz, ağız, burun çizilerek kavurçağ (oyuncak) yani kukla haline
getirilir. Çocuklar bunun ipinden tutup bebek oynatırmış gibi oynatarak yakın sokak ve
mahalleri dolaşarak hep bir ağızdan özel bir nağma ile şu manzum parçalar sçylenir.

Alla(h) bir yağış ele (eyle)
Dam duvarı yaş ele
Paşa (ağa) qızı geçende
Babıcını (kundurasın) yaş ele
Veya
Çemle qız aş istiri
Allah’tan yağış istiri
Açın ambar ağzını
Verin yağış payını
Verin xatun ossın (olsun)
Vermeyeni qatır ossın
Çemçele gelin ne ister
Allah’tan yağış ister
Xelem eli Xemirde
Bir tas dolun su ister (Terzibaşı, 1976, s. 308).
Veya
Çemle qızım yağıştı
Her gelene bağıştı
Verenler xatun olsun
Açın xazne qapısını
Verin Allah borcunu (Nefitçi, s. 29)
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Veya
Qız helhele versin
Ver Alla’ım ver
Yağmurunan sel
Köpekli xarman
Qoç qoyun qurban
Hey çemçele çemçeleş
Çemçelem yağış ister
Dam duvarı yaş ister (Paşayev, s. 74).
SONUÇ
Dua ve Beddualar Türk milletinin en ilkel dinden, İslamiyet’e geçinceye kadar geçirdiği kültür
basamaklarına paralel olarak Tanrı’ya ya da otorite saydığı başka bir güce nasıl yakardığı,
kızınca nasıl kötü dileklerde bulunduğu ortaya çıkacaktır.
Her zümreden halk anlatıları kişisi dua ile ilintilidir: Çocuğu olmayan padişahlar, zulme
uğrayan genç kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar. Bununla birlikte duayı en sık kullananlar
kadınlardır. Sosyokültürel olanı örtük temsil ettiği düşünülen bu husus hikayelerde geleneksel
sosyal ve bireysel gerçekliği yansıtan önemli bir anlatı türü oluşunu da pekiştiren bir veridir.
Türkmen anlatıları içinde dua motifinin kullanımı, anlatı ve yaşanan hayatın iç içe geçtiğini
göstermektedir. Olağanüstü unsurların sıradan bir şekilde var olduğu bir anlatı türünde; inanç
alanına ait dua motifi, hem halk hikaye türünün kendi özellikleri çerçevesinde kullanılmaktadır
hem de gündelik hayatta duanın kullanım şekli ve durumlarına uygun olarak anlatıda yer
almaktadır.
Dua ve beddualara ait söz kalıpları bölgede Türkmen anlatılarında dil/kültür ilişkisinin bir
yansıması olarak sözlü kültürün gündelik yaşama yansımasını örnekleyecek şekilde dilsel bir
işlevin parçası olarak kullanılmıştır.
Türklerin İslam öncesi ve özellikle İslamî dönem din kabulleri, inançları ile gündelik yaşamda
dua ve bedduaların kullanım amaçları, şekilleri ve aynı zamanda farklı halk anlatıları önemli
ölçüde benzerlik taşımaktadır.
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ASIL KAHRAMAN KİM: KAHRAMANLIKÇI HEYECANSAL
DEĞERLENİŞ ODAĞINDAUNUTKAN AYNA
Alptuğ TOPAKTAŞ*
ÖZET
Metin yazarının kişileri nasıl kurguladığı, kişi kurgusundaki hassasiyetleri ve metin kişilerinin
sembolik değerlenişleri, önemli araştırma unsurlarıdır. Kahramanlıkçı söylem, günümüzde
ağırlığını kaybetmiş gibi görünse de yakın bir okumayla kahramanlık özelliklerinin kişi
kurgusunda etkisini h}l} sürdürdüğü görülebilir. Gennadiy Nikolayeviç Pospelov’un
editörlüğünü yaptığı Edebiyat Bilimi adlı kitapta yer verilen kahramanlıkçı heyecansal
değerleniş, incelemesini yazara yöneltir. Bu yaklaşıma göre her yazar, metnini gizli ya da açık
şekilde, ideolojik bir yönsemeyle kurar. Tarihi arka planlı metinlerde bu yönseme daha net
görülebilmektedir. Metinlerde ele alınan kişilerin tarihsel gerçeklik içerisindeki yeri ve
konumu, metnin özgül gerçekliğiyle çakışabilir ya da örtüşebilir. Bu durumda araştırmacıya
düşen; metnin, yazarın ve tarihin gerçekliklerini doğru bir yerde konumlandırarak incelemeyi
teorik bir çerçeve d}hilinde tutabilmektir. Böylece yazar-ideoloji-metin arasındaki sınırlar,
metnin edebiyat bağlamındaki yeri ve önemi zedelenmeden inceleme konusu olabilir. Gürsel
Korat’ın Unutkan Ayna isimli romanı, 1915’te Ermenilerin Anadolu’dan tehcir edilişini konu
alır. Yazar, tarihsel gerçekliğe dayanan bir olayı konu edindiği bu metinde taraf tutmaktan
kaçınmış, tehcir gerçeği etrafında siyasi hesaplaşmalardan çok ortak acılara yer vermiştir.
Romanda kendisini kahraman olarak gören ve Pospelov’un kastettiği anlamda gerçek bir
kahraman olan iki askerin mücadelesi, kahraman-hain, katil-maktul, erdemli-ahl}ksız gibi klişe
kurgularından kaçınılarak sunulmuştur. Bu araştırmada Unutkan Ayna’daki kişi kurgusuna
kahramanlıkçı heyecansal değerleniş ışığında bakılacak ve kahramanlıkçı söylemin ve yazaranlatı kişilerinin temsil değerleri ilişkisinin modern bir metnin kurgusundaki önemi
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: düşünsel heyecansal değerleniş, kahramanlıkçı söylem, Unutkan Ayna
WHO IS REAL HERO: UNUTKAN AYNA ON THE FOCUS OF HEROIC
EMOTIVE APPRAISAL
Abstract
How the author edits the text character, author’s sensibilities in the person editing and the text
symbolic appraisals are important research elements. Heroic discourse, though it seems to
have lost its weight in nowadays, the effect of heroic characteristics in the fiction of person can
still be seen with a close reading. Heroic emotive appraisal that mentioned in the book entitled
Edebiyat Bilimi which Gennadiy Nikolayevich Pospelov has made its editorship, directs its
*

Doktora Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, alptug.tedkonya@gmail.com

1284

review to the author. According to this approach, each author creates the text secretly or
definitely in an ideological way. This method can be seen more clearly in historical background
texts. The place and position in historical reality of the persons in the texts may overlaps or
tallies with the specific reality of the text. In this case, the researcher’s role is to locate the
realities of the text author and history in a right place and keep the examination within
theoretical framework. Thus, the boundaries between author-ideology and text can be
topic/matter of examination without damaging the place and importance of the text in the
context of literature. Gürsel Korat’s novel, Unutkan Ayna, mentions about the relocation of the
Armenians from Anatolia in 1915. The author has avoided being on the side of something in
this text that he has mentioned an event based on historical fact and has given place to the
common pain rather than the political settlements around the fact of relocation. The struggle
of two soldiers who seem themselves as heroes in the novel and being real heroes like that
Pospelov means is presented as avoiding stereotypical fictions like the hero-traitor, the
murderer-the victim, the virtuous-immoral. In this research, the fiction of the person in
Unutkan Ayna will be looked at in light of emotive heroic appraisal (heroic patos) and
importance of relationship between representation values of heroic discourse and authornarrative people in a modern text fiction will be discussed.
Keywords: intellectual emotive appraisal, heroic discourse, Unutkan Ayna.
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GİRİŞ
Düşünsel heyecansal değerleniş, Gennadiy N. Pospelov’un editörlüğünü yaptığı Edebiyat Bilimi
adlı kitabında yer alan bir inceleme yöntemidir. Bu yöntem, roman kişilerinin okura sunulma
biçimlerini irdeler. Yazar, roman kişilerini oluştururken sadece kişisel özellikleri değil, metnin
bağlamına d}hil ettiği bir dizi değişkeni de göz önünde bulundurur. İdeoloji, bu değişkenlerden
bir tanesidir. Pospelov’a göre:
“Gerçekten de edebiyat sanatının eserleri her zaman, yazarlarının, gösterime sundukları
toplumsal karakterlere ilişkin düşünsel-heyecansal yaklaşımlarını da dile getirirler. İşte,
karakteristik-olan’la ilgili bu düşünsel (ideel) değer yargısı içinde, sanatsal edebiyatın
ideolojik özü de, en yeğin ve en açık olarak meydana çıkar. Bu değerlemenin imgeler halinde
dile getirilişi yoluyladır ki, edebiyat eserleri, dinleyicilerin ve okuyucuların düşüncelerini,
duygularını, istençlerini ve tüm dünyalarını etkilerler.” (2014: 120)
Yazar, ideolojiyi sadece aktaran değil, onu metin kişileri aracılığıyla canlı tutan ve okura bu
canlılıkla ulaştıran kişidir. Buradaki hassas nokta, yazarın roman kişilerini bir güdümleme
neticesinde mi yoksa edebi metnin kurgu yönünü gözden kaçırmadan, sanatsal bir çerçevede
mi değerlenişe d}hil ettiğidir. Pospelov, değerleniş kapsamında yazarın iki tür tavrı olduğunu
söyler: Yazar, olumladığı ya da yadsıdığı olguları, roman kişileri üzerinden aktarır (2014: 120-

121). Bu durumda yazarın dolayısıyla da eserin fikri zemini önem kazanır. Yazarın başarısı, bir
anlamda bu altyapıyı roman kişileri üzerinden doğru bir şekilde kurmasında gizlidir:
“(…) yazar, toplumsal karakterleri, kendi düşünsel dünya görüşünün özellikleri temelinde
seçiyor. Öte yandan, bir sanat eserinde karakterlerin yorumu demek, kimi karakter yanlarının
ve niteliklerinin öne çıkarılması ve güçlendirilmesi demektir ki, bu nitelik ve yanlar da gene
karakterlerin kendilerinde bulunmaktadır. Heyecansal değerleme ise yazarın, sergilemede dile
getirilen bu karakterlere olan yaklaşımıdır.” (Pospelov 2014: 123).
Bir yazar, her şeyi olduğu gibi kendi düşüncesiymiş gibi aktarırsa metinle bütünleşir ve metnin
kurgusallığı zedelenir. Kişilere yüklenen işlevler ve kişilerin metin içerisindeki konumlarını
doğrudan yazara bağlamak, metnin temel belirleyeninin yazar olduğunu savunmaktır ki bu da
doğrudan kurgu gereksinimlerini ve bağlamı göz ardı etmek anlamına gelmektedir.
Kahramanlık, bu anlamda yazarın alanını genişleten bir olgudur. Mitolojik anlatılardan itibaren
bir karşılığı olan kahramanın edebiyattaki seyri, dönemlere göre değişiklik gösterse de
kahramanlık ve kahramanca olaylarla sürekli karşılaşılmaktadır. Kahramanca eylem,
kahramanın kişiliğinde bütünleşmiştir. Kahramanın kişiliğini ve mücadelesini irdeleyen Joseph
Campbell, mitolojik anlatılarda kahramanın gelişimine dair şunları söyler:
“İnsan ruhuna, onu geri çekmeye çabalayan belirli insani fantezilerin tersine,onu ileriye
götüren simgeleri temin etmek, mitoloji ve ayinin hep başlıca işlevi olmuştur. Doğrusu,
aramızdaki oldukça yüksek nevrotiklik oranı, böylesine etkili bir ruhsal yardımcının
çöküşünden kaynaklanıyor olabilir. Çocukluğumuzun arındırılmamış imgelerine takıntılıyız ve
bu yüzden de yetişkinliğimizin zorunlu geçişlerine karşı ilgisiz kalıyoruz.” (2013: 22)
Campbell, belirtilen nevrotikliği bir yük olarak görür ve kahramanın bu yükten kurtularak
kişisel bağımsızlığını kazanmak için bir dizi mücadeleden geçtiğini söyleyerek bu mücadeleyi
yola çıkış, erginlenme ve geri dönüş evreleriyle sistematik biçimde inceler. Bahsedilen evrelere
bağlı aşamaları aştıkça kahraman, yolculuğun nihai amacı olan yaşam bilgeliğine ulaşmak için
gereken ruhsal güçle donanır (Topaktaş, 2017: 144). Bu ruhsal gücün etkisi, mitolojik
anlatılarda yaşam bilgeliğine kadar giderken modern metinlerdeki zaman ve bağlam
sınırlamalarından dolayı belirli bir kesitte sona ermekte ya da kesitler arasında atlayarak
kendisini göstermektedir. Modern anlatılarda simgesel düzlemde farklılıklar olsa da
kahramanlık, bir savaşım ve bireyin benliğini var etme olgusu olarak yaşamaktadır.
Christopher Vogler’e göre:
“Kahraman arketipi, egonun kimlik ve bütünlük arayışını simgeler. Hepimiz aslında, eksiksiz,
entegre insanlar olma sürecinde, içimizdeki gardiyanlar, canavarlar ve yardımcılarla yüzleşen
kahramanlarız. Kendi zihnimizi keşfetme arayışında, kişiliklerimizin cepheleri ve
düşlerimizdeki karakterler olarak öğretmenler, rehberler, iblisler, tanrılar, arkadaşlar,
hizmetk}rlar, günah keçileri, ustalar, baştan çıkarıcılar, hainler ve müttefiklerle karşılaşırız.
Kahramanın tüm düşmanları, }şıkları, dostları ve yoluna çıkan dolandırıcılar içimizde
bulunabilir.” (2017: 71-72)
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Tüm bu söylenenlerden hareketle şu kanıya varılabilir: Kahramanlık, her ne kadar modern
metinlerde terminolojik dönüşüme uğrayarak anlatı kişisi formuna dönüşmüşse de bir şekilde
gizil ya da açık bir güç olarak varlığını sürdüren ve sürdürmeye devam edecek olan bir
olgudur, çünkü yaşam, insanın kendi benliğine ulaşması için insana sürekli engeller çıkaracak,
insan da bu engelleri aşmaya çalışacaktır.
Heyecansal değerlenişin başlı başına bir kuram ya da yöntem değil de yaklaşım olarak
tanımlanması, yazarı bu yaklaşıma iten sebeplerin de neler olduğunu düşündürmektedir. Şamil
Yeşilyurt’a göre“ (…) romancıların tarihe yönelmelerinde halkın beğenisi ve siyasal söylemin
önemli rolü vardır. Fikirlerini özgürce dile getirmek, mevcut ideolojinin tepkisini almamak gibi
etmenler yazarları çıkış noktaları aramaya sevk etmiştir.” (2007: 1206). Yani yazarlar,
metinlerdeki kişilerin kurgusal yanına güvenerek kendi düşüncelerini gizleyebilecek ve aynı
kurgusallığın verdiği rahatlıkla düşüncelerini aktarabileceklerdir. Tarih düzlemli romanların
yazar ve ideoloji bağlamındaki bir diğer avantajı, olayların yaşanmış ve bitmiş olmasıdır. Her
ne kadar etkileri sürse de, tarihsel bir olay kronolojik olarak tamamlanmıştır. Yazar da bu
tamamlanmışlığın verdiği rahatlığın neticesinde metni kurgulayarak düşüncesini suç olmaktan
çıkarmaktadır.
UNUTKAN AYNA’DA KAHRAMANLIKÇI HEYECANSAL DEĞERLENİŞ
Unutkan Ayna, Gürsel Korat’ın ilk baskısı Nisan 2016’da yapılan romanıdır. Korat, daha önceki
romanlarında olduğu gibi bu romanda da Kapadokya merkezli bir tarihsel düzlem yaratmıştır.
1915’te Ermenilerin Anadolu’dan tehcirini konu alan roman, halkların bir arada yaşamaları ve
tarih sürecinde birbirlerinden ayrılmaları odağında kurgulanmıştır. Romanda ele alınan tehcir
konusu, farklı tarih anlayışları tarafından farklı şekilde sıklıkla gündeme getirilmiştir. Yazar, bu
noktada siyasi davranmamış, romanı bir tarafı haklı ya da haksız gösterecek bir çerçevede
kurgulamamıştır. Bu açıdan romanın en temelindeki değerleniş, bir arada yaşama ve bunun
tarafından şekillendirilen bir tarih bakış açısında sahip olabilme üzerinedir. Yazar, hiçbir
roman kişisini idealize edilmiş bir biçimde kahraman ya da hain olarak göstermemiş, roman
kişilerini insan hafızasının ve gündelik hayat pratiklerinin gereğinden ayrı tutmamıştır.
Buradaki hafızanın gereği ifadesinin vurgulanmasının sebebi şudur: Tarih, insanların bireysel
faaliyetlerini kahraman mertebesine erişmedikçe göremez. Bilimin görmemesi de insanın
acılarını unuttuğunu, kendisinden sonraki nesle aktarmadığını göstermez. Bu anlamda
kronoloji temelli tarih anlayışı, olayların başlangıç ve bitişi arasında olanları önemserken,
insanın bireysel ve toplumsal belleğini göz ardı edebilir. Bunun farkında olan yazar,
romanlarında insanlık durumlarının değerlenişini tarihin ideolojik baskınlığından ayırmaya
özen göstermiştir.
Kahramanlıkçı heyecansal değerleniş, h}kim ideolojiyle doğrudan ilişkilidir ve ideolojinin kişi
kurgulamada en bariz şekilde belirdiği değerlenişlerden bir tanesidir. Pospelov, bu konuyla
ilgili şunları söyler:
“Kahramanlık’çı heyecansal bağlanım (heroik patos), bir kişinin veya bir topluluğun
gerçekleştirdiği ve bir halk, bir ulus ya da tüm insanlık için büyük önem taşıyan bir eylem
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yüceliğinin olumlanmasında söz konusudur. Yani, edebiyattaki kahramanlıkçı heyecansal
bağlanımın nesnesi, gerçekliğin kendisindeki kahramanlıktır, ulusun ve insanlığın
ilerlemesinin çıkarına ilişkin bir görevi yerine getiren aktif bir insan eylemidir.” (2014: 135).
Tarihsel düzlemli bir romanda yazar tavrı, oldukça büyük önem arz etmektedir. Yazar, tarihsel
gerçeklik algısını ideolojilerin ve iktidarların h}kim anlayışlarına göre kurarsa metnin edebi
değeri eksilecek ve metin, tarihi belge niteliğinden sıyrılamayacaktır. Yazar, tam tersi şekilde,
tarihsel gerçekliği tamamen göz ardı ettiğinde ise metnin inandırıcılık özelliği azalacak ve
metin, kurgunun bu önemli unsurundan yoksun kalacaktır. Her iki durum göz önüne
alındığında yazarın kahramanlıkçı heyecansal değerleniş düzlemini oluştururken
kahramanların tarihsel karşılıklarını bilen ama bu karşılıkları ideolojilerin veya iktidarların
h}kim anlayışına göre şekillendirmeyen, kahramanların insani özelliklerini de unutturmayan
bir denge gözetmesi gerekmektedir.
Kahraman, sadece dış düşmana karşı değil iç düşmana karşı da savaşan kişidir. Pospelov’a göre
iç siyasal çatışmalar da devrimci bir kahramanlık yaratır (2014: 139). Kahramanın buradaki
dayanak noktası, toplumda gerici görülen bir unsura karşı savaşıyor olması ve bu savaşta
gösterdiği amaca bağlılık, kendisini adamışlık ve ideolojik kararlılık gibi erdemlerdir.
Unutkan Ayna’da okur karşısına çıkan en bariz kahramanlıkçı değerleniş, Miralay Ziya Bey’de
görülür. Miralay’daki değerlenişin görünümü, Pospelov’un çizdiği teorik çerçevenin dışında
olmasına rağmen, roman kişisinin kendisini kahraman gibi görmesi sebebiyle metinde bir
çatışma ortaya çıkarmaktadır. Ziya Bey, daha önce Boğazlıyan’da görev yapmış, tehcir
sırasında sert uygulamalarıyla ün salmış bir askerdir. O, emirleri metinde Nuruosmaniye
olarak geçen Teşkilat-ı Mahsusa’dan alır. Emirler farklılık gösterse de Ziya Bey’in tavrı ve
sertliği hiç değişmeyecektir. Çünkü o, Rumelilidir ve doğup yetiştiği topraklar, artık Osmanlı
sınırları içerisinde değildir:
“Doğup büyüdüğü, görev yaptığı şehirlerin artık Osmanlı toprağı olmadığını ne zaman aklına
getirse öfke içinde kalırdı Ziya Bey, vatanını yitirmişti: Yunanca ya da Makedonca konuşan
Müslümanların soyundan geliyordu, Rumeli çocuğuydu. Anadolu’da Hıristiyan ve Müslüman
arasındaki farkın belirsizliğine çok şaşırıyor, burada kendini vatanından uzaklarda
hissediyordu. Ne diline alışabilmişti, ne müziğine; ne yemeklerini seviyordu buranın ne de
kıraç doğasını.” (Korat 2018: 151).
Ziya Bey, bir anlamda kendi sürgününü ve toprağından koparılmasının acısını, bir başka halkı
sürgün ederek telafi etmeyi düşünmektedir. Asıl kahramanlık, halkın yararına bir savaşım
vermekken, o, dönemin siyasi ve sosyal olaylarını kişisel bir intikam duygusu çerçevesinden
değerlendirmektedir. “Ziya bir Hıristiyanın Türkçe konuşmasını ve Türkçe yazmasını görmek
bile istemiyordu: Ona göre Türkçe konuşan herkes Müslüman olmalıydı, yoksa insanın içine
fitne düşerdi” (Korat 2018: 56) ifadesinde görülebileceği gibi, Ziya Bey’in düşünce dünyası,
çokkültürlü ve çoksesli bir anlayıştan fazlasıyla uzaktır. Dönemin sosyolojisi göz önüne
alındığında, bu durumun gerçekçi bir tavır olmadığı açıktır. Onun emrindeki askerlere sık sık

1288

tekrarladığı “emir mi kanun mu” laytmotivi, sadece kendisinin acımasızlığına ve kanun
tanımaz sert yapısına değil, yapacağı kanun dışı işlere işaret etme adına da önemlidir.
Ziya Bey, kendisini bir kahraman olarak gördüğünden bulunduğu yerde kendi üzerinde bir
otorite de tanımamaktadır. Şehir eşrafının odasında toplandığı sırada bir kargaşa çıkar ve Nuri
Ağa ile Kasap Hayri, Nuri Ağa’nın Berber Memet’i aşağılaması sebebiyle birbirlerine girerler.
Eşraf, Ermenilerin tehcir kararının bir an önce uygulanmasını istemektedir, çünkü onlardan
kalan mallara el koyacaklardır. Zaten Nuri Ağa, Ermeni fotoğrafçı Dikran’ın annesi Araksi’ye
göz koyduğu için onun kocası Murad’ı öldürtmüştür. Bunu bilen ve miralayın odasında Nuri
Ağa’nın sırf kendisinden daha fakir ve statüsü daha düşük olan birini aşağılamasına tepki
gösteren Kasap Hayri’yle kavga etmiştir. Bu kavgayı Binbaşı Fuad Hilmi Bey’in havaya bir el
ateş etmesi bitirmiştir:
“Bana bak Nuri! İkinciyi kafana sıkarım, ona göre! Kanundan üstün olan yine kanundur, senin
gibi lafını bilmezler değil!
(…) Miralay Ziya Bey ayağa kalktı, ‘Sakin olun!’ dedi. ‘Burada hepinizin başı benim; benim
huzurumda kimse haddini aşamaz! Fuad Hilmi Bey, sen de… Dün aldığın acı haberin etkisiyle
ne yaptığını bilmez bir haldesin, yoksa bu bir soruşturma konusu…’ ” (Korat 2018; 171)
Fuad Hilmi Bey’in havaya ateş etmesi, kapalı mek}nda olunduğu için açık havadakinden daha
çok etki yapmıştır. Miralay, Fuad Hilmi Bey’in bu davranışının otoritesini sarstığını
düşünmekte, fakat şehirdeki güç odaklarını temsil eden kişilere karşı kendi emrindeki bir
askeri ortaya atmamaktadır. Bu eylem, kahraman sıfatını almak isteyen bir idareci tavrı gibi
görünse de, arka planda kendi gücünü sağlamlaştırma ve mutlak h}kimiyet kurma fikri olduğu
için kahramanca bir eylem sayılmamaktadır. Tüm bu mutlak güç ve tek elden h}kimiyet
sağlama arzusu, Miralay’ı kişiliğini ve eylemlerini sorgulamaya itmez. Aksine o, gücünü
sağlamlaştırdıkça kanun, mülki ve idari amir tanımadan, tavizsiz bir şekilde tehcir kararını
uygulamaya kararlıdır. Tüm bu irade arzusuna rağmen ölümünün bir çobanın elinden üstelik
silahla değil de bir taşla olması, metindeki ironik çatışmalardan bir tanesidir.
Miralay Ziya Bey, kendisini kahraman olarak görse de çok yücelttiği görev bilincinin altından
kalkamamış, benlik algısını her şeyin üzerinde tutarak kendisini ölüme götüren eylemler
gerçekleştirmiştir. Bu noktada Fuad Hilmi Bey, olumlayıcı bir kahraman olarak öne
çıkmaktadır. Çünkü Pospelov’a göre kahramanın eylemleri, “(…) sanatçının ortak mutluluk
adına kahramanca bir eylem başarmış olan insanın büyüklüğünü ve yüceliğini gösterme ve
sanatsal araçlar yoluyla bu karakteri halkın bilincinde kökleştirme çabasıyla ilintilidir” (2014:
140). İki halkın ortak yaşayış değerlerini yok sayarak mutlak otoritenin üstünlüğüyle insanları
hor gören Miralay Ziya Bey ve etnik köken farkından dolayı insanların ayrımcılığa tabi
tutulmasını engellemek isteyen Binbaşı Fuad Hilmi Bey arasında çatışma kaçınılmazdır. Bu
çatışmada Pospelov’un belirttiği anlamda kahramanın Binbaşı Fuad Hilmi Bey olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Fuad Hilmi Bey de Miralay Ziya Bey gibi İttihatçıdır. 31 Mart
Vakası sebebiyle arandığında kendisini bir Ermeni aile saklamıştır. Bu da Fuad Hilmi Bey’in
ayrımcı düşüncelere kapılmaması adına önemli bir etki yapmıştır. Fuad Hilmi Bey ve Ziya Bey
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arasındaki asıl husumet, Ziya Bey’in Fuad Hilmi Bey’den Ermenilere ait bir tabutun
kaçırılmasından ve evinde Ermeni bir kadını saklamasından şüphelenmesiyle başlar. Onun
şüphesi, Zabel Minasyan’ın etnik kökeninden ziyade Boğazlıyan’da yapılan kanun dışı
uygulamaların ve cinayetlerin fotoğraflarının yer aldığı bir tabutun ona ulaşacak
olmasındandır. Çünkü Ziya Bey, fotoğrafların yayınlanması durumunda kanun dışı
uygulamalarını meşru gösteremeyecektir. Zaten Nevşehir’de tehciri ertelemesinin sebebi de
budur: Tabutu ele geçirmek. Tabuttakilerin önemini bilen Binbaşı Fuad Hilmi Bey, hem tabutu
korumak hem de Ermenilerin zarar görmeden şehirden ayrılması adına izin evrakları
düzenleyerek bunları Demirci Kirkor ve Berber Memet’e verir. Jandarmayla karşılaştıklarında
bu evraklar sayesinde yargısız infazdan kurtulanlar, daha önce keşfettikleri mağaraya ulaşarak
izlerini kaybettirmeyi başarırlar. Bunu öğrenen miralay, Fuad Hilmi Bey’i açığa aldırır.
Karakolun eşkıyalar tarafından basıldığı bir karışıklık anında da onu öldürür. Kendisi de
çobanlık yapan Muharrem tarafından öldürülür.

SONUÇ
Pospelov, kahramanlıkçı heyecansal değerlenişkavramını ortaya atarken kişi kurgusundaki
derinliğe inmeyi amaçlamıştır. Bunu yaparken bir kahramanın nasıl çizileceğinden çok çizilmiş
olan bir kahramanın olay akışında nasıl bir yön çizeceğinin ana hatlarını belirlemeye
çalışmıştır. Bu yönüyle kahramanlıkçı heyecansal değerleniş, tarih düzlemli romanlarda etkin
bir şekilde kullanılabilmektedir. Modern edebiyatta roman kişilerinin duygu ve düşünce
yapısındaki kırılmalar, bu değerleniş çerçevesinde bire bir takip edilememekle birlikte,roman
kişisinin benlik kurgusunun hangi dinamiklerle oluştuğunu göstermesi bakımından önemli
veriler sağlamaktadır. Artık yazarlar, idealize edilmiş kahraman ya da mağdur roman
kişilerinden uzak durmakta, roman kişilerinin insani h}llerini göz ardı etmeden metinlerini
kurgulamaya çalışmaktadırlar. Unutkan Ayna özelinde düşünüldüğünde, kendisini kahraman
olarak gören Miralay Ziya Bey’in kahraman olmadığı, halkın yararına savaşım veren ve ortak
yaşam değerlerinin bilincine varmış olan Binbaşı Fuad Hilmi Bey’in kahraman sayılması
gerektiği görülmektedir. Yine bir başka önemli husus, kahramanın verdiği mücadeleden
halkların ya da bizzat kahramanın kendisinin bir kazanç sağlaması gerektiğidir. Unutkan
Ayna’da kazanan kahramanlar değil, kendilerini her türlü ayrılıkçı siyasal hareketlerin etkisine
kapatarak ortak yaşam mücadelesi veren halktır. Zira Miralay Ziya Bey, Binbaşı Fuad Bey,
Kolağası Hurşit Bey, şehir eşrafından Yağcı Nuri Ağa gibiroman işleyişini hareketlendiren
kişilerin hepsi, romanın sonunda ölmüştür. Kalanların hayata tutunmasını sağlayan, yine
onların vicdanları olmuştur. Bu yönüyle bakıldığında Pospelov’un ideolojik bir kurgulama
olarak gördüğü kahramanlıkçı heyecansal değerlenişin ideolojinin sınırlarını aştığı
görülmektedir. Zaten romana isim veren ayna imgesi, fotoğraf makinesinin içindeki aynanın
daha sonra görüntü h}line geldikten sonra görüntünün aynadan silinerek unutulması şeklinde
sembolize edilmiştir. Dolayısıyla metnin derin yapısında kahraman yaratmaya değil, vicdan
muhasebesine bir davet vardır.
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CENGİZ AYTMATOV’UN “TOPRAK ANA” ROMANINDA İŞLENEN
KADIN MOTİFLERİ VE “TOLGONAY”
Zehra IŞIK*
ÖZET
Aytmatov, romanlarında Kırgız toplumunu ve bu toplumda yaşananları oldukça başarılı bir
şekilde kaleme almıştır. Her romanında farklı bir konuyu gözler önüne sererken okuyuculara
bunları yaşatır derecede hissettirmiştir. İçinde yaşadığı toplum için hayatta ve ayakta
kalabilmek adına mevcut yönetimlere karşı sürdürülebilen çeşitli çözümler ortaya atmıştır.
Romanlarını yazarken halktan ve halk kültüründen fazlasıyla beslenen Aytmatov, her
romanında belirlediği bir karakter üzerinden kadın motifini ayrı bir özenle işlemiştir.
Romanlarında geçen kadınlar sadece kendi döneminde yaşamış kadınlar değildir. Aksine bu
kadınlar, doğayla bir şekilde ilişkili olan ve mitolojik kaynaklı kadın tipleriyle birlikte işlenerek
bir bütün oluşturmuştur. Kadınlar genellikle savaşın gerisinde kalan ve savaşla mücadele
ederken aynı zamanda hayatta kalmaya çalışan, cephedeki erlerin yükünü azaltabilmek için
cephe gerisinde onlardan daha fazla direnen, hayatın maddi ve manevi sıkıntılarını çekerken
ayakta kalmaya çalışan ve geride kalanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için direnen
varlıklardır. Aytmatov’un romanlarında farklı kadın tipleri etrafında oluşan bir döngü
mevcuttur. Fakat en önemli kadın tipi “ana tipi”dir. Aytmatov bir karakteri oluştururken o
karaktere birden fazla hayat vermiştir. Toprak Ana romanında, okuyucuya sunulan temel kadın
motifi olan “Tolgonay” idealist, halkı ve toprağı için savaşan, kocası ve üç çocuğunu
kaybetmenin acısını çekerken halkı için bu zorlu mücadelede ayakta kalmaya direnen bir
kadındır. Tolgonay hem anne hem eş hem bilge hem de emekçi bir tipi temsil eden
başkahramandır. Tolgonay yirmi birinci yüzyıldaki özelde Kırgız ve genelde Türk kadınının
dramını gözler önüne seren önemli bir karakterdir. Bu bildiride, roman yer alan kadın
motifleri ele alındıktan sonra Tolgonay ve Toprak Ana üzerinden, toprağın da dişiliğinin ifade
edildiğini göstermek için, kadının sadece sosyal hayattaki yeri değil aynı zamanda tabiattaki ve
mitolojideki anlamı da ifade edilecektir. Ele alınan bu kadın motifinden hareketle kadının
geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi kurduğu ve nesiller arasında kurulmuş olan bu bağı
koruduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anne, Aytmatov, kadın tipi, Tolgonay, toplum.
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WOMAN MOTIFS IN CHINGIZ AITMATOV’S “MOTHER EARTH” NOVELAND
“TOLGONAY
Abstract
In his novels, Aytmatov has written the Kyrgyz society and what has happened in this society
quite successfully. Each novel presents a different topic and makes readers feel like they have
experienced it. In order to survive for the society in which he lives, he has introduced various
solutions that can be sustained against the existing administrations. Aytmatov, who was fed by
the public and folk culture as he was writing his novels, worked with a special care on
women's motives through a character he had identified in each novel. Women in their novels
are not just women who lived in their own period. On the contrary, these women have been
associated with nature in some way and have formed a whole by working together with the
female types of mythological origin. Women are often lagging behind the war and at the same
time trying to survive while fighting, more resisted behind them to reduce the burden of the
soldiers on the front, tried to survive while suffering the financial and moral problems of life,
and resisted the survivors to continue their lives. In Aytmatov's novels there is a loop around
different types of women. However, the most important type of woman is “mother type”.
Aytmatov created a character and gave to it more than one life. In the novel "Toprak Ana", the
basic female motif presented to the reader, “Tolgonay” is an idealist who fights for his people
and his land, and who resist to stand in this difficult struggle for his people while suffering the
loss of his husband and three children. Tolgonay is the main character who represents both a
mother and a wife, both a wise and a working woman. Tolgonay is an important character in
the twenty-first century, especially in the Kyrgyz and in general in the Turkish women's life. In
this declaration, women's motives in the novel will be examined, and through "Tolgonay" and
"Toprak Ana", the meaning of the woman not only in social life, but also in nature and
mythology, also in order to show that the earth's feminity is expressed in. It is seen that the
woman has established a bridge between the past and the future and has maintained this link
between the generations.
Keywords: Mother, Aytmatov, figure of woman, Tolgonay, society.

GİRİŞ
Bir aydının toplum nezdinde önemli bir yere sahip olması için kaleme aldığı eserlerde ait
olduğu toplumla ilgili birtakım konulara değinmesi gerekir. Çünkü her aydın aynı zamanda
kendi milletinin aynası ve sözcüsüdür. Bir aydın toplumun gerçekliklerinden ne kadar
beslenirse, toplumun ruhuna ne kadar işlerse o kadar ölümsüz olur. Aytmatov bu konuda
şunları ifade etmiştir: “Her yazar bir milletin çocuğudur ve o milletin hayatını anlatmak,
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eserlerini kendi milli gelenek ve törelerini kaynak alarak zenginleştirmek zorundadır. Benim
yaptığım önce bu, yani kendi milletimin geleneklerini ve hayatını anlatıyorum. Fakat orada
kaldığınız takdirde bir yere varamazsınız. Edebiyatın milli hayatı ve gelenekleri anlatmanın
ötesinde de hedefleri vardır. Yazar, ufkunu milli olanın ötesine doğru genişletmek ve ‘evrensel’
olana ulaşmak için gayret göstermek durumundadır. İyi yazar ‘tipik insan’ ortaya koyma
ustalığına erişen yazardır.” (Kolcu, 2008.)
Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi iyi bir yazar tipik insanı ortaya koymak için mücadele
etmelidir. Bir askerle askerliği, demiryolu işçisiyle bu işçiliği, bir çobanla çobanlığı, bir anne ile
anneliği vs. anlatırken okuyanı adeta bu duygular içinde yaşatmalıdır. Toplumun içinde
bulunduğu tehlikeleri ve tahribatın sorgulandığı anlatıları psikolojik ve sosyolojik
göndermelerle harmanlayarak anlatıyı oluşturmalıdır.
Kadın, “erişkin, dişi insan, hatun kişi; analık veya ev yönetimi bakımında gerekli becerilere
sahip olan” (TDK, 2014) anlamlarındadır.
Türk mitolojisinde kadına il}hî bir anlam atfedilmiştir. Ayrıca kadın, soyun devamlılığını
sağlayan, yuvayı yapan, fedak}rlık ve sad}katiyle toplum içinde farklı bir yere sahiptir. Kadın
kimi zaman evin reisliğini üstlenir, erkeğin de en büyük destekçisidir. Destanlardaki kadın
tipinde eşe bağlılık çok önemlidir ve ön plandadır. Kadın çoğu zaman erkekler gibi savaşlara da
katılır ve bir savaşçı gibi yeri geldiğinde en önde çarpışır. Her türlü tehlikeye karşı uyanık olur
ve savunmada kalır.
Göçebe toplum yapısına bağlı olarak kadın erkek gibi ata biner, kılıç kuşanır, ok atar, avlanır.
Yaratılış Destanı’nda Tanrı’ya yeryüzünü ve insanları yaratması ilhamını veren Ak Ana da bir
kadındır (Gültepe, 2013). Ak Ana, sonsuz sulardan çıkıp, Ülgen’e yaratma emrini vererek
yeniden sonsuz sulara dönen tanrıçadır. Altay Türklerine göre ışıktan bir kadın hayali
şeklindedir.
İslamiyet’ten sonra da Türkler’deki kadın anlayışı değişmemiştir. Manas’ın hanımı Kanıkey,
bozkır kültüründeki ideal kadın tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Er Tabıldı Destanı’nda
Çaçıkey, Er Tabıldı’nın hem eşi hem de danışmanıdır. Güzelliği ve zekasıyla insanları kendisine
hayran bırakmıştır. Savaşçı ve göçebe toplum tipinin yarattığı Çaçıkey, Er Tabıldı’nın
yokluğunda obayı çekip çevirmiştir. Gerektiğinde düşmanlarla çarpıştığı için alp kadın tipine
örnek olarak gösterilir. Dede Korkut Kitabı’nda kadının erkeği tamamlayan bir varlık olduğu,
kadının da erkek gibi ön planda olduğu, eşitlikçi ve paylaşımcı bir hayat tarzı olduğu sıkça
vurgulanmaktadır. Gerektiğinde Begil’in karısının yaptığı gibi kadınlar kocalarına akıl verirler
(Ergin, 2011). Beyler eşlerine karşı oldukça saygılıdır.
Kadının doğurganlığı rahmiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda doğa ile bütünleşir, sevgi dolu ve
coşkuyla bıkmadan hayat verir. Kadına Tanrı katında verilmiş olan en büyük mertebe
anneliktir. Bu mertebe onu toplum önünde saygın bir konuma getirmiştir. Bozkurt Destanı’nda
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yaralı küçük çocuğu kurtaran ve onu besleyip büyüten dişi Bozkurt sayesinde Göktürklerin
yeniden bir millet haline geldiği ifade edilmektedir.
Kırgız kültürü, tarihi ve edebiyatı için önemli bir yere sahip olan Aytmatov, eserlerinde tarihsel
unsurları işlerken sosyal unsurlardan da beslenmiştir. Bu yönüyle halkın içinden çıkan ve halkı
temsil eden bir aydın olarak nitelendirilir. Türk Dünyasının en şöhretli yazarlarından biri olan
Aytmatov, Türk kültürünün zenginliğini de bütün dünyaya tanıtmıştır. Aytmatov bitişin değil
başlangıcın mimarıdır. Yaşanan olayları geçmişin bir yönüyle buluşturarak okuyucuya sunar.
Toplumsal ruhun gücünü bireysel ruhta buluşturur. Seçtiği kahramanlar hem geçmişi temsil
eder hem de kendi seçimlerine bağlı hayatları yaşaması açısından da günümüzü anlatır.
Aytmatov’un romanlarını besleyen unsur ise insan ve insan yaşamıdır. Bütün karakterler
titizlikle seçilir fakat Aytmatov romanlarında kadının yeri her zaman başkadır.
Sosyal hayat denildiğinde akla gelen en önemli noktalardan biri kadının yaşamıdır. Aytmatov,
eserlerinde kadın olgusu üzerinde büyük bir titizlikle durmuştur. Her romanında toplumun bir
kesimini temsil eden kadın karakterini görmek mümkündür. Kapitalizm, sosyalizm gibi
sistemlerin getirdiği zulümlere baş kaldıran kadın motifleri çözüm önerileriyle topluma yön
vermiştir. Aytmatov’un işlediği kadınlar genellikle savaş gerisinde kalan ve toplumun
yaşamına devam edebilmesi için gerekli imkanları yaratan kişilerdir. Türk kadın tipini ve Türk
toplumunun kadına yüklediği anlamı okuyucuya aktarmıştır. Romanlarında işlediği bu
kadınlarla vatanları uğruna ailelerini feda etmekten çekinmeyen kahraman Türk kadınlarına
atıfta bulunmuştur.
İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan kıtlık toplumları zor bir hayatla mücadele etmek
zorunda bırakmıştır. Bir yandan kıtlık, bir yandan babasızlık Aytmatov’da derin izler
bırakmıştır. Babası Törekul Aytmatov, 1937 yılında Sovyetler Birliği tarafından gerekçe
gösterilmeden tutuklanmış ve 1938’de kurşuna dizilmiştir. Zorlu hayat şartları sebebiyle çocuk
yaşında çocukluğunu yaşayamadan yetişkin bir adam gibi para kazanıp evine bakmak zorunda
kalmış, annesi ile zorlu bir hayat sürmüştür. Kolhoz sekreteri olarak görev yaptığı sırada tanık
olduğu yaşamlar onda derin izler bırakmıştır. Savaş yıllarında halkın çektiği çile, sıkıntı, açlık,
hastalık, yoksulluk gibi durumları gelecek nesillere etkili bir şekilde anlatmak onun en büyük
hayali olmuş ve kaleme aldığı bütün eserlerde de bunları aktarmayı kendine bir borç bilmiştir.
1950’li yıllarda edebiyat dünyasına giren Aytmatov, birçok roman ve uzun öykü kaleme
almıştır. Kaleme aldığı bu eserlerde toplumla ilgili özden hiçbir zaman kopmamıştır. Her
romanı bir dramı anlatmaktadır. Eserlerindeki figürler her ne kadar Kırgız toplumunu temsil
etse de evrensel özellikler taşımaktadır. Aytmatov, eserlerinde savaşı ve yaşanan zorlukları
anlatırken, savaştan ve cephelerden ziyade cephe gerisinde yaşam mücadelesi veren insanları
en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışmıştır. Savaşa giden erkeklerin bıraktığı boşlukları
geride kalanlar tamamlamak zorunda kalmıştır. Yoksulluk, savaş, acı, çaresizlik, gözyaşı vs.
savaşın insanlarda bıraktığı derin izlerdir.
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Aytmatov, Toprak Ana romanını 1963 yılında kaleme almıştır. Roman bir köyde geçmektedir
ve romanda oğullarını, kocasını ve gelinini kaybeden bir kadının hayatta kalma mücadelesi
işlenmektedir. Yazarın ilk romanıdır ve romanda kendi hayatından izler bırakmıştır. Savaşın
yıkıcı etkileri ağır bir biçimde işlenmiştir. Romanın başkahramanı olan Tolgonay, tarih
boyunca iz bırakmış nice kahraman Türk kadınını temsil eden bir karakterdir. Nasıl Türk
tolumunda yönetimde bir kadın söz sahibi olmuşsa romanda da Tolgonay köyün yönetiminde
söz sahibi olmuştur. Halkı için mücadele etmiş ve onlar için yaşam savaşı vermiştir.
Kadın Motifinin Bir Temsilcisi Olarak Tolgonay ve “Toprak Ana” Romanı
“Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi” anlamlarına gelen kadın sözcüğü 16. yüzyıla kadar hatun
kişi olarak kullanılmıştır.
Tüm Türk boylarında olduğu gibi Kırgızlar’da da kadın önemli bir yere sahiptir. Kadın erkeğin
yanında her zaman yanındadır, erkeğin en büyük yardımcısı ve destekçisidir. Kırgız tarihinde
nice kadın kahraman adını dünyaya duyurmuştur. Örneğin Kurmancan Datka, Rus işgali
sırasında Kırgız toplumunun önderliğini üstlenmiş ve kahramanca direnmiş bir bilge kadındır.
Kırgız toplumunda “milletin anası” olarak anılmaktadır. Yakın zamanlardan bir örnek vermek
gerekirse 2010 yılında devrimden sonra ülkesini ayakta tutmak için bütün sorumluluğu
üzerine almış olan Roza Otunbayeva da kahraman bir Kırgız kadınıdır. Kendisi ülkesini
bölünmekten kurtarmak ve demokratik bir devlet yönetimini sürdürmek için çok çaba
göstermiştir.
Aytmatov, romanlarında kadın ve erkek arasındaki iş birliğini sürekli işlemiştir. Gün Olur Asra
Bedel’de Nayman Ana, Dişi Kurdun Rüyaları’nda dişi kurt Akbar ve Gülümhan, Beyaz Gemi’de
Maral Ana, Toprak Ana’da Tolgonay kadın motifinin işlendiği en güzel karakterlerdir.
Romanlarında genellikle kadınların annelik vazifelerini hissettirmeye çalışmıştır. Kendi
hayatında baktığımızda onun geleceğini şekillendiren kişilerin anne ve babaannesi olduğunu
görmek mümkündür. Aytmatov’un milli şuur, hayal dünyası ve milli kültürü ile ilgili bütün
birikimleri babaannesi sayesindedir.
Aytmatov’un romanlarında kadın motifi bütün gerçekliği ile işlenmiştir. İlk romanı olan Toprak
Ana’da, savaş yüzünden çok acı çekmiş kadınları temsilen Tolgonay karakteri yaratılmıştır.
Tolgonay üzerinden bir ananın ne gibi sıkıntılar çektiği anlatılmıştır. Kadına anne, sevgili/eş,
bilge, büyük anne, emekçi gibi tipleri atfetmiştir. Toprağın yaratıcı gücü ile anne tipi, su gibi
yeniden canlanış ile eş ya da sevgili tipi, ateşle özdeşleşen sevgili tipini eserlerine taşımıştır.
Aytmatov’un romanlarında kadın fedakarlığın, bitmeyen sevginin, sadık bir eşin ve şefkatli bir
annenin anlamıdır. Kadın kahramanlar her zaman başarılı bir eş ve annedir. Kadın bir evin
direği, o evi çekip çevreleyen bir varlıktır.
Nasıl anne bir çocuğu doğurup onu bir birey haline getirirse toprak da yaratır ve yarattığı şeye
sığınak olur. Bu bakımdan anne ile toprak özdeşleşir. Anne de toprak da hayat verir,
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ürettiklerini şevkle işler. Aytmatov romanlarında kadın bireysel fayda gözetmeksizin
toplumun yararı için çalışır. Saban sürer, ekin eker, buğdaydan un elde eder. Elde ettiği unla
ekmek pişirir. Kadın için yaratmak bir mutluluktan başka bir şey değildir. Onlar için önemli
olan huzurun sağlanmasıdır ve bir arada olmaktır. Aytmatov ayrıca romanlarında kadınlara
birden fazla rol yüklemiştir. Kadın hem çiftçi hem işçi hem anne hem çoban hem asker hem
kolhoz yöneticisi hem öğretmen hem de mükemmel bir ev hanımıdır.
Anne; bir çocuğu doğuran, besleyip büyüten, onun yaşama tutunmasını sağlayan kişidir. Anne
ailenin dağılmasını önler ve herkesin bir arada olmasını sağlar. Bir anne olan Tolgonay, savaş
döneminde köyde eli iş tutan erkek kalmamasının ardından hem kendi ailesini hem de köylüyü
bir çatı altında tutan kahraman bir Kırgız kadınıdır. Tolgonay eşinin ardından oğullarını da
toprağa vermiştir. Bir gelini ile bir başına kalmıştır. Romanın kurgusu Tolgonay’ın yaşadığı
acılardan yola çıkarak kadının ve özellikle bir annenin dramı etrafında kurulmuştur. Romanda
geçen şu cümlelerde açıkça ifade edilmiştir:
“Bir ananın mutluluğu da halkın mutluluğuyla beslenir. Halkın yüzü gülmezse ananın yüzü de
gülmez. Çok acı çekmeme, nice sıkıntıya katlanmama karşın bu inancımdan bir an olsun
şaşmadım. Halkın sağlığı benim sağlığım demektir.” (Aytmatov, 2017)
Herkesin iki annesi vardır. Birincisi topraktır. İnsanların toprakla ilişkisi sadece görülenden
ibaret değildir. İnsanla toprak arasında her zaman gizli bir bağ vardır. Toprak, bir annenin
rahmi gibi bağrına atılan her tohumu insan için lezzetli bir yiyeceğe dönüştürerek geri verir ve
sonsuz bir sığınma, yaşama imk}nı sağlar. Nice tohumu, canlıyı bağrında büyütür, besler ve
günü geldiğinde onları azat eder. “Ey Toprak Ana, sen bizi bağrında barındırır, dünyanın dört
köşesindeki insanları beslersin! Sen söyle onlara, onlara sen anlat!” (Aytmatov, 2017, s. 147)
cümlesinde toprağa ne kadar umut bağlandığını görmek mümkündür.
Aytmatov bu romanında olay örgüsünü “kadın”ın etrafında kurmuştur. Çağın trajedisini
anlatırken kadının toplumdaki rolünü de ifade etmeye çalışmıştır. Her an yaşanabilecek olan
olumsuzluklara rağmen kadının ayakta durması, acısını yaşayamadan hayatına devam etmesi
işlenmiştir. Yetişkin erkekler savaşta olduğu için kadınlara büyük iş düşmüştür. Cepheye
gönderilmek üzere ekilen buğdayların denetimi, tarım makinelerinin kullanımı, vergi
tahsildarlığı gibi işlere kadınlar bakmak zorunda kalmıştır. Kadınlar en ağır işlerin altından
alınlarının akıyla kalkmıştır.
Romanın başkahramanı cephe gerisinde türlü zorluklara göğüs gererek yaşamak zorunda
kalan bir kadındır yani Tolgonay’dır. Roman Tolgonay’ın toprakla dertleşmesiyle başlamıştır.
Çoğu kadın gibi Tolgonay da çok küçük yaşta toprakla tanışmıştır. Hayatını toprakla
kazanmıştır. Kadın tarih boyunca toprağı işlemiş ve üretmiştir. Sevdiği adamı toprak sayesinde
tanımıştır, yine mutlu yuvasını toprak sayesinde kurmuştur. Toprakla sevinmiş, toprakla
üzülmüştür. En zor zamanlarında toprağa derdini anlatmış, ondan nasihatler dinlemiştir.
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Burada okuyucuya toprağın analık duygusu hissettirilmeye çalışılmıştır. Ana olan Tolgonay,
ana olan toprağın şefkatine sığınmıştır. Aytmatov söylediği şu cümleyle romanın ana
düşüncesini ifade etmiştir:
“Toprak sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokar?”
Tarih boyunca kadın, erkekle birlikte yönetimde söz sahibi olmuştur, yeri geldiğinde yönetimi
tek başına ele almıştır. Romanda savaş döneminde erkeklerin savaşa gitmesi üzerine kolbaşılık
görevi Tolgonay’a verilmiştir çünkü Tolgonay, güvenilir, çalışkan, dürüst ve saygıdeğer bir
kişiliktir. Başlarda kabul etmemek için çok direnmesine rağmen ısrarlar sonucu bu görevi
üstlenmiştir. Sosyal hayatta da durum bu şekildedir. Erkeklerin yaptığı işleri de kadın
üstlenmiştir. Kadın evdeki hayatının ve sorumluluklarının yanında sosyal hayatta ve iş
hayatında da etkin bir rol oynamıştır. Roman bunları okuyucuya sunması açısından da oldukça
başarılıdır.
Tolgonay’ın en büyük görevi cepheye buğday yetiştirmek ve çalışanlar arasındaki disiplini
sağlamaktır. Yaşanan acılara rağmen verilen kayıpların yasını tutamadan tarlalardaki ürünleri
kaldırmak için halkıyla birlikte canla başla mücadele etmiştir. Dürüstlüğü ve çalışkanlığı
sayesinde köylüler onu kendilerine baş seçmiştir ve hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.
Kadının analık gibi kutsal bir vasfı olduğu için savaşlarda her zaman daha çok yara almıştır.
Tolgonay her zaman dimdik ayakta durmuş güçlü bir karakterdir. Tolgonay’ın çok sevdiği eşini
savaş almıştır, canından can katarak büyüttüğü evlatlarını da yine savaş almıştır. Savaşın
acısına evlat acısı, eş acısı da katlanarak eklenmiştir. Kendi acısını bir kenara bırakmış, gelinini
teselli etmiştir. Ömrü boyunca geride kalan ailesini ayakta tutmaya çalışmıştır. Köylüler de
hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır onları. Tolgonay neredeyse bütün köyün anası olmuştur.
Romanda geçen şu cümlelerde bu durumu görmek mümkündür:
“Sağolasın Tolgonay, bu zor zamanlarda atından inmeden köylülerine hizmet ediyorsun. Kadınsın
ama hepimizin de başısın. Her zaman böyle ol, eyerinin üstünde her zaman dik dur…” (Aytmatov,
2017, s. 70)
“Bin yıl yas tutulsa yine azdır. Onları her zaman anacağız, fakat hayatta kalanların da yaşaması
gerek. Ne yapalım, ömürleri bu kadarmış … Sizin artık işe dönmenizi istiyoruz. Şimdi ekim
zamanıdır, tarlalar beklemez. Yüreğinize taş basın, gelin, aramıza katılın. Düşmandan öcümüzü
ancak böyle alırız.” (Aytmatov, 2017, s. 72)
Romanda Toprak Ana’nın ve Tolgonay’ın dertleştiği konu savaştır. Güçlü bir yönetici olan
Tolgonay her fırsatta tarlasına gidip Toprak Ana’ya içini dökmüştür. Savaşın bıraktığı acıyı,
çaresizliği, gözyaşını sadece Toprak Ana’yla paylaşmıştır. Güçlü olmak zorundadır çünkü
ardında onun gücünden teselli bulmaya çalışan insanlar vardır. Tolgonay onlara kol kanat
germiştir, onların acılarıyla acılanmış, mücadelelerine mücadele eklemiştir.
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“Savaşın pençesine düşmemiş tek insan, tek aile kaldı mı? Köye ölüm haberini bildiren kağıtlar
gelip de iki üç evde birden çığlıklar, ağıtlar yükseldi mi insanın kanı tutuşur, gözlerini kan bürür,
yüreği kan ağlardı. İşte o günlerde çalışanların başı oluşumdan dolayı sevinç duyuyorum, çünkü
yalnız kendi derdimi değil, başkalarının derdini de ben çektim. Herkesin acısını, açlığını, açıklığını
paylaştım.” (Aytmatov, 2017, s. 63)
Toprak Ana romanı; toplumdaki kadın motifini tarih boyunca, özellikle son yüzyılda, anlatan
en başarılı romanlardandır. Romanda geçmişten günümüze kadının toplumdaki rolü en güzel
şekilde ifade edilmiştir. Kadın tarih boyunca aile ve toplum arasında bir köprü görevi
görmüştür. Çocuk dünyaya getirme, onları besleyip büyütme ve hayatla ilgili ilk bilgileri
öğretme de kadına verilen görevlerdendir. Dünyaya getirdikleri çocuklarını vatana hayırlı
birer insan olarak yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bir toplumun kalkınması ve modernleşmesi için
kadının sosyal hayata karışması gerektiği savunulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda
şunları söylemiştir:
“Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Bu yol, Türk kadınını çalışmamıza
ortak yapmak, ilmi, ahlaki, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve
destekleyicisi yapmak yoludur.
Kadınların mutsuzluğunu, umutsuzluğunu, bekleyişlerini, acılarını toprak alıp bağrına
basmıştır. Toprak bu yüzden yalnız bir kara parçası değil, her duygunun paylaşıldığı sadık bir
dosttur. Aymatov, toprağın dişilik yönünü Tolgonay’la bütünleştirerek okuyucuya vermeye
çalışmıştır.
Romandaki Kadın Karakterler Üzerine Birkaç Söz
Bir milletin mutlu olması demek annelerin mutlu olması demektir. Kadınların toplum içinde
daha faydalı ve daha üretken olması da o toplumun refah seviyesinin artması demektir.
Yüzyıllarca kadın ve erkeğin tarih sahnesinde birlikte rol oynaması Türk toplumunun kadına
verdiği değeri göstermektedir.
Toplumlarda her zaman en büyük acıyı kadınlar çekmiştir. Yaratılış itibariyle kadına yüklenen
görev ve sorumluluklarla her zaman erkekten bir adım önde olmuştur. İnsan ırkını her şeyden
üstün tutan yazar, her romanında mutlaka başarılı bir kadın karakter yaratarak olay örgüsünü
bunun etrafında döndürmüştür.
Toprak Ana romanı, Aytmatov’un diğer romanları gibi insanların hayatta kalmak için verdiği
mücadeleleri anlatmaktadır. Bu eserden çıkarılması gereken en önemli ders, insanın büyük
yıkımlara uğramasına rağmen yaşamak için, hayata tutunmak için bir nedeninin mutlaka var
olduğunu anlamasıdır. İnsan bunun idrakine varmalıdır ve içinde bulunduğu çaresizliklere
kendini bırakmamalıdır.
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Romanın başkahramanı Tolgonay’dır. Tolgonay; çalışkan, zeki ve çok merhametli bir kadındır.
Savaşta eşini ve üç çocuğunu toprağa vermenin acısını yaşayacak zamanı bulamamıştır ve bu
acıyı her zaman yüreğinde yaşamıştır. Erkeklerin savaşa gitmesi üzerine bütün sorumluluk
köylüler tarafından ona verilmiştir. O da bu görevi hakkıyla yerine getirmiş kahraman bir
Kırgız kadınıdır. Yazar aslında Tolgonay karakteri üzerinden “İnsan savaşmadan yaşayamaz
mı?” mesajını vermektedir. Pek çok mutluluk varken acıyla yoğrulan hayatlar, tarlalarda hasat
olmayı beklerken ziyan olan hasatlar Tolgonay’ın en çok kahrolduğu durumlardır. Tolgonay
bilge bir kadındır, şefkatli bir annedir, torununun iyiliğini düşünen merhametli bir
babaannedir. Yani burada kadın birden çok tipte karşımıza çıkmaktadır.
Kocası ölen kadınlardan biri de Aliman’dır. Aliman, toy ve sevgi dolu, esmer güzeli bir kadındır.
Kasım’ın acısına dayanamaz hiçbir zaman, onun yokluğunu kabullenemez. Burada Tolgonay’a
daha çok sorumluluk düşmektedir çünkü o, bir yandan oğlunun acısını yaşamaktadır ve bir
yandan da gelini Aliman’ı teselli etmektedir. Öyle ki yaptığı büyük hataya rağmen onu
affetmiştir ve hiçbir zaman bırakmamıştır. Onun ayakta durması için mücadele etmeye devam
etmiştir. Burada kadının affedici yönü de ortaya konmuştur. Tolgonay’ın ne kadar büyük
fedak}rlık yaptığını şu cümlelerden anlamak mümkündür: “Öyle yapmayıp da ağlasam
sızlasam, alın yazıma lanet edip eli kolu bağlı otursam Aliman’ın durumu nice olurdu? Zavallıcık
o kadar dövündü ki başına bir hal gelmesinden korktum. Gerçi benim acım onunkinden az değildi,
hem kocamı hem oğlumu yitirmekle iki kayba birden uğraşmıştım.” (Aytmatov, 2017, s. 73)
Ayşe ise, romanda hasta ve yoksul bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Kocasını savaşta
kaybedince genç yaşında dul kalan kadınlardan biridir. Oğlu ile bir başına kalmış ve yaşam
mücadelesi vermiştir. Fakat hiçbir zaman Tolgonay’dan ayrılmamıştır, her zaman ona
içtenlikle bağlı kalmıştır.
Kitaptaki her kahramanın ağıt yakmak için bir sebebi vardır. Toprak için türlü eziyetlere
katlanmış insanlar bir de savaşın acı yüzüyle karşılaşmıştır. Toprak Ana, İkinci Dünya
Savaşı’nın patlak vermesinin ardından bir Kırgız köyünde erkeklerin savaşa gitmesiyle birlikte
kadınların yaşadıklarını anlatması açısından önemli bir yere sahiptir. Dul kalan kadınlar, el
birliği ile geride kalanların hayatlarını kurtarmak için çalışmışlardır. Toprağa bir verip
topraktan bin ürün almışlar ve cephede savaşan erkeklere yiyecek göndermişlerdir. Bu roman
açlığı, sefaleti, hüznü, bekleyişleri ve son umutları içinde barındıran bir ağıttır. İkinci Dünya
Savaşı’nı yaşamış insanlar bu romanı okurken daha çok etkilenmiştir ve bu roman onlarda
daha derin izler bırakmıştır.
Tolgonay, sadece bir ana değildir. Aynı zamanda öksüz ve yetim kalmış, türlü sebeplerle acı
çekmiş herkesin anasıdır. Analığın bir simgesi haline getirilmiştir. O sadece Kasım, Caynak ve
Maysalbek’in annesi değil, artık tüm insanların annesi olmuştur. Ondaki evlat aşkı vatan
aşkıyla bütünleşmiştir. Toprağına bağlılığı da buradan gelmektedir.
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Toprak Ana romanında unutulmaması gereken bir diğer konu ise, bu roman yalnız kadının
dünya ile mücadelesi değildir. Bu roman aynı zamanda yarım kalmış aşkların, hayatların ve
hayallerin dile gelmiş halidir. Aytmatov’un romanlarında aşk, kadını doğa ile bütünleştiren,
Tanrı’ya yaklaştıran bir olgudur. Özgürlük içinde tutsaklığı yaşatan ve tutsaklığın içindeki
özgürlüğe kapılar açan en yüce duygudur. Tolgonay’ın başarılı, fedak}r ve sevgi dolu bir Türk
kadını olmasının sebebi yüreğinde taşıdığı aşktan başka bir şey değildir.
Sonuç
Aytmatov’un romanlarındaki kadın motifine genel olarak baktığımızda ağırlığın anne üzerinde
olduğunu söylemek mümkündür. Bu karakterlerin bazıları sevgililerinin, bazıları evlatlarının
geri dönmesini beklemiştir. Beklerken de türlü fedakarlıklarla mücadele etmişlerdir.
Romanlarda anne tipi her zaman acı çeken bir kadın olarak karşımıza çıkmıştır. Kadına ilahi
bir görev olarak annelik yüklenmişken bu duruma insan tarafından müdahale edilmesi kabul
edilebilir bir şey değildir.
Romandaki en önemli nokta kadına yüklenen toplumsal roldür. Kadınlar en ağır işlerin
altından başarıyla kalkmıştır. Bir köyü, yaralı ve hastaları ayakta tutmak için canla başla
mücadele etmiştir. Cepheye ürün yetiştirmek ve geride kalanların karınlarını doyurmak için
kendilerini düşünmeden çalışmıştır. Özellikle anne konumunda olanlar her zaman
diğerlerinden daha çok acı çeken kadın tipi olarak romanda karşımıza çıkmıştır. Çocukları için
iyi bir gelecek hayal ederken onları savaşa gönderen kadınlar, çocuklarının cansız bedenlerini
Toprak Ana’ya emanet etmişlerdir. Yine sadık bir eş olarak kocalarını bekleyen kadınlar,
kocalarının cansız bedenini Toprak Ana’ya teslim etmiştir. Toprak için çekilen çileler ve
kaybedilen canlar, toprak ananın bağrında ebediyen sır olarak saklanacaktır.
Kadın, vatanın, ocağın ve yuvanın sahibidir, koruyucusudur, en büyük savaşçısıdır. Eksik
bırakan değil her zaman tamamlayandır. Şefkatle sarılan, sevgisiyle tamamlayandır. Kadın
dünyaya getiren, dünyaya getirdiğini besleyip büyüten, kendi başına mücadele edebilecek
duruma gelene kadar doğurduğunu koruyan ve kollayan güçtür. Binbir duasıyla binbir yüreğe
erişen kadın, asla yok olmayacak bir ümitle geleceğin ruhudur.
“İşin en kötüsü nedir, biliyor musun anne? Bu çocuklar niçin aç kaldıklarını anlamıyorlar. Biz
büyükler açlığın nedenini bildiğimiz için bir avunma yolu buluyor, ‘Bütün bunlar bir gün sona
erecek,’ diyoruz. Çocuklar böyle şeylerden anlar mı hiç? Babaları savaştan dönene dek onlara biz
bakacak, ellerine ekmeği biz vereceğiz. İşte sana ve bana bu düşüyor anne, bu da olmasa
yaşamanın hiç değeri var mı?” (Aytmatov, 2017, s. 81)
“Seninle biz unutamayız, Toprak Ana. Zaten bugün anma günüdür. Olanları bir bir anımsayalım.”
(Aytmatov, 2017, s. 93)
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“Anımsayalım, Tolgonay, Muslubek yalnız senin değil, benim de oğlumdu. Şimdi onun mektubunu
bir daha anlat bana.” (Aytmatov, 2017, s. 93)
“Öyle, Tolgonay, o acıyı yalnız sen değil ben de duydum. Çorak tarla yaz boyunca kanayan bir
yara gibi sızladı durdu. Benim için bir tarlanın ekilmeden bırakılması dinmeyen bir acıdır. Şu
savaş yüzünden kaç tarlamın çorak kaldığını biliyor musun?” (Aytmatov, 2017, s. 93)
““Bence gerçek mutluluk bir yaz yağmuru gibi apansız geliyor insana. Farkına varılmadan,
yaşadıkça, başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerde yavaş yavaş birikiyor, sonra bir yere toplanıyor.
Biz buna mutluluk diyoruz.” (Aytmatov, 2017, s. 20)
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞAYAN SİYAHİ KADINLARIN YOKSULLUĞU İLE
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN ROMAN KADINLARIN YOKSULLUĞUNUN KIYASLANMASI
Ayşe Şeyma TURGUT*
ÖZET
Yoksulluk “asgari yaşam standartlarına ulaşamama durumu” ve “geçim için gerekli gelirin ve
mal varlığının olmaması” olarak da tanımlanmaktadır. Yapılan yoksulluk tanımları ışığında
yoksulluğun genel anlamda eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi temel insan ihtiyaçlarının
karşılanamaması durumu olduğunu söylemek mümkündür. Yoksulluğun kadınlaşması
kavramı, yoksulluk olgusunun kadınlar tarafından erkeklere kıyasla daha farklı ve daha derin
hissedildiğini belirtmek için kullanılmaktadır. Kendisi ile aynı pozisyonda çalışan erkeklere
göre kadınlar daha düşük ücret almakta, evde veya dışarıda çalışarak geçimini sağlıyor olsa da
kadınlar yoksulluğu yaşama konusunda erkeklerden farklılaşmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşayan siyahi kadınlar ile beyaz kadınların yoksullukları karşılaştırıldığında
yoksul siyahi kadınların çoğunluğunu hane reisliğini üstlenmek zorunda kalan siyahi
kadınların oluşturduğu, siyahi kadınların beyaz kadınlara oranla daha fazla yoksulluk içinde
bulunduğu, işsizlik oranının siyahi kadınlarda beyaz kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu
bilinmektedir. Roman kadınların yoksulluğu ile ilgili yapılan araştırmalar ise Roman kadınların
erken yaşta evlendiğini, geçim zorluğu yaşadıklarını, kadınların çoğunun yeterli
beslenemediklerini, tamamına yakınının belirli ve düzenli bir geliri olmadığını, birçoğunun
ilkokul mezunu olduğunu, önemli bir çoğunluğunun kronik bir rahatsızlığının olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Literatür tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda Siyahî
kadınların ve Roman kadınların yoksullukları incelendiğinde belli başlı benzerlikler göze
çarpmaktadır. Her iki grup da yaşamakta olduğu ülkede ayrımcılığa, etiketlenmeye ve
toplumdan soyutlanmaya maruz kalmakta, bunun sonucunda işgücü piyasalarından
dışlanmaktadır. Genel anlamda konu ele alındığında hangi ülkede hangi refah modelinde
yaşıyor olursa olsun kadınların yaşadıkları toplumdan farklı bir ırka ve kültüre sahip
olmalarından da öte sadece kadın olmalarından dolayı birçok zorluk yaşadığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: yoksulluğun kadınlaşması, yoksulluk, kadın yoksulluğu
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COMPARING THE BLACK FAMINIZATION OF POVERTY IN THE USA AND ROMAN’S
FAMINIZATION OF POVERTY IN TURKEY
Abstract
Poverty is also defined as "the situation of inability to reach a minimum standard of living" and
"the lack of enough income required for living". In the light of poverty definitions it is possible
to say that poverty is lack of meeting the need of the fundamental human necessities as
education, health, shelter and nourishment. The term of faminization of poverty is used to
indicate that women feel poverty more deeply than men. According to men who work in the
same position, women receive lower wages, while they work at home or abroad, women are
different from men in terms of living poverty. When poverty rates of Black and White women
live in the USA are compared it is known that most of the poor Black women were obliged to
be the head of family, Black women are most likely to be poor as against White women and the
unemployment rates among Black women are higher than White women. Researches related
to poverty of Roman women reached the end of they marry in early ages, have financial
difficulties, they are undernourished, almost all have no regular incomes, most of them are
primary school graduate and considerable mojority of them have chronic illnesses. As a result
of this study, which is carried out by using the literature screening model, the major
similarities are observed when the poverty of Black women and Roman women is examined.
Both two groups are exposed to discrimination, labeling, and isolation from the society in
which they live and as a result that they are excluded from the labor market. In general terms,
regardless of the welfare model in which country they live in, it is seen that women have many
difficulties just because they are women.
Keywords: Faminization of Poverty, Poverty, Black Women, Roman Women.

1.GİRİŞ
Yoksulluğun Tanımı
Dünya çapında bakıldığında yoksulluk ilk kez 1901 yılında tanımlanmıştır. Tanıma göre
yoksulluk, “Bireye ait olan toplam gelirin, onun biyolojik varlığının devamı için en alt düzeyde
gerekli olan yiyecek, giyim ve benzeri maddelere yetmemesi hali”dir(Arpacıoğlu ve Yıldırım,
2011). Yoksulluk “asgari yaşam standartlarına ulaşamama durumu” ve “geçim için gerekli
gelirin ve mal varlığının olmaması” olarak da tanımlanmaktadır(Ayvaz Kızılgöl ve Üçdoruk,
2011). Yapılan yoksulluk tanımları ışığında yoksulluğun genel anlamda eğitim, sağlık, barınma,
beslenme gibi temel insan ihtiyaçlarının karşılanamaması durumu olduğunu söylemek
mümkündür.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından 1997 yılında insani yoksulluk kavramı
tanımlanmıştır(Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011). İnsani yoksulluk “insanın sağlık hizmetlerine,
temiz su kaynaklarına, eğitim hizmetlerine ulaşabilirliği, uzun bir yaşam sürme hakkı ve
sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı olarak yeni fırsat ve seçenekleri kullanabilmek için gerekli
altyapının varlığı ya da yokluğu” olarak tanımlanmıştır(Öztürk ve Öztürk, 2010).
Zastrow (2013) yoksulluğun; fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları, madde bağımlılığı,
kalabalık aileler, mesleki beceri eksikliği, düşük eğitim seviyesi, kadının geçindirdiği haneler,
etnik ayrımcılık, engellilik, savaş ve doğal afetler, teknolojik gelişmeler ve düşük gelir düzeyi
gibi sebeplerden kaynaklandığını belirtmiştir. Yoksulluk ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar
eğitim düzeyi düşük bireylerin daha zor iş bulduğunu ve eğitim düzeyi yüksek bireylere
kıyasla daha vasıfsız ve güvencesiz işlerde çalıştığını ortaya koymaktadır(Öztürk ve Çetin,
2009).
Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ile iş gücü piyasasında insana duyulan ihtiyacın
azalması, iş sektörlerinde makineleşmenin insan emeğine tercih edilmesi, kalabalık ailelerde
gelirin birçok bireye paylaştırılmak zorunda kalması ile kişi başına düşen zaruri harcama
miktarının karşılanamaması, savaş ve doğal afetler sonucu yaşanan can, mal ve iş ve statü
kayıplarının yaşanması ve savaş mağdurlarının göç etmek zorunda kalması, mesleki beceri
eksikliği olan bireylerin kalifiye olmaması sebebiyle istihdamda tercih edilmemesi, boşanma,
terk, kayıp sebepleri sonucu kadınların hane reisi haline gelmesi ve hanenin geçiminden
sorumlu olması, ataerkil ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin benimsendiği toplumlarda
kadınların istihdamının engellenmesi ve vasıfsız işlerde düşük ücret karşılığında çalıştırılması,
fiziksel, ruhsal, zihinsel engelli ve kronik hastalığa sahip bireylerin toplumdan dışlanması gibi
pek çok sebepten bireyler yoksulluk ile karşı karşıya kalmaktadır.
Toplumdaki konumları ve dezavantajları sebebiyle yaşlılar, çocuklar, tek ebeveynli aileler,
kalabalık aileler, etnik gruplar, kadınlar ve engelliler yoksulluk açısından risk altındaki gruplar
olarak ifade edilmektedir. Tek ebeveynli yoksul ailelerin büyük bir çoğunluğunu kadınların
hane reisi olduğu aileler oluşturmaktadır(Zastrow, 2013).
Kadınlar boşanma, terk, ayrılık, eşin ölümü ve evlilik dışı çocuk sahibi olma sebepleriyle ailede
hane reisi haline gelmektedir. Geleneksel açıdan bakıldığında iki ebeveynli ailede erkeğin eve
para getirme, kadının ise ev içi hizmet sağlama sorumluluğu olduğundan evliliğin daha
istikrarlı olduğu düşünülmektedir(Kimenyi ve Mbaku, 1995). Kadının iş gücü piyasalarından
dışlanması ve erkeklere kıyasla daha düşük ücretlerle çalıştırılması, hem para kazanan hem de
ev içi hizmet veren bir rol üstlenmesi, çalıştığı süre zarfında çocukları için gündüzlü bakım
kurumu masraflarını karşılamak zorunda olması, tek gelirle ev geçindirmeye çalışması kadının
yoksulluk riskini artıran etkenlerdendir.
Yaşlılar, fiziksel güç kaybına bağlı olarak yaşadıkları istihdam olanaklarından faydalanamama
sorunu nedeniyle; engelliler istihdama katılımdaki fırsat eşitsizlikleri nedeniyle; çocuklar
küçük yaşta çalışamadıkları, çalışma yaşına geldiklerinde ise güvencesiz işlerde düşük

1306

ücretlerde çalıştırılmaları nedeniyle; etnik gruplar sosyal dışlanma nedeniyle; kalabalık aileler
gelirin birçok hane halkı arasında bölüştürülmesi ve kişi başına düşen gelirin azalması
nedeniyle yoksulluk açısından risk altında bulunmaktadır.

Yoksulluğun Kadınlaşması
Yoksulluğun kadınlaşması ile ilgili literatür ilk olarak 1970’li yıllarda oluşmaya başlamış olup, “
hane reisinin kadınlaşması” ve “ yoksulların en yoksulu” kavramı ile de birlikte
anılmıştır(Topgül,2013). Yoksulluğun kadınlaşması kavramı ise ilk kez Wisconsin
Üniversitesi’nde misafir araştırma görevlisi olan Diane Pierce tarafından kullanılmış ve
yoksulların üçte ikisinin kadın olduğu vurgusu yapılmıştır (Campbell,2000).
Yoksulluğun kadınlaşması kavramı, yoksulluk olgusunun kadınlar tarafından erkeklere kıyasla
daha farklı ve daha derin hissedildiğini belirtmek için kullanılmaktadır. Kendisi ile aynı
pozisyonda çalışan erkeklere göre kadınlar daha düşük ücret almakta, evde veya dışarıda
çalışarak geçimini sağlıyor olsa da kadınlar yoksulluğu yaşama konusunda erkeklerden
farklılaşmaktadır(Çamur Duyan, 2011).
Geleneksel kapitalist sistemde cinsiyete dayalı kazanca ilişkin açıklamalara göre bireyin
kazancı cinsiyetler arası farklılaşan vasıflı ve üretken olma seviyelerine dayanmakta, bu da
cinsiyet ayrımını derinleştirmektedir. Yapılan araştırmalar işverenlerin iş başvurusu sırasında
kadın başvuranların potansiyel üretkenliğine karşı negatif bir tutum sergilediğini ve kadınlara
daha düşük ücret teklif ettiklerini ortaya koymaktadır(Fidel, 2010).
Genel bir ifade altında toplanması gerekirse yoksulluğun kadınlaşması kavramının, toplumsal
cinsiyet rollerine, kadının geleneksel anlamda algılanmasına, kadının eğitim olanaklarından
erkeklere oranla daha az yararlandırılmasına, kadının aleyhine gelişen sosyal politikalara,
erkek egemen toplumda kadının yerine, kadının sınırlı işgücüne katılım olanaklarına dayanan
ve kadının yoksulluğa itilmesine ve yoksulluk nedeniyle erkeklere oranla daha fazla sıkıntı
çekmesine sebep olan bir süreç olarak tanımlanması mümkündür.
Yoksulluğa yönelik feminist yaklaşım, kadın ve çocukların enformel ekonomide sürekli artan
varlıklarına, ailede kız ve erkek çocuklarına yönelik tutum farkına, kızların erkenden
evlenmeye zorlanmasına, kızların okul terki oranlarına, düşük doğum kontrolüne ve seks
işçiliğine odaklanmaktadır(Moghadam,2005).
Sallan Gül (2005), yeni liberal yaklaşımın kadınların yoksulluğunu artırdığını, sosyal refah
devleti açısından bakıldığında devletten sosyal yardım alan kadınların diğer vatandaşların
sırtında kambur olarak görüldüğünü ve değersizleştirildiğini, sosyal yardımların bir hak olarak
değil de sadaka olarak görüldüğünü belirtmiştir.
Kadınların yoksullaşması, kalifiye olmadıkları için istihdam edilmemelerinden, işgücü
piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığından, ailede yaşlı, engelli ve çocuk gibi bakıma muhtaç
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bireylerin bakımını üstlenme ve ev işi yapma gibi geleneksel rolleri sebebiyle iş hayatına
girememelerinden kaynaklanmaktadır(Sallan Gül, 2005). Dolayısıyla kadınlar her gün
hanelerine ve hanelerindeki bireylere hizmet vermekte fakat bu hizmet kadının tek başına
kimseye bağımlı olmadan geçimini sağlayabileceği ücretli bir emeğe dönüşememektedir.
Feminist yaklaşım yoksulluğun kadınlaşmasının temel sebebi olarak ailelere, iş piyasasına,
kanunlara ve politik sistemlere yayılan ve yoksulluk karşısında kadını erkeğe göre daha
savunmasız hale getiren eşitsizliği ve ayrımcılığı vurgulamaktadır(Moghadam,2005).
Toplumsal cinsiyet rollerinin kadın istihdamına ket vurmasının ötesinde bilhassa ekonomik
kriz dönemlerinde kadınların istihdam edilme fırsatı daha da azalmaktadır. Ekonomik krizler
kadın istihdamında güvencesizliği ve kayıt dışılığı beraberinde getirmektedir(Belet, 2013).
Moghadam (2005), toplumsal cinsiyet rolleri açısından Asya ülkelerinde eve gelir getirmesi ve
ebeveynlerin yaşlılık döneminde kendisine daha çok güven duyulması sebebiyle erkek çocuk
sahibi olmanın tercih edildiği ve erkek çocukların aile içerisinde kız çocuklarına göre daha
fazla değer gördüğü, kız çocuklarının ise aile bütçesine yük olarak düşünüldüğü, birçok kadının
kocaları ve babalarının izni olmadıkça iş arayamadığı, bankadan kredi çekemediği,
gayrimenkul sahibi olamadığı gerçeğine vurgu yapmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda kadının ve
kız çocuklarının hane içindeki değerinin ev işlerini ve hanedeki yaşlı ve çocuklara bakım
sağlaması üzerine kurulduğunu, kendisine çalışma fırsatı verilmediğinden hanenin ekonomik
refahı üzerinde sadece tüketici bir rol üstlendiği ve bu nedenle saygı görmediğini ve takdir
edilmediğini söylemek mümkün olmaktadır.
Çamur Duyan (2011) gecekondulaşmanın ve yoksulluğun yaygın olduğu bir mahallede kadın
yoksulluğu ile ilgili yaptığı araştırmada; araştırmaya katılan yoksul kadınların çoğunun evli
olduğunu, ilk evlilik yaşı ortalamasının 17 olduğunu, %90’ının lise eğitim düzeyinin altında
olduğunu, çalışmalarına eşleri ve aileleri tarafından izin verilmediğini, çoğunun biyolojik
ailesinin de kendisi gibi yoksul olduğunu, yoksulluğu “kader” olarak değerlendirdiklerini,
birçoğunun eşinin güvencesiz işlerde düşük ücret karşılığı çalıştığını ve kadınların yarıya
yakınının günlük düzenli yemek yiyemediğini bulmuştur.
Araştırma bulgularına bakıldığında, kadınların eğitim alma ve kendini geliştirme ihtiyacının
toplum toplum tarafından göz ardı edildiği, haneyi geçindirme ve para kazanma rolünün
sadece erkeğe yüklendiği, kadının para kazanmasının erkeğin bu rolünün kaybı olarak
yorumlandığı ve bu nedenle kadının çalışmasına izin verilmediği, düşük eğitim seviyesinin
yoksulluğu beraberinde getirdiği, yoksulluğun ve yoksulluktan kurtulmaya dair ümitsizliğin
kuşaktan kuşağa aktarıldığı ve yoksulluğun çaresizliğe ve beslenme yetersizliğinden kaynaklı
hastalıklara sebep olduğu söylenebilmektedir.
Sallan Gül (2005) ise yoksul kadınlarla yoksulluğun kadınlaşmasına ilişkin yaptığı araştırmada,
katılımcı kadınların yaklaşık yarısına yakınının beş ve daha fazla çocuğunun olduğu ve yalnızca
%4’ünün lise eğitimini tamamlamış olduğu bulgularına ulaşmış; sosyal yardımlara
başvururken dahi kadınların eşlerinin iznini almak zorunda olduklarını, gecekondulaşmanın
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yoksulları diğerlerinden ayrıştırdığını, kadınların apartman hayatına geçmeyi çocuklarının
gecekondulaşmış bölgelerde suça karışmasını önleyebileceğini düşündüklerini ve boşanmış,
dul ve yaşlı kadınların diğer kadınlara göre yoksulluk riskinin daha fazla olduğunu belirtmiştir.
Sosyal Dışlanma
Sosyal dışlanma kavramı ilk olarak 1970’lerde Fransız devlet bakanı Lenoir tarafından
yoksulları, engellileri, yaşlıları, suçluları, bağımlıları ve benzeri dezavantajlı grupları
tanımlamak için kullanılmıştır. Sonrasında ise sosyal dışlanma kavramı nesnel dışlanma ve
öznel dışlanma olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır(Şahin, 2009).
Sosyal dışlanma, bireyin bireyler arası ilişki ve etkileşimler, gruplar, toplumlar, refah sistemi,
işgücü piyasası, sosyal yardımlar gibi bireyin çevresi ile etkileşimini, korunmasını ve
yaşamasını sağlayan ağların birinin veya birkaçının ya da tümünün dışında bırakılmasıdır.
Sosyal dışlanma, toplumun bir üyesi olma anlamına gelen sosyal bütünleşme kavramıyla zıt
anlamlıdır(De Haan, 1998; Aktaran: Şahin, 2009). Sosyal bütünleşme kavramı sosyolojik
anlamda birey ve gruplar gibi çeşitli sosyal yapı unsurları ile kaynaşmak anlamına
gelmektedir(Ünver, 2014).
Avrupa Komisyonu Sosyal İçerme Ortak Raporu’nda sosyal dışlanma kavramı “ bazı bireylerin
toplumun kıyısına itildiği ve yoksullukları ya da temel yeterliliklerinin, yaşam boyu öğrenme
fırsatlarının, sosyal ve toplumsal ağlarının ya da faaliyetlerinin eksik olması nedeniyle topluma
tam anlamda katılımlarının engellendiği bir süreç” olarak tanımlanmıştır(Kılınç ve diğ., 2016).
Sosyal dışlanma ekonomik ve toplumsal alanda olmak üzere iki alanda gerçekleşmektedir.
Ekonomik alandan dışlanma; bireyin hayatını devam ettirmesi için gerekli asgari gelirden
yoksun bırakılmasını, ihtiyaç duyduğu ürünleri tüketebilecek imkandan yoksun olmasını,
çalışsa dahi yeteri gelir elde edememesi ve “ çalışan yoksul” statüsünde bulunmasını veya
işsizliği kapsamaktadır. Toplumsal alandan dışlanma ise bireyin toplumun geneli gibi
giyinememesini, beslenememesini, hakkı olan eğitim, sağlık, konut edinme gibi hizmetlerden
yararlanamamasını, siyasi katılımda bulunamamasını, kendisine yaşamın her alanında fırsat
eşitliği tanınmamasını kapsamaktadır(Şahin, 2009). Bu açıdan bakıldığında işsizler, yaşlılar,
engelliler, yoksullar, göçmenler, etnik gruplar ve kadınlar toplumdaki dezavantajlı konumları
sebebiyle sosyal dışlanma riski altında bulunmaktadır.
Yoksulluğun kadınlaşması olgusuna sosyal dışlanma bağlamında bakıldığında ise toplumun
kadınlara dayattığı “evinin kadını olma” öğretisi, kadınların çalışmak için eşlerinden veya
babalarından izin alma zorunluluğu kadının eğitim alma, işgücüne katılım ve kendini
gerçekleştirme haklarına erişmesini engellemekte ve kadını mal ve hizmet piyasalarından ve
işgücü piyasasından dışlamaktadır. Yoksul kadınların maddi yetersizlik nedeniyle kültürel
faaliyetlere katılamaması, gecekondu kültüründe sıkışıp kalması kültürel alandan
dışlanmalarına sebep olmaktadır.
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Kaymaz (2010) kadınların politikaya yönelik ilgisinin ve katılımının düşük olduğunu, bu
ilgisizliğin kırsal kesimde kendisini daha çok belli ettiğini, kadınlar açısından siyasetin “ erkek
işi” olarak görüldüğünü ifade etmektedir. Bu da kadının politik alandan dışlanmasına sebep
olmaktadır.
Siyahiler ve Amerika Birleşik Devleti Geçmişi
On yedinci yüzyılda insan işgücü ihtiyacının temin edilmesi amacıyla Afrika’dan Amerika
kıtasına götürülen siyahiler birçok işte çalıştırılmış, Sanayi Devrim’ni takip eden süreçte
fabrikalarda da çalıştırılmışlardır. Siyahiler için ırkçılık, kölelik, asimilasyonla geçen bu süreç
siyahilerde beyazlara karşı ön yargı beslemelerine ve bunu kuşaktan kuşağa aktarmalarına
sebep olmuştur. Zamanla mücadeleler sonucu siyahilerin kazanmaya başladığı haklara tepki
olarak Ku Klux Klan hareketi oluşmuştur. Siyahilerin Amerika’dan gönderilmesi gerektiğini
savunan Ku Klux Klan siyahilere yönelik şiddete varan eylemler gerçekleştirmişlerdir(Aydın,
2017).
Amerikan toplumu içerisinde kendisine uzun yıllar yer edinememiş olan siyahiler
politikacılardan halka kadar kendileri dışındaki herkes tarafından hor görülmüş ve dışlanmış,
kendi dillerini konuşmaları, dinlerini yaşamaları, iş yaşamında yükselmeleri engellenmiş,
köleliğin kaldırılmasıyla her şeyin siyahilerin lehine sonuçlanacağı düşünülse bile bir süre
sonra siyahilere verilen haklar beyazlar tarafından geri alınmıştır (Yılmaz, 2016).
Yapılan tüm adaletsiz ve ırkçı uygulamalar bir süre sonra ilginç bir şekilde siyahilerin de
kendisini beyaz ırktan aşağı hissetmesine sebep olmuş, siyahiler arasında beyazlara benzemek
amacıyla kimyasallarla saçlarını düzleştirmeye ve ten renklerini açmaya çalışmak
yaygınlaşmıştır(X, 1992). Bu tutum sosyal dışlanmaya maruz kalan siyahilerin, toplumla
bütünleşmek amacıyla toplumun geneline uyum sağlama çabası olarak yorumlanabilir.
Amerika’daki siyahiler ekonomik ve toplumsal hayattan dışlanmanın yanı sıra politik alandan
da dışlanmış, 1965 yılına kadar oy kullanamamışlardır. Martin Luther King, Malcolm X, Elijah
Muhammed ve Rosa Parks gibi siyahi hareketin öncülerinin büyük katkısı ile siyahiler Amerika
toplumu içerisinde zamanla hak sahibi olmaya başlamışlardır(Yılmaz, 2016).
Günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahilere eğitim, çalışma, sağlık hakları
verilmekteyse de eğitimde ve kazançta siyahlar ile beyazlar arasındaki adaletin
gerçekleşemediği bilinmektedir
ABD’de Yaşayan Siyahi Kadınların Yoksulluğu
1970’li ve 1980’li yıllar arasında boşanma oranlarındaki fahiş artış ve evlilik dışı gebelik
sonucunda ABD’denin çekirdek aile sisteminde kayda değer bozulmalar meydana gelmiştir. Bu
bozulmanın sonucunda kadınlar ailelerini geçindirmek için iş gücüne katılımda ve refah
hizmetlerine ulaşımda zorluklar yaşamaya başlamıştır(Jones ve Kodras, 1990).
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Hoffman (1992), siyahi kadınlar ile beyaz kadınların yoksulluklarını karşılaştırmak için
Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosundan elde ettiği verilerde yoksul siyahi
kadınların çoğunluğunu hane reisliğini üstlenmek zorunda kalan siyahi kadınların
oluşturduğu, siyahi kadınların beyaz kadınlara oranla daha fazla yoksulluk içinde bulunduğu,
işsizlik oranının siyahi kadınlarda beyaz kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna
varmıştır.
ABD’de siyahi çocuklar beyaz çocuklara göre iki kat fazla hane içi şiddete maruz kalmakta,
çocuk refahı hizmetleriyle ihmal ve istismar gerekçesi ile daha fazla ilişki halinde
bulunmaktadır(Schuck, 2005). Siyahi çocukların daha fazla aile içi şiddete maruz kalmasının
sebebi olarak yoksulluğu göstermek mümkündür. Yoksulluk ekonomik sıkıntıların yanı sıra
çoğu zaman beraberinde aile içi şiddeti, çocuk ihmal ve istismarını, madde bağımlılığını ve dışa
dönük saldırgan davranışları da getirmektedir. Yoksulluk nedeniyle kadının hem çalışmak hem
de çocuk bakımını sağlamak zorunda kalması, çalışırken çocuğunun bakımını sağlayacak
ücretsiz bir kurum bulamaması, çaresizliğin getirdiği psikolojik rahatsızlıklar çocuk
istismarına neden olabilecek etkenler arasındadır.
Yapılan bir başka çalışmada ABD’de siyahi çocukların %46’sı yoksul olarak doğarken beyaz
çocukların yalnızca %13’ü yoksul olarak doğmakta; siyahi çocukların %49’u tek ebeveynli
ailede yaşarken beyaz çocukların yalnızca %13’ü tek ebeveynli ailede yaşamaktadır. Siyahi
annelerin sayısal ve sözel becerileri %19 düzeyinde iken beyaz annelerde bu oran %53
düzeyindedir. Siyahi anneler ilk çocuklarına ortalama 20 yaşında doğum yaparken ve ortalama
3 çocukları varken beyaz annelerde ilk çocuğa doğum yapma yaşı ortalama 23’tür ve ortalama
2 çocuğa sahiptirler(Rector ve diğ., 2001).
ABD’de yaşayan göçmenlerin yoksullukları ile ilgili yapılan bir araştırmada siyahi göçmenlerin
çocuklarının siyahi olmayanlara göre daha yoksulluk içinde büyümek zorunda kaldığı, siyahi
göçmenlerde kadının hane reisi olduğu hanelerin sayısının diğer göçmenlere oranla yüksek
olduğu saptanmıştır(Thomas, 2011). Bu sonuç yalnızca siyahi olmanın yoksullukta başlı başına
bir etken olmadığını, kadın olmanın yoksulluğu derinleştiren bir etken olduğunu
göstermektedir.
1990 yılında ABD’nin Chicago ve St. Louis eyaletlerinde yapılan bir araştırmaya göre siyahi
ailelerin %47’sini kadının hane reisi olduğu aileler oluşturmaktayken; beyaz ailelerin yalnızca
%13’ünü, hispanik ailelerin ise %20’sini kadının hane reisi olduğu aileler oluşturmaktadır.
Yine beyazlara ve hispaniklere kıyasla siyahilerin iş gücüne katılım oranı çok daha
düşüktür(Villanueva ve diğ., 2000).
Harrell ve Rogers (1987) 22-64 yaş arası siyahi erkeklerin %20’sinin, 22-64 yaş arası siyahi
kadınların ise %31’inin yoksul olduğunu, hane reisinin kadın olduğu siyahi ailelerin sayısının
arttıkça çocuk yoksulluğu oranının da artış gösterdiğini ifade etmiş ve siyahi bireylerin
boşanma oranının diğer etnik gruplara nazaran daha hızlı arttığını, bunun yoksul siyahi kadın
sayısını artırdığını belirtmiştir. Siyahi bireylerin boşanma oranındaki bu artış ilk evlilik yaşı
,gelir düzeyi ve işsiz genç siyah erkek sayısının fazla olması ile açıklanmaktadır. Siyahi gruplar
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diğer etnik gruplara göre daha erken yaşta evlenmekte ve daha düşük gelir kazanmakta ve
işsizlik problemi ile daha sık yüzleşmektedir.
Siyahi kadınların diğer etnik gruplara göre daha yoksul olmasının bir diğer nedeni ise düşük
gelirli ailede büyüyen kız çocuklarının sıklıkla henüz ergenlik döneminde çocuk dünyaya
getirmesi ve çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalmasıdır. Etnik gruplardan bağımsız
olarak, düşük gelire sahip ya da işsiz erkeklerin evlenme ve aileye bakma ihtimali
zayıftır(Harrell ve Roger, 1987).
Romanlar ve Türkiye Geçmişi
Romanların 5-11. yüzyıllar arasında Hindistan’dan İran’a doğru göç etmeye başladığı, bir
kısmının Suriye ve Ermenistan üzerinden Anadolu’ya geldiği bilinmektedir. Sürekli göç eden,
göçebe olarak yaşayan Romanlar Osmanlı Dönemi’nde kendilerine tarla verilerek yerleşik
hayata geçirilmeye çalışılmış, Müslüman olsun olmasın tüm Romanlar hukuki açıdan eşit
sayılmıştır(http://provagunlukleri.blogcu.com, 7 Ocak 2018).
Türkiye Roman popülasyonu açısından Avrupa’da birinci sırada gelmektedir. Avrupa Birliği
Roman Entegrasyonu verilerine göre Türkiye’de yaklaşık üç milyon Roman yaşamaktadır.
Türkiye’yi yaklaşık iki milyonla Romanya, yedi yüz elli bin ile Bulgaristan takip
etmektedir(Yıldırım ve diğ., 2015).
Yıldırım ve diğer. (2015) Osmanlı Devleti Döneminde Romanların diğer halkla bütünleşecek
şekilde isk}n edildiğine fakat günümüzde kimsenin gitmeye cesaret edemeyeceği kadar
tehlikeli ortamlarda toplumdan soyutlanarak yaşamak zorunda bırakıldığına vurgu yapmıştır.
Romanlar Türkiye’nin birçok bölgesinde dağınık halde yaşamakla birlikte ayrımcılığa ve sosyal
dışlanmaya uğrayan etnik gruplar arasında yer almakta, “ Çingene” ismi ile etiketlenmektedir.
Türkiye’de Yaşayan Roman Kadınların Yoksulluğu
Birçok araştırmada Türkiye’de yaşayan Romanların en büyük problemlerinin yoksulluk,
dışlanma, eğitim, iş ve sosyal güvenlik olanaklarının dışında kalma ve ayrımcılık olduğu
görülmektedir. Romanlar eğitim seviyelerinden, kıyafetlerinden, dillerinden ve ten
renklerinden dolayı toplumda ötekileştirilmekte, toplum dışında yaşamaya mahkum
edildiğinden istihdam olanaklarından faydalanamamakta, iş başvurusu esnasında Roman
oldukları öğrenildiğinde işe alınmamaktadırlar (Yıldırım ve diğ., 2015).
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda Romanların eğitim, istihdam, sağlık,
konut, sosyal yardımlara ulaşım konusunda en fazla ayrımcılığa maruz kalan grup olduğu
belirtilmektedir(European Commission, 2004).
Romanların düzenli bir işe sahip olamamasının eğitim seviyelerinin düşüklüğü ve kalifiye
olmamaları ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Eğitim gerektiren işlerde istihdam edilemeyen
Roman kadınlar daha çok falcılık, çiçekçilik, temizlikçilik gibi işlerde; erkekler ise hurdacılık,
hamallık gibi işler yaparak geçimini sağlamaktadır(Yıldırım ve diğ., 2015). Toplumun
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genelinden farklılaşan etnisiteleri sebebiyle dışlanan Romanlar, eğitim seviyelerinin düşük
olması nedeniyle ikinci kez daha dışlanmaya maruz kalmaktadır.
Eryılmaz ve diğer. (2009) Roman kadınların yoksulluğu ile ilgili yaptıkları araştırmada; Roman
kadınların ortalama evlilik yaşının 20 olduğu, hanelerin çoğunda faturaların ödenmesinde
zorlanmalar olduğu, kadınların çoğunun yeterli beslendiklerini düşünmedikleri, tamamına
yakınının belirli ve düzenli bir geliri olmadığı, birçoğunun ilkokul mezunu olduğu, tamamına
yakınının kronik bir rahatsızlığının olduğu bulgularını edinmiştir. Kronik hastalığın bu kadar
yaygın olması, eğitim seviyesinin düşüklüğü yoksulluğa dikkat çekmektedir.
Romanlarda yoksulluktan ve aile içi şiddetten kaynaklı boşanma oranları arttıkça Roman
kadınlar hane reisi konumuna gelmiştir. Roman kadınlar arasında boşanmanın bir taktik
olarak kullanıldığı ve bu sayede ebeveynden kalan sosyal güvenceyi de elde edebildikleri ifade
edilmektedir(Önen,2011).
2. TARTIŞMA VE SONUÇ
Amerika Birleşik Devletleri’nde ağırlıklı olarak oluşmaya başladığı 1970’li yılları takip eden
80’li ve 90’lı yıllarda akademik araştırmalara konu olan yoksulluğun siyahi kadınlar açısından
kadınlaşması kavramı Türkiye’de son dönemlerde romanlar açısından incelenmeye
başlanmıştır. Konu ile alakalı yeteri kaynağın bulunmaması bundan kaynaklı Roman kadınların
yoksullukla nasıl baş ettikleri, hem ayrımcılığa hem de yoksulluğa karşı nasıl ayakta
kalabildikleri ve Romanlara yönelik politikaların yoksulluğun kadınlaşmasına olan etkisi
konusunda yeterli bilgi sahibi olunamaması, konu ile ilgili literatürün geliştirilmesi ihtiyacını
doğurmaktadır.
Siyahi kadınların ve Roman kadınların yoksullukları incelendiğinde belli başlı benzerlikler
göze çarpmaktadır. Her iki grup da yaşamakta olduğu ülkede ayrımcılığa, etiketlenmeye ve
toplumdan soyutlanmaya maruz kalmakta, bunun sonucunda işgücü piyasalarından
dışlanmaktadır. Her iki grup da etnik kökenlerinden dolayı “nigger” ve “ çingene” gibi onur
kırıcı bir anlam ifade eden isimlerle etiketlenmektedir. Her iki grup da gettolaşmış, suçun
yaygın olduğu, diğer bireyler tarafından girmeye cesaret edilemeyen bölgelerde toplumun geri
kalanından soyutlanmış olarak yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Her iki gruptaki kadınların
eğitim seviyesi düşüktür bu da düzenli gelir kazanabilecekleri, iş saati ve görev tanımı
belirlenmiş işlerde çalışabilmelerini zorlaştırmaktadır. Her iki grupta da boşanma oranları
artmakta, kadınlar erkeğe bağımlı olmaktan kurtulmakta fakat yine de yoksulluğa mahkûm
olmaktadır.
Genel anlamda konu ele alındığında hangi ülkede hangi refah modelinde yaşıyor olursa olsun
kadınların yaşadıkları toplumdan farklı bir ırka ve kültüre sahip olmalarından da öte sadece
kadın olmalarından dolayı birçok zorluk yaşadığı görülmektedir.
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LEXICAL-SEMANTIC PARADIGMS OF MODERN RUSSIAN SYNONYMS
Zhadyra ZHUMAGULOVA*
Rahiya UMIRBEKOVA**
ABSTRACT
The purpose of this article "Lexical-semantic paradigms of modern Russian synonyms" – is
updating the classification of lexical-semantic system of relations by D. N. Shmelev, which is
crucial for the functional-semantic characteristics of the vocabulary. "Figuring out the nature
of the external semantic relations of words is one of the most important objectives of studying
the vocabulary of the language. ... these relationships in general can be divided into three main
lines: paradigmatic, syntagmatic and derivational (marked D. N. Shmelev. – S. T.)
communications." At the same time D. N. Shmelev considers priority only the first two types of
semantic relations in the system of semantic analysis of lexical units – paradigmatic and
syntagmatic, calling derivational relations "the third dimension", and correlative with
paradigmatical and syntagmatic: "The ability of the word to engage simultaneously in different
lexical-semantic paradigm (and thus in syntagmatic combinations with other words) finds a
match in the pressure variation of the word too, i.e. in the ability of different values to join
different derivational series". He also notes that " the study of paradigmatic and syntagmatic
relations in the lexicon allows to justify the selection of elements of word meaning, the
individual semantic characteristics, and thus in a new way to illuminate traditional questions
of polysemy and homonymy, synonymy and synonymy and semantic groups of words."
To achieve this objective, in our view, will contribute to the following tasks:
1) To formulate the concept of consistency of lexical-semantic units;
2) To identify the typology of combining lexical items in certain groups and to
uncover the nature of the interaction with each other;
3) To determine what connects lexical units in semantic terms, and what
distinguishes them from each other.
Thus, the most important selection criterion of synonymy as a linguistic phenomenon serves
the system relations of words in the lexicon. The system approach allows penetrating into the
depth of this phenomenon, to reveal its regularities, to explain the peculiarities of the use of
synonyms in speech. In order to identify systemic relations in the vocabulary of the modern
Russian language were used descriptive linguistic method, methods of compare and contrast.
Keywords: syntagmatic, semantics, synonym
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Introduction
The question about the system semantic relations in the lexicon originated in the Russian
linguistics in the XIX century. At its origins were such famous scholars as M. M. Pokrovsky, and
A. A. Potebnya. One of the first in Russian and world linguistics who theoretically substantiated
the idea of vocabulary as a system which elements are linked by different relationships was I.
A. Baudouin de Courtenay. Considering the system of vocabulary as the "synthesis design", he
saw the implementation of the objectives of the whole study in an interrelated description of
phonetic and morphological structures of words and the morphological structure of sentences.
The system of relations between lexical units of the language was also studied in the works of
the student of I. A. Baudouin de Courtenay, N. V. Kruszewski, who identified "Association by
similarity" (paradigmatic relations) and "Association by contiguity" (syntagmatic relations).
Noting that language is one harmonious whole, N.V.Kruszewski connects existence of a system
in the language with the processes of typing – the ability of the human mind to categorize and
generalize objects and phenomena of the objective world in a certain system or types of
concepts. The basic law of language development N. V.Kruszewski considered the law of
correspondence of world of words to the world of concepts; the wording of important
semantic regularities, the meaning of which is that the wider the use of one word, the less
content it will contain, is also belong to him.
Consistency of language, in particular lexical units and their meanings, was one of the main
themes in the creative works of another student of I. A. Baudouin de Courtenay, L. V. Scherba,
who in "Experience of the general theory of lexicography" right said: "Words of each language
form a system and their values change is understandable only within such a system". System
properties of lexical-semantic units in the Russian language were reflected in the works of L. A.
Bulahovski. Researchs of L. A. Bulahovski in Russian literary language dedicated to systemsemantic characteristics of lexical units taking into account the synchronic and diachronic
aspects of their study. The problem of consistency of lexical-semantic units in the Russian
language also received widespread coverage in the works of V. V. Vinogradov, who believed
that "words and their meanings in a particular nationwide, the national language form
internally connected, unified and common to all members of society system." V. V. Vinogradov
also identified parameters that form the basis of a systematic lexical-semantic units of the
language: "The meaning of a word is determined not only by its conformity to the concept that
is expressed by this word; it depends on the properties of that part of speech, that grammatical
categories to which the word belongs, depends on the public conscious and settled contexts of
its use, on specific lexical relations with other words, due to the inherent to the language laws
of the combination of word meanings, on semantic correlation of word with synonyms and
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generally with similar values and shades of words, on expressive and stylistic coloring of the
word".

In the second half of the XX century, the study of lexical-semantic units of the language as a
system becomes the most important problem of modern Russian lexicology and lexicography.
Works, in which an attempt is made with the help of statistical methods and mathematical
modeling to characterize the vocabulary of a single language or a particular text as a coherent
system, with a defined hierarchy and interdependent semantic relationships horizontally and
vertically, appear.
Close attention to learning the vocabulary of language as a system, identify the internal unity
and interdependence of the individual elements of the semantic side of language is focusing in
the works of A. A. Ufimtseva. She not only states the fact that "the word and its meaning are the
elements of the lexical-semantic system of the language", but, depending on the method, the
object and purpose of vocabulary study, identifies three main directions: a) learning
vocabulary in subject areas; b) study of the semantic side of language at the conceptual and
semantic fields; c) historical-semasiologically study of lexical-semantic groups of the same or
different languages.
Defining aspects of studying the vocabulary as a system, A. A. Ufimtseva writes: "The semantic
connections of words can be considered in three main aspects: a) intra-word semantic
connections, or subordination of the semantic elements on the level of a word; b) semantic
relationships of words within different semantic groups and series of words; c) semantic
relationships of words at the level of the entire system of language." And further: "The
peculiarity of lexico-semantic system of the language in its difference from others lies in how
these defining types of relations of the meanings of words at this stage of language
development is carried out, in what forms and under what conditions lexical meaning
implemented and again reproduced. Therefore, the identification of the lexical-semantic
system of the language involves the study of words as separate units of the vocabulary in the
complex of their various relationships".
Considering the structure of the lexical-semantic system of language, A. A. Ufimtseva, after V. V.
Vinogradov, emphasized that "the lexical inventory of words and expressions itself, and
external forms of words, grammatical and derivational categories that determine grouping and
semantic correlation of words; models of their compatibility, and the main semantic groups of
words which have a great influence on relations of the meanings of words, basic rules of
combinations and ratios of words" applies to this system.
The problem of consistency of lexical-semantic units of the language depends largely on the
system of human knowledge, of man as the bearer of certain linguistic traditions and linguistic
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innovations. At various times many researchers came to think about the impossibility of
studying of lexico-semantic units of the language as a system without considering the impact of
human factors on its formation. Thus, V. V. Vinogradov, setting as its goal the study of
literature language in all its complexity and diversity, however the most important starting
point in the study of this whole thought structure of the individual voice of the writer as a
specific linguistic identity.
However, we would like to stress the special importance of the provisions on the issues of
interaction of the lexical-semantic system of language with its carrier – human in the works of
D. N. Shmelev and Yu.N.Karaulov. In this works the whole range of problems associated with
the concept of consistency in vocabulary and semantics was reflected.
D. N. Shmelev believes that "one of the major tasks that lexicology aims to solve, is the
establishment of various types of system relationships...", and in one of the papers – "Problems
of semantic analysis of vocabulary" - right shows the dependence of semantic relations in the
vocabulary of the human factor: "Being the projection in our mind of an object or phenomenon
of reality, the lexical meaning of the word inherently comprise a concept about the subject or
phenomenon in a specific relationship to other concepts".
The works of Yu.N.Karaulov were devoted to issues of consistency of lexical-semantic units in
the Russian language, in particular, his book "Russian language and linguistic personality". The
object of study defined in it as : "Linguistic personality – this is the through idea that, as the
experience of its analysis and description shows, permeates all aspects of language learning
and simultaneously destroys the borders between the disciplines studying a human since it is
impossible to study a human out of his language." Criticizing the current situation of linguistic
science, Yu.Karaulov writes: "Modern linguistic paradigm, being historical, social, systemicstructural, psychological, remains however cruel, devoid of the presence of a living human
spirituality, features incommensurability practised in the framework of scientific values,
formulate goals, used technical skills and techniques, and often products of research activity
themselves – with the scale of the individual, subjective human element".
In this connection we should also mention the works of G. I. Bogin and B. A. Serebrennikov, in
which the problem of linguistic identity and the lexical-semantic system, their interaction and
interdependence is discussed in detail at various levels of language and speech. Existing in
modern linguistics a systematic approach to the problem of lexical meaning involves the
existence of certain semantic relations in the lexicon. However, we proceed from the fact that
the lexical-semantic system relations, as experiments show, are not less than 70% of the
functional load of linguistic communication. That's why modern semasiology isn’t satisfied by
the semantic description, which applies to an arbitrary set of semantic features, not organized
into a single system.
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The classification by D. N. Shmelev of lexical-semantic system of relations, which is crucial
for the functional-semantic characteristics of the vocabulary, is used in the modern Russian
language. "Figuring out the nature of the external semantic relations of the word is one of the
most important objectives of studying the vocabulary of the language. ... these relationships in
general can be divided into three main lines: paradigmatic, syntagmatic and derivational
(marked D. N. Shmelev. – S. T.) relations".
At the same time D. N. Shmelev considers priority only the first two types of semantic relations
in the system of semantic analysis of lexical units – paradigmatic and syntagmatic, calling
derivational relations "the third dimension", and correlative with paradigmatical and
syntagmatic: "The ability of the word to engage simultaneously in different lexical-semantic
paradigm (and thus in syntagmatic combinations with other words) finds a match in the
pressure variation of the word too, i.e. in the ability of different values to join different
derivational series". He also notes that " the study of paradigmatic and syntagmatic relations in
the lexicon allows to justify the selection of elements of word meaning, the individual semantic
characteristics, and thus in a new way to illuminate traditional questions of polysemy and
homonymy, synonymy and synonymy and semantic groups of words." The same idea is also
sound in the works of Yu.N.Karaulov: "the whole area of semantic relations of lexical units, the
uniqueness of the types of groups and the nature of the interaction with each other (lexical
paradigmatic) and with elements of other subsystems of language, terms and forms of
linguistic expression of the results of semantic variation of the word marks (lexical
syntagmatic) refers to lexico-semantic system" Based on the foregoing, we can conclude that
the significance of a lexical unit is defined by paradigmatic and syntagmatic relations and the
semantic specificity of it in particular speech area, as well as communicative need, functional
load, etc.
Prior to analyzing the functioning of the lexical-semantic units, it is necessary to consider the
nature of their paradigmatic relations. How can this be implemented practically? "In order to
explore the vocabulary of the language, you need of course, to dismember it, to highlight a
certain semantic groups of words. It is necessary to establish what unites the meanings of
these words, and what distinguishes them from each other, i.e. identifying both common and
distinguishing their characteristics ...". It is clear that here we talk about synonymy and
antonymy as the basis of paradigmatic relations in the lexicon and semantics.
Between words in modern Russian language there are different sorts of connections. These
connections do not operate in isolation from each other, and in varying degrees of
conditionality. The subject of consideration in this case is synonymous relations and wordssynonyms. The ancient Greeks came to the conclusion that there is the richness of language in
the words-synonyms: an abundance of thoughts in words and variety of expressions. Roman
scholars were aware of not only the similarity of words-synonyms, but the difference between
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them. Specialists in modern Russian language after a detailed researchs came to the conclusion
that the synonyms (gr.- of the same name) are words that are close or identical in meaning,
expressing the same concept but differing in shades of meaning or stylistic colouring, or both
of them. As a rule, the synonyms belong to the same part of speech and act as "interchangeable
elements of an utterance" (L.S Perchik), "the same in meaning, but different sounding" (N.G.
Goltsova), "denoting one concept, but differ from each other semantically (in meaning) or
stylistically" (A. M. Chepasova), "words not only with the same substantive focus, but similar in
meaning, they have things in common in the meaning of the word, lexical meaning" (V.I.
Coduhov). Words with "equal value" (M. Maruzo), "with a similar meaning" (L. R. Zinder, T. V.
Stroeva), words meaning "the same concept or concepts very close to each other" (A.P.
Evgenyeva), the words "with a common or very similar subject-logical content" (K. V.
Arkhangelskaya), the words "identical in the nominative ascribed, but as a rule, stylistically
distinguished" (A. A. Reformatsky), the words "able in the same context or in contexts that are
similar in meaning, to replace each other" (L. A. Bulakhovsky) are called synonyms. To
summarize all of the above, we come to the conclusion that synonyms are words differently
sounding, but similar or very close in meaning. For example: vezde- vsuydu (везде – всюду),
dvenadtsat – dyuzhina (двенадцать – дюжина),smeliy-hrabriy (смелый – храбрый),beskrainiy
- bezgranichniy (бескрайний – безграничный),branit - rugat (бранить – ругать),vozle –
okolo-podle (возле – около – подле), po-inomu-po-drugomu (по-иному - по-другому),vvidu vsledstviye (ввиду – вследствие),dryanoy –skverniy (дрянной – скверный),potomu chto –tak
kak (потому что - так как), zdes-tut (здесь – тут),toropitsya – speshit (торопиться –
спешить) (throughout - everywhere, twelve - dozen, bold - brave, boundless – limitless, to revile to abuse, near – beside – next to, differently- otherwise, because - as a result, shoddy - bad,
because - since, hurry – haste).
A group of synonyms consisting of two or more words is called synonymic range: friend buddy - mate, beautiful - gorgeous - amazing - delicious. Synonymic series can be formed from
a single-rooted words: zabit –pozabit (забыть – позабыть),obognat-peregnat (обогнать перегнать),otchizna-otechestvo (отчизна отечество), turesticheskiy – turistkiy
(туристический – туристский),tish – tishina (тишь – тишина) (to forget - to leave behind,
to overtake – to outstrip, fatherland - motherland, tourist - tourist, quiet - silence, etc.)
Synonyms – are words that denote the same phenomenon of reality. However, calling the
same, synonyms usually call this one and the same in different ways or highlighting different
sides of called things, or describing the thing from different points of view. That is why
synonyms, designating one and the same, as a rule, are not the words absolutely identical to
each other both in terms of semantics and in terms of their emotional and stylistic properties.
In the "Dictionary-reference book of linguistic terms" synonymy is defined as "coincidence in
their basic meanings (while retaining differences in shades of meaning and stylistic colouring)
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of morphemes, words, syntactic structures, phraseological units". Here we would like to
mention too general definition and some contradictions between the meaning of the words
outside brackets and in brackets, especially when you consider the limitless possibilities of
theoretical and practical formation of synonyms in the literary language. Thus, there are
"absolute synonymy" like "behemoth – hippopotamus" in the "Dictionary-reference book...".
We are of the opinion that "as a rule, there are no absolute synonyms in language". Therefore,
"there is no absolute boundary between synonyms" in language and especially in a literary
text. Suffice it to say that interchangeable on the same semantic level, the same words can be
contrasted on another semantic level.
Noting that all synonyms in general terms can be divided into the common-language and
contextually-author, we believe that lexical items in a literary text always acquire additional
shades of meaning, and entering into paradigmatic relations, are of interest primarily as a
product of the author's usage. In other words, we can only speak about rapprochement
synonymous lexical-semantic units in a work of art in terms of context, as outside it the lexical
values of the analyzed words are characterized by different degree of variability in the
paradigmatic series.
Based on the above features, the synonyms should be called words of one part of speech and
the equivalent phraseological units with different sound and calling the same phenomenon of
objective reality, differing shades of the main, common to each of these values, or attribution to
various speech styles, or simultaneously both. Synonyms also differ in ability to enter into
combination with other words, the ability to derivation and establishment forms of subjective
assessment.
Synonymy is always a phenomenon deeply national, it is created in different languages in
different ways. In the modern Russian literary language synonyms appeared either as the
result of formation of new words on the base of existing building material or as a result of
replenishment of the vocabulary of Russian literary language through the vocabulary of
territorial and professional dialects and partly jargons, or as a result of assimilation of foreign
words from the vocabulary of other languages.
Synonyms are often defined as words of different sound that have similar values. This
definition accurately describes the entity of synonyms as a phenomenon of the language
system. You may think that among the synonyms there are only such words which necessarily
differ from each other by more shades of meaning, although in reality there are synonyms, the
difference between them lies only in the expressive and stylistic coloring or coined by and etc.
You can also think that there are synonyms that can replace each other (because the values of
the synonyms are only similar, not identical), although in fact it is the most important, the most
characteristic feature of the synonyms, in contrast to relatively close in value, but still
nonsynonymous words.
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As already mentioned, the synonyms among the words of important parts of speech always act
as lexical units denoting the same phenomenon of objective reality. This same nominative
function is the core, whereby the words in the lexical system of language merged in the
unconfined synonymous rows.
The structure is allocated binomial and polynomial interchangeably. On the one hand, there
are small and simple binomial enterprises (eg.: kon – loshad (конь – лошадь), speliy- zreliy
(спелый – зрелый),vizdoravlivat-popravlyatsya (выздоравливать – поправляться) (horse mare, ripe - mature, to recover - to recuperate), etc.), on the other hand, there are polynomial
synonymous rows (eg.: litso-lik-morda-rozha-phizionomiya-phiziya-harya-murlo ( лицо - лик
- морда - рожа - физиономия - физия - харя – мурло) (face - countenance - muzzle - erysipelas
- physiognomy - phiz – mug), etc. umeret – prestavitsya –zagnutsya-pomeret-skonchatsya
(умереть - преставиться - загнуться - помереть – скончаться) (to die - to pass away - to
kick the bucket - to decease), etc., nedostatki-probely-defekty-nedochety (недостатки пробелы - дефекты – недочеты) (shortcomings - gaps - defects – shortages), etc.). The basic
word stands out as for the binomial and polynomial unions: it is called a dominant of the
synonymic series and defines the character of a number of synonymous, gives the most general
concept and it is neutral on the use. Every word of the synonymic series must be synonymous
not only primary, but also all the other words of this group. This means that, at least, any one
value should be typical for all members of the synonymic series. Because of the polysemy of
many words of the Russian language the same word can have several synonyms that are not in
synonymic relations with each other. For example, synonyms to the word tyazheliy
(“тяжелый”) (heavy) in different values will be trudniy (трудный) (tyazhelaya , trudnaya
rabota (тяжелая, трудная работа)), mrachniy, bezradostniy (мрачный, безрадостный)
tyazhelie, mrachniye, bezradostniye misli (тяжелые, мрачные, безрадостные мысли),
suroviy (суровый) (tyazheloe, surovoe, nakazaniye (тяжелое, суровое наказание)), opasniy
(опасный) (tyazhelaya, opasnaya bolezn тяжелая, опасная болезнь)), neponyatniy
(непонятный) (tyazheliy, neponyatniy yazik (тяжелый, непонятный язык)), svarliviy
(сварливый) (tyazheliy, svarliviy harakter (тяжелый, сварливый характер)) (hard (heavy,
hard work), dark, bleak (heavy, dark, bleak thoughts), severe (severe, harsh punishment),
dangerous (severe, dangerous disease), confusing (hard, confusing language), cantankerous
(heavy, cantankerous character)). These words are not in synonymous ways among
themselves.
Recently in modern Russian lexicology a look at synonyms as words denoting the same
phenomenon of objective reality is approved. This definition is not in conflict with the systemic
character of the vocabulary. The specific nature of the lexicon as a system is manifested
primarily in the presence of a number of very peculiar relations between words as elements of
this system, namely: grammatical, etymological, thematic, stylistic, homonymic, antonymy,
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synonymous, associative. Relationships can be distant and close, immediate and intermediary,
can have varying degrees of conditionality.
The issue of proximity of the meanings of words is closely connected with the problem of
synonymy. For a very long time synonyms were interpreted as words that are close in value,
and the criterion of synonymical was the possibility of replacing one word with another. The
degree of proximity of the meanings of words-synonyms was not determined. The proximity of
the meanings of words – is very, very broad term. So, the words chestniy, smeliy, hrabriy,
smetliviy, besstrashniy, vezhliviy, rastoropniy, korretkniy, pravdiviy (честный, смелый,
храбрый, сметливый, бесстрашный, вежливый, расторопный, корректный, правдивый)
(honest, brave, valiant, intelligent, fearless, polite, efficient, correct, truthful), etc. have
contiguous values, as they express the positive qualities of the person. Within this totality of
words, there are groups: "the words naming qualities in the face of danger" (dauntless,
fearless, courageous, bold, brave); "calling the character, features of the human mind in its
relation to reality" (clever, ingenious); words with meaning: "expressing true feelings and
thoughts" (truthful, honest, sincere).
Relations are heterogeneous between words in synonymic ranks. So, in a synonymic row
petuh-kur-kochet-piven-petel (“петух – кур - кочет – пивень – петел”) (different names of
a cock) the word petuh (“петух”) (cock) is opposed to all the other words of a number as a
stylistically neutral word, word kur (“кур”) (cock) is opposed as an archaism, words kochetpiven-petel (“кочет – пивень – петел”) (different names of a cock) opposed to other words
as territorially bound. But all these words are variations of the main, total value.
In the synonymic row tsenniy-dorogoy-dragotsenniy (ценный – дорогой – драгоценный)
(valuable, expensive, precious) all words are stylistically neutral, but differ in the shades of the
basic meaning. So, the word valuable, in addition to the main, common to this set of values –
having a high price – there is an allusion to the significance, the importance of the designated
object, for example: "Valuable gifts were awarded". There is no such tone in words expensive
and precious: "They did not consider the fur of sables expensive and valued more wolverine";
"Sandals are attached with precious buckles, glowing gold, and stones".
In the synonymic row mokriy-vlazhniy-syroy-volgliy (“мокрый – влажный – сырой волглый” ) (wet – damp – raw – damp), the word volgliy (“волглый”) is opposed to words wet
– damp – raw as a regional; the words wet – damp – raw differ in the shades of the basic
meaning: soaked with liquid, moisture. The word мокрый (wet) has the greatest degree of this
sign, the word vlazhniy (влажный) (moist) is the smallest. Thus, there are the differences
between words and stylistic colouring and the shades of meaning in this range. These
synonyms have also different lexical compatibility. For example: to absorb (moisture, heat,
smell), to soak (moisture, liquid).

1325

In the synonymic row kon-loshad-klyacha (“конь - лошадь – кляча”) (steed - horse – nag) the
word loshad (лошадь) (horse) is stylistically neutral, the word kon (конь) (steed) is frequently
used in the high solemn style, and the word klyacha (кляча) (nag) is opposed to words horse
and steed with his additional hints: nag – emotive word with meaning "thin, tired horse." So,
there are differences in stylistic colouring, and the shades of meaning between the words in
this series.
Thus, there is no a complete identity between synonyms, they differ in stylistic colouring and
shades of meaning. But it is sometimes difficult to identify the shades of meaning that differ
two synonyms. For example, the words bespriyutniy (бесприютный) (homeless) and
bezdomniy (бездомный) (houseless) seem absolutely identical, but there are differences
between them, due to the fact that one of them is formed from the combinations without a
home, another from a combination without a house, as a result the word homeless is more
abstract and broader in scope.
Words-synonyms differ not only by stylistic colouring and shades of common, basic values.
Every word has its own history of origin, functioning within the active or passive vocabulary,
acquires a number of values, and enters into associative relationships with other words.
Words-synonyms also differ by the ability to derivation, the ability to generate forms of
subjective assessment, the ability to enter into phrases with other words. For example, a large
number of words were formed by the word glaz (глаз) (eye): glaznik, glazomer, glaznitsa,
glazunya, glaznoy, nadglazniy, zaglazniy, podglazniy, glazet, zaglazno (глазник, глазомер,
глазница, глазунья, глазной, надглазный, заглазный, подглазный, глазеть, заглазно)
(oculist, eye estimation, eye socket, eyeball, eye adj., above the eye, behind the eye, under the eye,
to stare, behind the eye adv.), etc.; this word generates forms of the subjective assessment:
glazok , glazki, glazishi (глазок, глазки, глазищи) (eye, eyes, eyeballs), etc. – and has the ability
to enter into combination with the enormous number of words. It is synonymous with the
word ochi (очи) (eyes), which has a little bit derived words: ochki, ochnik, zaochnik, ochniy,
zaochniy, ochno, zaochno (очки, очник, заочник, очный, заочный, очно, заочно) (glasses, fulltime student, part-time student, intramural, extramural, internally, in absentia); forms of
subjective assessment does not generate, this word is very rare in the singular form. The
ability of the word ochi (очи) (eyes) to enter into combination with other words is limited. So,
the word очи (eyes) does not combine with such adjectives as: lamb, colorless, arrogant, etc.
The words separated in a synonymic row by the same signs, associated with various types of
relations (etymologically, stylistically, grammatically) to the other words of the language. For
example, the word syroy (сырой) (damp) is linked etymologically with the words of almost all
significant parts of speech: syrost-otsyret-syro (сырость, отсыреть, сыро) (damp n., to
dampen, damp adv.), etc.
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Words in synonymic line, which represents the most narrow thematic separateness of words,
as has been said, are always limited by belonging to the same lexical-grammatical category of
the words, to one part of speech, so you cannot install synonymic relations between words like
hrabriy-hrabrets (храбрый – храбрец) (brave adj. – brave n.), since these words are included in
different themes and call: 1) characteristic, 2) object that is endowed with this characteristic.
Synonyms are always different from each other in something. First of all, the division of
synonyms into ideographic and stylistic is accepted. However, the differentiation according to
the syntactical features, complexity, etc. is possible.
The words, which are very close, but not identical in meaning, have differing shades of
meanings, are called conceptual (or ideographic) synonyms. Conceptual synonyms are:
smotret – glyaset, krasivaya-horoshenkaya, dumat-razmishlyat, vnezapno-neozhidanno
(смотреть – глядеть, красивая – хорошенькая, думать – размышлять, внезапно –
неожиданно) (to see - to look, beautiful – pretty, to think – to ponder, suddenly – unexpectedly).
As an example of conceptual synonyms we can serve such adverbs as bezzvuchno (беззвучно)
(silently) and neslyshno (неслышно) (quietly). Comparison: "Cars raced silently past the
windows” and “Cars raced quietly past the windows"; or "He silently crept up on me" and "He
quietly crept up on me." The semantic difference between the words silently and quietly quite
small: silently points to the lack of sound, quietly emphasizes the perception of sound within
the hearing ear.
When considering many synonyms stylistic difference is noteworthy. The identical in meaning
but differing in stylistic coloring synonyms are called stylistic synonyms. Series of stylistic
synonyms are usually formed in the case, if one of the synonyms belongs to the so-called
neutral words, the other to the colloquial or vernacular, high or official, etc. There are quite
long series consisting of words with different stylistic coloring. For example, in the synonymic
row ukrast – pohitit- stashit-speret (украсть - похитить - стащить – спереть) (steal snatch - sneak – crook) the verb to steal is neutral in style, to snatch is official, to sneak belongs
to the colloquial vocabulary, and to crook - to vernacular (this number can be continued mainly
through the further accession reduced the style of the words). Other examples of synonymic
series of this type are: ustat – umayatsya, darom-zadarom, stranniy-chudnoy, vzglyad-vzor
(устать - умаяться, даром - задаром, странный - чудной, взгляд – взор) (to be tired – get
tired, gratuitously - gratis, strange - weird, a look - a gaze).
Synonyms may differ from each other by the degree of modernity: one word contemporary,
other (with the same value) - is obsolete: samolet-aeroplan, gorod-grad, holodniy-hladniy,
prestupnik – tat, poskolku-poeliku, evenk-tungus (самолет - аэроплан, город - град, холодный - хладный, преступник - тать, поскольку - поелику, эвенк – тунгус) (plane - aircraft,
town – town, cold - cold, criminal - thief, because - inasmuch as, evenk - tungus).
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Synonyms may differ by field of use. For example, one word is nationwide, the other is
dialectal, regional, one word is nationwide, other is professional, etc.: gorshok-mahotka
(горшок – махотка) (reg.), ochen-porato (очень – порато) (reg.), baklazhany-demyanki
(баклажаны – демьянки) (reg.), vplav-vplin (вплавь – вплынь) (reg.), revolyer – pushka
(револьвер – пушка) (jarg.), zheltuha-gepatit (желтуха – гепатит) (med.), povar-kok (повар
– кок) (морск.), stranitsa-polosa (страница – полоса) (prof.) (pot - pot (region), very - very
(region), eggplant - eggplant (region), by swimming – by swimming (region) revolver - gun
(jarg.), jaundice - hepatitis (med.), chef - cook (nautical), page - band (prof)).
Synonyms may differ by the degree of compatibility with different words: for example, adverbs
kategoricheski (категорически) (categorically) and naotrez (наотрез) (absolutely) identical
in meaning, but categorically goes well with many words (to state categorically, categorically
demand, categorically refuse, etc.), absolutely in modern speech goes only with the verb refuse.
We’ll give more examples of synonyms with limited compatibility (there are the words in
brackets with which the synonyms are combined): otkryt-razinut (rot) (открыть - разинуть
(рот)), korichneviye-kariye (glaza) (коричневые - карие (глаза)), cherniy-voronoy (kon)
(чёрный - вороной (конь)) (to open - to gape (mouth), brown - hazel (eyes), black - raven
(horse)).
Synonyms may differ from each other by syntactical peculiarities. For example: two verbs with
the same value require different cases for nouns (i.e., have different management). These are
the verbs nachat (начать) (to start) and pristupit ( приступить) (to begin): to start work
(accusative), but to get to work (dative); utratit (утратить) (to lose) and lishitsya
(лишиться) (to forfeit): to lose the trust (accusative), but to forfeit confidence (genitive); imet
(иметь) (to have) and obladat (обладать) (to possess): to have restraint (accusative), but to
possess endurance (ablative) etc.
Synonyms may differ in degree of difficulty. In this case, most often one word has idiomatic
phrase as a synonym: roditsya –poyavitsya na svet, malo-kot naplakal, pomalkivat-derzhat
yazik za zubami, chaste – to I delo razoblachit-vyvesti na chistuyu vodu (родиться –
появиться на свет; мало – кот наплакал; помалкивать – держать язык за зубами; часто
– то и дело; разоблачить – вывести на чистую воду) (to be born - to come into existence; a
little – not enough to swear by; to keep quiet – to keep my mouth shut; often – every now and
then; to denounce - to expose), etc.
Synonyms, indicating the same concept and having the same lexical meaning, differ in their
expressive coloration, tightness in a certain style, a degree of usage. Many synonyms differ
from each other on the same lexical meaning, and expressive coloring. So, synonyms can be
differentiated at:
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1) the referred to objects (for example, synonyms skomoroh-litsedey-komendiant-aktyorartist ("скоморох – лицедей – комедиант – актёр – артист) (buffoon – actor – comedian –
performer – artist)" reflect different moments in the development of theater and a different
attitude to the profession of an actor);
2) social assessment of the referent subject (e.g. synonyms zhalovaniye-zarplata
("жалованье — зарплата) (salary – pay)" reflect different attitudes to the reception of
remuneration for work);
3) on the applicability in a particular style of speech (eg, synonyms kon-loshad ("конь –
лошадь) (horse – equine)" are not always interchangeable stylistically; in verse "where do you
leap, proud horse?" substitution for the word "horse" a synonym for "equine" will produce a
comic effect - "where do you leap, proud equine?");
4) according to its etymological meaning, which can give to one of the synonyms a particular
color (for example, synonyms such as smeliy-besstrashniy("смелый — бесстрашный) (bold –
fearless)" are connected with a general concept of courage; in the first case associated with
"daring", "determination", second — "lack of fear"; therefore, these synonyms in a certain
context can be used as words opposite in meaning, i.e. as antonyms);
5) the presence or absence of portable values: for example, in the famous epigram of K. N.
Batiushkov Sovet epicheskomu stihotvortsu (Совет эпическому стихотворцу) (Advice to epic
poet):
«Give the name that you want to your semi-wild poem - „Peter the Long“, „Peter the Big“, but
only don’t name it “Peter the Great”», here the absence of the portable value of the first of the
synonymous "big – great" was used.
Some linguists (eg. Bally) extend the concept synonymous with the unambiguous grammatical
momentum. In the grammatical system of the Russian language grammatical synonyms are, for
example, so-called parallel momentum, various forms of complex sentences and sentences that
include participial or participial construction ("when I passed by this house, I met him" –
"passing this house, I met him"), etc.
Lexical synonymy is closely connected with the phenomenon of polysemy (i.e. the ambiguity).
Synonyms help to show the difference in shades of meaning of the polysemantic word.
Synonymous words interchangeably in one of the values, lose this property when mapping to
another value. The problem of collocations-synonyms with other lexical units is closely related
with it, i.e. the establishment of so-called constantly using contexts. For example, synonyms
vyrazit, sformulirovat , formulirovat (выразить, сформулировать (формулировать)) (to
express, to formulate (formulate)) varies in their compatibility. With one circle of words
(thought, opinion, judgment, position; output, task) they are combined both and they are
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interchangeable, which suggests the proximity of their values in the data typed combinations.
In another case, the nature of the relationship changes and new contexts appear. For example,
the word vyrazit (выразить) (to express) can be combined with the words of feeling, attitude,
sympathy and love with which the word sformulirovat (сформулировать) (formulate) is not
combined. This reflects the existing pattern of systematic lexical connections of different
words (and groups of words) with each other, complex and diverse transformations in their
relationship.
The development of the synonymic relations in polysemous word occurs, as a rule, not on all
its values. This leads to the fact that polysemantic words are usually included in different
synonymic ranks. For example, the word blizkiy (близкий) (close) has basically the meaning of
"located or occurring at a short distance from someone or something" and it has synonyms
middle (middle forest), near (near walking), short (short road). These words can obtain the
meaning 'not remote in time' (dates, events), keeping between them synonymous relations.
However, in the value of 'based on common interests, mutual sympathy, trust' (on human
relations), the word close has synonyms tight, intimate, and with the same meaning, but in
combination with the noun friend is synonymous with the words soulful, crony. Another
meaning is 'having a direct relationship to anyone closely associated with any personal
relations', it brings together synonyms close, its, own way, and its means 'belonging to the same
environment' (insider). In this synonymic series can be credited the word home in the meaning
'associated simple, off-duty relationships'. The word close is also included in the synonymic
line with dominant similar, in which the convergence of synonyms based on their shared
values 'have similarities with anything similar in any of the properties, qualities,
characteristics': pohozhiy –skhodniy, skozhiy, podobniy, analogichniy, rodstvenniy (похожий –
сходный, схожий, подобный, аналогичный, родственный) (similar - like, comparable, alike,
analogous, related).
The close relationship of synonymy with the polysemy evidence about a systemic character of
relations between words. Synonyms are really helping to show the colour difference of values
of a polysemantic word. Depending on the values, polysemantic word may enter in different
synonymic ranks. Here is an example from the "Dictionary of Russian synonyms" by Z. E.
Alexandrova: cold 1) icy, frozen, severe, frosty; 2) cooled down, chill; 3) dry, restrained; 4)
indifferent, uncaring, wooden, lethargic, insensitive.
The role of lexical synonyms are very diverse and significant. They help to clarify, to
supplement our understanding of objects and phenomena of reality, to characterize them
brighter and diverse. Therefore, the richer synonymous rows, the wider their boundaries, the
richer the language, the greater opportunities it gives for its creative use.
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Conclusion
Considering the nature of functioning of the lexical-semantic units in the system of
paradigmatic relations, we rely on a well-known position that "units of a certain level get their
value based on their collation with other units of the same level, which makes their review in a
certain paradigmatic row possible and necessary (often in a system of paradigmatic rows)". In
this respect, there is a quite convincing point of view which defines that "the systemic nature
of the vocabulary is primarily found in distribution of words according to some semantic
combined lexical groups– lexical-semantic paradigms. Every word of language is part of the
lexical-semantic paradigm, most often due to its ambiguity, not only in one".
Thus, the individual semantics of the word is revealed through his presentation and opposition
of other members of the paradigm in which it is included, according to certain essential
features. That's how the lexical-semantic system of language is created.
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YAZILI ANITLAR VE AZERİ AĞIZLARINDA AKRABALIK
İLİŞKİLERİ BİLDİREN KELİMELER
Kübra KULİYEVA*
Hemide KULIYEVA**
ÖZET
Akrabalık ilişkileri insan hayatının temel ve ayrılmaz kısmını teşkil ettiğinden bu ilişkiler tarih
boyunca süregelmiş, gelişip, zenginleşerek günümüze kadar varabilmiştir. İlgiyi çeken bu
ilişkilerin mevcutluğu gibi, onları ifade eden sözcüklerin de yüzyılların deneme ve elemelerini
atlayarak zamanımıza kadar gelebilmesidir. Elimizde bulunan farklı dönemlerin yazılı
kaynaklarının araştırılması genel nitelik taşıyan akrabalık terimlerinin gerek Orhun
anıtlarında gerekse Türk dillerinin büyük bir kısmında, ayrıca günümüz Azerice΄de ikili şekilde
kullanıldığını göstermektedir. Zaman zaman bu terim ve kelimelerin bir kısmı anlam açısından
değişikliğe uğramış olsa bile, genelde anlamda durağanlık görülmektedir. Mesela, “Dedem
Korkut Kitabı”nda tesadüf edilen “çocuk” anlamında kullanılan bebek, “nişanlı” anlamında
kullanılan yavuklu kelimelerine edebi dilde olmasa da, ağızlarda hem abidelerdeki hem de yeni
anlamlar kazanarak kullanıldığı durumlara sık sık rastlıyoruz. Ağızlarda bu sözcük hem
“çocuk”, hem de “yeni doğmuş çocuk, bebek”, “gelincik”, “kukla” anlamlarında kullanılmaktadır.
Anıtlardan seçilen örnekler araştırıldığında ata (baba), anne, kız, oğul, kadın, gelin ve diğer bu
gibi bir çok kelimelerin anlam ve biçim değiştirmeksizin edebi dilimiz ve ağızlarımızda
kullanılmakta olduğunu görürüz.Fakat dilin değişik gelişim safhalarında türetılen yeni
kelimeler de az değildir. Bunların da bir kısmı hem şekil hem de anlam açısından
değişmeksizin günümüze kadar ulaşmış, bir kısmı ise ya anlam daralması, ya da anlam
genişlemesi veya biçim değişikliğine uğramıştır. Akrabalık ilişkileri bildiren kelimelerin
dilbilim açısından bütün dünya dilbiliminde kendi niteliklerine göre ikiye ayrıldığı da söz
konusudur. Akrabalık terimlerinin Türk dillerinde durumunun öğrenilmesi, onların eski yazılı
anıtlar ve kaynaklarla karşılaştırılması Türkoloji için büyük yarar sağlamaktadır. Şöyle ki,
bunun gelecekte ortak Türkçe΄nin oluşturulmasında da öneminin değerli olacağı
kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: akrabalık terimleri, yazılı anıtlar, yazılı kaynaklar, ağızlar.
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Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, qkubra@mail.ru
Dokora Öğrencisi
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WRITTEN MONUMENTS ANDKINSHIP TERMS IN AZERBAIJANI DIALECTS

Abstract
As the relationship attitudes form the main and inseparable part of human life, this
relationship hadn΄t drop out of memories for a long time, but on the contrary it is developed
and riched and it had come to our nowadays. As the existence of this relationship which
attracted our attention, the words expresses them also had come to our time without changing
their forms. The investigation of the written sources of the different periods show that the
relationship terms with the common pesuliarities either in the most monuments of OrkhonYenisei or in the most Turkish language speaking, at the same time in Azerbaijan language are
used in the double form. But when the time passed, though some parts of that terms and words
had changed their meanings, generally the stability is showing itself in the meaning. For
instance in the epos of “Kitabi-Dede Korkut” the word “bebek” in the meaning “baby” (ushaq),
and “yavuqlu” in the meaning “engaged” are used in the dialect and accent making the new
meanings though we do not meet them in the literary language. In the monuments that word is
used as “baby”, and at the same time as “kid”, “doll” and “puppet”. When we investigate the
patterns chosen from the monuments, we see that the words like a father, a mother, a son, a
woman, a bride and such kind of other words are used in the dialect and accent without
changing their meanings. But there are not a few words formed in the development of the
language. Some parts of these words had come to our nowadays without changing their forms
and meanings but some parts of these words changed their forms and meanings. The words
notified ties of relationship from the point of grammatical view are divided into two parts in
the all linguistics of the world for their peculiarities.The studying of the relationship terms and
to compare them with the ancient written sources and monuments have a great importance for
Turkology. So, we think that it would be useful for forming the common language in future.
Keywords: Turkology, relationship terms, written monuments, written sources, dialects and
accents.

GİRİŞ
Akrabalık ilişkileri insan hayatının temel ve ayrılmaz kısmını teşkil ettiğinden bu ilişkiler tarih
boyunca kaybolmamış, insan yaşadıkça zaman zaman onu daha da zenginleştirmiştir. İlgiyi
çeken bu ilişkilerin mevcutluğu gibi, onları ifade eden sözcüklerin de yüzyılların deneme ve
elemelerinden geçerek, günümüze kadar ulaşabilmesidir. Farklı dönemlerin yazılı abidelerini
araştırırken Türk dillerinin büyük kısmı için genel nitelik taşıyan akrabalık terimlerinin Orhun
anıtlarından günümüze kadar biçim değiştirmeksizin kullanageldiğini görüyoruz. Dilin gelişim
sürecinde bir kısım terim ve kelimeler küçücük biçim ve anlam değişikliğine uğrasa da,
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genelde büyük kısmının abidelerdeki gibi olduğu görülüyor. Mesela, “Dedem Korkut Kitabı”nda
geçen “çocuk” anlamındaki bebek, “nişanlı” anlamındaki yavuklu kelimelerine günümüzde
edebi dilde olmasa da, ağızlarda hem abidelerde kullanıldıkları biçimleri hem de sonradan
kazandıkları yeni anlamlarıyla sık sık rastlıyoruz. Ağızlarımızda bebek abidelerdeki “çok küçük
çocuk”, “yeni doğmuş çocuk” gibi anlamlarının yanısıra dilin sonraki aşamalarında, “5-6
yaşlarına kadar olan çocuk”, “oyuncak gelin”, “kukla”, “oyuncak bebek” gibi anlamlar da
kazanmıştır (ADDL; 1964:66).

YAZILI ANITLAR VE AĞIZLARDA KULLANILAN AKRABALIK TERİMLERİNİN KIYASLAMALI
ŞEKİLDE ARAŞTIRILMASI
Belli olduğu gibi, aile ilişkileri ilk yarandığı günden günümüze kadar aynı yapıda
kalamadığından kuşkusuz aile ilişkileri sonucu ortaya çıkan terimler de değişikliğe uğramamış
değildir. Şöyle ki, zamanla akrabalık ilişkileri bildiren terimler değişmiş, önce bir anlam ifade
eden kelime, daha sonraki aşamalarda başka bir anlam kazanmıştır.
Her bir dilin söz varlığında akrabalık terimlerinin kendine özgün yer tuttuğu bellidir. Bu bütün
Türk dillerinde olduğu gibi, Azeri Türkçesi için de aynı özellik taşır. Bu özellikle de edebi dille
ağızlar arasında daha açık görülmektedir. Şöyle ki, edebi dilde başka şekilde denilip, başka
şekilde seslenen bir sözcük, ağızlarda daha farklı şekilde ifade edildiğinden o kelimenin
açıklanması bizi dilin daha derin katmanlarına inmek zorunda bırakır. Araştırma konusu olan
ağızlarda rastladığımız akrabalık terimleri de bu kabildendir.
Akrabalık terimleri sözvarlığının belirli bir kısmını içine almakla özelliklerine göre farklanıyor.
Bu yüzden araştırılırken sınıflandırmayı gerektirir. G.Caferov “Azeri Türkçesi'nin sözlükselanlamsal sistemi” isimli kitabında akrabalık terimlerinin en fazla araştırma konusu olmasına
rağmen hala da sınıflandırmanın yeterince olmadığını ve akrabalık terimlerinin su şekilde
araştırılmasının gerektiğini yazar:
1. Biyoloji-sosyoloji akrabalığı ifade eden kelimeler. Buraya biyoloji-sosyoloji, yani kan ve
nikah akrabalığı ilişkilerini içeren terimler girer. Mesela: ata, ana, bacı, qardaş, ər, arvad, oğul,
qız ve s. gibi.
2. Biyoloji değil, salt sosyoloji açıdan akrabalık bildiren kelimeler. Bunlar aralarında kan
akrabalığı bulunmayan şahısların hükuki açıdan akrabalığını bildiren kelimelerdir.
3. Akrabalık bildiren kelimeler. Bunlar Azericede birinci seçenekteki terimlerden –lık ekinin
yardımıyla yapılıyor. Mesela: atalıq, analıq, oğulluq, qızlıq ve s. gibi. Bunlar anlam ve dilsel
açıdan akrabalık terimlerinin örneksemeleridir.
4. Akrabalığa benzer ilişkileri ifade eden kelimeler. Mesela: ərgən, evli, dul, sonsuz ve s. gibi
(Caferov, 1984:12).
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Akrabalık ilişkileri bildiren kelimeler bütün dillerde olduğu Türk dillerinde, ayrıca Azeri
Türkçesi'nde dilin sözvarlığında önemli yer tutmaktadır ve geleneksel olarak: kan akrabalığı ve
nikah akrabalığı bildiren kelimeler olarak ikiye ayrılıyor.
Ağızlardaki akrabalık terimlerini edebi dille kıyasladıkta farklılık gösterdiğinden onları söz
konusu özelliklerine göre şöyle ayırabiliriz:
a) edebi dilden hiç bir yönüyle farklanmayan terimler;
b) edebi dilden az sesbilgisel yönüyle farklanan terimler;
c) edebi dilden anlam açısından değişikliğe maruz kalan terimler,
ç) ağızlar için özgün olan akrabalık terimleri.
Abidelerin araştırılması tarihen birçok akrabalık teriminin dilbilgisel ve sözlüksel açıdan
dayanıklı olduğunu gösteriyor. “Dedem Korkut Kitabı”, “Ahmet Harami” destanı, Gazi
Burhaneddin ve Kişveri “Divan”ını, “Oğuzname”yi, Ş.İ. Hatayi΄nin, M.P.Vakıf΄ın, K.B.Zakir΄in
eserlerini kronolojiye göre araştırdığımız zaman söz konusu yazarların eserlerinde geçen ata,
ana, kız, oğul, emi, dayı, gelin, er terimlerinin günümüze kadar aynı biçimde kullanageldiği belli
oluyor.
Araştırmalardan ata kelimesinin Azerice yazılı kaynakların tümünde bu şekilde geçtiği,
bunların dışında sadece “Dedem Korkut Kitabı”nda ata ve baba kelimelerinin müvazi
kullanıldığı görülüyor. Ata kelimesinin baba biçiminde kullanılmasına sadece Türk-Azerbaycan
ortak abidesi “Dedem Korkut Kitabı”nda rastlıyoruz ve baba kelimesinin ataya göre daha eski
olduğu bellidir. Çünkü bu kelimenin kökü değişik sistemli diller için de ortak özellik taşır
dersek, hiç hata etmeyiz, sanırım. Kelimeninilkiki harfinin, yani ba kısmının ses değişikliğiyle
Türkçede ba → baba, Rusça'da pa → papa, Fransızca'da pè → père, Farsça'da pe → pedər,
Urdu'ca pi → pita, İngilizce fa → father, Almanca va → vater ve s. biçimlerde farklı sistemli
dillerde aynı anlamı taşıdığı görülür. Bu hem de “ulu dil” farziyesinin de yok olmadığı anlamına
gelir.
Qardaş kelimesinin yazılı abidelerde birkaç sesbilgisel biçimi mevcuttur. “Dedem Korkut
Kitabı”nda kelimenin qardaş/qarındaş, dadaş (KDQ,1962:13,31), Kişveri “Divan”ında qərədaş
biçimlerine tesadüf edilmiştir(Eyvazova:1983,43).
“Kardeş” anlamında dadaş Azeri ağızlarında yaygındır, Türkiye Türkçesi'nde ise “erkek
kardeş”, “delikanlı ve yiğit kimse” anlamlarında bulunuyor (TS:2005,457).
Bir akrabalık terimi gibi abay Azeri ağızlarının bir kısmında mevcuttur. Ağızlarda kelime kadın
ve erkek hattını bildirmekle anneye de, babaya da hitaben kullanılır. Ava/aba biçimlerinde eski
Türk anıtlarında (DTS:1969,1), “anne”, “baba”, “dede”, “amca”, “abi” anlamlarında bir kısım
Türk dillerinde rastlanmaktadır.
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A.Memetov “abla” anlamında apa kelimesinin Türk dillerinin büyük kısmı için seciyevi
olduğunu ve o dillerde ses farklılığıyla kullanıldığını yazıyor. Apa kelimesinin farklı Türk
dillerinde apa,opa,appa biçimleri mevcuttur (Меметов:SТ,1980,№6,73).
Kırım Tatarları karılarına hitap ederken kadın kelimesinin anlamdaşı gibi hem de apay derler
ki, bu yine aynı anlamı taşıyor. Azeri ağızlarında da kelimenin aba ve əbə biçimleri mevcuttur.
Burada əbə “anne, büyükanne” anlamlarını ifade eder.
Ağızlarımızdaki apa “anne” anlamı bildiren cici kelimesiyle biraraya getirilerek “anneanne”
anlamı ifade eden ciciapa bileşik ismini oluşturmuştur. Kelime Gürcüstan arazisindeki
Azeriler'in dilinden Gürcüce'ye de geçmiştir. G.L.Voroşil “kelimenin oraya XI.-XII. yüzyıllarda
Gürcüstan topraklarında meskunlaşan Oğuz ve Kıpçak boyları tarafından getirilmiş olduğunu
yazıyor (Voroşil: SТ,1980, 26-27).
Bu konuda yazarın fikrine katılmıyoruz, çünkü bugün Gürcüstan arazisinde bulunan
topraklarımızın Azerbaycan Türkleri'nin ana vatanı olduğu hakkında bilgi hatta Sovyetler
döneminde bile kaynaklarda mevcuttu. Topraklarımızın Derbentten Bağdata–Kerkük illerine
kadar uzanıp gittiğini postsovyet dönemi tarihçileri çok daha önceden ortaya koymuşlardır.
Eski Türk yazılı anıtlarında, “Kutadgu-bilig”de de aba/abay “anne” anlamındadır. Kaşgarlı
Mahmut kelimenin Oğuzlar'ın dilinde ana ve aba, Kıpçak boylarının dilinde ise apa biçiminde
kullanıldığını yazıyor.
Araştırmalara dayanarak eskide apa/aba kelimesinin erkek ve kadın hatları üzere anlam
kapasitesinin aynı, yani müvazi olduğunu söyleyebiliriz.
Kan akrabalığı münasebetleri sisteminde büyüklerin eğemen olma durumunu aba kelimesi
koruyabilmiştir. Günümüzde de Kırgızlar büyüklerin ailede eğemen olma geleneğini
yaşatmaktalar. Şöyle ki, eğer bir Kırgız ailesinde babaanne yaşıyorsa, çocuklar hiçbir zaman
annelerine anne söylemez, ona “eje” diye hitap ederler. Anne/aba gibi yalnız büyükannneye
hitap edilir. Bu adet Azerbaycan΄ın da bazı bölgelerinde hala korunmaktadır.
Kan akrabalığı ilişkileri bildiren kelimeler arasında duhter, peder, peser/püser, evlat, mader,
hemşire gibi Fars ve Arap kökenli kelimeler de tarihen, tarihi, dini ve kültürel ilişkiler sonucu
dilimize geçerek kız, ata, oğul, anne, abla, kardeş kelimeleriyle koşut kullanılmiş, o kelimelerin
anlamdaşı gibi dilde yerlerini bulmuştur.
Nikah akrabalığıyla ilgili kelimeler de yazılı abidelerimizin dilinde az değil. Bu terimler
arasında da eski Türk asıllı sözcüklerle beraber, Arap ve Fars kökenli ayal, külfet, nikah, övret,
helal, nisa, herem, keyven, siga, damat, arus, zan (zenen) gibi kelimeleri görebiliyoruz. Bu
kelimelerin çoğunun dini münasebetler zemininde dilimize girdiği, fakat herşeye rağmen
evlilik ilişkilerini bildiren terimlerin çoğunlukla Türk asıllı olduğu bellidir. Söz konusu
kelimelerden bir kısmı edebi dilimizde kullanılsa da, büyük bir kısmı ağızlar için özgündür.
Mesela, göyü, damat, hatın kişi, hatun, ayal, helal, övret buna örnektir.
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Fars kökenli damat kelimesi sadece Gazi Burhaneddin “Divan”ında geçiyor. Bu sözcüğe
“Divan”dan önce ve sonra yazılmış eserlerde rastlamıyoruz. Ağızların da çok az kısmında
bulunuyor. Bunun yerine ağızlarımızda ve edebi dilde daha fazla kullanılan kelime küreken ve
yeznədir (ADDL:1964,168).
Eski anıtların, yazılı abidelerin dilinde ve günümüz ağızlarda daha çok rastlanan Türk asıllı
göyü/göykü, hatun kişi ve hatun kelimeleridir. Hatun kelimesi “Dedem Korkut Kitabı”, “Ahmet
Harami” destanı, “Oğuzname” ve C. Mehmetkulizade'nin öykülerinde kullanılmıştır. “Eş, karı”
anlamları bildiren bu kelime farklı ağızlarımızda hatun, hatınşı gibi “kadın” anlamında
kullanılıyor. (ADDL:1964, 406-407). Saha, Altay, Kırgız, Kazak, Karaçay-Balkar, Uygur,
Türkmen ve Tatarca΄da bulunmaktadır. “Esrarname” ve “Şeyh Safi” tezkiresinde de geçer
(Kahramanov1964,64; Sadıkov: 1972, 130).
Giyo kelimesine anıtların dilinde küdegü biçiminde, Saka, Hakas, Altay, Kırgız, Kazak,
Karakalpak, Özbek, Uygur, Türkmen ve Türk dillerinde kudee,kize, küzee, küyü, küyoo, küyey,
küev, küyogul, giev, güvey gibi biçimlerine tesadüf ediliyor.
V.Aslanov “Göy ve küreken kelimelerinin biribirinin anlamdaşı olduğunu, dilimizde her iki
kelimenin kullanıldığını, küreken kelimesinin Moğol, göy kelimesinin Türk asıllı olduğunu”
yazar.
Ağızlarımızda “kadın” anlamında hatun kelimesi çok yaygındır. Kah bölgesi ağızlarında hatta
hatınşı biçimi bile kullanılıyor.
Günümüzde kullandığımız “kadın” kelimesiyle xatın→katun kelimeleinin aynı kökten oluşması
da söz konusudur. Xatın kelimesi edebi dilimizde bazı şahıs isimlerinın oluşumunda ve “xanım
xatın” ifadesinde mevcutluğunu koruyabilmiştir. Eski anıtlardan kelimenin “saygılı, nüfuz
sahibinin, yüksek makam sahibinin eşi, karısı” anlamı belli oluyor (DTS:1969, 436).
T.A.Bertagayev unvan grubu kelimelerden bahsederken xătăn kelimesinin xa/ka kökünden
oluştuğunu, – tăn'ın topluluk ifade ettiğini Dŭgărtăn derken “Dugarın ailesi, çevresindeki
insanlar” anlamını ifade ettiğini gösteriyor. B.Osmanaliyeva da gelin, katın//katun
kelimelerinin aynı bir qe- kökünden oluşması fikrini savunmakla, Türk-Mancur dillerinde qe
kelimesinin “kadın” anlamında kullanıldığını ve kelimenin kökünün buradan alındığını
kaydediyor (Osmanaliyeva: 983, 93).
Akrabalık terimlerinin araştırılması sırasında bir sıra önemli sonuçlara vardık. Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz:
1. Akrabalık terimleri kadın ve erkek hattı üzere gelişemine göre kan ve nikah
akrabalığına ayrılıyor.
2. Bir sıra terimler ağızlar için özgündür, yani edebi dilde kullanılmıyor. Mesela: aqqa –
ata (Saatlı, Zerdap); bada – amcanın eşi (Zaqatala); baylı – anne (Ucar) ve s.
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3. Araştırma ağızlarda en eski akrabalık terimlerinin, dilsel unsurların korunduğunu
göstəriyor: düngür.
4. Etimoloji araştırma eski köklerin aynı bir kaynağa dayandığını ortaya koyuyor. Bu
da Türk dilleri arasında akrabalık terimlerinin farklılığının Türk dillerinin ana Türkçe'nin
parçalanmasının sonucu olduğunu gösteriyor.
5. Etimoloji araştırma eskide, demək olar ki, Türk dilleri için genel olan akrabalık
terimlerinin aynı biçim, telaffuz şekline sahip olduğunu gösteriyor.
SONUÇ
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, dilimizin kelime hazinesi çok zengindir ve akrabalık
terimleri bu hazinenin önemli kısmını teşkil eder. Bunların araştırılmasının Türk dilleri için
önemli olan bir kısım sorunların çözülmesinde katkısı olabilir. Kvilinkova akrabalık terimleri
sisteminin halkın manevi medeniyetinin yansısı olduğunu, manevi medeniyetin derinden
araştırılmasının o halkın kökeninin, kimliyinin daha detaylı şekilde ortaya konulmasında rolü
olduğunu yazar (Kvilinkova:2005, 42-50). Bu yüzden de medeniyetimizin bir parçası olan eski
akrabalık terimlerimizin toplanılarak incelenmesinin, etimoloji yönden açıklamanın
zannimizce, yararı vardır.
Araştırmalar Türk dillerinde, ayrıca, Azeri Türkçesi'nde klullanılan akrabalık terimlerinin ve
akrabalık ilişkileri bildiren kelimelerin büyük çoğunlukla Türk kökenli kelimeler olduğunu
göstermektedir. Fakat alıntı kelime ve terimlerin de olmadığını söyleyemeyiz ve bunun doğal
bir proses olduğunu da vurgulamak gerek. Dilin gelişim sürecinin farklı aşamalarında siyasalsosyal ilişkiler ve proseslerle ilgili dillerde kelime teatisinin olduğu dil tarihince belli
konulardandır ve bunu edebi dil ve ağızlarda gözlemlemek mümkündür. Bunun yanısıra
araştırmalar ağızlarımızın edebi dile oranla akrabalık terimleri ve akrabalık bildiren
kelimelerle daha zengin olduğunu göstermektedir. Fakat bu kelimelerin bir kısmını edebi dile
getirmekle edebi dili kendi imkanları hesabına zenginleştirmek meselesi de bu arada söz
konusudur, diyebiliriz.
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ERDEMLİ DEVLET: FÂRÂBÎ İLE İBN RÜŞD ARASINDA MUKAYESE
Mehmet Murat Karakaya*
Özet
Farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yaşayan F}r}bî ve İbn Rüşd, İslam felsefesinin
temsilcileri olarak ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji gibi birçok alanda felsefi eserler ortaya
koymuşlardır. Aslen bugünkü Kazakistan sınırları içinde yer alan Otrar (F}r}b) şehrinden olan
ve hayatının uzun bir bölümünü Bağdat’ta geçiren F}r}bî, hem Aristoteles hem Platon hem de
Neoplatonist felsefeyi harmonize etmiş büyük bir filozof olarak özellikle siyaset ve
toplumbilim alanında medînetü’l-fâdıla (erdemli şehir) kavramını tesis etmiş; erdemli devletin
hangi kriterler üzerinden inşa edileceğine yönelik özgün felsefi argümanlar ortaya koymuştur.
Endülüslü bir filozof olan İbn Rüşd ise, Aristo Ş}rihi olarak ün kazanmış, özellikle Aristoteles’in
Metafizik adlı eserine farklı kategorilerde şerhler yazmıştır. O, ayrıca Batı aydınlanmacılığına
önemli katkılar sağlamıştır. İbn Rüşd, genelde Aristo Ş}rihi olarak bilinse de onun Platon’un
Devlet adlı kitabına yazdığı ed-Darûri fi’s-Siyâse adlı bir eseri de vardır. İbn Rüşd, bu eserinde
Platon’un kitabını şerh etmenin yanı sıra siyaset ve toplumbilimle ilgili özgün görüşlerini de
ortaya koymuş, erdemli şehre Endülüs’ten farklı bir perspektif sunmuştur. Bu bildiri, erdemli
şehri ve erdemli şehri inşa eden unsurları F}r}bî ve İbn Rüşd felsefeleri ekseninde mukayeseli
bir şekilde ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Erdemli Devlet, F}r}bî, İbn Rüşd, Demokratik Şehir, Başkan.

THE VIRTUOUS STATE: COMPARISON BETWEEN AL-FARABI AND IBN RUSHD
Abstract
Al-F}r}bî and İbn Rushd, who lived in different geographies and at different times, as
representatives of Islamic philosophy wrote philosophical works on ontology, epistemology,
axiology and many other areas. Originally from the city of Otrar (Farab) in the present
Kazakhstan and spending a long part of his life in Baghdad, al-Farabi, as a great philosopher
who harmonized Aristotelian, Platonic and Neoplatonist philosophy, has conceptualized the
concept of al-medinetü’l-fadıla(virtuous city), especially in the field of politics and sociology and
put forward original philosophical arguments which criteria the virtuous state would be built
on. Ibn Rushd, an Andalusian philosopher, gained fame as Aristotle commentator, and he
added annotations especially to Aristotle's Metaphysics in different categories. He also made
significant contributions to Western enlightenment. Although Ibn Rushd is generally known as
Aristotle commentator, he wrote a book named ed-Daruri fis-Siyase for Plato's Republic. In this
work, Ibn Rushd revealed the original views of politics and sociology as well as annotation of
Plato's book, and gave a different perspective to the virtuous city from Andalusia. This paper

*

Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, mehmetmurat.karakaya@asbu.edu.tr

1341

addresses the virtuous city and the elements which built the virtuous city in line with the
philosophies of al-Farabi and Ibn Rushd in a comparative manner.
Keywords: The Virtuous State, Al-Farabi, Ibn Rushd, Democratic City, Ruler.
GİRİŞ
F}r}bî ve İbn Rüşd’de erdemli devlet konusuna geçmeden önce antik Yunan’da siyaset
felsefesiyle ilgili ortaya konan çalışmalara göz atmakta fayda mülahaza ediyoruz. Antik
Yunan’da hem Platon hem de Aristoteles’in siyaset felsefesiyle ilgili ortaya koyduğu önemli
eserler vardır. Platon’un Devlet/Cumhuriyet ve Aristoteles’in Politika’sı bu eserlere örnek
verilebilir. Her iki eser de insan, toplum ve yönetim biçimlerini ele almakta; erdemli devlet ile
erdemli olmayan devletleri mukayeseli bir şekilde değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Bunların
yanı sıra Platon’a ait Devlet Adamı ve Aristoteles’e ait Atinalıların Devleti gibi eserler de siyaset
ve toplum felsefesiyle ilgili konuları ele almaktadır. İslam felsefesi kanadında ise özellikle
F}r}bî, el-Medînetü’l-Fâdıla ve es-Siyâsetü’l-Medeniyye adlı eserleriyle, İbn Rüşd ise ed-Darûri
fi’s-Siyâse/Cevâmi'u’s-Siyâset-i Eflâtûn1 adlı eseriyle ün kazanmıştır.
Bu eserlerden hareketle, felsefenin sadece ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji ile ilgilenmediği,
bunların yanı sıra insan, toplum ve yönetmeye dair konularda da görüş beyan ettiği
görülmektedir. Bu bağlamda, toplum ve siyasetle ilgili konular, sadece sosyolojinin değil
sosyolojinin dışında felsefenin de konusudur. Ancak felsefenin sosyolojiden farkı, toplum ve
siyasetle ilgili konuları bir üst disiplin olarak külli boyutta ele alıp evrensel değerlendirmeler
yapması, toplum ve siyasetin tesisiyle ilgili genel argümanları belirlemesidir. Bu yönüyle
felsefenin nazari planda yaklaşımı önemlidir ve ortaya konan argümanlar sosyolojiye de ışık
tutacak niteliktedir.
FÂRÂBÎ VE İBN RÜŞD’ÜN ERDEMLİ DEVLETLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARI
F}r}bî ve İbn Rüşd, erdemli devlet üzerine Platonik gelenek üzerinden eser yazmış olsalar da
aralarında belirgin bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. Buna göre, F}r}bî, özelde erdemli
devlet ve genelde siyaset felsefesiyle ilgili yazdığı eserleri yaptığı felsefenin gereği ve
metafiziğin bir uzanımı olarak ortaya koyarken, İbn Rüşd’ün böyle bir gayesinin olmadığı
anlaşılmaktadır. Nitekim İbn Rüşd, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik kitabına yaptığı şerhin
devamı niteliğinde2ed-Darûri fi’s-Siyâse adlı eseri kaleme almış, kendi ifadesine göre, bu eseri,
yaptığı felsefenin bir devamı ve gereği olarak değil, dönemin emirinin isteği üzerine yazmıştır
(İbn Rüşd, 2011: 235). Bu bağlamda, İbn Rüşd’ü eseri şerh etmeye sevk eden etkenin İbn Rüşd
metafiziğinin ontolojik açıdan felsefi düzeyde bir yansıması olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla
F}r}bî, siyaset felsefesiyle ilgili konularda felsefi birikimini en üst düzeyde kullanmak suretiyle
1

Bundan sonra ed-Darûri fi’s-Siyâse şeklinde ifade edilecektir.

2

İbn Rüşd, siyaset bilimini teorik ve pratik olarak iki kısma ayırmış, birinci kısımla ilgili Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik
kitabını değerlendirdiğini, ancak ikinci kısım için Aristoteles’in Politika adlı eserine ulaşamadığı için Platon’un
Devlet/Cumhuriyet adlı eserine şerh yazdığını belirtmiştir (İbn Rüşd, 2011: 31).
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ve felsefi bir kaygıyla ilk varlıktan son varlığa oluşturduğu ontolojik yapının bir gereği olarak
toplum yönetimi inşa etmeye çalışırken, İbn Rüşd’ün salt Platon’un görüşleri üzerinden
değerlendirmelerde bulunduğu ve bunu dönemin emirinin isteği üzerine gerçekleştiği
görülmektedir.
F}r}bî, siyasetle ilgili eserlerini ortaya koyarken İbn Rüşd’de olduğu gibi Platon’dan
esinlenmiştir. Ancak o, İbn Rüşd’ün aksine Platon’un görüşlerini kendi düşünsel bütünlüğü ve
yöntemi içerisinde mecz etmiş, İslam felsefesine dair özgün bir siyaset manifestosu ortaya
koymuştur (Özdemir, 2018: 10). İbn Rüşd ise, eserinde, Platon’un “Felsefe eğitimine
matematikle başlamak gerekir.” tezine karşı “Mantıkla başlamak gerekir.” şeklinde kendi tezini
öne süren görüşlere yer verse de (İbn Rüşd, 2011: 161-166) bütünü itibariyle
değerlendirildiğinde, eserde, bu tür özgün görüşlerin yeterli miktarda olmadığı yahut eserin
şerh olmasının bu görüşleri gölgelediği söylenebilir.
Başka bir açıdan değerlendirilirse, İbn Rüşd, Platon’un eserini Aristoteles’in küçük (c}mi) ve
orta (telhis) şerhlerine benzer bir yöntemle şerh etmiştir. Bu yöntemde, referans yapılan
pasajlar hariç eserin hangi bölümlerinin Platon’a hangi bölümlerinin ise İbn Rüşd’e ait olduğu
belirli değildir. Ş}rihe ana metinden bağımsız olarak özgün düşüncelerini ortaya koyma
konusunda alan açan ve kendini ifade etmesine imk}n veren bu yöntemde, İbn Rüşd, kendi
dönemiyle ilgili siyaset eleştirilerinin yanı sıra diğer İslam toplumlarıyla ilgili eleştirel
düşüncelerini de ortaya koymuş, geniş ölçüde kendini ifade etme imk}nı bulmuştur.
İbn Rüşd genel olarak eserlerinde felsefi görüşlerini ortaya koyarken sadece Aristoteles ve
Platon’la yetinmemiş; F}r}bî, İbn Sina ve İbn B}cce gibi İslam filozoflarının görüşlerinden de
yararlanmıştır (Birgül, 2010: 243). Ancak onun, felsefi görüşlerini ortaya koyarken Platon ve
Aristoteles’in yanı sıra söz konusu İslam filozoflarından yararlanmış olmasına rağmen özellikle
ed-Darûri fi’s-Siyâse’yi şerh ederken selefi F}r}bî’nin el-Medînetü’l-fâdıla veya es-Siyâsetü’lMedeniyye adlı eserlerine hiç vurgu yapmaması, hatta F}r}bî’nin bu minvalde eserleri varken
Platon’un eserini şerh etmesi tartışmaya açık bir husustur. İbn Rüşd, İslam filozoflarından
yararlanmış olsa da bunu daha çok mantık alanında gerçekleştirmiş; F}r}bî ve İbn Sina’nın bu
alanla ilgili yaptığı çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştur (Macic, 2018: 28). Bu
çerçevede İbn Rüşd’ün siyaset felsefesiyle ilgili olarak İslam filozoflarından özellikle de
F}r}bî’den istifade etmediği anlaşılmaktadır (Korkut, 2005: 211). Nitekim İbn Rüşd’ün edDarûri fi’s-Siyâse eserine bakıldığında iki yer dışında F}r}bî’ye atıf yoktur. Atıf yapılan
yerlerden birinde, F}r}bî’nin erdemli şehirlerde savaşlarla ilgili Aristoteles’ten aktarımına,
diğerinde ise, F}r}bî felsefesinde teorik bilgilerin bilgi düzeyleri arasında en üst sırada yer
aldığına vurgu yapılmaktadır (İbn Rüşd, 2011: 43, 51). Yani eserde, İslam felsefesi alanında o
döneme kadar ortaya konmuş en önemli erdemli şehir doktrinleri olan F}r}bî’nin görüşlerine
yönelik bir değerlendirme yoktur. Bunun sebepleriyle ilgili olarak şunlar dile getirilebilir: i.
F}r}bî’nin ortaya koyduğu siyaset felsefesinin İslam siyaset felsefesinin dışında Pers siyaset
felsefesine dair bir anlayıştan kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim İbn Rüşd’den bir kuşak önce
yaşayan İbn B}cce’nin, erdemsiz bir toplumda erdemli bir bireyin kendi kendisini yönetmesine
dair yazdığı Tedbîru’l-Mütevahhid adlı eserinde geçmişten kendi dönemine kadar bütün

1343

yönetim tarzlarının bilindiğini ve F}r}bî’nin de “İlk Dönem Pers Yönetim Tarzları” başlığı
altında bunlara yer verdiğini söylemesi (İbn B}cce, 2017: 30, 31), bu hususu destekler
mahiyettedir. Bu durum, İbn Rüşd tarafından da aynı şekilde anlaşılmış ise, o da F}r}bî’nin
eserini geçmiş milletlerin özellikle de siyaset alanında meşhur Perslerin yönetim anlayışının
özeti olarak değerlendirip bu esere itibar etmemiş olabilir. Nitekim ed-Darûri fi’s-Siyâse’de
Perslerin yönetim biçimlerine vurgu yapılmış; ancak bu bilgilerin nereden edinildiğine dair
referans bilgisi sunulmamıştır (İbn Rüşd, 2011: 185, 186).3ii. Yine yukarıda belirtildiği gibi,
Aristoteles’in “erdemli şehirlerde savaşlar”la ilgili görüşlerini F}r}bî’ye dayanarak aktaran İbn
Rüşd’ün, F}r}bî’nin eserlerinden haberdar olduğu ve bu eserlere ulaştığı anlaşılmaktadır.
Ancak İbn Rüşd, F}r}bî’nin eserlerini özgün bir eser olarak değerlendirmektense bu eserleri kendi yaptığı gibi- belki de özünde Aristoteles ve Platon’un görüşlerinin özeti şeklinde
düşündüğünden F}r}bî’nin eserlerini göz ardı etmiş olabilir. Ancak sonuç ne olursa olsun, İbn
Rüşd’ün şerh ettiği ed-Darûri fi’s-Siyâse adlı eser açısından bakıldığında, onun F}r}bî’nin
görüşlerine ağırlıklı olarak yer vermesi gerektiği hususu ağırlık kazanmaktadır. Zira F}r}bî,
eserlerinde birçok yerde Platon’u aşan ve dini referansları esas alan daha sofistike
değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu manada, ed-Darûri fi’s-Siyâse’de F}r}bî’ye -o da- siyaset
felsefesiyle ilgili olamayan iki yerde yapılan vurgu, kanaatimizce yetersizdir ve bu durum bir
eksikliktir.
Bunların dışında ed-Darûri fi’s-Siyâse incelendiğinde İbn Rüşd, her ne kadar erdemli şehir
doktrinleriyle ilgili doğrudan F}r}bî’ye referansta bulunmasa da Platon’un yaptığı devletler
ayrımına iki devlet eklemesinde bulunmuştur. Bunların F}r}bî’den mülhem olduğu
anlaşılmaktadır.4 Şöyle ki; İbn Rüşd, Platon’da sayısı dört olan erdemli olmayan devletleri
F}r}bî’de olduğu gibi altıya çıkarmış, şehevi (s}hibi’ş-şehveti) ve zorunlu (ez-zarûre) devletleri
de erdemsiz devletlere eklemiştir. F}r}bî felsefesinde de Platon’un erdemsiz devletleri dışında
“hisse” ve “şivke” (bayağılık ve bedbahtlık) adı altında yeme içme ve cinselliğe odaklı şehir
anlayışından bahsedildiği gibi sadece zaruri ihtiyaçları karşılayan zorunlu şehre de vurgu
yapılmıştır (F}r}bî, 1990: 91; F}r}bî, 2012: 110). Buna göre, İbn Rüşd’ün erdemli olmayan
devletlere Platon’dan farklı olarak şehevi ve zorunlu devletler şeklinde ziyade devlet
önerilerinde bulunması ve bu devletlerin aynı zamanda F}r}bî’nin de eserlerinde yer alması,
rastlantının ötesinde bir referans olarak değerlendirilebilir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, F}r}bî, Platon çizgisinde eserlerini yazmış olsa da onun
siyaset bilimi ile ilgili eserlerini okurken bir Yunan toplumunu görmek mümkün değildir.
F}r}bî, erdemli şehri, İslami bir toplum ve o topluma yönelik dini argümanlar üzerinden inşa
etmeye çalışmıştır. İlk Başkan’ın peygamber-filozof olması, Faal Akıl ile ittisal etmesi ve bu
ittisal sonucu toplumu saadete ulaştırması buna örnek verilebilir (F}r}bî, 1990; 86, 87; F}r}bî,
3

Şenol Korkut İbn Rüşd’ün, bu değerlendirmeleri F}r}bî’den aldığını söylemektedir (Korkut, 2005: 159).

4

İbn Rüşd, erdemli olmayan devletleri Platon’un görüşleri doğrultusunda ilk etapta dört başlık altında toplamıştır.
Aristokrasinin bozulmuş h}li olan bu devletler; Ker}miyye (şerefi önceleyen devlet, timokrasi), az sayıdaki kişilerin
yönetimi (oligarşi), cem}iyye (demokrasi) ve tek kişinin tasallut riyaseti (zorba/tiran) şeklinde sıralanmaktadır. Bunlara
sayısal olarak erdemli devlet de d}hil edildiğinde toplam beş devlet türü bulunmaktadır (İbn Rüşd, 2011: 175).
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2012: 85). İbn Rüşd’ün eserine döndüğümüzde ise, eserde hayr ve şer konusu gibi İslami
konulardan; Emevi, Murabıt ve Muvahhidler misallerinde olduğu gibi İslam toplumlarından
örnekler verildiği görülse de (İbn Rüşd, 2011: 54, 55, 198, 203) genelde erdemli şehir ile ilgili
hususlar eserin şerh olması sebebiyle Yunan toplumunun özellikleri üzerinden ele alınmıştır.
Dolayısıyla eserde Yunan toplum ve siyaset felsefesine dair unsurları görmek mümkündür.
Kanaatimizce, İbn Rüşd siyasetle ilgili eserini F}r}bî üzerinden yazmış olsaydı İslam siyaset
felsefesiyle ilgili külliyata daha büyük bir katkıda bulunmuş olurdu. Belki de İbn Rüşd, bu
manada F}r}bî’nin de ötesine geçebilir, Endülüs üzerinden bütün bir Batı toplumunu etkilediği
gibi İslam toplumlarını da etkileyebilir ve nihayetinde ortaya konulacak böyle bir eser İslam
siyaset felsefesi açısından büyük bir kazanım olabilirdi.
Platon, Devlet/Cumhuriyet adlı eserini ortaya koyarken Aristoteles’in Politika’da yaptığı gibi
içinde yaşadığı toplumdan birçok enstrüman üzerinden duygu ve düşüncelerini aktarmış,
tarihsel unsurları ve kendi milletinin özelliklerini eserine yansıtmıştır. Bunu
Devlet/Cumhuriyet adlı eserin bütününde görmek mümkündür. Buna mukabil, F}r}bî, eserini
Platon’a göre daha evrensel bir dizge içerisinde yazmış ve haleflerine siyaset felsefesiyle ilgili
külli ve evrensel düzeyde önemli bir birikim sunmuştur.5 İbn Rüşd ise, Platon’da olduğu gibi
eserinde birçok yerel ve tarihsel unsura yer vermiş, kendi dönemiyle ilgili tarihsel yorumlarda
bulunmuştur (Karakaya, 2018: 81, 82).
Vurgulanması gereken bir diğer husus ise, Platon’un, eserinde kendi dünya görüşü
çerçevesinde İslam şeriatına uygun olmayan bir çok argüman ortaya koyması ve İbn Rüşd’ün
bunlar üzerinde ciddi bir eleştiride bulunmamasıdır. İbn Rüşd, Platon’un savaş konusunda
ortaya koyduğu bazı görüşleri evrensel kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirirken ve
bunun kabul edilemez olduğunu söylerken (İbn Rüşd, 2011: 123); evlilik, muhafızların evliliği
ve doğan çocukların anne babaya gösterilmemesi gibi konularda Platon’un görüşleri karşısında
sessiz kalmış, İslam şeriatı çerçevesinde kabul edilebilir görüşler olmadığı h}lde bu konular
hakkında eleştirel veya izaha dayalı bir şey söylememiştir (İbn Rüşd, 2011: 109-117). Şayet
İbn Rüşd, F}r}bî’den hareketle eserini yazmış olsaydı, bu tür durumlarla karşı karşıya
kalmayacak, ortaya koyduğu görüşler bütünüyle İslam siyaset felsefesi sınırları içerisinde
olmuş olacaktı.
Platon, erdemli olmayan devletleri aşamalı bir şekilde ele almıştır (Platon, Devlet: 587d). Şöyle
ki; Aristokrasiden bozulma bir devlet, süreç içerisinde önce timokrasiye, sonra oligarşi ve
demokrasiye ve en sonunda da tiranlığa geçiş yapmaktadır. Bu bağlamda, örneğin, timokrasiye
dayalı devlet anlayışının zorba devlet anlayışına bir anda geçmesi mümkün değildir. Bu devlet,
söylendiği gibi önce oligarşiye, daha sonra demokrasiye, en sonda da zorba devlet anlayışına
5

F}r}bî’nin siyaset felsefesiyle Platon’un siyaset felsefesi arasındaki en temel farklılıklardan birisi de Platon’un ideal
devletinin ve siyaset teorilerinin tarihsel gönderiminin F}r}bî’nin yaklaşımından daha güçlü olmasıdır. Hatta Platon’un
siyaset felsefesini sırf bu tarihsel yönüne indirgeyerek okuyanlar da olmuştur. Mesela Platon, cahil şehirlerle ilgili
mülahazalarında, örneklendirmeler yaparken mutlaka Antik Yunan şehirlerinden birisine atıf yapar ve bu şehirleri bu
bağlamda tartışır. Oligarşiye, örnek olarak Spartalıları verir. İbn Rüşd de aynı şekilde Platon’un devletine yazdığı şerhte
söz konusu tarihsel gönderimleri ön planda tutar (Korkut, 2005: 170).
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belirli bir zaman dilimi içerisinde geçmektedir. Yani Platon’da, erdemli olmayan devletlerin
birbirine geçişlerinde biri olmadan diğerinin olmadığı belirli/kesin (determin) bir seyir vardır.
Buna mukabil İbn Rüşd’e göre, her ne kadar bir devlet yapısı kendisinden sonra gelen diğer bir
devlet yapısını tetiklemiş olsa da burada determin bir yapı yoktur; belirsiz/kesin olmayan
(indetermin) bir yapı vardır. Zira determin seyir, yalnızca doğal nesnelere (el-eşy}ü’t-tabîa)
özgüdür.6 Dolayısıyla İbn Rüşd felsefesinde her bir devlet türüne ara süreçler yaşanmaksızın
geçmek mümkündür (Karakaya, 2018: 84). F}r}bî’de ise bu durum farklılık arz etmektedir.
F}r}bî, şeref devletinin, zorba devlete dönüşeceği konusunda Platoncu bir yaklaşım
benimserken, demokratik devletin zorba devlet şekline dönüşeceği konusunda Platon’dan
farklı düşünmektedir. F}r}bî, şeref devletinin, Platon’un bir ileri aşamada demokratik devlete
dönüşeceği görüşünün aksine zorba devlete dönüşeceğini belirtmiştir (Korkut, 2005: 194).
Son olarak F}r}bî felsefesinde, ilk başkan, peygamber filozof olarak erdemli şehrin
yönetiminde yer alırken, İbn Rüşd felsefesinde devlet yönetiminin Platon’da olduğu gibi teorik
ve pratik bilimlerin bilgisini tahsil etmiş filozoflarda olması gereklidir. Bu konuda her üç
filozofun görüşü müşterektir. Bedende aklın egemen olması bedenin sağlığı açısından nasıl
gerekli ise, toplumda da aklı temsil eden filozofun egemen olması elzemdir. Bu çerçevede,
başkanın veya liderin hem teorik hem de pratik bilgilere sahip bir filozof olması gereklidir.
Ancak F}r}bî, bu konuya farklı bir perspektif getirmiş, filozofun teorik bilgilere sahip olmanın
ötesinde Faal Akıl ile ittisalini şart koşmuştur. Buna göre, erdemli şehirde yönetimi elinde
bulunduran ilk başkanın nazari bilgilerin yanı sıra Faal Akıl’dan gerekli bilgileri de edinmesi
gerekmektedir (F}r}bî, 1990; 86, 87; F}r}bî, 2012: 85). İbn Rüşd ise, yönetimin başında olması
gereken filozofların şartlarını sayarken Faal Akıl ile ittisal konusuna hiç değinmemiş, ilk şart
olarak yöneticinin teorik bilgileri edinmeye yatkın bir kişilik olmasını yeterli görmüştür (İbn
Rüşd, 2011: 127, 128). İbn Rüşd’de Faal Akıl ile ittisale ve dinsel argümanlara yönelik bir
vurgu yoktur.
Filozofun peygamber (nebi) olmasıyla ilgili olarak da İbn Rüşd, liderlik ile alakalı eş anlamlı
(mütev}tı’) “filozof”, “melik”, “şeriat koyucu” gibi niteleyici isimlerin yanı sıra “imam”
kavramının da kullanılabileceğini söylemiştir. Ancak o, liderin peygamber olup olmayacağı
konusunun açıklaması zor bir mesele olduğuna dikkat çekmiştir (İbn Rüşd, 2011: 127).7
Buradan hareketle, İbn Rüşd felsefesinde teorik/nazari bilginin en zirvesinde yer alan ve
yönetmeyi hak eden filozofun F}r}bi’de olduğu gibi ayrıca ontolojik konumsal önceliği ve
özelliğinin olmadığı söylenebilir. Bu yaklaşım, başka bir açıdan F}r}bi’nin ütopik olarak
değerlendirilebilecek ilk başkan ve erdemli şehir paradigmasının aksine İbn Rüşd’ün
toplumsal hayatta karşılığı olan daha gerçekleştirilebilir öneriler sunduğunu göstermektedir
(Karakaya, 2018: 85, 86).
6

İbn Rüşd bu konudaAristoteles gibi düşünmektedir. Aristoteles’e göre, devlet yönetimlerinde bazen ileri yönde değil
ters yönde dönüşümler de olabilir. Örneğin, demokrasinin oligarşi h}line gelmesi, tek kişinin yönetimine dönmesinden
daha çok olasıdır. Yine Aristoteles’e göre, tiranlık belirsiz bir yönetimdir, nasıl ve hangi istikamette değişeceği belli
değildir (Aristoteles, 2017: 215, 216).
7

İbn Rüşd, bu konuyu başka bir eserinde ele alacağını beyan etmiştir (İbn Rüşd, 2011: 127).
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SONUÇ
İslam felsefesi, dinsel kaynağı ve üzerine bina edildiği metafizik ve ontoloji itibariyle sadece
varlık felsefesiyle sınırlı kalmamıştır. Onun Yunan felsefesinde olduğu gibi ameli/pratik
felsefeyi önceleyen bir felsefi bir dokümantasyonu da olmuştur. Zira felsefenin amacı insanı
erdemli ve fazilet sahibi kılmak ise, erdemli ve fazilet sahibi insanı inşa etmede, toplumsal bir
yapı ve bu yapıyı belirli ilke ve kurallarla işlevsel h}le getirecek aygıtlar gereklidir. Bu
toplumsal yapıyı oluşturan önemli aygıtlardan biri de devlettir (İrğat, 2016: 488). Bu manada
devletin oluşumu ve işlevinde filozofların ortaya koyduğu geniş külliyattan yararlanmak elzem
görünmektir.
Hem F}r}bî hem İbn Rüşd, erdemli şehirle ilgili eserler kaleme almışlardır. F}r}bî, İslam
felsefesi alanı içerisinde erdemli şehre yönelik dini argümanları da esas alan bir yönetim
biçimi tesis ederken, İbn Rüşd, Platon’un eserinden hareketle, erdemli şehirle ilgili görüşlerini
ortaya koymuştur. İbn Rüşd, eserini şerh ederken birkaç husus dışında F}r}bî’ye atıfta
bulunmamıştır.
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EŞ SEÇİMİNDE AİLENİN ROLÜ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ahmet AKIN*
Beyza ÜSTAL**
ÇALIŞMANIN GENİŞLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR, YAZARA (BEYZA ÜSTAL) İLETİLMİŞTİR
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve
güvenirliğini incelemektir. Çalışma yaşları 21 ile 49 arasında değişen, 51’i erkek, 149’u kadın
olan 200 yetişkin üzerinde yürütülmüştür. Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği 1 “kesinlikle
katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye
sahiptir. Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç
tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket
programı ile yapılmıştır. Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan
açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %31’ini açıklayan, öz-değeri 4,4 olan tek
boyutlu ve 14 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem
uygunluk katsayısı .84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .37 ile .72 arasında
sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .29 ile .62 arasında sıralanmaktadır. Bu
sonuçlar Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Eş seçimi, Ailenin rolü, Geçerlik, Güvenirlik
THE ROLE OF FAMILY IN THE CHOICE OF SPOUSE SELECTION:
STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
Abstract:
The purpose of this research is to develop The Role of Family in the Choice of Spouse Selection
and to examine its reliability and validity values. The study was conducted on 200 people. The
Role of Family in the Choice of Spouse Selection is rated on a five-point Likert-type. Structural
validity of the scale was examined by exploratory factor analysis. Reliability of the scale was
examined by Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability
analyzes of the scale were performed with SPSS 20 package programs. The EFA demonstrated
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that the 14 items loaded on one factor and the amount of total variance explained by one factor
was 31%. Factor loadings ranged from .37 to .72 Cronbach Alpha internal consistency
coefficient was .82. These findings demonstrated that this scale may be used as a valid and
reliableinstrument.
Keywords: Choice of Spouse Selection, Role of family, Validity, Reliability
1.GİRİŞ
Aile ve evlilik bir toplumun geleceğinin inşa edilmesinde son derece önemli kurumlardır. Evli
bireyler sosyal destek elde etme, psikolojik sağlık düzeyi ve sosyal ilişkiler bağlamında daha
işlevsel bir konuma sahip olabilmektedir. Bununla birlikte evlilik ve eş seçimi bireylerin evlilik
yaşamlarını, evlilik doyumlarını ve evlilik uyumlarını önemli oranda etkilemektedir. Özellikle
ailelerin evlenecek yeni çiftlere yönelik eş seçimi alanında ki yoğun müdahaleleri ile çiftlerinin
kararlarını etkilemeleri, ileride evlilik sürecini zedeleyebilmektedir. Bu nedenle evlilik
sürecinde eş seçimine yönelik ailelerin müdahale düzeylerini saptamak ve buna yönelik
önlemlerin alınması amacı ile bu alanda geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’ni geliştirmek ve
geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
2.YÖNTEM
Çalışma Grubu: Çalışma yaşları 21 ile 49 arasında değişen, 51’i erkek, 149’u kadın olan 200
yetişkin üzerinde yürütülmüştür.
Madde Havuzu: Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle eş seçiminde ailenin rolü ile ilişkili
literatür incelenmiş ve sonuçta 14 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 14 maddelik
denemelik ölçek formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikolojik danışma
ve rehberlik alanlarında çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek lisans öğrenci grubuyla gramer,
anlaşılabilirlik ve eş seçiminde ailenin rolünü ölçüp ölçmediği noktalarında incelenmiştir. Eş
Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum”
şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Denemelik form incelenmiş ve yazım ve
alan uygunluğu açısından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
İşlem: Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile, güvenirliği Cronbach alfa iç
tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket
programı ile yapılmıştır.
3.BULGULAR
Madde Analizi: Tablo 1’de Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’ne ait düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde ölçeğin düzeltilmiş madde
toplam korelasyon katsayılarının .29 ile .62 arasında sıralandığı görülmektedir.
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Tablo 1. Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği Düzeltilmiş Madde Toplam
Korelasyon Katsayıları
No

Düzeltilmiş
madde toplam
korelasyonu

Madde
silindiğinde
Cronbach
alfa

No

Düzeltilmiş
madde toplam
korelasyonu

Madde
silindiğinde
Cronbach
alfa

1

,448

,807

8

,494

,804

2

,372

,813

9

,591

,797

3

,553

,800

10

,290

,818

4

,619

,794

11

,480

,805

5

,437

,808

12

,297

,819

6

,468

,806

13

,404

,810

7

,507

,804

14

,347

,816

Yapı Geçerliği: Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı
faktör analizi sonucunda toplam varyansın %31’ini açıklayan, öz-değeri 4,4 olan tek boyutlu ve
14 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı
.84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .37 ile .72 arasında sıralanmaktadır. Bulgular
Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2.Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği Faktör Yükleri
Madde no

Faktör Yükü

Madde no

Faktör Yükü

1

,565

8

,603

2

,470

9

,694

3

,666

10

,372

4

,720

11

,575

5

,551

12

,370
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6

,565

13

,495

7

,627

14

,412

Güvenirlik: Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’nin güvenirliği için Cronbach alfa iç tutarlık
güvenirlik katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .82
olarak bulunmuştur.
4.TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik güvenirlik
incelemelerinin yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi
yapıldığında ölçeğin 14 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçme aracı olduğunu görülmüştür.
Ölçeğin faktör yüklerinin .30 ölçütünü karşıladığı ve ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı
söylenebilir (Büyüköztürk, 2004).
Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısına bakılmış ve bu katsayının
.70 ölçütünü sağladığı görülmüştür (Tezbaşaran, 1996). Bununla birlikte gelecek
araştırmalarda ölçeğin test tekrar test güvenirliği incelenebilir. Son olarak ölçeğin düzeltilmiş
madde toplam korelasyon katsayılarının .30 ve üzerinde olduğu saptanmıştır.
Bu sonuçlara dayanarak Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’nin, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik, psikoloji, aile danışmanlığı gibi alanlarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu söylenebilir.
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GENÇLER ARASINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YALNIZLIK
ARASINDAKİ İLİŞKİNİ İNCELENMESİ
Serkan Volkan SARI*
Mustafa ŞAHİN**
ÖZET
Sosyal medya kullanımı Türkiye’de ve dünyada son yıllarda yapılan istatistiklerde özellikle
gençler arasında oldukça yaygınlaşmıştır. Gençlerin sosyalleşme ve iletişim kurma ihtiyacını
karşılama işlevi bulunan bu tür sanal çevrelerin yararları yanı sıra bazı sorunları da
beraberinde getirdiği bilinmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı gençler arasında
yalnızlık ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.
Araştırmaya 336 üniversite öğrencisi katılmıştır. Örnekleme için kolay örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı 95 erkek (%28.3) ve 241 kadın (%71.7)
şeklindedir. Araştırmada UCLA Yalnızlık ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan
demografik bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde bağımsız t testi, tek yönlü
varyans analizi istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre,
katılımcıların cinsiyetleri ile yalnızlık puanları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.
Buna göre erkek öğrencilerin (X=41.66) kız öğrencilere kıyasla (X=38.76) daha yalnız oldukları
belirlenmiştir. Bir diğer bulguya göre Facebook kullanıcılarının (X=4.34) diğer sosyal medya
kullanıcılarına göre daha yalnız oldukları ortaya konmuştur. Son olarak sosyal medyayı 6 saat
ve daha fazla kullanan bireylerin (X=3.65), 0-2 saat kullananlara oranla (X=1.96) daha fazla
yalnız oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar sosyal medya kullanımının çeşitli açılardan
bireylerdeki yalnızlığı anlamlı düzeyde artırdığını ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar
literatüre dayalı olarak tartışılmış, araştırmanın sınırlılıklarına değinilmiş ve bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: yalnızlık, sosyal medya, üniversite öğrencisi
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND LONELINESS
AMONG YOUNG PEOPLE
Abstract
The use of social media has become widespread especially among young people in recent years
in Turkey and in the world. In addition to benefits of such virtual environments, which have
function of meeting need for socialization and communication of young people, it is known that
some problems are brought with them. In this context, aim of the study is to examine the
relationship between loneliness and use of social media among young people. 336 university
students participated in the study. Easy sampling method is preferred for sampling.
Distribution of participants by gender is 95 males (28.3%) and 241 females (71.7%). In the
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study, UCLA scale of solitude and demographic data form prepared by researchers.
Independent t-test, one-way variance analysis statistical techniques were used in the analysis
process. According to results obtained in the study, there was a significant difference between
the gender of the participants and the scores of loneliness. According to this, male students
(x=41.66) were more lonely than female students (x=38.76). Another finding is that Facebook
users (x=4.34) are more lonely than other social media users. Finally, it was found that
individuals using social media for 6 hours and more (X=3.65) were more lonely than those
using 0-2 hours (x=1.96). These results show that use of social media in various ways
significantly increases isolation of individuals. The obtained results are discussed based on the
literature, limitations of research were discussed and some suggestions made.
Keywords: loneliness, social media, college student
1.GİRİŞ
Teknolojik araçların insan yaşamına girmesi, özellikle 2000’li yıllardan sonra hız kazanmıştır.
İnsanların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen bir çok araç gereç hem iş yaşamında
hem de ev hayatında etkili olmaya başlamıştır. İnsanlar her yaştan bu araçlara ilgi duymaya
başlamış, faydası ve zararları konusunda bir sorgulama yapmamıştır. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde bu durum daha fazla hissedilir hale gelmiştir.
Teknolojinin hızla insan yaşamına girmesiyle yeni bir yaşam biçimi ortaya çıkmaya
başlamıştır. İnsanlar günlük hayatlarının her alanında bu teknolojik ürünlerle işlerini
hızlandırmaya sosyal ilişkilerini şekillendirmeye çalışmaktadırlar. Bu değişim beraberinde
bazı sorunları da getirmiştir. Ancak bu sorunlara geçilmeden önce meselenin bugünkü
durumunu ortaya koymak, sorunsalı anlamak adına önemli görülmektedir.
Özellikle son 10 yıldır teknoloji ve insan arasındaki etkileşimden doğan sorunlar konuşulmaya
başlanmıştır. Bu sorunlar özellikle insan psikolojisi üzerinde meydana gelen olumsuz
yansımalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu yansımalar, şüphesiz insanların bu tür
teknolojileri bilinçsiz ve amacı dışında kullanmasıyla ilişkilidir. Bu durumu daha iyi anlamanın
önemli yollarından birisi de güncel sosyal medya kullanım oranları hakkında bilgi sahibi
olmakta geçmektedir.
Son yıllarda ortaya çıkan veriler göstermektedir ki, tüm dünyada ve Türkiye’de sosyal medya
kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. 2013 yılında gençlik ve spor bakanlığının öncülüğünde
yapılan “gençlik ve sosyal medya araştırma raporu” adlı çalışmada, Türkiye’de sosyal medya
kullanımının gençler arasındaki son durumunu gözler önüne sermiştir. Araştırmaya
Türkiye’de yaşayan 15- 29 yaş arasındaki yaklaşık 18 buçuk milyon kişi dahil edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, evinde internet olan gençlerin %96’sı sosyal medya kullanmakta
olduğu belirlenmiştir. Gençlerin sosyal medyaya en çok dizüstü bilgisayarlarından bağlandığı
ve her 2 gençten 1’inin sosyal medyayı akıllı telefonu üzerinden kullandığı belirlenmiştir
(Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2013). Yine son dönemde dünya üzerindeki gençlerin internet
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kullanım alışkanlıklarını belirlemek üzere bir kapsamlı araştırma gerçekleştirilmiştir. 2018
yılında yapılan bu araştırma sonuçları arasında Türkiye’ye ilişkin veriler de bulunmaktadır.
Buna göre, dünyada yaklaşık 3 milyar 200 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı
kullanmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık 7 buçuk milyar olduğu düşünüldüğünde, dünya
genelinde 2 insandan 1’inin sosyal medyayı kullanır duruma geldiği anlaşılmaktadır. Aynı
zamanda dünyada yaklaşık 3 milyar insan akıllı telefonu aracılığıyla sosyal medyaya
bağlanmakta olduğu anlaşılmıştır. Türkiye’de ise aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 51 milyona
ulaştığı tespit edilmiştir. Bunu akıllı telefonu aracılığıyla yapanların sayısı ise yaklaşık 44
milyon olarak belirtilmiştir (We Are Social, 2018).
Gelinen noktada ortaya çıkan tabloya bakılacak olunursa, dünyada ve Türkiye’de insanların
sosyal medyayı günün büyük bir bölümünde ve çoğunlukla da akıllı telefonlarıyla kullandıkları
ifade edilebilir. Bu noktada ortaya çıkan önemli sorulardan birisi, akıllı teknolojilerin ve bu
teknolojiler aracılığıyla ortaya çıkan iletişim şekillerinin birey üzerindeki etkileridir. Özellikle
son 10 yılda yapılan araştırmalar bu konuyu ele almaktadır.
Yapılan araştırmalar akıllı teknolojilerin doğru kullanılmadığında bazı psikolojik problemleri
ortaya çıkardığını göstermiştir (Turel, Serenko & Giles, 2011). Bunlar arasında kaygı
bozukluğu, depresyon, dikkat eksikliği, düşük akademik başarı, erteleme davranışı gibi
kavramlar sayılabilir. Bunlar akıllı teknolojilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz yansımaları
olarak da kabul edilebilir. Buna ek olarak, günümüzde bağımlılıkların artık daha fazla
spesifikleşmeye başladığı anlaşılmaktadır. Yani, insanlar artık bir çok sosyal ortama sahiptir.
Bu ortamlar teknolojik alt yapıyla birleştiğinde insanlar için zamanlarını geçirebilecekleri yeni
yeni alanlar haline dönüşmektedir. Bu yolla insanlar bahsi geçen alanları keşfetmek, buralarda
paylaşımlarda bulunmak için daha fazla zamanlarını harcamaktadırlar. Bazen de yapmaları
gereken işlerden zamanlarını kısarak veya artırarak bu alanlarda zaman geçirmeye
zamanlarını kullanmaktadırlar.
Bu konu, literatüre bakıldığında, son 5 yıldır araştırmacıların dikkatini çeken bir durum hakine
gelmiştir. Genel teknoloji bağımlılıklarının yanı sıra akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya
türlerine olan bağımlılık ve internet bağımlılığı gibi çeşitli sınıfların ortaya çıktığını görebilmek
mümkündür. Bunlar artık kendi içinde alt bağımlılık alanlarına dönüşmüş durumdadır. Sosyal
medya dikkate alındığında, İnstagram bağımlılığı (Kircaburun & Griffiths, 2018), facebook
bağımlılığı (Griffiths, 2012) buna örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla, burada odaklanılabilecek
önemli noktalardan birisi de sosyal medya bağımlılığıdır. Gençlerin sosyal medya kullanım
alışkanlıklarının onların psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren bazı
araştırmalar bulunmaktadır (Andreassen, Pallesen, & Griffiths, 2017; Salehan & Negahban,
2013).
Tüm bu araştırmalar, sosyal medyanın insan davranışı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymak
bağlamında değerli görülmektedir. Bununla birlikte, ortaya çıkan sorunsalı daha iyi anlamak
için bu konuda yapılan araştırmaların sayıca artırılması gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla
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bu araştırma, gençlerin sosyal medya alışkanlıklarını incelemeye odaklanmaktadır. Bu
bağlamda yalnızlık değişkeni ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişki bu araştırmanın
konusu olmuştur.
1.1.Yalnızlık
Yalnızlık kavramı, bireyin var olan sosyal çevresinin azalmaya başlaması, ve yine bireyin bu
durumdan olumsuz etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Yapısı itibariyle olumsuz bir durum gibi
algılanan yalnızlık kavramı, sağlıklı insanın tanımı içerisinde, istenmeyen bir durum olarak
kendisine yer bulmuştur.
Yalnızlık modern insanın önemli sorunsallarından birisi olarak değerlendirilebilir. Hemen her
yaştan insanın günümüzde yalnızlıktan yakındığını çeşitli mecralar aracılığıyla görebilmek
mümkündür. Bunun nedenleri göz önüne alındığında, önemli faktörlerden birisinin de
teknolojik araçlar ve bunların kullanım biçimleri olduğu düşünülebilir. Özellikle çocuk ve
ergenler üzerinde yapılmaya başlanan ilk çalışmalar göstermiştir ki, internet gibi sanal
ortamların, bireyin anonim olma durumuna katkıda bulunduğu, bu özellik sayesinde kendisini
gerçek dünyaya kıyasla daha rahat hisseden bireylerin, bu ortamlarda daha sağlıksız ilişkiler
kurmaya başladıkları, zamanla bu ilişkilere bağımlılık duydukları anlaşılmaktadır. Bu düşünce
yakın zamanda yapılan araştırmalarla da doğrulanmaya başlamıştır.
İnsanların teknolojiyi kullanırken yaşadıkları uyumsuz kullanım tarzının, onların ilişkilerinde
negatif etkiye neden olduğu ortaya çıkmaya başlamıştır. Son 10 yılda teknolojik araçların
kullanımı ile yalnızlık arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmalar bu durumu ortaya koymaktadır
(Baecker, Sellen, Crosskey, Boscart, & Barbosa Neves, 2014; Cotten, Anderson, & McCullough,
2013; Kim, LaRose, & Peng, 2009; Yang, 2016).
Bu araştırmaların ortak vurgusu şudur ki; teknolojinin özellikle genç yetişkinler tarafından
problemli şekilde kullanılması, yani gerçek amacının dışında ve uzun süre kullanılması
insanların var olan çevre ilişkilerine zarar vermektedir. Matos, Costa, Pinheiro, Salvador, ValeDias, & Zenha-Rela (2016) araştırmalarında şunu açığa çıkarmışlardır ki, insanlar gerçek
dünyada iletişimdeki kaygıyı azaltmak için, sanal dünyadaki arkadaşlıkları daha fazla tercih
etmektedirler. Bu durum da onları daha fazla yalnızlaştırmaktadır. Bu sonucu destekleyen
başka araştırmalar da bulunmaktadır (Davey, 2016; Gentina, & Chen, 2018; Skues, Williams,
Oldmeadow, & Wise, 2016).
Dolayısıyla şu ifade edilebilir ki, sosyal medya kullanımı gençler arasında giderek artmaktadır
ve bunun bazı olumsuz yansımalarının da olmaya başladığı araştırma sonuçlarına
yansımaktadır.
1.2.Değişkenler Arası İlişkiler
Sosyal medya ve yalnızlık arasındaki ilişki, ilk önce teknoloji bağımlılığı ve yalnızlık arasında
araştırılmaya başlanmıştır. Teknolojinin amacının dışında ve uygun olmayan sürelerde
kullanılmasının doğurduğu bazı olumsuz sonuçlar, son 10 yılda yapılan araştırma sonuçlarına
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yansımıştır (Kim, LaRose, & Peng, 2009; Yang, 2016). Davey’e (2016) göre insanlar sanal
dünyada kurdukları ilişkilerden daha az kaygı duymaktadırlar. Bu daha az riskli algısı,
insanları bu gibi ortamlarda daha rahat düşünmeye ve davranmaya itmektedir. Bu yönelim de
bir süre sonra sürekli pekiştirildiği için kişiyi daha fazla bu ortamlara çekmektedir. Sonuçta
teknolojiyi kullanan insan, bu gibi araçları kullanırken kendisini yapay bir mutluluğun içinde
hissetmektedir.
Sosyal medya özelinde düşünüldüğünde de şu ortaya çıkmaktadır ki, günümüzde ortaya çıkan
bağımlılıklar artık sosyal medya türlerine göre değişmektedir. Kircaburun ve Griffiths (2018)
bu konuda güncel bir araştırma gerçekleştirmiş ve yeni bir sosyal medya bağımlılığı türünü
çalışmışlardır. Özellikle sosyal medyaya yüklenen fotoğraflar üzerinden işlevselliğini
gösteren instagram bağımlılığı, bu sanal mecraya fotoğraf yükleme sıklığı, bu alanda
başkalarının paylaşımlarını takip etme ve beğenme davranışlarının sıradışılaştığı bağımlılık
türünü tanımlamaktadır. Bu tür mecraların insanları yaptıkları paylaşımlar üzerinden
psikolojik tatmine götürdüğünü, bunun da insanları daha uzun süreler bu mecralarda vakit
geçirme isteği uyandırdığına vurgu yapmışlardır.
Benzer bulgular facebook bağımlılığı içinde söylenebilir. Bu konuda yapılan araştırmalar da
facebook üzerinde bireylerin resimler paylaşabildiğini, yorum yapma beğeni bırakma,
paylaşım takip etme gibi etkinlikleri gerçekleştirebildiğini, bu nedenle en çok bağımlılığa
neden olan sosyal medya türü oldupunu vurgulamaktadırlar (Griffiths, 2012).
Bu bilgiler ışığında, gençler arasında sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşmasının
bazı sonuçlarının olduğu, özellikle olumsuz sonuçlarına karşı dikkatli olunması ve önlem
alınması gerektiği araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir. Bu nedenle, bu konuda yapılan
araştırmalara destek vermek ve bu konuda çalışan uzmanlara daha fazla veri sağlamak
amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir.
1.3.Araştırmanın Amacı
Literatürde, gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının onları yalnızlaştırdığına yönelik
önemli bir sorunsal, yapılan araştırmalarla ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırma ortaya çıkan bu
sorunsalı incelemeye odaklanmaktadır.
2.YÖNTEM
Araştırma nicel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır.
2.1.Örneklem
Araştırmaya 336 üniversite öğrencisi katılmıştır. Örnekleme için kolay örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı 95 erkek (%28.3) ve 241 kadın (%71.7)
şeklindedir. Katılımcıların yaş aralığı ise 19 ile 25 arasında değişmektedir. Araştırmanın
verileri araştırmacılar tarafından sınıf ortamında toplanmıştır. Verilerin toplanması yaklaşık
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15 dakika sürmüştür. Katılımcılara genel olarak araştırma hakkında uygulama öncesi bilgi
verilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin tamamı sosyal medya kullanıcısıdır.
2.2.Ölçme Araçları
Araştırmada UCLA yalnızlık ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi
formu kullanılmıştır.
2.2.1.Demografik Form
Bu form yaş, cinsiyet, sosyal medya kullanım süresi ve sosyal medya türü bağlamında
sorulardan oluşmaktadır. Formun geliştirilme sürecinde öncelikle literatür taraması
yapılmıştır.
2.2.2.UCLA Yalnızlık Ölçeği
Bu ölçek Demir (1989) tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Yetişkin bireylerin yalnızlık
düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçekte 20 soru bulunmaktadır. Ölçek likert tiptedir.
Ölçeğin yapı geçerliği incelendiğinde tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Ölçeğin
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .96 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırma için ortaya çıkan
güvenirlik değeri ise .92’dir. ölçekten alınan puanlar arttıkça bireylerin yalnızlık düzeylerinin
yükseldiği anlaşılmaktadır.
2.3.Veri Analizi
Araştırma verileri analiz edilmeden önce normal dağılıma uygunluğu kontrol edilmiştir. Bunun
için basıklık çarpıklık değerleri incelenmiş ve verilerin parametrik istatistik teknikleri için
geçerli olan değer aralığında olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle verilerin analizi sürecinde
bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi istatistik teknikleri kullanılmıştır.
Katılımcıların yalnızlık düzeyleri ve cinsiyetleri arasındaki ilişki bağımsız t testi analizi ile,
sosyal medya türü ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki tek ynlü ANOVA testi ile ve sosyal
medya kullanım süresi ve yalnızlık arasındaki ilişki yine tek yönlü ANOVA testi ile
incelenmiştir. Ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağını belirlemek amacıyla Tukey Post Hoch
istatistiği yapılmıştır.
3.BULGULAR
3.1.Yalnızlık ve Cinsiyet Arasındaki İlişki
Araştırmada öncelikle katılımcıların yalnızlık düzeyi ve cinsiyetleri arasındaki farklılığa
bakılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Yalnızlık ve Cinsiyet Arasındaki İlişkiye Yönelik t testi
Değişken
Cinsiyet N
Ort.
Ss.
t
p
Yalnızlık
*p<0.05

Erkek
Kadın

95
241

41,6632
38,7634

9,17862
8,94494

2,656

,008*
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Yapılan analiz sonuçlarına göre, katılımcıların cinsiyetleri ile yalnızlık puanları arasında
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre erkek öğrencilerin (X=41.66) kız öğrencilere
kıyasla (X=38.76) daha yalnız oldukları belirlenmiştir.
3.2.Sosyal Medya ve Yalnızlık Arasındaki İlişki
Araştırmada ikinci olarak katılımcıların kullandıkları sosyal medya türü ve yalnızlık düzeyleri
arasındaki farklar araştırılmıştır. Bu noktada facebook, isntagram, youtube ve twitter kullanım
oranları ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuçlar Tablo2’de
gözterilmiştir.
Tablo 2. Sosyal Medya Türü ve Yalnızlık Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek Yönlü ANOVA
Sonuçları
Değişken
Sosyal
N
X
Ss
F
p
medya
Facebook
124
42,2083 9,26883 1,552 0,041**
Instagram
139
39,5145 8,97547
Yalnızlık
Youtube
50
37,8600 9,17408
Twitter
23
41,3043 9,62683
*p<0.05
Yapılan analiz sonuçlarına göre katılımcıların kullandıkları sosyal medya türleri ve yalnızlık
puanları arasında anlamlı farkın olduğu anlaşılmaktadır (F=1,552, p<0.05). Ortaya çıkan
anlamlı farkın kaynağını belirlemek amacıyla Tukey Post Hoch istatistiği gerçekleştirilmiştir.
Buna göre Facebook kullanıcılarının (X=4.34) diğer sosyal medya kullanıcılarına göre daha
yalnız oldukları ortaya konmuştur.
3.3.Sosyal Medya Kullanım Süresi ve Yalnızlık
Araştırmada son olarak katılımcıların sosyal medyada kalma süreleri ile yalnızlık düzeyleri
arasındaki farklar ele alınmıştır. Bu noktada katılımcıların 0-2 saat, 3-5 saat ve 6 saat üzeri
kullanım oranları ile yalnızlık düzeyleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Tablo3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Sosyal Medya Kullanım Süresi ve Yalnızlık Arasındaki İlişkiye Yönelik Tek
Yönlü ANOVA Sonuçları
Değişken
Sosyal medya
N
X
Ss
F
P
kullanım süresi
Yalnızlık

0-2 saat
3-5 saat
6 saat ve üstü

93
183
60

38,0108 9,93620 3,017 0,040*
39,6993 8,80305
41,6667 8,24964

*p<0.05
Yapılan analiz sonuçlarına göre katılımcıların kullandıkları sosyal medya kullanım süresi ve
yalnızlık puanları arasında anlamlı farkın olduğu anlaşılmaktadır (F=3.017, p<0.05). Ortaya
çıkan anlamlı farkın kaynağını belirlemek amacıyla Tukey Post Hoch istatistiği
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gerçekleştirilmiştir. Buna göre sosyal medyayı 6 saat ve daha fazla kullanan bireylerin
(X=3.65), 0-2 saat kullananlara oranla (X=1.96) daha fazla yalnız oldukları tespit edilmiştir.
4.TARTIŞMA
Bu araştırmada sosyal medya kullanan genç bireylerin yalnızlık düzeyleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu bağlamda katılımcıların cinsiyet bazında erkeklerin daha fazla yalnız oldukları,
facebook kullanan katılımcıların daha fazla yalnız oldukları ve 6 saat üzeri sosyal medya
kullanan katılımcıların daha fazla yalnız oldukları ortaya konmuştur.
Araştırmada ortaya çıkan ilk bulguya göre yalnızlık ile cinsiyet arasında ilişki olduğuna
yöneliktir. Özellikle ortaya çıkan bulgu şuna işaret etmektedir ki, erkek bireyler daha yalnızdır.
Literatürde bu konuda son yıllarda yapılan araştırmalar benzer sonuçlar içermektedir (Buluş,
1997; Duyan, Duyan, Çifti, Sevin, Erbay & İkizoğlu, 2010). Yalnızlık kültürlerden ve kişilik
özelliklerinden etkilenen bir değişkendir.
Bazı toplumlarda bireyler problemlerini çözme konusunda daha fazla kendi çabalarına
güvenirler. Bu daha çok özerk çocukların yetiştikleri toplumlarda gözlenen bir durumdur.
Türkiye’de bu bağlamda erkek çocukların daha fazla sorunlarını çözme konusunda bireysel
çaba göstermeleri bağlamında beklenti yüklendikleri ailelerden yetiştikleri görülmektedir.
Dolayısıyla erkeklerin sorunlarını çözme konusunda daha fazla yalnız kaldığı, genellikle de
başarısız olunan durumlarda bunu başkalarıyla paylaşmaktan kaçındıkları düşünülmektedir.
Bu nedenle yalnızlık puanlarının yüksek çıkması anlamlı bulunmuştur.
Araştırmada ulaşılan ikinci bulgu, gençlerin kullandıkları sosyal medya türleri ile yalnızlık
düzeyleri arasında ilişki olduğuna işaret etmektedir. Bu konuda ilgili literatür incelendiğinde,
doğrudan bu iki konuyu ele alan araştırmalar ele alındığında, yapılan araştırmaların sayıca
sınırlı olduğu dikkati çekmektedir. Bu noktada var olan araştırmalar incelendiğinde, facebook
kullanıcılarının daha yalnız olduğu ortaya çıkmıştır.
Son yıllarda facebook bağımlılığına yönelik araştırma sayılarında artış olduğu görülmektedir.
Bunun nedenleri arasında, kullanımdan doğan psikolojik sorunların sayısında yaşanan artışa
önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Facebook bağımlılığı ve yalnızlık arasında yapılan
araştırmalarda, 4 saat ve üzeri facebook kullanımının yalnızlığa neden olduğu belirlenmiştir
(Clayton, Osborne, Miller, & Oberle, 2013; Lou, Yan, Nickerson, & McMorris, 2012).
Dolayısıyla sosyal medyanın sahip olduğu özellikler ile yalnızlık arasında ilişki olması
anlamlıdır. Facebook popüler anlamda dünyada ilk yaygınlaşan sosyal medya olarak
bilinmektedir. Bu platformda resim paylaşmak, yorum yapmak, beğeni oluşturmak gibi bugün
farklı sosyal mecralarda tek tek yapılabilen bir çok sosyal faaliyet bir ortamda
yapılabilmektedir. Bu faaliyetlerden alınan haz ve bireysel tatmin, gerçek yaşamla
kıyaslandığında oldukça yüksek kalmaktadır. Bireyler sanal bir dünyada kendilerini daha rahat
ifade edebilmektedir çünkü daha az risk içermektedir. Kişiler arası ilişkilerde duyulan
kaygıların bir çoğu bu mecralarda yoktur. Bu nedenle birey, bu gibi alanlarda daha fazla sosyal
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doyum yaşamaktadır. ancak bu sosyal doyum onu gerçek yaşamda tam tersi bir etkiyle
yalnızlaştırmaktadır. Bu nedenle gençler tarafından daha fazla kullanıldığı düşünülmektedir.
Araştırmada ulaşılan son bulguya göre, sosyal medyayı 6 saat ve üstü kullanan bireylerin daha
yalnız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda özellikle teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı,
facebook bağımlılığı, instagram bağımlılığı üzerinde yapılan araştırmalarla bir örtüşme söz
konusudur. Tüm bu bağımlılıkların ortak noktalarından birisinin, bu tür teknolojilerin
kullanım sürelerinin yaklaşık 4 saat ve üzeri olmasıdır.
Literatürde sosyal medya bağımlılığı üzerine yapılan araştırmalar (Andreassen, Pallesen, &
Griffiths, 2017; Cabral, 2008) ve bunlara ek olarak teknoloji bağımlılığı (Shaffer , 1998; Turel,
Serenko & Giles, 2011) üzerine yapılan araştırmalar süre ile bu tür ortamlar arasındaki
bağımlılık arasında bağ olduğuna işaret etmektedir. Pittman ve Reich’ (2016) göre, yalnızlık
sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı toplumlarda artmaya devam etmektedir. Sosyal
medyanın kullanım amacına göre bireyin yalnızlık düzeyi değişebilmektedir. Facebook veya
twitter gibi sosyal medya türlerinde birden çok paylaşım özelliği olduğundan bireylerin bunlar
üzerinden güncellemeleri takip etmelerinin daha fazla zaman aldığı düşünülmektedir. Bu
nedenle kullanım süresi uzamaktadır. Bu noktada sürenin uzamasının fark edilmemesi, günlük
yaşam aktivitelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi gibi durumlar, bu durumun olumsuz
yansımaları olarak değerlendirilebilir.
Araştırmada ortaya çıkan bu bulguların yanı sıra araştırmanın bazı sınırlılıkları olduğu da ifade
edilebilir. Öncelikle araştırma tek bir üniversitede ve tek bir fakültede okuyan öğrenciler
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu durum sonuçlarının genellenebilirliği açısından bir sınırlılık
olabilir. Yine bu araştırmada bireylerin kendi kendilerini değerlendirmeleri ile dikkate alınan
ölçme araçları kullanılmıştır. Bu tür bağımlılıklarda sık karşılaşılan durumlardan birisi de
bireylerin kendilerini gizlemeleridir. Araştırmaya katılan bireylerin ölçme araçlarını dürüst bir
şekilde doldurdukları varsayılmıştır.
4.1.Öneriler
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak şunlar ifade edilebilir ki, sosyal medya gençler arasında
oldukça yaygın olarak kullanıldığından, sosyal medya kullanım amaçlarının gözden geçirilmesi
önemli bir nokta olarak algılanmaktadır. Günümüzde sosyal medya veri tabanları hızla
çoğalmaktadır. Zaman zaman biri diğerinin özelliklerini de barındırdığından birbiri yerine
kullanılabilen sosyal medya araçlarıyla karşılaşılmaktadır. Bireyin hangi sosyal medyayı ne
amaçla kullandığının farkında olması, öncelikle o medya türünde geçireceği zaman ve yapacağı
etkinliklerin verimliliği açısından önemlidir. Saplantı noktasında yapılan güncelleme
kontrolleri ve sık paylaşımlar amaçtan uzaklaşıldığının önemli göstergeleri sayılabilir. Bu
durum bireyin gereğinden fazla sosyal medyayı kullanması, gerçek yaşam faaliyetlerinden
uzaklaşması dolayısıyla sosyal çevresinin zarar görmesi sonuçlarını beraberinde getirecektir.
İkinci önemli nokta özellikle uzun süre sosyal medya kullanımı ile bireyin bu süreçte aldığı
psikolojik hazza ilişkindir. Bu tür ortamlarda ortaya çıkan psikolojik tatmin de bireyi gerçek
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yaşam ve gerçek ortamlardan uzaklaştırmaktadır. Bunun önüne geçmenin önemli yollarından
biri gerçek yaşam aktvitelerine daha fazla ağırlık vermek, ilgi ve becerileri gerçek yaşamda
değerlendirebilmektir. Sosyal medyanın bireye sağladığı anonim güvenlik, oradaki ilişki
biçimlerine de yansıyabilmekte, birey kendisini olduğundan daha farklı gösterebilmektedir. Bu
benlik farklılaşması gerçek yaşamdaki ilişkilere olumsuz bir biçimde yansıyabilmektedir. Yani
sosyal medyada çok takip edilen birisi, gerçek yaşamda aynı ilgiyi göremediğinde, daha fazla
sosyal medyaya yönelebilmektedir. Bunun önüne geçmek için bireyin gerçek benliği ile ideal
benliği arasındaki farkın önlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bireylerin yalnızlık gibi
olumsuz sonuçlarla karşılaşmaması için gerçek yaşamda daha aktif olması önemlidir.
Son olarak, olayın eğitim boyutuyla ilgili bazı önerilerde bulunmanın değerli olduğu
düşünülmektedir. Türkiye’de 2000’li yıllarda ortaya çıkan teknolojik değişimler, 2010 ‘lu
yıllardan itibaren teknolojik bağımlılık sorunlarını beraberinde getirmiştir. Herşeyden önce bu
tür teknolojilerin nasıl kullanılacağı küçük yaştan itibaren bireylere öğretilmelidir. Bu tür
teknolojileri yasaklamak yerine kullanım amaçlarını öğretmek, gelecek yaşamında bireyin bu
konuya olan bakış açısını belirlemesi açısından önemlidir. Bu nedenle ilköğretim müfredatına
mutlaka sosyal medya ile nasıl tanışılacağı eklenmeli, çocuklar rastgele değil, bilinçli olarak bu
tür ortamlarla tanıştırılmalıdır. Bu noktada eğitimcilere ve ailelere önemli görevler
düşmektedir.
Okullar bu konuda kendi politikalarını belirlemekle yükümlüdürler. Okul içinde çocukların bu
tür ortamlarda nasıl var olacakları, eğer sorun yaşarlarsa kimlerden ve nasıl yardım
isteyecekleri önceden belirlenen prosedürlerle hazırlanmalıdır. Öğretmenler bu konuda
öğrencilerine model olmalı, güncel örnekler ve yaşanan olumsuzluklar üzerinden, öğrencilerin
kademe ve gelişim seviyelerine uygun olarak çözümlemeler yapmalıdırlar. Aileler ise
çocuklarını bu tür teknolojilerle tanıştırırken, tehlikelerinin daha fazla farkında olmalı,
kontrollü bir tutum ve kararlı bir tavırla bu tür teknolojilerin nasıl kullanılacağı konusunda
çocuklarını bilinçlendirmelidirler. Yasak kültürü oluşturmak yerine kısıtlama yoluna gidilmeli,
bu sayede öğrencilerin ilgilerini gereksiz yere bu tür ortamlara aktarmalarının önüne
geçilmelidir.
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TELEVİZYON DİZİLERİNİN AİLELERE ETKİSİ ÖLÇEĞİ:
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Ahmet AKIN*
Esmanur KARAYEL**
Kübra LİMONCU***
İngilizce ve Türkçe Özetler örtüşmüyor. Tablolar yeniden düzenlenecek
Özet:
Bu çalışmanın amacı televizyon dizilerinin aileler üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek için
Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkileri Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlilik ve güvenilirliğini
incelemektir. Araştırma 71’i erkek, 131’i kadın olan 202 yetişkin birey üzerinde
yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde televizyon dizilerinin toplum üzerinde çeşitli
etkilerine ilişkin literatür incelenmiş ve sonuçta 14 maddelik bir madde havuzu
oluşturulmuştur. 14 maddelik denemelik ölçek formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk
gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek
lisans öğrenci grubuyla gramer, anlaşılabilirlik, kültür yapısına uygunluk noktalarında
incelenmiştir. Sonuçta ilk 5 maddenin birinci alt boyutu, diğer 9 maddenin ikinci alt boyutunu
kapsadığı 14 maddelik form elde edilmiştir. Ardından uygulama formu geçerlik ve güvenirlik
analizlerinin yapılması amacıyla ilgili çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği
için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 33,75 ve %16,96’sını
açıklayan ve öz-değeri 4,7 ve 2,3 olan iki alt boyutlu (Sosyal etkiler, bireysel etkiler) ve 14
maddelik bir ölçme aracı oluşturulmuştur. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .819
olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri birinci boyutta .62 ile .77 arasında, ikinci alt
boyutta .68 ile .76 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik
katsayıları birinci boyut için .77, ikinci boyut için .87, ölçeğin bütünü için .84 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları birinci alt boyut için
.53 ile .61 ikinci alt boyut için .50 ile .66 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Televizyon
Dizilerinin Ailelere Etkileri Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Televizyon, Geçerlik, Güvenirlik
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THE EFFECTS OF TELEVISION SERIES ON FAMILIES: THE STUDY OF VALIDITY AND
RELIABILITY
Abstract:
The purpose of this research is to develop The Effects Of Televısıon Serıes On Famılıes Scale
and to examine its reliability and validity values. The study was conducted on 202 people. The
Effects of Television Serıes on Families Scale is rated on a five-point Likert-type. Structural
validity of the scale was examined by exploratory factor analysis. Reliability of the scale was
examined by Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability
analyzes of the scale were performed with SPSS 20 package programs. The EFA demonstrated
that the 14 items loaded on two factors and the amount of total variance explained by one
factor was 50,70%. Factor loadings ranged from .62 to .77. Cronbach Alpha internal
consistency coefficient was .84. These findings demonstrated that this scale may be used as a
valid and reliable instrument.
Key Words: Television, validity, reliability
1. GİRİŞ
Televizyon ve diğer teknolojik kitle iletişim araçları bireylere ve toplumlara çok faydalı
katkılar sunmasının yanı sıra bu araçların kötüye kullanımı sonucunda birer kültürel ve sosyal
dezenformasyon aracı olarak kullanılabileceği gizlenemez bir gerçektir. Son yıllarda popüler
kültürün de etkisiyle televizyon dizilerinin ahlaki, sosyal ve kültürel yozlaşma ve
yabancılaşmanın ortaya çıkmasında etkisinin büyük olduğu görülmektedir. Bu programlar
aracılığıyla genç nesil kültürüne duyarsızlaşmakta, bir dizi ahlaki zafiyet sergilemekte ve
geçmişiyle bağını koparabilmektedir. Aynı zamanda alkol, uyuşturucu, saldırganlık ve aldatma
gibi bir çok sosyal veba da bu diziler aracılığıyla genç nesillere enjekte edilmektedir. Bu
nedenle televizyon dizilerinin gençlerde, aile içi ilişkilerde ve toplumda yaratabilecekleri olası
bu tür problemleri değerlendirebilecek ölçme araçları son derece önemlidir. Bu araştırmanın
amacı Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkisi Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini
incelemektir.
2. YÖNTEM
Çalışma Grubu: Araştırma 71’i erkek, 131’i kadın olan 202 yetişkin birey üzerinde
yürütülmüştür.
Madde Havuzu: Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle 14 maddelik bir madde havuzu
oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve TV dizileri etkilerini ölçüp ölçmediği
noktalarında incelenmiş ve sonuçta 14 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. TV Dizileri
Etkileri Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi
bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte dizilerin sosyal etkileri ve bireysel etkileri şeklinde iki
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alt ölçek bulunmaktadır. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Yüksek puanlar
yüksek düzeyde televizyon dizilerinin olumsuz etkilerini göstermektedir. Uygulamaya
başlamadan önce denemelik form incelenmiş ve yazım ve alan uygunluğu açısından gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
İşlem: Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır.
Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla yapı geçerliği kapsamında açımlayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile
incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır.
3. BULGULAR
Madde Analizi: Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları birinci alt boyut için
.53 ile .61 ikinci alt boyut için .50 ile .66 arasında sıralanmaktadır. Bulgular Tablo 1’de ve 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkisi Ölçeği birinci alt boyut Düzeltilmiş Madde
Toplam Korelasyon Katsayıları
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Tablo 2. Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkisi Ölçeği ikinci alt boyut Düzeltilmiş Madde Toplam
Korelasyon Katsayıları

Yapı Geçerliği: Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkisi Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan
açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 33,75 ve %16,96’sını açıklayan ve özdeğeri 4,7 ve 2,3 olan iki alt boyutlu (Sosyal etkiler, bireysel etkiler) ve 14 maddelik bir ölçme
aracı elde edilmiştir. Ölçekte yer alan iki boyuta toplanan maddelerin içerikleri incelendiğinde
birinci boyutta yer alan beş maddenin daha çok sosyal faktörlerle ilişkili olduğu görülmüş ve
bu boyut sosyal etkiler olarak adlandırılmıştır. İkinci boyutta yer alan dokuz maddenin
içerikleri incelendiğinde bu maddelerin daha çok bireysel faktörlerle ilişkili olduğu görülmüş
ve bu boyut bireysel etkiler olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı
.819 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri birinci boyutta .62 ile .77 arasında, ikinci alt
boyutta .68 ile .76 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin faktör yükleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkisi Ölçeği’nin Faktör Yükleri
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Güvenirlik: Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkisi Ölçeği’nin faktör yükleri güvenirliği için iç
tutarlık katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları birinci
boyut için .77, ikinci boyut için .87, ölçeğin bütünü için .84 olarak bulunmuştur.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin iki boyutlu
bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular ölçeğin yeterli
düzeyde geçerlik ve güvenirlik ölçülerine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Madde-toplam
korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri ölçülen
özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği dikkate alındığında (Büyüköztürk, 2004), ölçeğin
madde toplam korelasyonlarının yeterli olduğu ifade edilebilir.
Ölçeğin iç-tutarlılık güvenirlik katsayısı testte yer alan maddelerin birbirleri ile tutarlı,
dolayısıyla iç tutarlık anlamındaki güvenirliğin yüksek olduğunu kanıtlamaktadır.
Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu
(Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin güvenirlik düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir.
Bu bulgulara dayanarak Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkisi Ölçeği’nin aile danışmanlığı,
psikoloji ve eğitimde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
5. KAYNAKÇA
Büyüköztürk, Ş. (2004), Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
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ERGENLERİN EBEVEYNLERİNİN YETERLİLİĞİNE YÖNELİK ALGILARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK
VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Ahmet AKIN*
Kübra LİMONCU**
Esmanur KARAYEL***
İngilizce ve Türkçe Özetler örtüşmüyor. İngilizce Başlık YOK

Özet
Bu araştırmanın amacı Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları Ölçeği’ni
geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 69’u erkek, 182’si kadın olan
251 ergen birey üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde ebeveyn yeterlilik
becerileri ile ilişkili literatür incelenmiş ve sonuçta 20 maddelik bir madde havuzu
oluşturulmuştur. 20 maddelik denemelik ölçek formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk
gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek
lisans öğrenci grubuyla gramer, anlaşılabilirlik, ergen yaş grubunun anlayabileceği seviyede
sorular olması ve ebeveyn yeterliliğini ölçüp ölçmediği noktalarında incelenmiş. Sonuçta 18
maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Ardından nihai uygulama formu geçerlik ve
güvenirlik analizlerinin yapılması amacıyla ilgili çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı
geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %53,06’sını
açıklayan, öz-değeri 9,55 olan tek boyutlu ve 18 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde
edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör
yükleri .59 ile .83 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95
olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .54 ile .79
arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları
Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Ebeveyn yeterliliği, geçerlik, güvenirlik

Abstract: The purpose of this research is to develop Percevied Parental Efficacy in Adolescents
Scale and to examine its reliability and validity values. The study was conducted on 251 young
people. The scale is rated on a five point Likert-type. Structural validity of the scale was
examined by exploratory factor analysis. Reliability of the scale was examined by Cronbach
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alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability analyzes of the scale
were performed with SPSS 20 package programs. The EFA demonstrated that the 18 items
loaded on one factor and the amount of total variance explained by one factor was 53,06%.
Factor loadings ranged from .59 to .83. Cronbach Alpha internal consistency coefficient was
.95. These findings demonstrated that this scale may be used as a valid and reliable instrument.
Key Words: Parental efficiency, validity, reliability

1.GİRİŞ
Ergenlerin ebeveynlerine yönelik algıları onlarla kuracakları iletişim ve aile aidiyeti açısından
son derece önemlidir. Anne ve babalarını kendilerinin ihtiyaçlarını gideren, zor zamanlarında
yanlarında olduğunu düşünen ve ebeveynleri tarafından anlaşıldığını hisseden ergenlerin anne
ve babalarına yönelik tutumları ve aile bağları güçlü olmaktadır. Ancak bazı durumlarda
ergenler ebeveynlerini her derdine derman ve her sorunlarının çözümüne yardımcı olabilecek
bir güç olarak görebilmektedir. Bu tür durumlarda aksi bir yaşantı ile yüzleşildiğinde ebeveyne
güven kaybı yaşanabilmektedir. Bu nedenle ergenlerin ebeveynlerinin yeterliliğine yönelik
algılarını geçerli ve güvenilir biçimde değerlendirmek son derece önemlidir. Bu araştırmanın
amacı Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları Ölçeği’nin geçerlik ve
güvenirliğini incelemektir.
2.YÖNTEM
2.1.Çalışma Grubu
Yaşları 12-20 yaş arasında değişen, 69’u erkek 182’si kadın olmak üzere 251 ergen bireyle
yürütülmüştür.
2.2.Madde Havuzu
Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde ebeveyn yeterlilik becerileri ile ilişkili literatür incelenmiş ve
sonuçta 20 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 20 maddelik denemelik ölçek formu;
sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında
çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek lisans öğrenci grubuyla gramer, anlaşılabilirlik, ergen yaş
grubunun anlayabileceği seviyede sorular olması ve ebeveyn yeterliliğini ölçüp ölçmediği
noktalarında incelenmiş. Sonuçta 18 maddelik uygulama formu elde edilmiştir.
2.3.İşlem
Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik
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katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile
yapılmıştır.
3.BULGULAR
3.1.Madde Analizi
Tablo 1’de Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları Ölçeği’ne ait düzeltilmiş
madde toplam korelasyon katsayıları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde ölçeğin düzeltilmiş
madde toplam korelasyon katsayıları .54 ile .79 arasında sıralandığı görülmektedir.

1371

3.2.Yapı Geçerliği: Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları Ölçeği’nin yapı
geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %53,06’sını
açıklayan, öz-değeri 9,55 olan tek boyutlu ve 18 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde
edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör
yükleri .59 ile .83 arasında değişmektedir. Faktör yükleri Tablo 2’de yer almaktadır.
3.3.Güvenirlik: Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları Ölçeği’nin güvenirliği
için Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç
tutarlık güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur.
4.SONUÇ
Bu çalışmada Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları Ölçeği’nin geliştirilmesi
ve geçerlik güvenirlik incelemelerinin yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için
açımlayıcı faktör analizi yapıldığında ölçeğin 18 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçme aracı
olduğunu görülmüştür. Ölçeğin faktör yüklerinin .30 ölçütünü karşıladığı ve ölçeğin yapı
geçerliğinin sağlandığı söylenebilir (Büyüköztürk, 2004).
Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısına bakılmış ve bu katsayının
.70 ölçütünü sağladığı görülmüştür (Tezbaşaran, 1996). Bununla birlikte gelecek
araştırmalarda ölçeğin test tekrar test güvenirliği incelenebilir. Son olarak ölçeğin düzeltilmiş
madde toplam korelasyon katsayılarının .30 ve üzerinde olduğu saptanmıştır.
Bu sonuçlara dayanarak Ergenlerin Ebeveynlerinin Yeterliliğine Yönelik Algıları Ölçeği’nin
psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, aile danışmanlığı gibi alanlarda kullanılabilecek
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
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BOŞANMA KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK
Prof. Dr. Ahmet AKIN*
Belkıs GÜNEŞ KAHRİMAN**
ÇALIŞMANIN GENİŞLETİLMESİ GEREKİYOR
ÖZET
Bu araştırmanın amacı Boşanma Kaygısı Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini
incelemektir. Çalışma yaşları 20 ile 50 ve üstü arasında değişen, 141’i kadın, 69’u erkek olan
toplam 210 kişi üzerinde yürütülmüştür. Boşanma Kaygısı Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum”
ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçeğin
yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile
yapılmıştır. Boşanma Kaygısı Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi
sonucunda toplam varyansın %45’ini açıklayan, öz-değeri 9,5 olan tek boyutlu ve 21
maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı
.91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .38 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Cronbach
alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları .37 ile .81 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Boşanma Kaygısı
Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Boşanma Kaygısı, Geçerlik, Güvenirlik

DIVORCE ANXIETY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY
Abstract
The aim of this study is to develop the divorce anxiety scale and to examine its validity and
reliability. The study was performed on a total of 210 people, who are 141 women and 69 men,
between the ages of 20 and 50 years and older. The divorce anxiety scale has a Likert-type
rating of 5 points, Scale 1 “absolute disagreement” and 5 “absolute agreement”. The construct
validity of the scale was examined by exploratory factor analysis, and reliability was evaluated
by the Cronbach alpha reliability coefficient for internal consistency. Validity and reliability
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analyze were performed by using the SPSS 20 package program. As a result of the exploration
factor analysis applied to the construct validity of the divorce anxiety scale, a one-dimensional
instrument with 21 items and an eigenvalue of 9.5 was obtained, accounting for 45% of the
total variance. The KMO sampling coefficient of the scale is 91. The factor values of the scale
are between 38 and 84. The Cronbach alpha reliability coefficient for internal consistency was
94. The corrected correlation coefficients for the total sum of the elements of the scale are
between 37 and 81. These results demonstrate that the divorce anxiety scale is a valid and
reliable measurement tool.
Keywords: Divorce anxiety, validity, reliability

Giriş
Gerek sosyal gerekse kültürel bir dizi faktörden dolayı bazı durumlarda bireylerin mutsuz
olsalar dahi boşanmaktan kaçınmakta olup, evliliği sağlıklı doyum halinden çıkmasına rağmen
ısrarla bu müesseseyi sürdürme yönünde davranış sergilemekte oldukları gözlemlenmektedir.
Bu durum evlilikten elde edilen doyumun azalmasına, evli çiftlerin sağlıksız ilişki örüntüleri
sergilemesine ve ileri durumlarda çocukların ruh sağlığının zedelenmesine yol açabilmektedir.
Salt kaygıdan kaynaklanan bir boşanmayı erteleme düşüncesi bu yönüyle sağlıksız bir aile
ortamının sürdürülmesine neden olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı Boşanma Kaygı
Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
Yöntem
Çalışma Grubu: Çalışma yaşları 20 ile 50 ve üstü arasında değişen, 141’i kadın, 69’u erkek
katılımcı olmak üzere 210 kişi üzerinde yürütülmüştür.
Madde Havuzu: Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle 25 maddelik bir madde havuzu
oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve boşanma kaygısını ölçüp ölçmediği
noktalarında incelenmiş ve sonuçta 21 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Boşanma
Kaygısı Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi
bir derecelendirmeye sahiptir. Denemelik form incelenmiş ve yazım ve alan uygunluğu
açısından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
İşlem: Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç
tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket
programı ile yapılmıştır.
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Bulgular
Madde Analizi: Tablo 1’de Boşanma Kaygısı Ölçeği’ne ait düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayıları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayıları .37 ile .81 arasında sıralandığı görülmektedir.

Tablo 1. Boşanma Kaygısı Ölçeği Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon Katsayıları

no

Düzeltilmiş
madde toplam
korelasyonu

Madde
silindiğinde
Cronbach
alfa

1

,624

2

no

Düzeltilmiş
madde toplam
korelasyonu

Madde
silindiğinde
Cronbach alfa

,932

12

,692

,931

,618

,932

13

,614

,932

3

,506

,934

14

,366

,937

4

,514

,933

15

,721

,930

5

,571

,932

16

,702

,930

6

,589

,931

17

,681

,931

7

,662

,934

18

,602

,932

8

,546

,935

19

,752

,930

9

,450

,932

20

,811

,928

10

,594

,931

21

,748

,930

11

,687

,931

Madde

Madde

Yapı Geçerliği: Boşanma Kaygısı Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör
analizi sonucunda ölçeğin iki boyutlu bir yapı sergilediği görülmüştür. Ancak bu çalışmada tek
boyutlu bir ölçme aracı elde edilmek istendiğinden veriler faktör analizinde tek boyutla
sınırlandırılmıştır. Bu analiz sonucunda toplam varyansın %45’ini açıklayan, öz-değeri 9,5 olan
tek boyutlu ve 21 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem

1376

uygunluk katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .38 ile .84 arasında
değişmektedir. Faktör yükleri Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 2. Boşanma Kaygısı Ölçeği Faktör Yükleri
Madde no

Faktör Yükü

Madde no

Faktör Yükü

1

,666

12

,740

2

,648

13

,674

3

,534

14

,382

4

,554

15

,774

5

,624

16

,754

6

,649

17

,725

7

,713

18

,627

8

,572

19

,799

9

,473

20

,838

10

,653

21

,798

11

,726

Güvenirlik: Boşanma Kaygısı Ölçeği’nin güvenirliği için Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik
katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .94 olarak
bulunmuştur.
Tartışma
Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapıldığında ölçeğin 21 maddeden oluşan
tek boyutlu bir ölçme aracı olduğu ve faktörü yüklerinin .30 değerinin üzerinde olduğu
görülmüştür. Bu nedenle ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı söylenebilir. Ancak gelecek
araştırmalarda boşanma kaygısı kavramıyla ilişkili ölçekler ile bu çalışmada geliştirilen ölçek
arasındaki ilişkiler incelenerek ölçeğin uyum geçerliği araştırılabilir.
Ölçeğin güvenirlik çalışması için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısına bakılmış ve bu katsayının
.70 ölçütünü sağladığı görülmüştür. Bununla birlikte gelecek araştırmalarda ölçeğin test tekrar
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test güvenirliği incelenebilir. Son olarak ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayılarının .30 ve üzerinde olduğu saptanmıştır.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ait tüm bu bulgular incelendiğinde Boşanma Kaygısı
Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve konuyla ilgili yapılacak araştırmalarda
kullanılabileceği söylenebilir.

Kaynakça
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Yayınları, Ankara.
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İNSAN HAKLARI HUKUKU KAPSAMINDA AZINLIK HAKLARININ ÖNEMİ VE MAKEDONYA
ANAYASASINDAKİ YERİ
Azam KORBAJRAM*
ÖZET
Özellikle 1789 Fransız Bildirgesiyle birlikte batılı devletler insanın insan olmasından ötürü
saygı duyulması gerekliliğinin üstünde durmuş ve insan hakları konusunu uluslararası hukuk
ve iç hukuk yollarının ortaya koymuş olduğu mekanizmalarla koruma altına almaya
başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla birlikte insan
hakları daha da genişletilmiş ve konumuz itibarıyla üzerinde durmakta faydalı olacağını
düşündüğümüz azınlık hakları da önemli ve koruma altına alınmaya başlayan haklar grubunu
ifade etmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında yaşanan savaşlar sonrası meydana gelen sınır
değişiklikleri, diğer milletlere mensup grupların başka devletlerin egemenliği altında yaşama
zorunluluğuyla azınlık hakları ve bu hakların korunması daha bir önem arz etmektedir. NATO
ve Avrupa Birliği aday ülkesi konumunda olan Makedonya Cumhuriyetinde de durum farklı
sayılmamakla birlikte, birçok farklı ulus ve farklı dine mensup grupların yaşadığı multietnik
toplum yapısını ifade etmektedir. 1974 Sosyalist Makedonya Anayasasının özgürlükçü
ruhundan sonra 1991 yılı Bağımsız Makedonya Cumhuriyeti Anayasasının toplumun geneline
hitap etmeyen ulus-devlet yapısı ve ögörülen Anayasal Değişiklikler ışığında atılan adımları ve
bunların topluma yansıması makalenin inceleme konusunu teşkil etmektedir. Ayrıca söz
konusu hakların devlet tarafından tanınması ve koruma mekanizmalarının öngörülmesi ve
uygulanmasının son derece önemli olduğu aşikardır.
Anahtar kelimeler: İnsan Hakları, Azınlık Hakları, Makedonya’da Azınlıklar, Makedonya
Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa Birliği.

THE IMPORTANCE OF MINORITY RIGHTS AND ITS PLACE IN THE
MACEDONIAN CONSTITUTION IN SCOPE OF HUMAN RIGHTS LAW
Abstract
Especially with the French Declaration in 1789, the western states emphasized the need to
respect human beings because of their human values and began to take human rights issue
under the protection of international law and public law more seriously. Upon the
establishment of the United Nations after the Second World War, the issues in relation to
human rights have been further expanded, not to mention, the rights of minorities which is
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considered to be an important subject in representing the rights in general. It is worth
mentioning that this topic has gained more importance as the time went by and therefore
received more protection. Due to border changes, especially after the wars in Europe, minority
rights and the protection of these rights have gained more importance by being under the
influence of other national groups which were left with no solution but to live under the
sovereignty of other states. In the Republic of Macedonia, which is a candidate country for
NATO and the European Union, the situation is not different, apart from the difference in the
multiethnic social structure of many different nations and religions. After the libertarian spirit
of the Socialist Macedonia Constitution in 1974, the constitutional changes and the nationstate structure of the Constitution of the Independent Republic of Macedonia in 1991, the
general public were not addressed, as well as the steps taken in the light of the foreseen
constitutional amendments. Thus, this article focuses on how this reflects on society. It is also
clear that the recognition of these rights by the state and the anticipation and implementation
of protection mechanisms are extremely important.
Keywords: Human Rights, Rights of Minorities, Minorities in Macedonia, Constitution of the
Republic of Macedonia, European Union.

1. AZINLIK HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ, TASNİFİ ve ULUSLARARASI HUKUKLA
KORUNMASI
1.1. Tarihsel Gelişim Süreci
Her geçen gün daha da gelişen azınlık hakları kavramı nispeten yeni bir kavram olmakla
birlikte, XVI. yüz yılda’ki Reforma hareketinden bu yana kullanılmaya başlanmıştır. Antik
Yunan ve Roma Çağlarına bakıldığında doktrinde iki görüşün yer aldığı söylenebilir. Birinci
görüşe göre, azınlık kavramı diye bir kavramdan söz edilmemekte, özgür insanlardan oluşan
yurttaşlar kavramı ve az sayıda bulunan yurttaş olmayan yani yabancıları ve köleleri kapsayan
kavramlar söz konusu olduğunu, kısacası, o dönemde, sınıfsal açıdan bir ayırımdan söz edilse
de, azınlık ve çoğunluk ayırmı yapılmadığını savunmaktadır (Oran, 2004: 17).
Bu düşünceye karşı düşünce, azınlıkların Antik çağlardan beri hep varolduğunu, buna delil
olarak toplumdaki yapı ve sınır değişikliklerin mevcudiyetini göstermektedir. Roma örneğinde
(yabancılar ve köleler) görüldüğü üzere azınlıkların İmparatorluklarla özdeşleştiği hususu
tarihsel süreç içerisinde bir vakıa olmakla birlikte, günümüzde modernite ve Fransız
Devrimiyle beraber ulus-devletleri ile azınlıklar arasında benzer bir ilişkinin ortaya çıktığı ve
Avrupa kıtasında yaşanan din savaşlarından dolayı konunun uluslararası boyutta ele alındığını
ifade etmektedir (Tunç, 2004: 147).
Orta Çağa bakıldığında, o dönemde de azınlık kavramının kullanılmadığı görülmektedir. Orta
Çağ Avrupası, siyasal bakımdan tam bir parçalanmış, Kilise her bakımdan tek sığınılacak yer
olduğu için yani yaşamın dini merkezli olmasından dolayı, bu dönemde, dinsel açıdan güçlü ve

1380

tam bir dinsel bütünlük yaşanmıştır. Bu dinsel bütünlük içerisinde Yahudiler fiilen azınlık
grubunu teşkil ediyor ise de, seslerini duyuracak güçte olmadıkları için ve tamamen
dışlandıklarından dolayı azınlık olarak algılanıyor, yanlızca aşağılanıyorlardı (Oran, 2004: 18).
XVI. yüzyıla gelindiğinde özellikle İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde millet oluşumuyla
dünya genelinde ilk azınlık kavramı dini azınlık olarak ortaya çıkmaktadır. 1572 yılında
Barthelemy gecesi yaşanmış ve Fransa’daki Katolikler, Protestanları yoketmek amacıyla
harekete geçerek, Lion ve Bordeaux şehirlerinde Protestanlara saldırmışlardır. Dönemin
Fransa Kralı IV. Henry, Protestanları koruma amacıyla Nantes Fermanı’nı çıkartacak ve bu
Fermanla birlikte Protestanlara kiliselerini inşa etme, papazlarının eğitim alabilme,
vatandaşlık gibi birtakım hakları kapsıyordu. Bu olay tarihte ilk defa Kral Fermanıyla dini
azınlık grubun tanındığı ve koruma altına alındığı görülmektedir. 1685’te XIV. Ludwig’in
Fontainbleau Fermanıyla Nantes Fermanı iptal edilip, Protestanlara verilen tüm haklar geri
alınacaktır (Oran, 2015: 19).
Ayrıca, bu dönemde ilk olarak azınlık hakları dini ibadetlerini yapma özgürlüğü (cuius regio
illius religio) kapsamında ele alınmıştır. 1648 Westfalya Barışı ve sonraki dönemden itibaren,
bireyin devlet karşısında önem kazanması Fransız Devrimi ile güçlenmiş ve temel bir siyasal
görüş haline gelmiştir. Dini azınlık kavramı yerini etnik azınlık kavramına bırakmış ve XIX.
yy.’a kadar bu durum devam etmiştir. Ulus devlet unsurunun etkisiyle bireylere önce devlet
otoritesi karşısında anayasal koruma güvenceleri tanınmıştır. İç hukukta bireylere sağlanan
güvencelerin giderek devletler hukuku alanına da yansımaları olmuştur. Bu yansıma önce XX.
yüzyıl başlarından itibaren ikili antlaşmalar yoluyla savaş hukuku alanında görülmektedir.
Daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) ile beraber özellikle azınlıkların korunması konusu
devletler hukukunun önemli konuları arasına girmiştir (Doğan, 2008: 261).
Azınlık haklarının kurumsallaşması II. Dünya Savaşından sonra BM’nin kurulmasıyla birlikte
olmuştur. 1990’ların ilk yarısında azınlıkların korunması için özel standartların meydana
getirilmesi gündeme gelmiş ve bu doğrultuda adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu dönemde
Avrupalı devletler arasında iki farklı görüş egemen olmuştur. İlki, Almanya ve Avusturya gibi
devletlerin benimsediği azınlıklara uluslararası alanda kolektif haklar tanımak, ikincisi ise
Fransa ve Yunanistan gibi devletlerin savunduğu ülkesel bütünlük ve siyasi istikrarın öneminin
öne çıkartılarak azınlık haklarının ikincil konumunun sürdürülmesi ve azınlık meselelerinin iç
siyaset alanında tutulmasıdır (Taşdemir ve Saraçlı, 2007: 28-29).
BM’de azınlık haklarıyla ilgili temel belge 1976’da yayınlanan Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi ile olmuştur. İlk defa insan hakları kavramının dışına çıkılmış azınlık haklarından
da söz edilmeye başlanmıştır (http://www.un.org/en/universal-declaration-humanrights/index.html). Avrupa Birliğine (AB) bakıldığında, Avrupa Komisyonu’nun azınlık hakları
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konusunda yapmış olduğu en önemli çalışma olan ve temel standartları belirleyen 1998 yılında
yürürlüğe giren Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı olmuştur. Bir diğer kaynak ise Şubat
1998’den beri geçerli olan Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’dir. Bu
sözleşmede; eşitlikten, azınlık grubun kültürel mirasının korunmasından, asimilasyonun
yasaklanmasından, barışçıl amaçlarla toplanmadan, ifade ve düşünce özgürlüğünden, dilini,
dinini koruma ve geliştirme hakkına dek pek çok hak tanınmıştır. Ayrıca, azınlık hakları
konusunda faaliyet gösteren ve azınlık hakları standartlarının yerleştirilmesinde anahtar rol
üstlenen bir diğer örgüt ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’dır (AGİT). AGİT de Avrupa
Komisyonu gibi 1990’lar öncesinde insan hakları konusuna öncelik vermiş ve 1990’larla
beraber azınlık hakları konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Örgüt azınlık grup
üyelerinin yaşadıkları ülkelerde baskı görmesini engelleyerek, azınlık ve çoğunluk arasındaki
çatışmaları azgari düzeye indirmeyi hedeflemiş ve azınlıklara yönelik devlet politikalarını
formüle etmeye yoğunlaşmıştı (Yılmaz, 2015: 109-122).
İnsan hakları ve azınlık hakları konusunda katılımcı devletleri gerekli tüm hukuki tedbirleri
alma, ilgili uluslararası belgeleri uygulama ve devletlerin iç hukuklarında bulunan hakların
uygulanmasının sağlanması konusunda sorumlu tutan 1989 Viyana Sonuç Bildirgesi ile
başlayarak, AGİT azınlıkların korunması ile ilgili birçok belge bulunmaktadır (Wright, 1996:
197).
Aslında azınlık hakları konusunda AGİT standartlarını oluşturan bu belgelerin yasal
bağlayıcılığı olmadığı için haliyle etkisi de kısıtlı kalmakta ve tavsiye boyutunu aşamamaktadır.
Tüm bu belgelerin yanında en önemlisi Azınlıklar konusunda AGİT bünyesinde kurulan Ulusal
Azınlıklar Yüksek Komiserliği AGİT üye ülkelerinde potansiyel çatışmaları saptamak ve
devletler ile azınlık grupları için erken uyarı stratejileri geliştirmek üzere 1992 yılında
kurulmuştur (Michael, 2003: 689).
Komiserlik doğrudan icra mekanizmasından ziyade, çatışmaları önleme ve arabuluculuk
görevlerini üstlenen diplomatik bir araç olarak tasarlanmıştır. (Yılmaz, 2015: 109-122).
Azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunmasına yönelik uluslararası insan hakları
belgelerinin etkili bir biçimde uygulanmasını ve ciddi bir biçimde güvence altına alma
ihtiyacını kabul ederek, Birleşmiş Milletler, Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135
sayılı Kararıyla, Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıkların Korunmasına dair Bildiri’yi
yayınlamıştır. Bildiri, azınlıkların korunması, azınlıklara mensup olan kişilerin hakları,
örgütlenme özgürlüğü hakları kullanmaktan ötürü zarara uğramama, devletler tarafından
alınacak tedbirler, ulusal politikalar ve planlar, bilgi alışverişi ve güven-artırma, İşbirliği yapma
ödevi, Devletlerin egemen eşitliği, ülke bütünlüğü ve siyasal bağımsızlıklarına dair prensiplerin
korunması ve BM’nin rolü başlıklarıyla 9 maddeden oluşmaktadır.
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1.2. Uluslararası Hukuk Açısından Azınlık Kavramı
1930’da Uluslararası Adalet Divanı’nın önerdiği ve daha sonraki tanımlara kaynaklık edecek
azınlık tanımının ardından kabul gören BM Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması
Alt Komisyonu Raportörü Francesco Capotorti’nin 1978 yılında önerdiği tanımıdır. Bu tanıma
göre: “Azınlık, bir devletin nüfusunun geri kalanına göre sayısal olarak az olan, egemen konumda
bulunmayan, -o devletin vatandaşı olan- üyeleri, nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya
da dilsel özelliklere sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya
yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanışma duygusu gösteren gruptur” (Capatorti, 1979: UN
Document E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1) (Kurubaş, 2004: 17).
Azınlıklar onları toplumdan ayıran kimlik özelliklerine göre tasnif edilmektedirler. Dinsel
azınlıklar, dilsel azınlıklar, etnik azınlıklar ve ulusal azınlıklar olarak ifade edilmektedirler
(Pazarcı, 1990: 182).
Bu kavramlar içinde içinde izaha en fazla muhtaç olanı ulusal azınlıklardır. Bu kavram,
Avrupa’ya özgü bir kavram olup – Avrupa Komisyonu (AK) Asamblesi’nin yaptığı tanımdan da
anlaşılacağı gibi - bir devlet ülkesinde yaşayan ve orada çoğunluğu oluşturan bir ulusun
üyelerinden bazılarının, bir başka devlet ülkesinde azınlık durumunda olmasını ifade eder. Başka
bir ifadeyle, ulusal azınlık, kendisini devletleşmiş bir başka ulusun parçası olarak gören azınlık
grubudur. Almanya’daki Danimarkalılar buna tipik örnektir. Azınlık hakları, çoğulcu ve
demokratik toplumlarda eşitlik ilkesinin tam ve etkili biçimde gerçekleşmesi için azınlıklara
verilen negatif hakların (herkese tanınan genel hakların) dışındaki pozitif hakları (dezavantajlı
gruba tanınan özel haklar) içermektedir. Azınlıklara ilişkin uluslararası belgelere bakıldığında,
bir azınlık için üç temel hakkın olduğu görülür. Birincisi, azınlık grubu olarak varolma hakkıdır.
İkincisi, eşitlik ve ayrım gözetmeme (diskriminasyon) hakkıdır. Diskriminasyonun yasaklanması
genel olarak BM Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi 7. madde (1948), Kişisel ve Siyasal
Haklar Sözleşmesi 26. Maddesi (1966), BM Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Ortadan
Kaldırılması Sözleşmesi (1965) bu konuda teorik çerçeveyi çizmektdir. Üçüncüsü ise, azınlık
kimliğinin tanınması ve kimlik unsurlarının yaşatılması, geliştirilmesi hakkı ve mensubiyet hakkı
(Belonging). Öğretide başka tasnifler de mevcut olmakla birlikte kapsam özde benzerdir
(Фрчкоски, 2005: 272-273).
Devletlerin bu konudaki temel ve asgari yükümlülüğünü bu hakların azınlık hakları olarak
tanınmasıdır. Devletler, azınlık haklarının kullanımında olumsuz müdahalelerden kaçınmanın
yanı sıra, tüm bu hakların kullanılmasını kolaylaştıracak gerekli önlemleri almakla, hatta bu
hakların kullanımını destekleyerek teşvik etmekle de yükümlüdürler. Dolayısıyla gelinen
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aşamada, devletlerin edilgen tutumuna karşı çıkarak, azınlık haklarının temel uygulayıcısı
olması istenmektedir (Tunç, 2004: 6-12).

2. MAKEDONYA CUMHURİYETİ
MEVCUDİYETİ

ANAYASAL

DÜZENİNDE

AZINLIK

HAKLARININ

2.1. 1991 Anayasasının Azınlıklara Yaklaşımı ve Mevcut Düzen
Kasım 1991 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Yugoslavya Federasyonundan ayrılıp
bağımsızlığını ilan ederek yeni Anayasayı kabul etmiştir. Bu Anayasanın giriş bölümünde
devlet “tarihsel olarak Makedonların ulusal devleti” olarak tanımlanmış, Arnavutlar, Türkler ve
diğer milliyetlerin etnik Makedon ulusu ile eşit hakları olduğu vurgulanmıştır, yani 1789
Fransız Devrimiyle meydana gelen Ulus-Devlet anlayışı çerçevesinde Makedon ulusu devletin
kurucu unsurunu teşkil etmektedir.
Halbuki, Yugoslavya Federasyonu bünyesinde Sosyalist Makedonyasında yürürlükte olan 1974
tarihli son Anayasada geçen Makedon milliyetinin yanı sıra “Türk ve Arnavut kurucu milliyet”
ifadeleri yer almaktaydı (Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası, Resmi Gazete, 25 Şubat
1974, s. 112).
Bu Anayasal değişiklik sonrasında 1974 Sosyalist Makedonya Anayasasında Makedon ulusu ile
eşit haklara sahip kurucu milliyet olan Türkler ve Arnavutların 1991 Bağımsız Makedonya
Anayasası ile tüm meşru haklarını kaybettikleri görülmektedir. Kabul edilen Anayasa tam da
ulus devlet ilkesine göre tasarlanmış olup devletin yönetim kademeleri başta olmak üzere
Makedon ulusu her açıdan baskın etnik unsur olmaktadır. 1991 yılında kabul edilen yeni
Cumhuriyetin ilk Anayasası’nın birkaç maddesi önemle üzerinde durulması gereken
hususlardır. Öyle ki, 7. maddesine göre, milliyet mensuplarının, Üsküp Merkez Belediye
sınırları hariç, çoğunlukta yaşadıkları il ve ilçelerde kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde,
kendi anadil ve alfabelerini Makedon dili ve Kiril alfabesiyanı sıra, resmi olarak
kullanabilecekleri düzenlenmiştir.
Anayasanın 8. maddesinde ise, milliyetlerin etnik, kültürel, dilsel ve dinsel kimliklerinin
Makedonya Cumhuriyeti tarafından garanti altına alındığı belirtilmekte ve 48. maddesinde ise
milliyetlerin kendi kimlik ve milli özelliklerini serbestçe ifade edebilme, koruma ve ilerletme,
bu amaçlar doğrultusunda kültür ve sanat dernekleri, ilmi ve diğer kurumları kurabilme, kendi
dillerinde eğitim verilecek ilk, orta ve lise seviyesinde okullar kurma haklarına sahip oldukları
ifade edilmektedir.
Kamu kurumlarında Arnavutların temsil oranlarının nüfuslarına kıyasla düşük olması,
Arnavutça eğitim kurumlarına çok sınırlı bir düzeyde izin verilmesi ve yukarıda belirtildiği
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üzere Arnavutçanın eğitim dili olarak belirleneceği bir Üniversitenin kurulmasına müsaade
edilmemesi karşılıklı ilişkileri gerginleştirmiştir. Hal böyle olunca, geçmişteki Anayasalarla
devletin kurucu unsurlarından sayılan ve geniş haklara sahip Arnavut ve Türk milliyetleri bu
durumdan memnun kalmayarak haklarının tanınması konusunda mücadele etmeye
başlamışlardır.
2.2. Ohrid Çerçeve Anlaşması (Ohrid Framework Agreement) ve Getirdiği Düzenlemeler
Halkın çoğunluğunu oluşturan Makedon etnik unsurun devletin idaresini tamamen elinde
bulundurması ve başta Arnavut ve Türk azınlıkları olmak üzere Müslüman kökenli azınlıkların
üzerinde baskı oluşması ve ayırımcılığın söz konusu olması sonucu Kurtuluş Halk Ordusu
(Liberation National Army) kurularak azınlık haklarının alınması yönünde ayaklanmış ve
Makedon devletine karşı güç kullanmak suretiyle silahlı çatışmalar başlatmıştır. Makedonya
Cumhuriyeti devleti, bu örgütlenen yapıyı terör örgütü olarak nitelendirmiş ve askeri
operasyonlar düzenlemeye başlamıştır. Genel olarak bakıldığında Müslümanların azınlık
haklarını istemeleri ve bu kurulan örgüte katılımın artmasıyla beraber, çatışmalar
şiddetlenmiş, BM’nin çatısı altında başta Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ve AGİT konuyla yakından ilgilenerek, Makedonya Cumhuriyetinin Uluslararası Hukukun
temel hak ve özgürlükler kapsamında azınlıkları tanımasının şart olduğunu ve verilecek olan
hakların Anayasal Değişikler yoluyla gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
2001 yılında başlayan bu çatışmalar aylarca sürmüş ve sonunda devlet kanadı Arnavut siyasi
parti liderleriyle masaya oturmaya ikna olmuşlardır. Bilindiği üzere Makedonya ayrıca birçok
Uluslararası Sözleşmeye taraf ülke konumunda olduğundan dolayı yerine getirmesi gereken
ödevleri olduğunun bilincine varmıştı.
Uluslararası Toplum nezdinde imzalanan bu Barış Antlaşması öncelikle ateşkesin ilan edilmesi
(barışçıl yollara gidilmesi) ve etnik azınlıkların Anayasal tanımı ve azınlık haklarının verilip
geliştirilmesini hedef almaktadır. Ohrid Çerçeve Anltlaşması (Ohrid Framework Agreement)
azınlıklar konusunda yükümlülükler getiren çerçeveyi ifade etmekte olup, uluslararası hukuka
uygun şekilde bu hakların Anayasal çerçevesini oluşturması hedeflenmiştir. Bu sayede, iç
savaşın az kayıp vererek barışçıl yollarla sonlandırılması, her iki tarafın da memnun kalacağı
ve birden çok etnik unsurun demokrasi ve hoşgörü içinde hayatlarını sürdürmeleri ile
sonuçlanacaktır,(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_mac
edonia/framework_agreement_ohrid_130801_en.pdf).
Antlaşma, Makedonya Cumhuriyeti Devletinin toprak bütünlüğü ve egemenlği ile üniter yapısı
koruma altına alınacağını da garanti altına almaktaydı. Etnik konularda çözüme ulaşmak
toprak bütünlüğüyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı konusu garanti altına alınmış ve bu
bağlamda, Antlaşma etnik Arnavut silahlı grupların tam silahsızlandırılması, düşmanlıkların
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tam anlamıyla giderilmesini ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Barış Anlaşması niteliğini
taşıyan bu evrak, aslında Arnavut halkını hedef almış ve özünde Arnavutların kamu kurum ve
kuruluşlarında yeralmasını hedeflemektedir.
Ohrid Çerçeve Antlaşması, 10 madde ve 3 Ek’ten (Protokolden) oluşmakta ve Anayasal
değişiklikler ve ilgili Kanun değişikliklerini içermektedir. Antlaşma ayrım gözetmeme ve
azınlığa mensup grupların da siyasi hayatta aktif rol oynamalarını ve kanun önünde herkesin
tam anlamıyla eşit olduğu bir Anayasal düzeni hedeflemektedir.
Nisan 2005 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla, Ohrid Çerçeve Anlaşmasını uygulamak ve
uygulanmasını takip etmek amacıyla bir Sekretarya kurma kararı alınmıştır. Ohri Çerçeve
Anlaşmasının Uygulanma Dairesi ismini alan bu kurum 2008 yılında faaliyet göstermeye
başlamıştır (Secretariat for the İmplementation of the Ohrid Framework Agreement (SIOFA)).
Buna göre ilk yapılacak uygulama, 2002 yılında nüfus sayımı ile başlanması öngörülmüştür.
Buna göre Makedonya İstatistik Kurumunun yapmış olduğu resmi açıklamalar, devlet sınırları
içinde 7 farklı etnik unsur yaşadığı yönündedir. Bunların % 65 çoğunluğunu Makedon ulusu, %
25 Anavut milleti, % 5 Türk milleti, % 2,5 Romen (Çingen), % 1,8 Sırp, % 1 Boşnak ve % 0,5
Ulahlar oluşturmaktadır (www.stat.gov.mk/Publicacii/knigaXIII.pdf, 2002).
Antlaşma ile öncelikle Anayasada kullanılan bazı terimlerde değişiklik yapılması
istenmektedir. ‘Makedon halkı’, ‘milliyetler’, ‘azınlıklar’ terimleri yerine ‘nüfusun çoğunluğu’,
‘çoğunlukta olmayan topluluklar’ sözcükleri kullanılacaktır. Bu şekilde düşünsel anlamda
grupların birbirlerini ötekileştirmesinin önüne geçilmeye, devletin içinde yaşayan gruplar
arasındaki tek farkın nicelik olması, etnisite ve etnik milliyetçilikten mümkün olduğunca uzak
durmalarının sağlanması amaçlanmaktadır (Gülboy vb., 2012: 108).
Antlaşma, Anayasa değişikliklerini öngören A Ek’i, Kanun değişikliklerini öngören B Ek’i ve
uygulanacak güven artırıcı önlemler olarak belrtilen C Ek’inden oluşmaktadır. Maddeleri özel
alanlara konu olan 4 gurup şeklinde ayırmamız mümkün olabilir: 1. Barışın sağlanması (Madde
1 ve 2), 2. Yerel Yönetimlerin önemsenmesi ve sembollerin kullanımı (Madde 3 ve 7), 3. Azınlık
guruplarına yönelik mevzuat düzenlenmesi (Madde 4 ve 5), 4. Eğitim ve dillerin uygun kullanımı
(Madde 6).
A Ek’iyle Anayasanın mevcut Giriş kısmında yer alan bireysel hak ve sivil toplum kavramları
güzel bir dil ile değiştirilmiştir: "Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları, üstlerine düşen
sorumluluğun bilincinde olup vatan için ve vatanın bölünmezliği için savaşan ve bunun bedelini
canlarıyla ödeyen atalarını unutmuyacak ve gelecek nesillere zengin kültür mirasına sahip
yaşanılır bir devlet bırakma bilinci ile sorumluluklarını üstlenmektedirler..."
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Anayasal Değişiklikler sırasıyla kısaca analiz etmenin yararlı olacağı kanaatindeyim.
Anayasanın 7. Maddesi, kanunun ön gördüğü şartlar içerisinde resmi dil olarak Makedon dili
ve kiril alfabesi kullanılacak, halkın %20’den oluşan ve çoğunluk olmayan milliyetinin dili ve
alfabesi de resmi dil olarak kullanılması öngörülmektedir. Aynı maddenin 3. Bendinde
çoğunluk olmayan grup mensuplarının (arzu ettikleri takdirde) kimlik belgelerinde, makedon
dili ve alfabesinin yanısıra kendi milliyetlerine özgü dilin kullanılacağına yer vermektedir.
Maddenin 4. Bendi ise çoğunluk olmayan grupların %20 oranında varlığı söz konusu
Belediyelerde ve aynı belediyelerde merkezi yönetime bağlı kurumlarla (bu dil de resmiyet
kazandığı için) Makedoncanın yanında bu ikinci resmi dilde iletişime geçebilmektedirler. Aynı
şekilde halkın %20’sinin konuştuğu dilde Belediye organlarıyla da yazılı olarak iletişime geçip
aynı dilde cevap alabileceklerdir, buna Belediye Meclisleri karar verecek merci olarak
belirtilmektedir. 8. Madde’ye bakacak olursak, Anayasal düzenin temel insan hak ve
hürriyetleri ve vatandaşlık hakları temellerine dayandığını ifade etmekte olduğunu
görmekteyiz, öz konusu maddenin 2. Bendinde de Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bütününde
eşitlik ilkesine dayalı olarak her vatandaşa eşit koşullar altına değerlendirmesi söz konusu
olmaktadır. Özellikle vurgu yapılan nokta ve altı çizilen şart, Kamuya alınacak memur
personelin, Kanunarın belirlediği şartlara uygun olarak Yeterlik düzeyleridir.
19. Maddede dini konuları ele alıp laiklik prensibine uygun olarak, Makedon Ortodoks Kilisesi,
Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri), Katolik Kilisesi, Protestan Methodist Kilisesi ve
Yahudi Cemaati ve diğer dini gruplar, devletten kademelerinden ayrı ve yasalar önünde eşit
olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu dini gurupların okul ve benzeri sosyal kurumlar açmalarına da
izin verilmiştir (Yunanistanda bu tür dini gurupların liderlerinin Yunanistan hükumeti
tarafından atanıyor olması aradaki azınlık haklarının korunmasında ne derece farklılık
gösterdiğini ifade etmektedir).
Sırasıyla 48. Maddesi’ne göre, Makedonya’da yaşayan tüm azınlıkların etnik, dilsel, kültürel ve
dinsel kimliklerinin korunması Makedonya Cumhuriyeti’nin temel sorumluluğu olarak ifade
edilmiştir.
Düzenlenen Anayasa’nın 56. Maddesi’nde ise Makedonya’nın ve Makedonya’da yaşayan tüm
azınlıkların tarihi (mirası) ve sanat zenginliklerinin, hukuki durumu ne olursa olsun mal
varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi garanti altına almıştır.
69. Madde ise azınlıklara ilişkin yapılacak Anayasa ve Kanun Değişikliklerinin Meclis’te
onaylanmasında, istenen çoğunluk (salt çoğunluk veya üçte iki çoğunluğun) yanı sıra ikinci bir
oylama yapılması ve bu oylamada azınlık temsilcilerinin istenen oranda çoğunluk oylarına
(salt çoğunluğunun veya 2/3 çoğunluğun) zorunlu kıldığı ve Badinter prensibi1 olarak
1

Süreç içersinde en etkili arabuluculuk Fransız Anayasa Profesörü Robert Badinter tarafından yürütülmüş ve
Avrupa Topluluğu’nun Yugoslavya’dan ayrılan Cumhuriyetlerin tanınması için gerekli kriterleri belirleyen
Komitenin de başkanı olmuştur. Şükranlarından dolayı da bu prensibe Badenter prensibi ismi verilmiştir.

1387

kabulüne kararlaştırılmıştır. Ayrıca kültür, dil kullanımı, eğitim, kişisel belgeler, sembollerin
kullanımı, (maliye, yerel seçimler, belediyelerin bütçeleri) kanunları konularında azınlık
oylarında çoğunluk aranması ilkesi geçerli kılınmıştır. Halkın %20 sini oluşturan azınlığa kendi
anadilinde eğitim verecek olan ve Devlet tarafından finance edilecek olan bir Devlet
Üniversitesi kurulması da planlanmıştır. Ayrıca Devlet Üniveritesi kayıtlarında da
dezavantajlar giderilinceye kadar, azınlık mensuplarına pozitif ayrımcılık uygulanması da söz
konusu olmuştur. Ayrıca, Kamu Denetçisi Kurumunun kurulması, yapısı ve görevleriyle ilgili
kanun oylaması ve Kamu Denetçisinin seçiminde de Badenter prensibinin uygulanacağını
öngörmektedir (madde 77). Makedonya Parlamentosu’nun yapısı ve işleyişi de 78. Madde
değişikliğiyle belirlenmiştir. Buna göre Parlamento çatısı altında topluluklar arası ilişkileri
düzenleyecek bir Komite kurulması ve bu Komite de Makedon ve Arnavutların 7 üyeyle, ayrıca
Türk, Ulah, Romen ve diğer iki toplumdan da birer üye olmak üzere 5 üyeyle temsil edilmeleri
kararlaştırılmıştır. Yine Anlaşmaya göre etnik ayrım yapmaksızın güvenlik konseyinin diğer
üyelerini de seçmekle görevli Makedonya Cumhurbaşkanı, Makedonya Güvenlik Konseyi’nin
de başkanıdır.
104. ve 109. Maddeler Yargı sistemindeki değişikliği ifade etmekte olup, buna göre Cumhuriyet
Yargı Kurulunun 7 üyeden oluştuğunu, 3 üyenin Meclis tarafından salt çoğunlukla seçileceği ve
Badenter prensibinin burada da korunluluğunu belirtmektedir. Aynı şekilde Anayasa
Mahkemesisinin 9 üyeden oluşması, bunların 6 üyeyi Meclis Genel Kurulunda salt çoğunluk
oylarıyla, 3 üyeyi de salt çoğunluk ve Badenter prensibiyle seçeceklerine yer vermektedir.
Yerel Yönetimlerin de Kanunla düzenlenmesi ve burada da oylamanın (2/3) çoğunluğu
Badenter modeli ile yapılması söz konusu olmaktadır (madde 119). Son olarak Anayasa
Değişikliği teklifinin Mecliste Salt çoğunlukla verilebileceği ve Milletvekillerinin 2/3
oyçokluğuyla Kabul edileceğini ifade etmektedir. Ayrıca yapılacak olan değişiklikler azınlıkları
da doğrudan ilgilendiren konularda da Badenter prensibinin gerekliliğine yer vermektedir (MC
Anayasası, md. 131).
B Ek’i Kanun değişimlerini öngörmektedir. Kısaca bakacak olursak, Yerel Yönetimler Kanunu,
Yerel Yönetimlerin Bütçe Kanunu, Bölgesel Dağılım, Seçim Bölgeleri, Kamu Personeli Kanunu,
Dillerin Kullanımı Kanunu, Kamu Denetçisi Kanunu ve Parlamento Yönetmeliğinde yapılacak
değişiklikleri ele almaktadır.
C Ek’inde Antlaşmanın uygulunması ve karşılıklı güven sağlama önlemlerinin alınması söz
konusu olmaktadır. Bu noktada sayım, seçim, kaçakların geri iadesi ve Uluslararası Toplumun
rolü önem arz etmektedir.
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3.

SONUÇ

Makedonya Cumuriyeti anayasal düzeninde azınlık hakları ve ülke vatandaşları arasında
konsenzüs sağlanması açısından önem arz eden OÇA ülkenin demokratikleşmesi açısından
etkin rol oynamaktadır. Ancak bahsi geçen Antlaşmanın azınlık gruplarınca doğru anlaşıldığı
kanısında değilim, belki de azınlık haklarından daha fazlasının istenmesinden kaynaklanan
memnuniyetsizlik olarak yorumlanabilir. Anayasa Profesörü Robert Badenterin de dediği gibi
söz konusu konsenzüs azınlıkların da yürütme erkine yani Kamu Kurum ve Kuruluşlarına dahil
olmasıyla sağlanabilir. Ancak, bunun düzgün çalışması için daha değişik çözümlerin getirilmesi
gerekmekte. Üniter yapıyı koruyarak ortak bir millet yada halk oluşturulması gerekliliğini
arzetmektedir (Şkariç, 2014: 123).
Badenterin düşüncelerinden yola çıkarak şahsi kanaatim de, üniter devlet ilkesinden
ayrılmadan azınlık haklarının uygulanması gerektiği yönündedir. Ancak. getirilen
düzenlemeler çerçevesinde pratikte oldukça sakıncalı durumlar meydana gelmektedir.
Somutlaştırmak gerekirse, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına alınacak olan memurlara ilişkin
kısım pratikte hayli ilginç bir boyut kazanmıştır. Bu konuda da iki ayrı problem karşımıza
çıkmaktadır: Birincisi, azınlıklara nüfusun yüzdelik oranına göre verilen haklarla ilgili olarak,
bu kotaların azınlık siyasi partilerin himayesine brakılması ve partilerin bu konuda azınlık
milliyetlerinin hamisi olması konusu, merkezi yönetime bağlı bölgesel kurumları (iş arama
büroları) saf dışı brakmasına sebebiyet vermektedir. Bir diğer husus da, bu hakların kullanımı
konusunda belirlenen kotaların Makedon iktidarları tarafından azınlık siyasi partilerine
bırakıması sonucu azınlıklar için öngörülen (nüfus oranıyla orantılı) ve onlara brakılan mevki
ve kotaları doldurmak için azınlık partisinin yeterlilik ve uygunluk ilkelerini ihmal ettikleri
günlük hayatta sıkça karşılaşılan durumlardır (bu durum da azınlıklara mensup kaliteli
kadroların saf dışına itilmesine zemin hazırlaması demektir).
OÇA’nın imzalanmasıyla birlikte, söz konusu Anlaşmada ve Anayasada, Hükümet ortaklığıyla
ilgili hiç bir madde bulunmamasına rağmen, gelenek halini alma yolunda olan bir Koalisyon
Hükümeti kurma eğilimi söz konusudur, yani kurulan Hükümet oy çokluğuna sahip Makedon
ve Arnavut Partilerinin yanısıra diğer azınlık partilerini de kapsayan koalisyonları ifade
etmektedir. Ayrıca, Kabinede bütün etnik azınlıkları kapsayacak şekilde nüfus sayısına bağlı
olarak Bakanlık görevleri de verilmektedir.
Din, dil, kültür konularında heterojen yapıya sahip olan Makedonya Cumhuriyeti Anayasal
değişikliklerle demokratikleşme, bütünleşme ve Avrupa Birliği yolunda gerekli adımları atmış
olup, Barış Antlaşmasının halkların barış ve birliği için atılmış önemli bir adım olduğunun
farkındalığıyla, Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları huzur, hoşgörü ve birlik içerisinde
devletin üniter yapısı ve bütünlüğü korunması konusunda her birey ve her zümre üzerine
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düşen görevi hakkıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki “Azınlık, nüfusun
çoğunluğundan farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip birbirleriyle dayanışma duygusu
içinde, üstü örtülü de olsa, varlıklarını sürdürmek için ortak bir istekle yönlenmiş ve amacı
çoğunluk ile fiili ve hukuki eşitlik elde etmek olan bir grup vatandaştır” ve diğer etnik unsurlarla
da ortak yaşam içinde Devletine bağlı olarak hayatlarını idame ettirmeleri gerekmektedir.
Uluslararası Toplum, atılan adımlar sonucu yıllık Raporlarıyla, Makedonya devletinin
herzaman destekçisi olmaya devam edeceğinin sinyallerini vermeye devam etmektedir
(Amnesty İnternational 2014 yılı Makedonya raporunda, İnsan ve Azınlık haklarına, hukuk ve
saygı kurallarını iyileştirmek için tedbirler alması hedeflenen Bakanlar Kurulunun Reform
Programını desteklemiş, ancak İnsan haklarının korunması ve desteklenmesine ilişkin
mevzuatın tam bir bütün olarak uygulanması gerekliliğinin zorunluğunu ifade etmiştir).
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KAYIP ARANIYOR’U NEVİN’İN TOPLUMSAL CİNSİYETİ,
AYKIRILIĞI VE ARAYIŞLARI ÜZERİNDEN OKUMAK
Esra Dolan*
ÖZET
Toplumsal cinsiyet, aykırılık ve arayış birbirinden bağımsız olmayan, birbirinin kapsam
alanına giren kavramlardır. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin biyolojik cinsiyetinin dışında
doğdukları an itibariyle toplum tarafından yüklenen roller bütünüdür. Bu bağlamda bu rollerin
toplumca belirleyiciliği göz önünde bulundurulduğunda birey, bu rollerin dışında hareket
ettiğinde toplumca tepki görmektedir. Birey özelinde bakıldığında aykırılık-arayış
kavramlarıyla toplumsal cinsiyet birbirine eklemlenmiş bir biçimde karşımıza çıkmaktadır.
Tam olarak burada üzerinde durulacak olan bu üç mesele, Sait Faik Abasıyanık’ın Kayıp
Aranıyor romanı üzerinden incelenecektir. Sait Faik, edebiyatımızda daha çok hikayeci
kimliğiyle bilinse de aynı zamanda Sait Faik’in romanları da vardır. Bu romanların sonuncusu
Kayıp Aranıyor’dur. Bu roman, Sait Faik’in diğer eserlerinden bazı noktalarıyla ayrılmaktadır.
Eserlerini erkek karakterleri ekseninde şekillendiren Sait Faik, bu romanda kadın eksenli bir
çerçeve çizmiştir. Romanın başkarakteri Nevin, toplumsal cinsiyet kodlarına aykırı tavrı ve
arayışlarıyla romanın merkezinde yer almaktadır. Romanın sonuna kadar da meseleler Nevin
eksenli ilerlemektedir. Nevin’in toplumsal cinsiyetine aykırılıkları yer yer toplum içerisindeki
davranış ve tutumlarıyla karşımıza çıkar. Tam olarak bu noktada devreye mekanın cinsiyeti
girmekte ve toplumsal cinsiyetle mekan kavramı üzerine paralel bir değerlendirme
yapılabilmektedir. Romanda Nevin’in arayışları ise üç adamla yaşadığı ilişki çerçevesinde
işlenmiştir. Ancak Nevin’in arayışlarının karşılık bulmayışı, mutluluğa erememesine sebep
olur. Nevin’in arayışlarını yanlış tanımlaması ya da yanlış yerde aradığı mutluluklar onu
hüsrana uğratmaktadır. Bu arayışlarının sonuncusu romanın sonunda rastgele aldığı bir tren
biletidir. Nevin; yeni bir kimlik inşasıyla, kimliğindeki diğer adı olan Ayşe’yle arayışlarına
devam edecektir. Aslında aradığı mutluluk erkek üzerinden tanımlanmak değil, kendi
kimliğiyle değerlendirilmek ve var olmaktı. Belki de yaşadığı ilişkilerin sonucunda bunun
farkına varması Nevin’i yolculuğa çıkardı. Bu ihtimaller ve romanın paralel okumalara elverişli
olması sebebiyle bu makalede Nevin karakterinin toplumsal cinsiyeti, aykırılığı ve arayışları
işlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Aykırılık, Arayış, Kayıp Aranıyor
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READING KAYIP ARANIYOR THROUGH NEVİN’S
SOCIAL GENDER, CONTRADICTION AND SEARCHING
ABSTRACT
Social gender, contradiction and searchings are concepts which are not be independent from
each other. They are concepts that go into coverage area of each other. Social gender, apart
from biological gender of man and woman, is a whole of status which are loaded by the society
when they are born. In this context, whereas, these statuses’social decisiveness when person
moves apart from these statuses, the society reacts. In this point, specific to person,
contradiction-searching concepts confront. These three issues confront articulatedly to each
other. These three issues which will be discoursed exactly, will be investigated through novel
of Sait Faik Abasiyanik, called Kayıp Aranıyor. Sait Faik is well-known his identity of storyteller
in our literature, but there are a few novels of him. The last one of these novels is Kayıp
Aranıyor. This novel divorces from his other works in some points. Sait Faik who develops his
works axis of men characters, has formed a frame for women-oriented in this novel. Main
character of the novel, Nevin, takes part in the center of the novel with her searchings and
attitude of against social gender codes. Until the end of the novel, issues progress Nevinoriented contradictions of social gender of Nevin unearthes with her doings in the society. At
this point, gender of place steps in and a parallel evaluation can be done through concept of
place and social gender. In novel, searchings of Nevin have been processed in frame of
relationships with three men. Not providing with response of Nevin’s searchings causes not be
able to reach to happiness. Misidentify of Nevin’s searchings or happiness which she looks for
wrong place disappoint her. The last one of these searchings is train ticket which bu illogically
at the end of the novel. Nevin; with a new identity formation, will continue with Ayşe that is
the other name in her identity card. Actually, happiness that she looks for was not identified
through man, was evaluated with her own identify and existed. Maybe, in consequence of
relationships which she had, she realized and this started out her. Because of these
possibilities and convenient of novel to parallel readings, character of Nevin’s social gender,
contradiction and searchings will be progressed.
Keywords: Social Gender, Contradiction, Searching, Kayıp Aranıyor
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1.Giriş
Aykırılık; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde kuralların dışında olma, kurallara uymama şeklinde
tarif edilmektedir. Toplumsal düzen ve kurallara uymama, marjinallik, ayrıksılık ve sıra dışılık
durumlarını da içerir. Elbette bu bağlamda aykırı olarak nitelendirilebilecek birçok durumdan
bahsedilip birçok farklı isimlendirme yapılabilir. Ancak bu makalede aykırılık geniş çerçeveyle
değil, sınırlandırılmış bir çerçeveyle işlenecektir. Toplumun alışılagelen değer yargılarına
aykırı olan birey, toplumun dışına itilir ve toplum tarafından anormal karşılanır. Bu normalin
dışında karşılanma, her zaman cinsiyet bazlı bir yaklaşım değildir. Kadın ve erkek bireylerde
toplumsal düzene uygun olmayan tavır ve tutumlar, onların anormal olarak nitelendirilmesine
sebep olabilir. Ancak özellikle bu makale ekseninde de inceleneceği gibi kadınlara yüklenen
roller, kadın tarafından kabul edilmediğinde ya da bu rollere kadın kendince yorum
getirdiğinde kadın toplum tarafından tepki görmekte ve aykırılıkla suçlanabilmektedir. Bu
noktada kadının rolleri ve toplum ilişkisi üzerine bir okuma yapılabilmektedir. Burada
toplumsal cinsiyet üzerine de biraz konuşulabilir. Kadınlık-erkeklik yalnızca biyolojik bir
cinsiyet değil, aynı zamanda toplumsal kuralların içine doğan bireylere biçilen rollere göre
toplumsaldır da. Bu kurallar içerisinde toplumun biçtiği birtakım roller mevcuttur. Toplumsal
kuralların cinsiyete özgü biçimleri toplumsal cinsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey bu
rolleri kabullenerek toplum içerisinde kendine bir yer bulur. Ancak verili toplumsal cinsiyet
kodlarının dışına çıkma durumu toplumca dışa itilme, aykırı olarak kabul edilme şeklinde baş
gösterir.
Bu bağlamda kadının toplumsal normların dışında hareket etmesi; toplum tarafından
ötelenmeyi, yalnızlaştırılmayı beraberinde getirmektedir. Tam bu noktada Sait Faik
Abasıyanık’ın Kayıp Aranıyor romanına bakıldığında mesele, yukarıda bahsi geçen kavramlar
çerçevesinde başkarakter Nevin özelinde kendini göstermektedir. Bu sebeple çalışmada Kayıp
Aranıyor adlı romanın kadın karakteri Nevin’in aykırı olma durumu, arayışları toplumsal
cinsiyet kavramı ve toplumla ilişkisine paralel olarak işlenmiştir.
1.1. Kayıp Aranıyor’da Topluma Aykırı Bir Kadın: Nevin
Sait Faik Abasıyanık, Türk edebiyatında kendine has üslubuyla yer edinmiş özgün bir yazardır.
Asıl hüviyetini hikayeleriyle göstermiştir. Ancak kendisine ait iki romanı vardır. Kayıp Aranıyor
adlı romanı ikinci ve son romanıdır. Roman, 28 Haziran 1953 yılında Hürriyet gazetesinde 33
bölüm olarak tefrika edilmiştir. Aynı yıl da kitap olarak basılmıştır. Sait Faik Abasıyanık,
eserlerinde topluma yabancılaşmış erkek karakterlere kadın karakterlerden daha fazla yer
verse de Kayıp Aranıyor’da başkarakter olan Nevin’in topluma duruşunu çeşitli biçimleriyle
işlemiştir. Nevin özelinde karşımıza çıkan aykırılık meselesiyle ilgili Oğuz Güven de Sait Faik’in
Hikâye ve Romanlarında Homoerotizm, Erkek İmgesi ve Kadın Temsilleri başlıklı tezinde Sait

1394

Faik’in eserleri arasında, aykırı cinsellik ve genel ahlak kurallarına aykırılığın açıkça dile
getirildiği en belirgin eserin Kayıp Aranıyor olduğunu söyler. (Güven, 2010, 73)
Sait Faik Abasıyanık, şahsi yaşamında da hiyerarşik düzeni sevmeyen, aykırı bir karakterdir.
İbrahim Kavaz Sait Faik Abasıyanık adlı eserinde onun toplumla çatışmaya girme, aykırı olma
durumlarının şahsi hayatında yaşadığı problemler olduğunu ve bunu sanatına farklı biçimlerde
yansıttığını söylemiştir. (Kavaz, 2005, 70) Kendi hayatı bağlamında eserlerine bakıldığında
yarattığı karakterler de kendi cinsiyet kalıplarına aykırı, sıra dışı karakterlerdir. Onun kadın
karakterleri de toplumun yasaklarını delen, aykırı olarak nitelendirilebilecek kadınlardır.
Kayıp Aranıyor eski konsoloslardan Vildan Bey’in kızı Nevin’in hayatı, rolleri ve rollerine olan
aykırılığı, mutluluk ve huzur arayışı ekseninde gelişir. Romanın sonunda Nevin arayışlarına
cevap bulamaz ve yolculuğa çıkar.
Nevin, toplumun sunduğu cinsiyet rollerini kabul eden bir karakter değildir. Kendisine biçilen
rollere göre hareket etmez. Romanın daha başlarında geçen şu cümlelerle Nevin’in aykırılığı
imlenir. “Ne olursa olsun, demiş, kadınlığına bakmadan, ayaküstü erkeklerin bira içtiği bir yerde
iki kadeh konyak içmişti.” (s.2) “Kadınlığına bakmadan” gerçekleştirdiği bu eylem toplumun
ona biçtiği rolün dışında bir eylemdir. Özellikle ataerkil toplumlarda sosyal yaşam içerisinde
yer almak, kadınlardan ziyade erkeklere özgü kabul edilir. Yukarıda verilen alıntıda da
görüldüğü gibi Nevin’in erkeklere özgü alanlara dahil oluşu, kadının varoluş alanı kabul edilen
evden çıkışı ve sosyalleşmesi onun aykırılığını imleyen önemli göstergelerdir. Çünkü o, toplum
düzenine ve toplumun kalıplaşmış ahlak yargılarına aykırı bir karakterdir. Kadınların
sıkıştırıldıkları kalıpları kabul etmez. Yeni bir ahlak anlayışının peşindedir. Tam olarak bu
noktada Nevin özelinde mekanın cinsiyeti kavramına bakılabilir. Kahvehane ve meyhaneler;
erkeklerin var olduğu ve erkeklerin sosyalleştiği, kadınların kendilerine varlık alanı
bulamadığı eril mekanlardır. Mekan kavramı, kamusal alanlar ve özel alanlar olarak
ayrılmaktadır. Kamusal alanlar erkeklerin var olduğu sokak, kahvehane, meyhane, cadde gibi
mekanlarken özel alanlar özellikle kadınların var olduğu alan evdir yani daha çok iç
mekanlardır. Bu perspektiften bakıldığında mekanın da cinsiyeti vardır ve toplumsal cinsiyet
kodları bu mekanlarla özdeş bir ifadeye bürünmektedir. Erkek ve kadına yüklenen toplumsal
cinsiyet üzerinden mekanlar da eril ve dişil olarak nitelendirilmiş ve toplumsal hafızaya
kodlanmıştır. (Saygılıgil, 2013, 210) Romanda Nevin kahvehane veya meyhanelere rahatlıkla
gider. Toplumun dayattığı mekanın dışına çıkmaktadır. Ancak kimse Nevin’in bu davranışlarını
yadırgamaz. Sebebi ise “erkek gibi” olmasıdır. Bu durum romanda geçen şu cümlelerle
belirtilmektedir:
“Nevin köyde herkesle konuşurdu. Onun kahvelere, hatta meyhanelere girdiğini gören kimse
dedikodu yapmaya lüzum görmezdi. Yalnız homurdananlar olurdu. Herkes Konsolos Vildan
Bey’in kızının ecnebilerde okuduğunu, erkek gibi kız olduğunu bilirdi…” (s.9)

1395

Romandan alınan bu kesitte de görüldüğü gibi kahvehane ve meyhaneler erkeklere özgü
mekanlar olarak kodlanmış bu sebeple kadınların varlık alanı bulamayacağı yerler olarak
algılanmıştır. Ancak Nevin’in bu mekansal cinsiyeti aşarak erkeklere özgü mekanlara girişi,
başta yadırgansa da daha sonra kabul görmüştür. Sebebi ise Nevin’in karakterindeki birtakım
erkeksi özelliklerdir. Bu bağlamda Nevin aykırı bir duruş sergilese de kabul edilişi kadınlığı
bağlamında değildir. Yani toplumsal kodlarına aykırı tavrı mekanın cinsiyetini yıkma
konusunda başarılı olabilmiş değildir. İnsanların Nevin’i kabullenmesi onun toplumsal
cinsiyetine başkaldırısına duydukları saygıdan değil, onun erkeksi kabul ettikleri
özelliklerindendir.
Aykırılık ve toplumsal cinsiyetiyle birlikte Nevin’in romanda karşımıza çıkan üçüncü cephesi
arayışlarıdır. Bu bağlamda Nevin’in toplumsal cinsiyetine aykırılığı, toplumun ahlak anlayışını
beğenmeyişi ve tüm bunların onu bir mutluluk ve huzur arayışına itmesi, Nevin’in hem
toplumsal cinsiyet bağlamında hem de arayış bağlamında değerlendirilebilmesini elverişli hale
getirmektedir. Arayış noktasında Nevin karakterini romanda üç ayrı erkekle ilişki kurarken
görüyoruz ancak bu arayışlar, onu aradığı mutluluğa götürmez. Nevin evlidir ancak aldatıldığı
için eşi Özdemir’le boşanma sürecindedir. Nevin, mutluluk ve huzur arayışında bir kadındır.
Tüm kusurlarına rağmen eşinden ayrılmak istemez ancak beklediği hamle gelmeyince
mutluluk arayışına farklı kişilerle devam eder. Bu arayış devam ederken bir otobüs biletçisinin
ilgisi onu heyecanlandırır. Kurduğu bu kısa süreli ilişki de arayışına cevap vermez. Toplumsal
kodlara aykırı oluşu ve yeni bir ahlak, mutluluk arayışı paralel ilerlese de tüm bu ilişkiler ağı
Nevin’e aradığını vermeyecektir.
Eşiyle boşanma sürecinde olan Nevin bir yemekte eşi ve arkadaşlarıyla birliktedir. Otobüs
biletçisinin Nevin’in elini öpmesine sesini çıkarmadığını o sırada otobüste bulunan Özdemir’in
arkadaşlarından biri görmüştür. Boşanma sebepleri olarak bu olay görülmüş, Nevin
ayıplanmıştır. Buna karşılık Nevin bu bakışlara şu şekilde karşılık verir:
“Bu hitaplara karşılık surat etmeyi; hanım tavırları almayı sevmediğim için, manasız bulurum.
Kimi işitmemezliğe gelir, gazetemi, kitabımı okurdum. Kimi de güler, daha ileriye gidip -otobüs
tenhaysa- konuşup alay etmeye bayılırdım.” (s.67)
Nevin’in toplumca abes görülen durumlara verdiği tepki onlardan farklıdır. Hem kendi cinsiyet
kodları hem de genel ahlak yargılarını kabul etmeyişi, toplumsal kabulun dışında tavır ve
tutumları da beraberinde getirmiştir. Eşi Özdemir’le yaşadıkları, arkadaşları cephesinden
Nevin’in yargılanmasıyla sonuçlanır. Ancak Nevin bu yemekte cesur davranarak herkese olanı
açıklamış ve dik bir duruş sergilemiştir. “Susması, iftirayı üstüne alıp susması daha kadınca,
daha insanca olurdu.” (s.69) Ancak Nevin diğer kadınlar gibi olmayı tercih etmemiştir. Hem
sıra dışı tavrı hem de yeni bir ahlak arayışının peşinde olması onu şekillendirmiştir. Tüm
olumsuzluklara ve alamadığı yanıtlara rağmen Nevin hala arayışının peşindedir. Bu noktada
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Nevin’in arayışının tek bir cepheden incelenemeyeceği görülmektedir. Nevin keşfedilmeyi
beklemektedir:
“…İstiyordu ki bütün bu zahiri kayıtsızlığın, hafifmeşrep, bayağı lakırdılarının altındaki Nevin
Hanım’ı keşfetsinler. Ama kimse kimsenin aslını, kafatası içinin meselesini anlamak için
uğraşmıyordu…” (s.84)
Nevin bir türlü aradığı “anlaşılma” arzusuna cevap bulamayacaktır. Bu da onu son olarak
Balıkçı Cemal’le ilişki yaşamaya sürükleyecektir:
“Konsolos Bey’in dul kızıyla vapurlarda yan yana otururmuş. Yalıboyunun küçük alamanasında
diz dize akşam sefası ederlermiş. Tövbe estağfurullah! Ali Ağa’nın balıkçı oğlu gâvur Vildan Bey’in
dul, tövbe tövbe estağfurullah, kızıyla…” (s.86)
Cemal’le yaşadıkları ilişki hoş karşılanmaz. Vildan Bey’in dul kızı vurgusu dikkat çekmektedir.
Nevin’in kendi adıyla anılmayıp babasının adıyla anılışı ve dul vurgusu toplumsal kodların
dışavurumudur. Dul bir kadının bekar bir adamla ilişki yaşaması toplumca kabul görmemiştir.
Aynı zamanda Nevin kendi kimliğiyle dahi anılmaz. Ya eşinin ya da babasının adı altında
kimliklendirilmiş kadın vurgusu; toplumun kadını koruma altında tutan, erkek himayesinde
yaşaması gereken kadın profilini himaye etmek isteyen tavrının bir göstergesidir. Romanda da
bu vurgular dikkat çekmektedir. Nevin ve Cemal ilişkisinde de bu duruma yer verilir ancak
Nevin’le Cemal ayrılırlar. Arayışı boşa çıkan Nevin yine bir arayış içerisine girecektir. Ancak bu
defa arayışı bir ilişki ya da toplumsal kabul olmayacaktır. Nevin babasına bir mektup yazar ve
rastgele bilet aldığı bir trenle yolculuğa çıkar. Mektubunda da aradığını bulamadığını
anlatmaktadır. Mektubunda mutluluk kavramını tartışır. Nevin ne “başkonsolosun kızı” ne
“gazetecinin karısı” ne de “balıkçının metresi” olmak istemektedir. Yolculuk imgesi, bir nevi
özgürleşmenin temsilidir. Bu özgürleşme, Nevin’in bir erkek üzerinden tanımlanmayıp
kendine ait bir kimlik istemiyle ilgili de olabilir. Belki de kendi kimliğine ulaşması tüm
arayışlarına cevap verecektir. Roman boyunca Nevin, arayışlarının cevabını farklı adamlarda
aramıştır. Ancak bu arayışlar onun, birlikte olduğu erkekler üzerinden tanımlanmasına sebep
olmuştur. Nevin’i arayışa iten ve huzursuzluğuna sebep olan bu kimlikler onun yolculuğuyla ve
yeni bir kimlik arayışına yönelmesiyle son bulacaktır. “Dün nüfus kağıdıma baktım, orada bir de
Ayşe ismi var. Biraz da o isimle yaşamak istiyorum.” (s.102) Romanın sonu belki de Nevin’in
başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Nevin olmaktan arınıp bambaşka bir adla hayatına devam
edecektir. Bu yeni kimlik, onun arayışının bir sonu değil de başlangıcı olarak yorumlanabilir.
Romanın sonuna gelindiğindeyse babası Nevin için bir kayıp ilanı verir. Verilen bu kayıp
ilanıyla romanın başlığı olan Kayıp Aranıyor arasında ilişki kurulmakla birlikte bu başlık;
Nevin’in bulamadığı mutluluk, huzur, cinsiyet eşitliği, yeni bir hayat düzeni ve adalet arayışı
olarak düşünülebilir.
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2.Sonuç
Eserlerinde erkek karakterlere sıklıkla yer veren Sait Faik’in Kayıp Aranıyor romanı diğer
eserlerinde takındığı tavrın aksine kadın eksenli bir romandır. Roman, Nevin karakteri
üzerinden toplumsal cinsiyet ve bir kadının mutluluğu ararken arayışının yeni bir kimlikle
mümkün olduğunu farkına varması üzerinden okumaya elverişlidir. Bu romanda yazar, Nevin’i
cinsiyet kodlarından arınmaya çalışan, toplum düzenine aykırı bir karakter olarak
resmetmiştir. Sait Faik Abasıyanık üzerine biyografik bir okuma yapıldığında yazarın şahsi
hayatında da toplumsal normlardan, eşitsizlikten ve kurallardan hoşlanmayan biri olduğu
görülmektedir. Romanda çizdiği kadın karakter de kişisel hayatıyla paralel değerlendirilebilir.
Bu bağlamda, yazarın şahsi hayatında göze çarpan kişilik özelliklerinin edebiyatında da
yansıma bulduğu, roman ve hikayelerindeki karakterilerinin de arayışlar içerisinde olduğu
söylenebilir.
Roman Nevin eksenli ilerlerken ana izlek olarak karşımıza mutluluk ve huzur arayışı, cinsiyet
kodlarına aykırı duruş, sınıf ayrımı gözetmeme gibi konular çıkmaktadır. Tüm bu değer
yargılarını reddetme toplum dışına itilmeyi de beraberinde getirir. Bu itilmeyle birlikte
Nevin’in arayışları romanda kurduğu ilişkilerle anlatılır. Nevin’in arayışı hüsranla biter ancak
romanın sonunda yolculuğa çıkması onun tüm kalıplardan arınarak özgürleşmesi, Kayıp
Aranıyor başlığı ise aslında bulamadığı mutluluğu aramaya devam etmesi olarak algılanabilir.
Bütün bunlarla birlikte Nevin kendi kimliğine sahip, kendi adıyla anılacak kadın olma yolunda
yolcuğuna çıkacaktır. Onun tüm arayışlarının cevabı bu yolculukla birlikte cevap bulacak
olabilir.
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ÇİN’İN TEK KADIN HÜKÜMDARI WU ZETİAN VE TANG DÖNEMİNDE KADININ YÜKSELİŞİ
Fatma Ecem Ceylan*
Mukaddes Cihanyandı**
ÖZET
Çin tarihinde saltanat babadan oğula geçen geleneksel ataerkil düşünce ile yönetilmektedir.
Tang Hanedanlığı’nın (MS. 618-907) kuruluşundan 72 yıl sonra tahta çıkan İmparatoriçe Wu
Zetian (624-705), bu ataerkil düşünceyi yıkarak Çin’de saltanatı yöneten ilk ve tek kadın
olmuştur. 690 yılında, II. Zhou Hanedanlığı’nı kuran İmparatoriçe Wu, 15 yıl boyunca Tang
Hanedanlığı’nı yönetmiş ve merkezi gücü kendinde tutmuştur. Wu döneminde İmparatoriçe
Wu’ya karşı olan, eski yönetimi destekleyen birçok kişi Wu Zetian’in işkencelerine maruz
kalmıştır. Ancak bu işkencelere rağmen Wu döneminde başarılı birçok politika geliştirilmiş ve
önemli siyasetçiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde hanedanlıkta kadının gücünün
arttırılmasına yönelik politikalar izlenmiştir.Çin’in feodal toplum tarihindeki altın çağ olarak
bilinen Tang Hanedanlığı döneminde kadınların siyasi ve sosyal statüsü yükselmiş ve
geçmişten beri süre gelen babasına, eşine ve oğluna itaat eden kadın profili zayıflamıştır. Bu
dönemde yönetimde etkisi olan kadınların yanı sıra bir hanedanlık kuran kadın profilinin
görülmesi kadının siyasi açıdan ön planda yer aldığını göstermektedir. Sosyal hayatın
içerisinde, kadınların eğitimine önem verilmesi, kadın haklarında sağlanan eşitlikler, spor
dallarında aktif olmaları, edebiyat ve sanat ile ilgilenmeleri ise diğer dönemlerle
kıyaslandığında kadınların haklarının genişlemiş ve statülerinin yükselmiş olduğunun
göstergeleridir. Bu çalışmada; Çin tarihindeki tek kadın hükümdar olan Wu Zetian’in hayatı,
reformları ve Tang Hanedanlığı döneminde kadının yeri ve önemi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Wu Zetian, Tang Hanedanlığı, Kadın, II. Zhou Hanedanlığı
CHINA'S ONLY WOMAN RULER EMPRESS WU ZETIAN AND THE RISE OF WOMEN’S
STATUS IN TANG DYNASTY
Abstract
According to traditional Chinese thought, hereditary in Chinese history traditionally passed on
from father to son. After Tang Dynasty (618-907) was ruled by Tang Emperors during 72
years, Wu Zetian became the first and only female-emperor of China by breaking the tradition
of hereditary that traditionally passed on from father to son in each dynasty. Wu Zetian, who
founded Second Zhou Dynasty in 690, ruled the empire for 15 years and centralized power.
Most people, who had opposed her rise to power and support the old empress, suffered from
*
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torture during the Wu reign. However, many reform programs established and many
important political officials rised up during the reign of Empress Wu Zetian. Furthermore,
policies that aim to improve women’s power in Tang dynasty were established.Women's
political and social status has risen during Tang Dynasty, which is known as the golden age of
Ancient China’s feudal system and the profile of woman who obeys her father, husband and
son has weakened. In this period, women who had political impact on the administration of
government, as well as female profile, Empress Wu, who established a dynasty, show that
woman is politically in the foreground. In Tang’s social society, being attached importance to
women’s education, equality in women’s rights, being active in sport branches, interesting to
literature and arts, comparing with the other dynasties of Ancient China, expanded women’s
right and risen status. In this article; we will study the only female ruling Emperor Wu Zetian’s
life, Wu’s reforms and status and importance of women in the Tang Dynasty.
Keywords: Wu Zetian, Tang Dynasty, Chinese Women, Second Zhou Dynasty

1. GİRİŞ
Çin tarihinin ilk yazılı kaynakları olan ve Shang döneminde ortaya çıkan “jiaguwen
（甲骨文）” adı verilen fal yazıtlarındaki kadın karakteri incelendiğinde, kadının diz dökmüş
bir oturuş ile tasvir edildiğini görmekteyiz. Bu tasvirden Antik Çin’de kadının itaatk}r olduğu
ortaya çıkmaktadır. Antik Çin’in feodal toplumlarında aile ve evlilik sistemi oldukça önemliydi,
toplum erkeğin kadına üstünlüğü düşüncesine sahipti, kadının toplumdaki statüsü düşüktü,
kadının yükselmesi toplumsal açıdan sorundu. Kadın ve erkek yönetimde eşit değildi, yasalara
göre erkek kadından üstündü, kadının eğitimli olması gerekli değildi ve miras hakkı yoktu.
Kadınlar kocalarının, atalarının ve yönetimin otoritesine itaat etmek zorundalardı. Toplumun
içerisinde aile dışında hiçbir yerde kabul görmezler, çalışamazlar ve yönetimde söz sahibi
olamazlardı (Zhang, 2000: 136). Ayrıca toplumda “üç kaide dört erdem (三从四德)” düşüncesi
hakimdir: Üç kaideye göre; kadının evlenmeden önce babasına, evlendikten sonra kocasına,
kocasının ölümü durumunda ise büyük oğluna itaat etmesi gerektir. Dört erdeme göre ise,
kadın güzel ahlak, üslup, güzellik ve maharet sahibi olmalıdır. Antik Çin’de bunlara sahip olan
kadın mükemmel kadın olarak tanımlanmıştır.
Çin’de etkili olan Konfüçyüs düşüncesine göre; kadın daima erkekten aşağı konumdadır. Bunu;
Konfüçyüs ve Konfüçyüs’ten etkilenen düşünürlerin şu sözleriyle vurgulayabiliriz: “Erkek
üstündür, kadın aşağı (男尊女卑)”, “Kocanın erdemi yetenekli olmak, kadının erdemi
yeteneksiz olmaktır (丈夫有德便是才，女子无才便是德)”, “Kadınlar ve Küçük İnsanlar ile
ortak nokta bulmak zordur (唯女子与小人难养也) (Konfüçyüs, 2017:140)”, “İyi bir evlada
yakışmayan üç şey vardır. Bunlardan en önemlisi evlenip erkek evlada sahip olmamaktır.
(不孝有三，无后为大), “Erkekler el ve ayak, kadınlar giysi gibidir. Giysi yırtılırsa dikilir, el
ayak kesilirse tekrar yeri doldurulabilir mi?
(兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破，尚可缝；手足断，安可续？) (Luo, 2019)”. Bu sözleri
analiz ettiğimizde; antik çağda kadının toplumdaki statüsü açıkça görülmektedir.
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Bilindiği üzere; Antik Çin’de hanedanlıklar babadan oğula geçen bir sistem1 üzerine
kurulmuştur. Xia-Shang-Zhou hanedanlıklarından itibaren devam edegelen bu sistem,
imparator ölünce yerine büyük oğlu, büyük oğlu ölünce yerine kardeşi geçecek şekilde
tasarlanmıştır (Wang, 2007:48-49). Böylelikle imparator öldükten sonra hanedan içinden veya
dışından gelen kişilerin tahta çıkması önlenmiştir. Tang Wu Zetian dönemi hariç hiçbir
hanedanlıkta kadının yönetimde İmparator kadar etkin olduğu ve kendini İmparator ilan ettiği
görülmemiştir. Çin tarihinde kadınların sarayda çıkabileceği en üst mertebe “Valide
İmparatoriçe (t{ihòu太后)”2 veya “İmparatoriçe (hu|nghòu 皇后)”3 mertebeleridir (McMahon,
2013:187). Qin Shi Huangdi hükümdarlığından itibaren kullanılan ve İmparator anlamına
gelen “hu|ngdì 皇帝” unvanı yalnızca tahta çıkan erkekler için kullanılmıştır. Çin tarihinde Wu
Zetian hariç hiçbir kadın bu unvanı kullanarak tahta çıkamamıştır. Bu sebeple Wu Zetian
dönemi Çin tarihindeki hem önemli hem tartışmalı konulardan biri olarak kabul görmüştür.

2. Wu Zetian’in Hayatı
Wu Zetian (武则天), resmi olarak Çin tarihindeki tek kadın yönetici olarak kabul edilmektedir.
“Xin Tangshu ve Jiu Tangshu” kayıtlarında gerçek adı “Wu Zhao 武曌,” olarak geçmektedir. (Jiu
Tangshu, 2019; Xin Tangshu, 2019) “Zetian 则天” unvanı, ona tahta çıktıktan sonra verilmiştir.
Shanxi eyaletinin Wenshui şehrindendir. Babası Wu Shihuo (武士彟), Tang döneminin zengin
tüccarlarındandır (Wang, 2013: 2).
617 yılında, soylu bir aileden gelen Wu Shihuo, Tang Hanedanlığı’nın kurucusu Li Yuan’in
Taiyuan’den başlattığı isyan boyunca Li Yuan’e destek olmuş ve ona asker sağlamıştır. Tang
Hanedanlığı kurulduktan sonra Wu Shihuo hanedanlığın kuruluşundaki katkılarından dolayı
hanedanlıkta üst düzey memurluk yapmıştır (Wang, 2013: 2).4
Wu Zetian 12 yaşındayken babası vefat etmiştir. 637 yılında, 14 yaşındayken Zetian’in methini
duyan Taizong Li Shimin (太宗李世民) onu haremine aldırmıştır5 (Xin Tangshu, 2019).
1

Babadan büyük oğula geçen bu veraset sistemi (嫡长子继承制), Batı Zhou Hanedanlığı’ndan itibaren
yürürlüğe koyulmuştur. Bu sistem ile imparatorun resmi eşinden olan büyük oğul, imparatorun ölümünün
akabinde tahta çıkmıştır. Eşinin çocuğu olmaması durumunda, imparatorun en soylu cariyesinden olan çocuk
varis olarak kabul edilmiştir. Ancak Çin tarihinde bu sistemin ara ara sekteye uğradığı görülmektedir.
2
İmparatorun annesi “Valide İmparatoriçe” olarak haremde en yüksek mertebedeki kişidir.
3
Çin hanedanlıklarında imparatoriçe, imparatorun resmi eşine verilen unvandır. Mertebe olarak İmparator ile
eşit sayılsa da imparatoriçeler hiçbir şekilde siyasete karışamaz, İmparator gibi halkı yönetemezler. Sadece
sarayın iç işlerinden yani haremden sorumlu tutulmuşlardır. Ancak bu duruma istisna olarak; Han döneminde
İmparatoriçe Lü, Tang döneminde İmparatoriçe Wu Zetian, Qing döneminde İmparatoriçe Cixi örnek
gösterilebilir. İmparatoriçe Lü ve İmparatoriçe Cixi yaşadıkları dönemde Wu Zetian gibi hükümdar unvanı
alamasalar da uzun yıllar imparatorların arkasından tahtı yönetmişlerdir.
4
Lizhou (利州) Askeri Birliği Generali, Jingzhou (荆州) Askeri Birliği Generali ve Çalışma Bakanlığı’nda üst
düzey memur vb. görevler yapmıştır.
5
“後年十四，太宗聞其有色，選為才人”. Wu Zetian’in ilk hareme girişi cariyelerin en düşük mertebesi olan
“cairen” unvanını alması ile olmuştur. Haremde en yüksek mertebe imparatorun resmi eşi olan imparatoriçeye
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Hareme girdikten sonra İmparator’un gözüne girip yükselmeye çalışan Wu Zetian’in bu hayali
maalesef gerçekleşememiştir. Ancak hayallerine ulaşmak için üstün çaba sarf eden Zetian,
İmparator Taizong’un hastalanması sonucunda sık sık İmparator’u ziyarete gelen veliaht prens
Li Zhi (李治) ile yakınlaşmaya başlamıştır. 649 yılında, Taizong’un vefatıyla Li Zhi, Gaozong
(高宗) unvanıyla tahta çıkmıştır. İmparator Gaozong’un resmi eşi olan Wang (王) ise
İmparatoriçe ilan edilmiştir. Taizong’un cariyesi olarak kabul edilen Wu Zetian, diğer çocuğu
olmayan cariyelerle birlikte kurallar gereği rahibe olmak üzere Chang’an’daki Ganye
Tapınağı’na gönderilmiştir (Jiu Tangshu, 2019). Saraydan uzaklaşmak zorunda kalan Zetian’in
artık bu kaderi kabullenmekten başka şansı kalmamıştır. Ancak yeni hükümdar olan Gaozong,
saraydan uzaklaştırılmasına rağmen Wu Zetian’i aklından çıkaramamıştır. Bu dönemde yeni
tahta çıkmış olan Gaozong’un Wu Zetian ile birlikte olması sarayda büyük tepki çekeceğinden
Gaozong kendisini bir süre gözdesi Xiao Shufei (萧淑妃) ile oyalamaya çalışmıştır. Fakat tüm
çabalarına rağmen onu unutamamıştır. Bu sebeple, İmparator, Wu Zetian’i görmek için
tapınağa gitmeye başlamıştır. 6 Xiao Shufei'in yerinde gözü olduğunu bilen İmparatoriçe Wang,
Gaozong’un Wu Zetian’e ilgi duyduğunu öğrenince onu saraya aldırmaya ve Xiao Shufei’in adını
haremden silmeye karar vermiştir. Saraya geri dönen Zetian, orta derece cariyelik mertebesi
olan “zhaoyi” ile onurlandırılmıştır (Jiu Tangshu, 2019). Böylelikle adı sarayda yeniden dilden
dile dolaşmaya başlamıştır. Wu Zetian, saraya geldikten sonra ilk iş olarak Xiao Shufei’i
Gaozong’dan uzaklaştırmıştır. İmparatorun yeni gözdesi olmuş ve 652 yılında ilk oğlu Li
Hong’u (李弘) dünyaya getirmiştir. İmparatora yeni bir veliaht doğurmak Zetian’in
imparatoriçe olmasının önünü açmıştır.7
Jiu Tangshu ve Xin Tangshu kayıtlarına göre; Wu Zetian 654 yılında bir kız çocuğu dünyaya
getirmiştir. Çocuk sahibi olamayan İmparatoriçe Wang, bir gün Wu’nun kızını sevmek için
onun odasına girmiştir. Bu fırsattan istifade eden Wu, Kraliçe Wang’ın kızını görmeye
gelmesinin ardından kızını boğarak öldürmüştür. Gaozong’a İmparatoriçe’nin çocuğu
olamadığından kendisini kıskandığını ve kızlarını öldürdüğünü söylemiştir. Bu olay karşısında
Tang
Gaozong,
İmparatoriçe
Wang’ı
derhal
saraydan
uzaklaştırmıştır
(https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=506004&remap=gb, 2019) 8. Böylelikle Wu Zetian
aittir. İmparatorun hareminde toplam 121 cariye bulunmaktadır. Cariyelerin en üst mertebesi guifei贵妃,
shufei淑妃, defei德妃, xianfei贤妃’dir. Bu mertebelerin her birinde bir kadın bulunmaktadır. Hükümdarın
gözdeleridir ve imparatorun eşi olabilecek statüdedirler. Bu mertebelerden sonra zhaoyi昭仪, zhaorong昭容,
zhaoyuan昭媛, xiuyi修仪, xiurong修容, xiuyuan修媛, chongyi充仪, chongrong充容, chongyuan充媛
mertebeleri gelir. Her bir mertebede bir kadın bulunmaktadır. Bunlar hükümdarın odalıkları olabildikleri gibi
hükümdarın hizmetindedir. Bundan sonra jieyu婕妤, meiren美人, cairen才人 mertebeleri gelir. Bu
mertebelerin her birinde dokuz kişi bulunmaktadır. En son olarak; haremde baolin宝林, yunü御女,
cainü采女mertebesi gelir. Bu kadınlar sarayın kadın çalışanlarıydı. Bu mertebelerin her birinde 27 kadın
bulunmaktadır (Cihanyandı, 2015:39; Wang, 2013: 6-7 ).
6
大帝於寺見之，復召入宮，拜昭儀 (https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=717884, 2019) 。
7
İmparatoriçe Wang’ın kısır olması gözde cariyelerin önünü açmaktaydı. Çünkü oğulları tahta çıkarsa bu
gözdeler valide imparatoriçe unvanı ile onurlandıracaklar ve İmparatoriçe Wang hiçbir şekilde haremde bir
daha söz sahibi olamayacaktı.
8

昭仪生女，后就顾弄，去，昭仪潜毙儿衾下，伺帝至，阳为欢言，发衾视儿，死矣。又惊问左右，皆曰：「
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de amacına ulaşmıştır. Ancak İmparatoriçe Wang’ın saraydan uzaklaştırılması, hanedanlığı Wu
ve İmparatoriçe Wang destekçileri olarak ikiye bölmüştür. İktidarda büyük söz hakkına sahip
olan Zhangsun Wuji (长孙无忌), Chu Suiliang (褚遂良), Han Yuan (韩瑗) ve Ji Bin (济濒)
İmparatoriçe’nin saraydan uzaklaştırılmasına ve Wu Zetian’e “chenfei宸妃”9 unvanının
verilmesine karşı çıkmışlardır. Fakat tüm bu karşıt görüşlere rağmen Wu Zetian’in etkisinde
kalan Gaozong, 655 yılında Wu’yu imparatoriçe ilan etmiştir. Sonrasında da Zhangsun Wuji,
Chu Suiliang, Han Yuan ve Ji Bin gibi İmparatoriçe Wang destekçileri ortadan kaldırılmıştır
(https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=506004&remap=gb, 2019).
Wu Zetian imparatoriçe olduktan sonra, saraydaki siyasi gücünü arttırarak imparatorun sağ
kolu olmuştur. Ardından da İmparatoriçe Wang ve Xiao Shufei’i öldürterek oğlu Li Hong’u
“veliaht prens” ilan etmiştir (Wang, 2013:35-37). Gaozong’un tüm konularda desteğini alan
Zetian; Chu Suiliang, Han Yuan ve Zhangsun Wuji gibi saraydaki üst düzey memurları saraydan
sürdürmüştür (Wang, 2013:42-43). Wu’nun izlediği bu politika ile Wu karşıtı soylu kıdemli
memurların saray üzerindeki gücünün azaltılması hedeflenmiştir. Böylelikle, Kuzey-Güney Wei
Hanedanlığı’ndan beri süregelen kıdemli memurların saraydaki yetki gücü azaltılarak
hükümdarın yönetimdeki tek güç olması sağlanmıştır.
Wu Zetian, siyasi alanda başarılı ve akıllı politikaları olduğunu göstermek için Gaozong’a 12
maddelik reform hareketlerini içeren yeni bir kanun teklifinde bulunmuştur. Wu Zetian’in bu
teklifi Gaozong tarafından çok beğenildiğinden “12 Maddelik Kanun Teklifi (建言十二事)”
derhal uygulamaya geçirilmiştir. Bu kanun teklifi, halkın ve alt derecedeki memurların lehine
hazırlanmıştır. Tarımı güçlendirmek, vergileri düşürmek、zorunlu işçileri azaltmak, Taoizm’i
yaymak, fikir ve görüşlerin serbest bir şekilde yayınlanmasını sağlamak, iftirayı önlemek,
soyluların Laozi’nın Daodejing (Yol ve Erdem)’ini araştırmasını ve öğrenmesini sağlamak,
hükümetin harcadığı ekstra harcamaları ve işçi gücünü azaltmak, tüm mertebelerdeki
memurların rütbelerine iyileştirme getirmek10 , anne ölmüş ve baba hala yaşıyorsa evladın
annesinin arkasından üç yıl yas tutmasını sağlamak ve bu kanun ile kadının toplumdaki
statüsünü yükseltmek gibi hanedanlığın, memurların ve halkın lehine olan kanunları
içermektedir (Wang, 2013:58; Liu, 2012:98). Bu kanun teklifinin yürürlüğe girmesi ile beraber
hanedanlığın refah düzeyi artmış, işçi kullanımında başarıya ulaşılmış, memurların güveni
kazanılmış ve kadınların statüsü yükselmiştir. Tarım alanında yapılan iyileştirmeler ile
ekonomi oldukça büyümüş ve nüfus yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin kişi artmıştır (Jiang; Liu,
2016: 103).

后适来。」昭仪即悲涕，帝不能察，怒曰：「后杀吾女，往与妃相谗媢，今又尔邪！」由是昭仪得入其訾，
后无以自解，而帝愈信爱，始有废后意。
9
Aslında haremde böyle bir unvan yoktur. Wu Zetian dört gözde cariye mertebesinden daha üstün bir
mertebeye sahip olmak için İmparator’dan kendisine bu unvanı vermesini rica etmiştir. Ancak saraydaki üst
düzey
memurlar
Wu
Zetian’e
bu
unvanın
verilmesine
karşı
çıkmışlardır
(https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=506004&remap=gb , 2019).
10
8. derecenin üstünde olan memurların maaşları arttırmak, yüksek rütbede olup uzun zamandır terfi
almayan memurlar terfi ettirmek olmak üzere iki kanunu içermektedir.
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683 yılında, Gaozong’un vefatıyla Wu Zetian tahtta oğlu Zhongzong’u11 geçirmiştir. 1 yıl sonra,
İmparator Zhongzong’u tahttan indirerek yerine diğer oğlu Ruizong’u12 geçirmiştir. Zetian, 6
yıl sonra Ruizong’u da tahttan indirmiştir. Gücü artık zirvede olan Wu Zetian 690 yılında
kendini Tang Hanedanlığı’nın hükümdarı ilan ederek II. Zhou Hanedanlığı’nı13 kurmuş ve
kendisini II. Zhou Hanedanlığı’nın yönetici hükümdarı ilan etmiştir. Böylelikle, Çin tarihinde
“imparator (皇帝)” unvanını alan tek kadın yönetici olmuştur.
Wu Zetian tahtta çıktıktan sonra uygulattığı işkence yöntemleri ile nam salmıştır. Zetian,
merkezi gücü elinde tutabilmek için bu yöntemi uygulamak zorunda kalmıştır. Çünkü
hükümdarlığın babadan oğula geçtiği hanedanlıkta “Li14” soyundan olmayan birinin tahta
çıkması sarayda memurlar arasında kargaşaya neden olmuştur. Ayrıca babadan oğula geçen
yönetimin altında yaşayan halk tarafından Wu Zetian’in tahta çıkması olumlu
karşılanmamıştır. Bu yüzden, tahta ilk çıktığı dönemde Wu Zetian ona karşı çıkan memurları
veya halktan kişileri ya öldürtmüş ya da onlara işkence ettirmiştir.
Wu Zetian adı tarihe her ne kadar yaptığı işkenceler ile geçse de Zetian’in bu dönemde tarihe
katkı sağlayacak iyi yöneticiler yetiştirilmesini sağladığı gerçeği göz ardı edilemeyecek
konulardan birisidir. Zetian, ülkede siyasi bir güç yetiştirmek için yüksek seviyeli memurluğa
giriş sınavı düzenlettirmiş ve bu sınavla kalifiye yönetici seçimini sağlamıştır (Liu, 2012:164).
Bu dönemde soylular ve şairler bu memurluk sınavlarına girerek yüksek rütbelere
gelmişlerdir. Lei Shide (娄师德), Di Renjie (狄仁杰) ve Song Jing (宋璟), Wu Zetian döneminde
yetişmiş ve Tang Hanedanlığı’nın gelişmesine katkı sağlayan başlıca yöneticilerdendir. Wu
Zetian’in yönetici seçimindeki bu başarısı onun tarihe "insanları zekice yönetmeyi bilen kişi"
olarak geçmesine neden olmuştur.
Zetian hükümdar olduğu dönemde askeri alanda da dahiliğini konuşturmuştur. Zetian
döneminde Tang Hanedanlığı’nın ana sınırları ve statüsü bozulmadan korunmuştur. Gaozong
döneminde Tubolar tarafından ele geçirilen Anxi Sizhen Wu döneminde geri alınmıştır (Jiang;
Liu, 2016:103). Böylelikle Tang ve Tubolar arasında Batı Bölgesi için durmadan süregelen
savaş durumu sona erdirilmiştir. Ayrıca bu dönemde Doğu Göktürkler ile zaman zaman barış
yapılarak ülkenin sınırlarında barış sağlanmıştır.

11

Zhongzong’un (中宗) gerçek adı Li Xian (李显)’dir. Wu Zetian ve İmparator Gaozong’un oğlu olan Li Xian,
684 yılında tahtta çıkarak Tang Zhongzong unvanını almıştır. Tahtta bir yıl hüküm süren Zhongzong, annesi
Wu Zetian öldükten sonra 705 yılında tekrar tahtta çıkarılmıştır. 705-710 yılları arası Tang Zhongzong dönemi
olarak adlandırılmaktadır.
12
Ruizong’un (睿宗) gerçek adı Li Dan (李旦)’dır. Kardeşi Zhongzong tahttan indirildikten sonra Ruizong
unvanı ile tahtta çıkmıştır. 684-690 yılları arasında Tang Hanedanlığı’nın hükümdarı olmuştur. 690 yılında
tahttan indirildikten sonra yerine annesi Wu Zetian geçmiştir. 710 yılında kardeşi Zhongzong’dan sonra tekrar
tahtta çıkmıştır. 2 yıl boyunca tahtta kalmıştır.
13
Wu Zetian, kendini Zhou Hanedanlığı’nın yöneticisi ilan etmiştir. Zhou Hanedanlığı ilk olarak M.Ö. 1046’da
kurulduğu için Wu Zetian’in kurduğu bu hanedanlık II. Zhou Hanedanlığı olarak adlandırılmıştır.
14
Tang Hanedanlığı’nı Li Yuan kurmuştur. Bu yüzden babadan oğula geçen yönetimde hanedanlığı yönetecek
kişilerin hepsinin “Li” soyundan gelmesi gerekmektedir.
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Kültür alanında; Budizm’in yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. 691 yılında, Wu Zetian Budizm’in
Taoizm’in üstünde yer alması için emir vermiş ve birçok Budist tapınağı inşa ettirmiştir (Guo,
2016: 62). Budist Klasikleri’nin büyük çoğunluğu yine bu dönemde çevrilmiştir.15 Aynı
zamanda bu dönemde ”Wuzhou Karakterleri (武周新字)”16 yürürlüğe koyulmuştur. Wu
Zetian’in hükümdarlığı boyunca bu karakterler kullanılmış ve ölümüyle bu karakterlerin
kullanımı bırakılmıştır. Wu Zetian tahtta çıktıktan sonra Wuzhou yazısını kullanarak asıl ismi
olan Zhao karakterini yeniden düzenlettirmiştir. “Wuzhou Karakterleri”ne göre tasarlanan
Zhao (曌) karakterinin açılımı ise şu şekildedir: Üstte güneş anlamına gelen ri karakteri (日) ve
ay anlamına gelen yue karakteri（月） yan yana getirilmiştir. Bu karakterlerin altına ise gök
anlamına gelen “kong（空）” karakteri getirilmiştir. Wu Zetian’in bu karakteri oluşturmasının
nedeni yeryüzündeki yin-yang uyumunu tüm hanedanlığa göstermektir. Çünkü
Konfüçyanistlere göre; yalnızca yang yani erkek olan hükümdar olabilir. Yin yani kadın olan
hükümdar olamaz. Yine Çin hanedanlıklarındaki genel inanışa göre; hükümdar olmak için
göğün oğlu olmak gerekmektedir. Göğün oğlu olarak tahta çıkan hükümdarların da dünya üstü
bir güce sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak, Wu Zetian’in böyle bir güce sahip olmadığı
gerçeği tüm hanedanlık tarafından bilinmektedir. Bu yüzden, Wu Zetian’in “Zhao” karakterini
kullanarak halka üstünlüğünü kanıtlamak istediğini söyleyebiliriz.
Wu döneminin sonlarına gelindiğinde; Wu Zetian yaşının ilerlemesiyle yönetimdeki etkisini
kaybetmeye başlamıştır. 705 yılının 12. ayında Wu Zetian’in vefatıyla II. Zhou Hanedanlığı sona
ermiştir. Yerine, veliaht ilan ettiği oğlu Li Xian (Tang Zhongzong) geçmiştir. Vasiyeti üzerine,
Wu Zetian’in adı hanedanlık soyağacına "Büyük Kutsal Kraliçe (则天大圣皇后)" olarak
mühürlenmiştir. 705 yılında Wu, Gaozong’un da mezarının bulunduğu Qianling’deki (bugünkü
Shanxi çevresi) anıtmezara gömülmüştür.

3. Tang Hanedanlığı Döneminde Kadın
Antik Çin tarihinde farklı dönemlerde kadınların toplumdaki yeri, toplumun kadına ve kadın
kimliğine verdiği değer farklı olmuştur. Tang Hanedanlığı; Çin tarihinin sosyal, ekonomik,
kültürel ve diğer pek çok bakımdan altın çağını yaşadığı dönem olarak kabul edilmektedir.
Tang dönemi kadınının ise Antik Çin Tarihindeki şanslı kadınlarından olduğu
düşünülmektedir. Bu dönemde diğer uluslar ile olan ilişkilerin, Budizm ve Tao düşüncesinin
etkileri, kadının sosyal statüsünü yükseltmiş ve diğer dönemlere kıyasla daha özgür kılmıştır.
Toplum “erdemli olan kadın hiçbir yeteneğe sahip olmayan kadındır” düşüncesinden
sıyrılmıştır. Kadınlar; ülke yönetimi, ekonomi, sanat, edebiyat ve spor dalları ile
ilgilenmişlerdir. Devlet yönetiminde etkili olmaktan öteye geçerek yönetimin başına
geçebilecek kadar cesur ve hırslı oldukları görülmektedir. Saraydaki kadının sosyal, kültürel,
fiziksel gibi pek çok açıdan rahat olması, o dönem toplumundaki kadının yaşantısına da etki
15

Sui-Tang döneminde Budizm Klasikleri’nden 59 bölüm 262 tomar çevrilmişken, Tang döneminde
Klasikler’in 372 bölüm 258 tomarı çevrilmiştir. Tang döneminde çevrilen klasiklerin 71 bölüm 258 tomarı Wu
Zetian döneminde çevrilmiştir (Yang, 2013:79).
16
Bu yazı; Zetian Karakterleri (则天新字), İmparatoriçe Wu Karakterleri (武后新字), İmparatoriçe Wu’nın
Mirası (武后遗字) şeklinde de adlandırılmaktadır. Wuzhou Karakterleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Liu,
2013: 88-99. Wuzhou Karakterleri, Wu Zetian’e Memur Zong Qinke (宗秦客) tarafından sunulmuştur.
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etmiştir. Bu dönemde kadınlar cinsiyet farkı gözetilmeden eğitim almışlar, boşanma ve
yeniden evlenme hakkına sahip olmuşlar, yönetimde etkin rol almışlar, sosyal hayatta yer
edinmişler, kadın dernekleri kurmuşlar, edebiyat, sanat, müzik, dans ve spor gibi alanlarda
kendilerini geliştirmişlerdir.

3.1. Tang Döneminde Kadınların Boşanma ve Yeniden Evlenme Hakkı
Tang dönemi ülke kanunları, kocası ölen ya da kocasından ayrılan kadının yeniden evlenmesini
yasaklamamıştır. Kuzey bölgelerindeki azınlık ulusların geleneklerinin de etkisiyle Tang
dönemi kadınında, eski dönemlerde erdem olarak kabul edilen, bekaret kavramı olgusu
zayıflamış ve kadınların yeniden evlenmeleri yargılanmamıştır.
Tang hanedanlığı dönemi başlangıcının savaş yılları olması, nüfusun az olması, iş gücünün
eksik olması sebebiyle, Tang dönemi yöneticileri dul kadınların yeniden evlenmesini
desteklemişlerdir (Ren, 2008: 22). Kadınların yeniden evlenmesi hususunda görülen büyük
sorun, zaman kısıtı olmuştur. Çünkü kocasının ölümünün ardından üç yıl yas tutması gereken
kadın, bu üç yılın ardından; erkek ise kadının arkasından yas tuttuktan bir yıl sonra yeniden
evlenebilmektedir. Wu Zetian’in yönetimde yer aldığı dönemde yaptığı reformlardan biri de bu
yas tutma zamanını düzenlemek olmuştur. Bu gelenek değiştirilerek kadın ve erkek için eşit
sürede yas tutulması emri verilmiştir.
Bu dönemde kadınların yeniden evlendiğine dair örnekler, Eski Tang Tarihi (旧唐书)- Kadın
Biyografileri (女传) bölümünde verilmiştir. Örneğin; “Shanxi eyaletinin Yuncheng şehrinin Xia
ilçesinden olan Wei Wuji’nin babası, o 6 yaşındayken öldürülmüş, ardından annesi yeniden
evlenmiştir (https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=380755&remap=gb#p11, 2019). Ayrıca
kadının boşandıktan sonra yeniden evlenmesi, onuru ve saygınlığı açısından önemliydi.
Örneğin; Tang Song döneminin 8 büyük üstatlarından biri olan Hanyu’nın kızı önce Li Han ile
evlenmiş, daha sonrasında ise Fan Zonggu ile evlenmiştir. Yine Tang Xuanzong döneminde
yüksek rütbede bulunan bir adamın eşinden ayrıldıktan sonra eşinin 2 kez daha evlendiği
görülmüştür (Ren, 2008:22). Dunhuang kayıtlarındaki bir örnekte; bir koca, eşinin sürekli
pazarlarda koşmasından, her şeyi etrafa atmasından, dağınıklığından, kocasını ve kocasının
ailesini sürekli küçümsemesinden dolayı şik}yet eder, sızlanır ve bu anlaşmalı boşanma ile
sonuçlanır (Jay, 1990:83).
Tang Hanedanlığı döneminde kadınların eşlerini özgürce seçmeleri, boşanmaları ve yeniden
evlenmeleri; bir yandan Tang dönemi kadının aile hayatında kendi kararlarını alabilme ve
kendi mutluluklarını izleyebilme özgürlüğünü yansıtırken; diğer yandan kadının evlilik
hayatında yerinin oldukça yüksek olduğunu, tamamen kocasını egemenliğine bağlı olmadığını,
bireyin karşılıklı özgürlüğünü desteklediğini göstermektedir.

3.2. Tang Döneminde Kadınların Yönetimde Yer Alması
Erkeğin kadından üstün, kadının ise erkeğe itaat ettiği feodal toplumlarda, yönetimde güç
erkeğin hakkı olarak görülür ve kadın kat-i ve sıkı bir şekilde yönetimin dışında tutulmaya
çalışılırdı (Li, 2014: 51). Fakat Tang döneminde feodal toplumun ekonomik olarak gelişmesi ve
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toplumun gelişmesiyle kadının yönetimde aktif olarak yer alması yaygınlaşmıştır. Yönetimde;
imparatoriçeler, cariyeler, hükümdar kızları, gözdeler gibi kadınların etkileri olduğu
bilinmektedir. Bu dönemde yönetimde yer alan kadınlardan siyasi yetkisi oldukça büyük olan
isimlerin başında hükümdar Wu Zetian gelmektedir ve yine Tang Hanedanlığı’nın ikinci
hükümdarı Tang Taizong’un eşi İmparatoriçe Zhangsun, Tang Zhongzong’un eşi İmparatoriçe
Wei, Wu Zetian’in baş yardımcısı ve onun döneminde başbakanlık yapan politikacı Shangguan
Wan’er, Wu Zetian’i kızı Taiping, Tibet’e heqin17 politikasıyla gönderilen Prenses Wencheng,
Tang Xuanzong’un cariyesi olan Yang Guifei gibi isimlerin yönetimde doğrudan ve dolaylı
olarak etkili olduğu bilinmektedir. 18
Sui-Tang döneminde halk arasında da öncü kadınlar olduğunu bilinmektedir. Örneğin; Chen
Suozhen (陈硕贞) adında bir kadın İmparator Yonghui döneminde 653 yılında bir köylü
ayaklanmasını yöneterek, yönetime isyan etmiş ve kendisine “Hükümdar Wen Jia (文佳皇帝)”
adını vermiştir (Jiu Tang Shu, 2019). Kendisi Wu Zetian gibi ülke yönetmemiş olsa da halktan
bir kadın olarak, sahip olduğu cesareti ve kendine hükümdar unvanı vermesi ile bilinmektedir.

3.3. Kadınların Eğitim Hakkı
Tang döneminde edebiyatın ve sanatın da ilerlemişliğiyle, eski toplumlarda sadece erkeklere
sağlanan eğitim hakkı, bu dönemde kadınlara da sağlanarak eşitlenmiştir. Kadının eğitiminde
sınıf farkı gözetilmemiş, hükümdarın eşinden, kızlarına, cariyelerine, çalışanlara ve toplumun
her kesimindeki kadına eğitim hakkı sağlanmıştır. Bu dönemde kadınlar, kadının temelde
öğrendiği görgü kuralları, ahlak ve erdem kaidelerinin yanı sıra tarih, edebiyat ve sanat dalları
ile ilgili eğitimler de almışlardır. Bu eğitim ile kadınlar bilgi birikimlerini artırmış ve
kendilerini yetiştirmeye önem vermişlerdir.
Sarayın haremine alınacak kadınların soylu aileden gelmesi şartının yanı sıra yetenekli ve
kültürlü olmalarına önem verildiği için haremde iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturulmuştur.
O dönemde saraya seçilen kadınlar nakış yapabilmeli, sanatsal yetenekleri olmalı,
eksikliklerini tamamlamalı, harem kurallarını öğrenmeli, gündüzleri bir saat de olsa okuyup
yazmalıdır. Okuma yazmayı öğrendikten sonra, her gün gözden geçirmelidir. Böylelikle bir yıl
sonra altı seviye kazanmış olacaktır (Ya ve Lin, 2012: 24). Üst düzeyde ve yoğun olarak alınan
eğitim şartları altında saraydaki kadınların eğitim durumları yükselmiş ve sarayda çok sayıda
“cai nü（才女）” yani kültürlü, yetenekli kadınlar görülmektedir.
Yeni ve Eski Tang Tarihi kitaplarının, saray kadınları biyografileri bölümünde 40 kadının adı
bulunmaktadır ve onların arasında yazın ve edebiyat açısında oldukça başarılı 11 kadından
bahsedilmektedir. Örneğin; dönemin kadın hükümdarı Wu Zetian sadece bir siyasetçi değil,
aynı zamanda bir edebiyatçıydı, şiir yazmayı severdi. Zetian’in Tang Şiirleri kitabında 46 şiiri
bulunmaktadır. Tang Xuanzong’un gözde cariyesi Yang Guifei ise sadece müzikte değil dans
konusunda da oldukça yetenekliydi, bilgiliydi ve şairdi.
17

Heqin, iki devlet arasındaki birliğin, beraberliğin ve barışın sürdürülebilmesi için evlilik yoluyla akrabalık
kurma politikasıdır (Ceylan, 2017: 251).
18
Kadınların yönetimde naibe ya da yönetici olarak bulunmasına; hükümdarın yönetimde yetersiz olması,
sağlığının yerinde olmaması, vefat etmesi ve hükümdarın yerine geçecek olan oğlunun yaşının çok küçük
olması nedenleriyle izin verilmiştir.
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Halk arasındaki kadınların eğitiminin odak noktası ailede alınan eğitimi olmasının yanı sıra
kadınlar doğuştan getirdikleri yetenekleri ve sonradan öğrendikleriyle kendilerini
geliştirmişlerdir. Örneğin: 9. yüzyılda Xian’da yaşamış olan Yu Xuanji (844-871) yoksul bir
aileden gelmektedir ve yetenekli bir şairdir. Bir hayat kadını olarak zenginlere hizmet etmiş ve
bu çevrede iyi bir eğitim almıştır. Xuanji bir memura }şık olması ve bu aşkına karşılık
bulamamasının ardından geri kalan ömrünü tapınaklarda geçirmiştir. Şiirlerinde, özlemlerini,
tutkularını, hayal kırıklıklarını ve aşkı ele almıştır (Jay, 1990: 84) Yine bu dönemde aileler
kızlarının soylu ve zengin ailelere gelin etmek istedikleri için kızlarının eğitimine önem
vermişlerdir.

3.3. Tang Döneminde Kadının Sosyal ve Kültürel Hayatı
Tang dönemindeki kadınlar; en üst tabaka hükümdar eş ve cariyelerinden en alt tabaka hayat
kadınlarına kadar oldukça geniş çapta oyun ve spor aktivitelerinde yer almışlardır. Kadınlar
sosyal hayatın içerisinde at binme, ok atma, polo, avcılık, halat çekme, top oynama, salıncakta
sallanma, Çin satrancı gibi aktivitelerde bulunmuşlardır. Örneğin; İmparator Tang Xuanzong,
Yang Guifei ile birlikte ava çıkarak uçan kuşları vurma yarışması yapmışlardır (Ren, 2008: 36).
Ok atma, belli bir güç istediği için sadece yeteneği olan kadınlar ilgi gösterdiğinden Tang
dönemi kadınları okla ördek ya da k}se vurma gibi oyun çeşitleri çıkarmışlardır. Bu oyunlar ve
sporlardan bazıları önceki hanedanlıklardan miras kalmış, bazıları ise Tang döneminde var
edilmiştir, ki bunların hepsi Tang dönemi kadınının kıvraklığını, fiziksel rahatlığını yansıtır.
Wu Zetian’in yönetimde olduğu dönemde, sarayın imtiyazlı kadınları arasında büyük çapta
saray toplantıları düzenlenmesi de bir gelenek haline gelmiştir. An Lushan isyanından sonra
ülke günden güne daha da zayıflamış, Wu Zetian döneminde yaklaşık binden fazla imtiyazlı
kadının katıldığı toplantılar giderek azalmıştır. Feodal toplumlardaki imtiyazlı kadınların bu
tarz toplantıları, şimdilerde bakıldığında bir statü göstergesi olarak görülebilir. Fakat bir
taraftan da yüksek sosyetedeki kadınların çevre edinme çabasıdır. Bu toplantılara, hükümdar
eş ve cariyeleri, saray çalışanları, kadın görevliler ve imtiyazlı kadınların katılma fırsatı
bulunmaktaydı. Yine bu dönemde sarayın içerisindeki kadınlar birbirleriyle görüşmekten
kaçınmazlardı (Ren, 2008:31).
Tang döneminde 538 ile 991 yılları arasında Dunhuang bölgesindeki kayıtlarda var olan
“kadınlar cemiyeti女人社” halkın içerisindeki kadınlardan oluşan bir dernekti. Bu dernek,
kadının gücünü ve feminizmi vurgulamak amacıyla kurulmamış, tamamen gönüllülerden
oluşmuş bir topluluktur. Fakat günümüzde bu topluluk kadının cinsiyet bilincinin oluşmasını
sağlaması ile gündeme gelmektedir. Bu topluluğun hareket alanları ikiye ayrılmaktadır. İlki
Budizm faaliyetleri ile, diğeri ise ekonomi ve toplumdaki evliliklerde, ev kurma vb.
durumlardaki yardımlaşma faaliyetleri ile ilgilidir. Bu topluluğun; Kuzey hanedanlıklarının
Doğu Wei bölgesinde, Qi bölgesinde, Turfan, Dunhuang bölgelerinde ortaya çıktığı
bilinmektedir. Kadının erkeğe itaat etmesi gereken bir dönemde 450 yıl boyunca süren,
özellikle Dunhuang ve Turfan bölgelerinde yaygın olan kadınlar cemiyetinden geriye çok fazla
bir kayıt kalmamıştır. Gönüllüler kendi maddi destekleriyle bu cemiyeti ayakta tutmuşlar,
kurallarını, ihlal durumunda cezalarını belirlemişlerdir. Kadınların arasında zor ya da güç
durumda olan varsa yardımlaşılmalıdır, “bir insanın işi varsa, herkes yardım etmelidir”
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düşüncesini benimsemişlerdir (Ren, 2008: 32) Bu tarz kadınların kurmuş olduğu dernekler
erkeklerin hükümlerinden ve emirlerinden bağımsızdır, ki bu da kadınların erkeklerden
bağımsız olarak hareket edebildiklerini yansıtmaktadır. Yardımlaşma yöntemiyle
oluşturulmuş kadın toplulukları, Tang döneminde alt tabakadaki kadınların evlerinde ve
toplumda daha bağımsız bir yeri ve sosyal hareket alanı olduğunu ve feodal toplumdaki erkek
egemen baskısından biraz olsun kurtulabildiklerini göstermektedir.

SONUÇ
Wu Zetian, bir imk}nsızı başararak Çin tarihinde resmi olarak hüküm süren ilk kadın olmuştur.
Tahtta çıktığı dönemde ününü zedeleyecek birçok politika izlemesine rağmen, tam 15 yıl
boyunca Tang Hanedanlığı’nı yönetmiştir. Wu Zetian’in tahta çıkması tarihte kadınların
yönetimde daha etkili olmasını sağlamıştır. Wu’nun kadının gücünü arttırmak için izlediği
politikalar ise gelecek nesillerde yetişecek olan tüm kadınlara ışık tutmuştur.
Ataerkil yapının h}kim olduğu Çin tarihinde, Tang Hanedanlığı bağımsız ve güçlü kadınların
olduğu bir dönem portresi çizmektedir. Kadınlar siyasi ve sosyal açıdan olduğu kadar fiziksel
olarak da diğer dönemlere göre rahat oldukları bir dönem yaşamışlardır. Kadınlara tanınan
eğitim, boşanma ve yeniden evlilik hakkı, kadının yönetimde yer alabilmesi, at binen ve polo
oynayan kadınlar, kadın şair ve yazarlar, Çin’in tek kadın hükümdarı Wu Zetian bu dönemde
kadının statüsünün diğer dönemlere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Tang
döneminin sonlarına ve sonraki dönemlere bakıldığında ise kadının fiziksel rahatlığının da
sona ererek ayaklarının bağlanmasından öteye geçildiği görülmektedir.
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BANKA ÇALIŞANLARININ KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Suna KÖSE*
Yeliz MOHAN BURSALI**
Özet
Bu araştırma, banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarının incelenmesi ve bu
tutumların çalışanların demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit
etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, yabancı sermayeli bir bankanın İstanbul ilinde bulunan
genel müdürlüğünde istihdam edilen 121 banka çalışanından veri toplanarak
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kadın yöneticilere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla
Aycan, Bayazit, Berkman ve Boratav (2011) tarafından geliştirilen, “Kadın Yöneticilere Karşı
Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin “profesyonel çalışma davranışları”, “insanlar arası
ilişkiler”, ve “çalışma ahlakı” olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Bankada görev alan
çalışanların kadın yöneticilere yönelik tutumları betimsel istatistikler kullanılarak
incelenmiştir ve kadın yöneticilere yönelik tutumlarının, cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim
durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve tek yönlü
Anova ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Kadın yöneticilere yönelik tutumlardan
Profesyonel çalışma davranışları; katılımcıların cinsiyet, yaş, çalışma süresi değişkenlerine
göre farklılaşmaktadır. İnsanlar arası ilişkiler boyutunda; cinsiyet değişkenine göre bir farklılık
belirlenmiş fakat medeni durum, yaş, eğitim durumu, çalışma süresi değişkenlerine göre bir
farklılık tespit edilememiştir. Üçüncü boyut olan Çalışma ahlak boyutunda ise cinsiyet
değişkenine göre bir farklılık belirlenmiş fakat medeni durum, yaş, eğitim durumu, çalışma
süresi değişkenlerine göre bir farklılık tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadın Yöneticiler, Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum

A RESEARCH ON INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF BANK EMPLOYEES
TO WOMEN MANAGERS
Abstract
This research was conducted to investigate the attitudes of bank employees towards women
managers and to determine whether these attitudes differ according to the demographi
variables of the employees. The survey was conducted by collecting data from 121 bank
employees employed in the head office of a foreign-owned bank in Istanbul. In order to
determine the attitudes of the participants towards female managers, Attitude Scale towards
Female Managers “developed by Aycan, Bayazit, Berkman and Boratav (2011) was. Scale, there
are three sub-dimensions as tad professional working behaviors, ”interpersonal relations“, and
”work ethic“.The attitudes of the employees in the Bank to women managers were analyzed by
using descriptive statistics and their attitudes towards women managers were analyzed with t*
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test and one-way ANOVA, whether they differed according to gender, marital status, age,
educational status and working time variables. According to the findings; Professional working
behaviors from attitudes towards female managers; gender, age, working time variables of the
participants. Interpersonal relations in size; however, there were no differences in terms of
marital status, age, educational status and working time. In the third dimension, the size of the
work ethic, a difference was determined according to the gender variable, but no difference
was found between the marital status, age, education level and working time variables.
Keywords: FemaleExecutives, Attitude towards Women Managers
1. GİRİŞ
Küreselleşme süreci ile birlikte, toplumlarda yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümler ve dünya
ekonomisinde meydana gelen yapısal değişimler, dünya nüfusunun neredeyse yarısını
oluşturan kadınların iş yaşamındaki etkinliğini ve önemini artırmıştır (Bingöl vd., 2011:116).
Kadın istihdamı ile ilgili yapılan çalışmalar, Küreselleşme sürecinin kadın işgücü istihdamını
önemli ölçüde arttığını ortaya koymaktadır (Kılınç,2015:124). Kadın istihdamın artması,
ülkelerin gelişmişlik düzeyinin artmasında ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli
bir role sahiptir (Şahin ve Tutar, 2017:54). Bu nedenle nüfusun neredeyse yarısını oluşturan
kadın faktörünün ihmal edilmemesi ve yeteneklerinin değerlendirilmesi, toplumun bir bütün
olarak kalkınması açısından hayati bir önem arz etmektedir (Çelikten, 2004:94). Kadınlar,
tarihin her dönemin koşullarına göre değişen biçim ve statülerde ekonomik faaliyetlere
katılmışlardır (Doğan vd., 2014: 92).
Zaman içerisinde “ücretsiz aile işçisi” kimliğinden sıyrılarak ekonomik faaliyetlerde kendini
hissettirmeye başlamışlardır (Sertkaya vd., 2013:2). 20. yüzyılın sonlarına doğru tüm dünyada
görülen küreselleşmenin etkileriyle ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşamda meydana
gelen hızlı değişimler ve yeni değerler, iş dünyasında kadının gücünü artırmıştır. Kadının
işgücü piyasasındaki konumunun belirlenmesinde sanayi devrimi önemli bir rol oynamıştır.
Süreç içerisinde sanayi devrimi ve sonrası oluşan teknolojik, ekonomik, toplumsal değişiklikler
kadınlara ev içindeki geleneksel rollerin (annelik ve ev kadınlığı) dışında ekonomik faaliyetlere
ücret karşılığı daha fazla katılma imkanı yaratmıştır ve “ücretli kadın işgücü” kavramının
ortaya çıkmasını sağlamıştır (Parlaktuna, 2010: 1217). Sanayi devriminin yarattığı değişimle
birlikte kadınların, işgücüne daha fazla katılma imk}nına sahip olması, teknik becerilerin ve
mesleki becerilerin gerektiği işlerde de kendini daha fazla gösterebilme imkanı yaratan
yöneticilik ve üst düzey pozisyonlarda yer almasıyla sonuçlanmıştır (Yıldırım, 2017: 592).
Fakat son yıllar da kadınlar, ekonomik, sosyal, siyasi yapılarda giderek artan oranlarda yer
almalarına rağmen yöneticilik ve üst düzey pozisyonlarda erkeklerle aynı oranlarda temsil
edilmemişlerdir (Barutçugil,2002:13).
Kadınların tepe yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında temsil edilme oranlarının son
derece düşük olması, kadınların iş yaşamında yeterince temsil edilmediğini, bilgi, beceri ve
yeteneklerinden yeterli oranda yararlanılmadığını göstermektedir (Bayrak ve Mohan,2001).
Verilen rakamlar, kadınların yönetimde aktif olarak görev almalarını engelleyen sorunların var
olduğunu ve kadınların çalışma hayatında hala dezavantajlı bir grubu oluşturduğunu
göstermektedir (Durmaz, 2016: 41). Çalışan kadınların aleyhlerine olan bu eşitsizliğin
temelini, toplum tarafından empoze edilen kadınlık ve erkeklikle ilişkilendirilmiş kültürel,
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sosyal normlar ve toplumun kadına ve erkeğe biçtiği roller oluşturmaktadır. İş yaşamında
erkeklere kıyasla daha az otorite ve meslekte ilerleme olanaklarına sahip olan kadınlar, örgüt
ve meslek hiyerarşisinde daha üst basamaklarında yer alamamaktadırlar (Davies ve Ann,1998:
340-341). Kadın yöneticilerin sayısının azlığının nedenleri arasında her toplumda var olan ve o
toplumun kültürüne göre şekillenen standart yargılar, kadın ve erkeklerin birtakım
beklentilere uygun düşecek biçimde davranmalarına yönelik yargılar oluşturur bu durum iş
hayatında kadın yöneticilere yönelik tutumların oluşmasında etkin rol oynamaktadır (Bakır
vd., 2017:2). Bu tutumların oluşmasında cinsiyet kalıp yargıları, kadınların tepe yönetim
kademesinde yer almasını engelleyen önyargıların temelini oluşturur. İyi yöneticilerin erkek
olduğuna ilişkin genel kabul görmüş yargılar, kadının tepe yönetiminde az oranda temsil
edilmesine neden olmaktadır (Çelikten, 2004: 96).
Bu ön yargılara ek olarak, Sönmez’e göre kadınların, yöneticilik yaşamının ağır çalışma
koşullarına uyum sağlayamayacağı, toplumsal görev olarak kadına yüklenen geleneksel rolleri
(aile, ev işleri ve çocuk büyütmek vs.) bütünleştiremeyeceğine dair düşünce kalıpları erkek
egemen iş dünyasında kadınların yönetici olarak yükselebilmelerinin karşısında karmaşık bir
direnç sistemi oluşturmaktadır ( Sönmez, akt. Çelikten, 2004: 96). Kadın ve erkek
cinsiyetlerine tanımlanan rol ve görev dağılımları arasındaki büyük farklılıklar, kadın ve erkek
cinsiyetleri arasında ayrımcılığa yol açmaktadır ( Eroğlu ve İrdem, 2016: 11). Birtakım
cinsiyetçi yetiştirme tarzları sonucunda oluşan toplumsal cinsiyetçi roller, ev dışı alanın
erkeklere; ev içi alanın ise kadınlara ait olduğu anlayışını toplumsal yaşama ve değer
yargılarına yerleştirmiştir (Bakır vd., 2017:2). Cinsiyeti merkeze alan bu toplum düzeni,
yaşamın her alanında olduğu gibi mesleksel alanda da ortaya çıkmakta ve çoğu zaman
kadınların iş hayatında aleyhlerine bir ayrımcılık oluşturmaktadır (Sundın, akt.Savcı, 2000:
145)
1.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ LİTERATÜR
Ülkelerin Kadın istihdamına bakış açısı ve bu çerçevedeki politikaları, uygulamaları o ülkenin
gelişmişlik düzeyini, insana verdiği önemi, evrensel değerler kabulünü ve olgunluğunu
göstermektedir (Aydın, 2016:243). Geçtiğimiz 20. yüzyılda çalışma hayatı erkeklerin
egemenliği altındadır. Kadınlar, Dünya’da ve Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturmasına
rağmen iş hayatında erkeklere kıyasla aynı oranlarda temsil edilmemişlerdir. Özellikle örgüt
hiyerarşisinin tepe noktasına çıkıldıkça kadınların sayısı erkeklere oranla son derece
azalmıştır (Barutçugil,2002:13). Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Dünyada İstihdam ve
Sosyal Görünüm: Eğilimler 2018 raporuna göre; Kadınlar, karar verme pozisyonlarında
neredeyse yetersiz düzeyde temsil edilmektedir. Kadınların, katılım oranlarının erkeklerin çok
altında seyrettiği ve erkeklere nazaran, daha düşük kaliteli işler ve daha düşük ücretler ile
karşı karşıya kaldığı ifade edilmektedir (ILO Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler,
2018). Ekonomik kalkınmanın en önemli koşulu üretim faktörlerinin yüksek düzeyde ve
verimlilikte kullanılmasıdır. Kadınlar, tarih boyunca üretimin önemli bir parçası olmalarına
karşılık, bu üretim faktörlerin başında gelen işgücünün kullanımında dünyanın bütün
ülkelerinde cinsiyet açısından erkeklerin lehine dengesiz bir dağılım söz konusudur (Özer vd.,
2003:56). Her ne kadar kadınların ekonomik etkinliklerine katılımı insanlık tarihi kadar
eskilere dayansa da, kadınların, toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma durumları,
ülkelerin gelişmişlik ve azgelişmişlik düzeyleri ile ilişkilendirilse dahi genel anlamda bütün
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toplumlarda erkeklerin gerisinde kaldıkları bilinen bir gerçektir (Kakıcı vd., 2007:21). Kadın
yöneticilerin yönetim kademelerine ulaşmalarını engelleyen ve literatürde “cam tavan” olarak
nitelenen çok çeşitli engeller bulunmakla birlikte (Dreher,2003:542), Kadınların yönetim
kademelerinde ilerlemelerindeki en büyük engel olarak , cinsiyete özgü kalıp yargıların varlığı
ve buna yönelik tutumların varlığı olarak ifade edebiliriz (akt.Çalık vd., 2012: 638). İş
hayatında cinsiyet rolüne dair bir yargının varlığı, otoritelerin erkek ayrıcalığı fikrinden dolayı
kadınların yönetim kademelerinde yer almamasına neden olmaktadır. Ayrıca kadınların daha
çok geleneksel rolleri üzerinde kadın işi sayılan alanlarda yoğunlaşması gerektiği yargısı,
kadınların yöneticilik alanının kadınlara uygun görülmemesine yönelik toplumsal algı ve
beklentilerden örgütlerin yapısının ve uygulamalarının da etkilediğini göstermektedir (Asar,
2016:50).
Verileri incelediğimizde Kadınların yönetim ve karar alma süreçlerinde çalışma oranlarının
ülkemizde de oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Literatürde, söz konusu konu ile
ilgili bazı çalışmaların çoğunluğunun eğitim sektöründe yürütülmüş olması ve finansal
hizmetler sektöründe yürütülen araştırmalara rastlanmaması dikkat çekmektedir. Her
sektördeki meslek alanlarında olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olarak
bazı mesleklerdeki kadın temsilindeki adaletsizlik bankacılık mesleğinde de vardır. Eylül 2018
itibariyle Türkiye Bankalar Birliği (TBB) “Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve
Personel Bilgileri" raporuna göre; Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek
çalışan oranı ise yüzde 49’dur. Bu veri Türkiye’deki bankacılık sektöründeki kadın çalışan
sayısının
erkek
çalışan
sayısından
fazla
olduğunu
göstermektedir.
(https://www.tbb.org.tr,2018). Ancak bu kadın çoğunluğu bankaların temsil makamlarındaki
sayılara yansımamaktadır. Türk bankacılık sektöründe orta kademeli pozisyonlarda yoğun bir
şekilde talep edilen kadın emeği, temsil makamlarında kadın emeğine ilişkin önyargı ve
toplumsal rollerin devamı nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar ve
temsil makamlarında sayıları istenilen düzeyde gerçekleşmemektedir (Karataş, 2013: 8-9).
Türkiye’deki bankacılık sektöründeki bu adaletsiz durumun cinsiyetçi önyargılar temeline
dayandığı argümanına istinaden, bu çalışmada bankacılık sektöründe çalışanların kadın
yöneticilere karşı tutumlarının belirlenmesine odaklanılmış; ayrıca banka çalışanlarının
kadınlara ve yönetim kademelerinde bulunmalarına ilişkin toplam tutum puanlarının,
demografik değişkenlere (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki deneyim yılı)
göre farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.
1.2. YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmanın amacı, modeli, örneklemi ve sınırlılıkları, veri toplama aracı ve
analiz yöntemi son olarak araştırmanın bulgularına ilişkin bilgiler verilmiştir.
1.2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren yabancı sahiplik yapısı
olan büyük ölçekli bir bankanın İstanbul ili merkez şubesinde görev alan banka çalışanlarının
kadın yöneticilere karşı tutumlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç
doğrultusunda ankete katılanların kadın yöneticilere yönelik tutumlar alt boyutlarının
demografik özelliklerinin göstergesi olan yaş, cinsiyet, çalışma süresi, eğitim düzeyi ve medeni

1416

durumları değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeye yönelik alt amaçlar
belirlenmiştir.
1.2.2. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumları incelenmiştir. Bu
araştırmanın modeli, geçmişte ya da o anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeye çalışan ve bu durumu tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımı olan tarama
modelinden desenlenmiştir (Karasar,1984: 79) .
1.2.3. Araştırmanın Örneklemi ve Sınırlılıkları
Bankacılık sektörünün, hizmet sektörü içerisinde kadın istihdamında ilk sırada yer alması,
eğitimli, uzman kadın işgücüne sahip olması nedeniyle araştırmanın uygulama alanı olarak
seçilmesin de etkilidir. Araştırma, 2018 Kasım – 2018 Aralık ayları arasında uygulanmıştır.
Araştırmanın en önemli sınırlılığı banka çalışanlarının yıl sonu iş yoğunluğu nedeniyle
zamanlarının kısıtlı olmasından dolayı evrenin tamamına ulaşmak yerine örnekleme ulaşma
yoluna gidilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, yabancı sahiplik yapısı olan büyük ölçekli bir
bankanın İstanbul ili merkez şubesinde istihdam edilen 121 banka çalışanından veri
toplanarak gerçekleştirilmiştir.
1.2.4. Araştırma Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara çevrimiçi
bir anket yoluyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Çevrimiçi ankete 121 katılım gerçekleşmiştir.
Verilerin analizinde IBM SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences) programı
kullanılmıştır. Ankette kullanılan ölçek için, Aycan vd. tarafından hazırlanan Attitudes towards
women managers: Development And Validation of a New Measure With Turkish Samples
çalışmasından faydalanılmıştır (Aycan vd., 2011:29-30). Anket iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin 5 maddeden oluşan sorular yer
almaktadır. ikinci bölümünde ise, Aycan vd.,(2011) tarafından geliştirilen ve kadın yöneticilere
yönelik tutumları ölçen 27 maddeden oluşan 5’li likert tipinde Kadın Yöneticilere Karşı Tutum
Ölçeği yer almaktadır.
1.2.5. Araştırmanın Bulguları
Bu bölümde çalışmaya ilişkin uygulanan anket çalışması sonucundaki verilerden elde edilen
bulgulara yer verilecektir. Böylece katılımcıların genel özellikleri, kullanılan ölçeğe ilişkin
güvenilirlik ve geçerlilik analizleri ve alt amaçlara ilişkin bulgular incelenecektir.
1.2.5.1. Katılımcıların Genel Özellikleri
Araştırmaya katılan katılımcıların özellikleri tablo 1.1’de verilmiştir. Tablo 1.1. ayrıntılı bir
şekilde incelendiğinde, 121 katılımcının 37’si erkeklerden (%30,6), 84’ü kadınlardan oluştuğu
(%69,4), 121 katılımcının 78’nin lisans mezunu olduğu (%64,5), 65 katılımcının 34-44 yaş
aralığında olduğu (% 53,7) ve 74 katılımcının (%61,2) evli olduğu ve 90 katılımcının da 1-18
yıl çalışma süresine sahip olduğu (74,4) sonucuna ulaşılmıştır
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Tablo 1.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Kategori
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim Durumu
Lise
Yüksekokul
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Yaş
22-33
34-44
45-55
Çalışma Süresi
1-18 Yıl
19- 35 Yıl
Medeni Durum
Bekar
Evli
TOPLAM

n
84
37
4
9
78
28
2
32
65
24
90
31
47
74
121

%
69,4
30,6
3,3
7,4
64,5
23,1
1,7
26,4
53,7
19,8
74,4
25,6
38,8
61,2
100

1.2.5.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Uygulanan anket çalışmasında yer alan kadın yöneticilere yönelik tutum ölçeğinin geçerliliğini
test etmek amacıyla faktör analizi ve güvenilirliğini test etmek amacıyla da Cronbach’s Alpha
güvenilirlik testi yapılmıştır. Geçerliliği ölçmek için yapılan faktör analizinde KaiserMeyerOlkin (KMO) örnekleme yeterliliği istatistiği 0,843 olarak bulunmuştur. Bu değerin
örneklemin faktör analizi yapmak için yeterli düzeyde olduğu ve Bartlett Küresellik testine
göre anlamlılık 0,000 olduğundan değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde
bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ölçümün güvenirliğini test etmek için Cronbach’s Alpha
uygulanmıştır. Ölçeğin boyutlarına uygulanan güvenilirlik analizinde birinci boyut olan
“Profesyonel çalışma davranışları” 0,895 , ikinci boyut olan “İnsanlar arası ilişkiler” 0,889,
üçüncü boyut olan “Çalışma ahlakı” ise 0,645 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için
hesaplanan croncbach’s Alpha değeri ise 0,914’dür. Güvenilirlik katsayısı +1’e yaklaştıkça
güvenilirlik artmaktadır. Çalışmamızda bulunan Cronbach’s Alpha değeri de yüksek
güvenilirlikte çıkmıştır. Ölçeğin boyutlarına ilişkin faktör analizi sonuçları ve ölçeğin geneli ve
boyutlarına ilişkin güvenilirlik testi sonuçları tablo 1.2.’de verilmiştir

1418

Tablo 1.2. Kadınlara Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Faktör Adı

Profesyonel
Çalışma
Davranışları
Boyutu

İnsanlar arası
İlişkiler
Boyutu

Çalışma
Ahlakı
Boyutu

İfadeler

Faktör
Yükü

Faktör Açıklayıcılığı (%)
Cronbach’s Alpha (Güvenirlik Değeri)
Olaylara objektif yaklaşamazlar
Detaylara odaklandıkları için sonuca ulaşmaları zaman alır.
Zorluklarla baş etmekte sıkıntı çekerler.
İnsan ilişkilerinde profesyonel davranamazlar.
İşleri başkalarına delege etmekte zorlanırlar.
Üzerinde aile sorumlulukları olduğu için iş hayatlarını ön planda
tutamazlar.
Olaylara genel bakamaz detaylarda kaybolurlar.
Özel
hayatlarındaki
sorumluluklar
nedeniyle
işlerine
odaklanamazlar.
Sorunlar karşısında dinamik değildirler, pasif kalabilirler.
Kendi çıkarları doğrultusunda politik davranırlar
Karar alırken aceleci davranırlar.
Karar alırken duygusal davranırlar.
Ödün vermemeleri gereken noktalarda ödün verirler.
Gerektiğinde sert olmakta zorlanırlar.
Faktör Açıklayıcılığı (%)
Cronbach’s Alpha (Güvenirlik Değeri)
Çalışanların yaşadıkları sıkıntıları anlayışla karşılarlar.
Çalışanlarıyla nasıl konuşmaları gerektiğini iyi bilirler.
Çalışanların hangi zorlukları yaşayabileceklerini anlarlar ve onlara
destek olurlar.
Duygusallıkları, onların profesyonelliğini arttırır.
Çalışanların hissettiklerini anlayabilirler ve ona göre davranırlar.
Rahat iletişim kurulur.
Çalışanların istek ve sorunlarını zamanında hissederler.
Problemler karşısında çalışanlarına güler yüzle yardımcı olurlar.
Sosyal yönleri kuvvetlidir.
Faktör Açıklayıcılığı (%)
Cronbach’s Alpha (Güvenirlik Değeri)
Çok çalışırlar.
Özel hayatlarından fedak}rlık ederek işlerine asılırlar.
İşlerin yürüdüğünden emin olmak için çalışanlarını takip eder ve
sorgularlar.
Düzenlidirler.
Toplam Faktör Açıklayıcılığı (%)

21,527
0,895
0,622
0,627
0,717
0,639
0,751
0,608
0,688
0,574
0,577
0,529
0,519
0,614
0,628
0,547
20,575
0,889
0,676
0,562
0,680
0,611
0,735
0,773
0,637
0,763
0,622
8,288
0,645
0,621
0,405
0,619
0,762
43,832

1.2.5.3. Ölçek Boyutlarına Ait Betimsel İstatistikler
Araştırmanın bu bölümünde örneklemi oluşturan çalışanların Kadın Yöneticilere Yönelik
Tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalama değerleri ve standart sapmalarına ilişkin analiz
sonuçlarına yer verilmiştir.
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Tablo 1.3.
İstatistikler

Profesyonel
Çalışma
Davranış
Boyutu

İnsanlar
Arası
İlişkiler
Boyutu

Çalışma
Ahlakı
Boyutu

Kadın Yöneticilerine Yönelik Tutum Ölçek Boyutlarına İlişkin Betimsel
İfadeler
Olaylara objektif yaklaşamazlar
Detaylara odaklandıkları için sonuca ulaşmaları zaman alır.
Zorluklarla baş etmekte sıkıntı çekerler.
İnsan ilişkilerinde profesyonel davranamazlar.
İşleri başkalarına delege etmekte zorlanırlar.
Üzerinde aile sorumlulukları olduğu için iş hayatlarını ön planda
tutamazlar.
Olaylara genel bakamaz detaylarda kaybolurlar.
Özel
hayatlarındaki
sorumluluklar
nedeniyle
işlerine
odaklanamazlar.
Sorunlar karşısında dinamik değildirler, pasif kalabilirler.
Kendi çıkarları doğrultusunda politik davranırlar
Karar alırken aceleci davranırlar.
Karar alırken duygusal davranırlar.
Ödün vermemeleri gereken noktalarda ödün verirler.
Gerektiğinde sert olmakta zorlanırlar.
Profesyonel Çalışma Davranışları
İfadeler
Çalışanların yaşadıkları sıkıntıları anlayışla karşılarlar.
Çalışanlarıyla nasıl konuşmaları gerektiğini iyi bilirler.
Çalışanların hangi zorlukları yaşayabileceklerini anlarlar ve onlara
destek olurlar.
Duygusallıkları, onların profesyonelliğini arttırır.
Çalışanların hissettiklerini anlayabilirler ve ona göre davranırlar.
Rahat iletişim kurulur.
Çalışanların istek ve sorunlarını zamanında hissederler.
Problemler karşısında çalışanlarına güler yüzle yardımcı olurlar.
Sosyal yönleri kuvvetlidir.
İnsanlar Arası İlişkiler

n
121
121
121
121
121
121

X
3,71
3,47
3,88
3,76
3,68
3,83

S.S.
,985
1,103
1,177
1,054
1,008
,934

121
121

3,39
3,81

1,158
,983

121
121
121
121
121
121
121
n
121
121
121

3,88
3,14
3,17
2,87
3,49
3,71
3,56
X
3,71
3,83
3,61

,914
1,199
1,130
1,151
1,033
1,119

121
121
121
121
121
121
121

3,20
3,51
3,85
3,55
3,57
3,98
3,65

1,094
,949
,954
,957
,938
,912

İfadeler
Çok çalışırlar
Özel hayatlarından fedak}rlık ederek işlerine asılırlar
İşlerin yürüdüğünden emin olmak için çalışanlarını takip eder ve
sorgularlar
Düzenlidirler
Çalışma Ahlakı

n
121
121
121

X
3,90
3,87
3,90

S.S.
,986
,918
,907

121
121

3,97
3,91

1,012

S.S.
,848
,878
,968

Aralık Katsayısı: 0,80; 1-1,80: Kesinlikle Katılmıyorum, 1,81-2,60: Katılmıyorum, 2,61-3,40:
Kararsızım 3,41-4,20: Katılıyorum, 4,21, 5: Kesinlikle Katılıyorum
Tablo 1.3. betimsel istatistikler ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde araştırmada yer alan
katılımcıların “Profesyonel çalışma davranışları” boyutunda yer alan ifadelere ilişkin
cevaplarına yönelik “Zorluklarla baş etmekte sıkıntı çekerler.” “Sorunlar karşısında dinamik
değildirler, pasif kalabilirler.” ifadelerine 3,88 ortalama ile en yüksek düzeyde katılım
gösterirken, “Karar alırken duygusal davranırlar.” ifadesine 2,87 ortalama ile en düşük
düzeyde katılım göstermişlerdir. Alt boyutun tamamını oluşturan “Profesyonel çalışma
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davranışları” boyutuna ise 3,37 ortalama ile “Kararsızım” düzeyinde görüş belirtilmiştir.
Araştırmada yer alan katılımcıların “İnsanlar arası ilişkiler” boyutunda yer alan ifadelere ilişkin
cevaplarına yönelik “Sosyal yönleri kuvvetlidir.” ifadesine 3,93 ortalama ile en yüksek düzeyde
katılım gösterirken, “Duygusallıkları, onların profesyonelliğini arttırır.” ifadesine 3,20 ortalama
ile en düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Alt boyutun tamamını oluşturan “İnsanlar arası
ilişkiler” boyutuna ise 3,37 ortalama ile “Katılıyorum” düzeyinde görüş belirtilmiştir.
Araştırmada yer alan katılımcıların “Çalışma ahlakı” boyutunda yer alan ifadelere ilişkin
cevaplarına yönelik “Düzenlidirler” ifadesine 3,97 ortalama ile en yüksek düzeyde katılım
gösterirken, “Özel hayatlarından fedak}rlık ederek işlerine asılırlar.” ifadesine 3,87 ortalama
ile en düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Alt boyutun tamamını oluşturan “Çalışma ahlakı”
boyutuna ise 3,57 ortalama ile “Katılıyorum” düzeyinde görüş belirtilmiştir.
1.2.5.4. Araştırmanın Alt Amaçlarına ilişkin Bulgular ve Değerlendirme
Bu araştırma, banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarını incelemeyi
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ankete katılanların kadın yöneticilere yönelik tutum
alt boyutlarının demografik özelliklerinin göstergesi olan yaş, cinsiyet, çalışma süresi, eğitim
düzeyi ve medeni durumları değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
üzere araştırmanın alt amaçlarını test etmek için t- testi ve tek yönlü varyans (Anova) analiz
tekniği kullanılmıştır. Veriler tablolarla ifade edilmiş ve araştırma alt amaçlarına ilişkin
bulgular değerlendirilmiştir.
Kadın yöneticilere yönelik tutum alt boyutları cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemek amacıyla ankete katılan banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarının
“Profesyonel çalışma davranışları”, “İnsanlar arası ilişkiler” ve “Çalışma ahlakı” boyutlarında
cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği bağımsız örneklemler için t-testi ile
test edilmiştir. Yapılan t testine ait hesaplanan istatistikler Tablo 1.4’de gösterilmektedir.
Tablo 1.4’deki veriler incelendiğinde;
“Profesyonel çalışma davranışları” tutumlarını
sorgulayan maddelerin tümünden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları erkek çalışanların
aldıkları puanların aritmetik ortalamalarından daha yüksektir. (Xk= 3,71) (Xe= 3,20) Bayan ve
erkek çalışanların puanlarının aritmetik ortalamaları arasında görülen bu farkın anlamlı olup
olmadığını sınamak için t testi sonucunda anlamlılık düzeyi p= 0,000 olarak bulunmuştur. P<
0,05 olduğu için banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarının “profesyonel
çalışma davranışları” boyutunun cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir düzeyde farklılaştığı
ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak kadın banka çalışanlarının kadın yöneticilerin profesyonel
davranışlarına ilişkin tutumları erkek banka çalışanlarının tutumlarından daha olumludur
diyebiliriz. Kadın çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarından “İnsanlar arası
ilişkiler ” tutumlarını sorgulayan maddelerin tümünden aldıkları puanların aritmetik
ortalamaları erkek çalışanların aldıkları puanların aritmetik ortalamalarından daha yüksektir.
(Xk = 4,02) (Xe = 3,26) Bayan ve erkek çalışanların puanlarının aritmetik ortalamaları arasında
görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için t testi sonucunda anlamlılık düzeyi p=
0,000 olarak bulunmuştur. P< 0,05 olduğu için banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik
tutumlarının “İnsanlar arası ilişkiler ” boyutunun cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bankadaki kadın çalışanlarının kadın yöneticilere
yönelik tutumlarından “çalışma ahlakı ” tutumlarını sorgulayan maddelerin tümünden
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aldıkları puanların aritmetik ortalamaları erkek çalışanların aldıkları puanların aritmetik
ortalamalarından daha yüksektir. (Xk = 3,82) (Xe = 3,65) Bayan ve erkek çalışanların
puanlarının aritmetik ortalamaları arasında görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak
için t testi sonucunda anlamlılık düzeyi p= 0,004 olarak bulunmuştur. P< 0,05 olduğu için
banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarının “çalışma ahlakı” boyutunun
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Buna göre;
“Profesyonel çalışma davranışları” “insanlar arası ilişkiler” “çalışma ahlakı” boyutunda
cinsiyete göre gruplar arasında istatistiksel açıdan 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık tespit
edilmiştir. Buna göre kadın yöneticilere karşı kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre
daha olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmektedir.(Xk= 3,71) (Xe= 3,20) / (Xk = 4,02) (Xe
= 3,26) /(Xk = 4,02) (Xe = 3,26)

Profesyonel
Çalışma
Davranış
Boyutu
İnsanlar
Arası İlişkiler
Boyutu
Çalışma
Ahlakı
Boyutu

Standart
Sapma
(SS)
,67
,61

t Değeri
(t)

84
37

Aritmetik
Ortalama
( X)
3,71
3,20

3,962

Anlamlılı
k
(p)
,000

Kadın
Erkek

84
37

3,82
3,26

,60
,71

4,430

,000

Kadın
Erkek

84
37

4,02
3,65

,62
,69

2,293

,004

Değişken

Kategori

n

Cinsiyet

Kadın
Erkek

Cinsiyet
Cinsiyet

Tablo 1.4. Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Alt Boyutlarının Cinsiyet Değişkenine Göre
Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları

Kadın Yöneticilere Yönelik tutum alt boyutları medeni duruma göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amacıyla ankete katılan banka çalışanlarının kadın yöneticilere
yönelik tutumlarının “profesyonel çalışma davranışları”, “İnsanlar arası İlişkiler davranışı” ve
“çalışma ahlakı” boyutlarında medeni durumlarına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği
bağımsız örneklemler için t-testi ile test edilmiştir. Yapılan t testine ait istatistikler Tablo 1.5’te
gösterilmektedir. Tablo 1.5’deki veriler incelendiğinde;
medeni durumu bekar olan
katılımcılar ile evli olan katılımcıların kadın yöneticilere yönelik tutumlarından “Profesyonel
çalışma davranışları” tutumlarını sorgulayan maddelerin tümünden aldıkları puanların
aritmetik ortalamaları (Xb = 3,49) (Xe = 3,60) şeklindedir. Bekar ve evli çalışanların puanlarının
aritmetik ortalamaları arasında görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için t testi
sonucunda anlamlılık düzeyi p= 0,374 olarak bulunmuştur. P> 0,05 olduğu için kadın
yöneticilere yönelik tutum alt boyutlarından “profesyonel çalışma davranışları” boyutunun
medeni durum değişkenine göre anlamlı bir düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Medeni
durumu bekar olan katılımcılar ile evli olan katılımcıların kadın yöneticilere yönelik
tutumlarından “İnsanlar arası ilişkiler ” tutumlarını sorgulayan maddelerin tümünden aldıkları
puanların aritmetik ortalamaları (Xb = 3,61) (Xe = 3,66) şeklindedir. Bekar ve evli çalışanların
puanlarının aritmetik ortalamaları arasında görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak
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için t testi sonucunda anlamlılık düzeyi p= 0,697 olarak bulunmuştur. P> 0,05 olduğu için
kadın yöneticilere yönelik tutum alt boyutlarından “insanlar arası ilişkiler” boyutunun medeni
durum değişkenine göre anlamlı bir düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Medeni durumu
bekar olan katılımcılar ile evli olan katılımcıların kadın yöneticilere yönelik tutumlarından
“Çalışma ahlakı” tutumlarını sorgulayan maddelerin tümünden aldıkları puanların aritmetik
ortalamaları (Xb = 3,88) (Xe = 3,93) şeklindedir. Bekar ve evli çalışanların puanlarının
aritmetik ortalamaları arasında görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için t testi
sonucunda anlamlılık düzeyi p= 0,692 olarak bulunmuştur. P> 0,05 olduğu için kadın
yöneticilere yönelik tutum alt boyutlarından “Çalışma ahlakı ” boyutunun medeni durum
değişkenine göre anlamlı bir düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak
ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Farklı medeni duruma sahip
banka çalışanlarının kadın yöneticilerin çalışma ahlakına ilişkin tutumları birbirine benzerdir.
Değişken
Kategori n
X
S.S.
T
p
Profesyonel Çalışma Medeni
Bekar
47
3,49
,784
,-893 ,374
Davranış Boyutu
Durum
Evli
74
3,60
,637
İnsanlarArası
Medeni
Bekar
47
3,61
,742
,-390 ,697
İlişkiler
Durum
Evli
74
3,66
,656
Boyutu
Çalışma Ahlak
Medeni
Bekar
47
3,88
,722
,-397 ,692
Boyutu
Durum
Evli
74
3,93
,632
Tablo 1.5. Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Alt Boyutlarının Medeni Durum Değişkenine
Göre Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları

Kadın Yöneticilere Yönelik tutum alt boyutları yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek
amacıyla ankete katılan banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarının
“profesyonel çalışma davranışları”, “İnsanlar arası ilişkiler ” ve “çalışma ahlakı” boyutlarının
çalışanların yaşlarına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ile test edilmiştir. Yapılan tek yönlü varyans (ANOVA) analizine ait hesaplanan
istatistikler Tablo 1.6’da gösterilmiştir. Tablo 1.6’daki veriler incelendiğinde; profesyonel
çalışma davranış boyutu ile çalışanların yaşları arasındaki farklılığı test etmek için uygulanan F
testi sonucunda anlamlılık düzeyi p= 0,005 olarak bulunmuştur. P< 0,05 olduğu için
(0.005<0.05) banka çalışanlarının yaşları ile profesyonel çalışma davranışlarına yönelik
tutumlar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu söylenebilir. Bu durumda hangi yaş
değişkenleri arasında farklılığın olduğunu belirlemek için Post hoc testi incelendiğinde 45-55
yaş aralığındaki çalışanların profesyonel çalışma davranış boyutuna ilişkin tutum ortalamaları
22-33 yaş aralığındaki çalışanlara göre ve 34-44 yaş aralığındaki çalışanlara göre daha olumlu
bir tutuma sahip olduğu sonucunu ifade etmektedir. (F=0,57440*,p= 0,006)( F=0,45504*, p=
0,015). Kadın yöneticilere yönelik tutum alt boyutlarından insan arası ilişkiler ve çalışma
ahlakı boyutu ile çalışanların yaşları arasındaki farklılığı test etmek için uygulanan F testi
sonucunda anlamlılık düzeyi p3B= 0,248 p3C=0,315 olarak bulunmuştur. P>0,05 olduğu için
(0.248>0.05) (0,315>0.05). Çalışanlarının yaşları ile insanlar arası ilişkiler ve çalışma ahlakına
yönelik tutumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
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Tablo 1.6 Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Alt Boyutlarının Yaş Değişkenine Göre Varyans
Analiz (ANOVA) Sonuçları
Profesyonel Değişken
Kategori
n
X
S.S
F
p
Anlamlı
Çalışma
Fark
Davranışları
22-33
32
3,38
,701
5,535
0,005
(1-3)
Boyutu
Yaş
34-44
65
3,50
,675
(2-3)
45-55
24
3,95
,621
İnsanlar
Değişken Kategori
n
X
S.S
F
p
Arası İlişkiler
22-33
32
3,51
,767
1,411
0,248
Boyutu
Yaş
34-44
65
3,64
,676
45-55
24
3,82
,592
Çalışma
Değişken Kategori
n
X
S.S
F
p
Ahlakı
22-33
32
3,81
,782
1,165
0,315
Boyutu
Yaş
34-44
65
3,90
,647
45-55
24
4,08
,524

Kadın Yöneticilere Yönelik tutum alt boyutları eğitim durumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amacıyla ankete katılan banka çalışanların kadın yöneticilere
yönelik tutumlarının “profesyonel çalışma davranışları”, “İnsanlar arası ilişkiler” ve “çalışma
ahlakı” boyutlarının çalışanların eğitim düzeylerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği
tek yönlü varyans ( Anova) analizi ile test edilmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizine ait
hesaplanan istatistikler Tablo 1.7’de gösterilmiştir. Tablo 1.7’deki veriler incelendiğinde, Kadın
yöneticilere yönelik tutum alt boyutlarından profesyonel çalışma davranış, insanlar arası
ilişkiler ve çalışma ahlakı boyutu ile çalışanların eğitim düzeyi arasındaki farklılığı test etmek
için uygulanan F testi sonucunda anlamlılık düzeyi p4a=0,727 p4B=0,410 p4C=0,172 olarak
bulunmuştur. P>0,05 olduğu için (0.727>0.05) (0,410>0.05) (0,172>0.05). Çalışanlarının
eğitim düzeyi ile profesyonel çalışma davranışı, insanlar arası ilişkiler ve çalışma ahlakına
yönelik tutumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sonuç
olarak Ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Farklı eğitim düzeyine
sahip banka çalışanlarının kadın yöneticilerin profesyonel çalışma davranışı, insanlar arası
ilişkiler ve çalışma ahlakına ilişkin tutumları birbirine benzerdir.
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Tablo 1.7. Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Alt Boyutlarının Eğitim Durumu
Değişkenine Göre Varyans Analizi ( ANOVA) Sonuçları
Profesyonel
Çalışma
Davranışlar
Boyutu

Değişken

İnsanlar
arası İlişkiler
Boyutu

Değişken

Çalışma
Ahlakı
Boyutu

Eğitim
Durumu

Eğitim
Durumu

Değişken
Eğitim
Durumu

Kategori
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kategori
Lise
Ön Lisans
Lisans

n
4
9
78
28
2
n
4
9
78

X
3,14
3,66
3,59
3,51
3,35
X
4,22
3,82
3,61

S.S
,574
,996
,672
,698
,707
S.S
,654
,951
,692

Yüksek Lisans

28

3,63

,591

Doktora
Kategori
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

2
n
4
9
78
28
2

3,33
X
4,50
3,80
3,83
4,06
4,25

,314
S.S
,707
,908
,677
,502
,353

F

0,512

F
1,002

F
1,629

p

0,727

p
0,410

p
0,172

Kadın yöneticilere yönelik tutum alt boyutları çalışma sürelerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amacıyla ankete katılan banka çalışanlarının kadın yöneticilere
yönelik tutumlarının “profesyonel çalışma davranışları”, “İnsanlar arası İlişkiler” ve “çalışma
ahlakı” boyutlarında çalışma sürelerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği bağımsız
örneklemler için t-testi ile test edilmiştir. Yapılan t testine ait hesaplanan istatistikler Tablo
1.8’de gösterilmektedir. Tablo 1.8’deki veriler incelendiğinde; Katılımcıların kadın yöneticilere
yönelik tutumlarından “Profesyonel çalışma davranışları” tutumlarını sorgulayan maddelerin
tümünden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları (X1 = 3,45) (X2= 3,87 ) şeklindedir. 1-18
yıl ve 19-35 yıl çalışma süresine sahip çalışanların puanlarının aritmetik ortalamaları arasında
görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için t testi sonucunda anlamlılık düzeyi p=
0,003 olarak bulunmuştur. P< 0,05 olduğu için kadın yöneticilere yönelik tutum alt
boyutlarından “profesyonel çalışma davranışları” boyutunun çalışma süresi değişkenine göre
anlamlı bir düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, 19-35 yıl çalışma süresine
sahip çalışanların kadın yöneticilerin profesyonel davranışlarına ilişkin tutumları 1-18 çalışma
sürelerine sahip çalışanların tutumlarından daha olumludur. T test analiz sonuçlarına göre, 1935 yıl çalışma süresine sahip çalışanların “İnsanlar arası ilişkiler davranışı” ve “Çalışma ahlakı”
boyutuna yönelik tutumlarının ortalamasının 1-18 yıl çalışma süresine sahip çalışanların kadın
yöneticilerin “İnsanlar arası ilişkiler davranışı” ve “Çalışma ahlakı” boyutuna yönelik
tutumlarının ortalamasından daha yüksek olduğu görülmüştür. (X1 = 3,58 / X2= 3,84 ) (X1 =
3,85 / X2= 4,09). 1-18 yıl ve 19-35 yıl çalışma süresine sahip çalışanların puanlarının aritmetik
ortalamaları arasında görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için t testi sonucunda
anlamlılık düzeyi p= 0,061 p=0,075 olarak bulunmuştur Ancak bu fark istatistiksel olarak
anlamlı değildir. (P> 0,005 ). Bir başka deyişle, Çalışma süreleri farklı çalışanların kadın
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yöneticilerin insanlar arası davranışlarına ve çalışma ahlakına ilişkin tutumları birbirine
benzerdir.
Değişken
Profesyonel Çalışma Çalışma
Davranış Boyutu
Süresi
İnsanlar
İlişkiler
Boyutu

Arası

Çalışma
Boyutu

Ahlakı

Çalışma
Süresi
Çalışma
Süresi

Kategori

n

X

S.S.

t

p

1-18YIL
19-35
YIL
1-18YIL

90
31

3,45
3,87

,690
,629

,-2,99

,003

90

3,58

,720

,-1,88

,061

19-35
YIL
1-18YIL
19-35
YIL

31

3,84

,549

90
31

3,85
4,09

,724
,411

,-1,79

,075

Tablo 1.8. Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Alt Boyutlarının Çalışma Sürelerine Göre
Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları

SONUÇ
Yabancı sahiplik yapısı olan büyük ölçekli bir bankanın İstanbul ili merkez şubesindeki 121
banka çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmada banka çalışanlarının kadın
yöneticilere yönelik tutumların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunu
34-44 yaş aralığında (% 53,7), lisans mezunu (%64,5) , 1-18 yıl arasında çalışan (% 74,4), evli
(%61,2), kadınlardan (%69,4) oluşmaktadır. Banka çalışanların kadın yöneticilere yönelik
tutum boyutundan Profesyonel çalışma davranışları tutumuna ilişkin cevaplarına yönelik
betimsel istatistikler incelediğimizde; Ortalaması en yüksek olan ilk üç ifadeye “Zorluklarla baş
etmekte sıkıntı çekerler.” “Sorunlar karşısında dinamik değildirler, pasif kalabilirler.” ve
“Üzerinde aile sorumlulukları olduğu için iş hayatlarını ön planda tutamazlar.” en yüksek
düzeyde katılım gösterirken, “Karar alırken duygusal davranırlar.” ifadesine düşük düzeyde
katılım göstermişlerdir. Bu durum katılımcıların kadın yöneticilerin aleyhine bir tutum
sergilediğini göstermektedir. Zorlukla baş etmede, problem çözmede pasif kaldıklarını ve aile–
iş hayatlarını dengelemekte zorluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Banka çalışanların kadın
yöneticilere yönelik tutum boyutundan İnsanlar Arası İlişkiler tutumuna İlişkin cevaplarına
yönelik betimsel istatistikler incelediğimizde ; “Sosyal yönleri kuvvetlidir”, “Çalışanlarıyla nasıl
konuşmaları gerektiğini iyi bilirler.” , “Rahat iletişim kurulur.” ifadelerine en yüksek düzeyde
katılım gösterirken, “Duygusallıkları, onların profesyonelliğini arttırır.” ifadesine en düşük
düzeyde katılım göstermişlerdir. Bu durum literatürdeki kadınların biçimsel olmayan iletişim
ağına bencil ve gerçekçi bulmadığı için katılmayı tercih etmemesi ve erkek egemen iletişim
ağlarında kadınların dahil edilmemesine yönelik tutumların aksine katılımcıların kadınların
iletişim (network) ağlarını kullanabilme becerisine sahip olduğunu ve iletişim konusunda
başarılı olduklarına dair olumlu bir tutum sergilediğini göstermektedir. “Duygusallıkları,
onların profesyonelliğini arttırır.” ifadesine düşük düzeyde katılım Willemsen (2002)’e göre
kadın yöneticiler duygusal, sezgisel ve insan odaklı yönetimsel davranışlar sergileyebilir. Bu
kavramların kadın yöneticiler için daha değerlidir ifadesiyle örtüşmektedir. Banka çalışanların
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kadın yöneticilere yönelik tutum boyutundan çalışma ahlakı tutumuna ilişkin cevaplarına
yönelik betimsel istatistikler incelediğimizde; “Düzenlidirler” ifadesine en yüksek düzeyde
katılım gösterirken, “Özel hayatlarından fedak}rlık ederek işlerine asılırlar.” ifadesine en
düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Buna göre; çalışanların kadınların çalışma düzenine
yönelik bazı görüşlere sahip olduğunu ve bunun iş ortamında çıktıların değerlendirilmesinde
önemli olduğu kanısı oluşmaktadır.
Banka çalışanlarının kadın yöneticilerin çalışma ahlakı boyutuna diğer boyutlara kıyasla daha
yüksek puan verdikleri görülmüştür. Bu nedenle banka çalışanlarının kadın yöneticilerin
çalışma ahlakı boyutunu; profesyonel çalışma ve insanlar arası ilişkiler boyutuna göre daha
başarılı buldukları söylenebilir. Bu bulgu Çelik’in (2008) araştırmasının bulgularıyla
örtüşmektedir. Buna göre; “Çalışma ahlakı” boyutuna yönelik tutum geliştiren çalışanlar kadın
yöneticilerin düzenli, çalışkan, özel hayatlarından fedakarlık ederek işlerine asılan, işlerin
yürüdüğünden emin olmak için çalışanlarını takip eden ve sorgulayan kişiler olduğunu ifade
etmektedir. Ankete katılanların kadın yöneticilere yönelik tutum ölçek alt boyutlarının
demografik özelliklerinin göstergesi olan yaş, cinsiyet, çalışma süresi, eğitim düzeyi ve medeni
durumları değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edilmesine yönelik
yapılan analiz sonuçlarına göre; Kadın banka çalışanlarının, kadın yöneticilere yönelik
tutumlarının “profesyonel çalışma davranışları”, “insanlar arası ilişkiler” ve “çalışma ahlakı”
boyutlarında erkek banka çalışanlara göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.
Bu bulgu; Berkman (2005), Çıtak (2008), Mızrahi ve Aracı (2010), Çalık, vd. (2012), Sertkaya,
Onay ve Ekmekçi’nin (2013), Asar (2016), Yıldırım (2017) araştırmaların bulgularını
desteklemektedir. Buna göre Kadın banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik
tutumlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlar cinsiyet değişkenine göre farklılaşmaktadır.
Kadın yöneticilere yönelik tutumlardan “profesyonel çalışma davranış” boyutu banka
çalışanlarının yaş ve çalışma süresine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre
karşılaştırdığımızda; 45-55 yaş aralığındaki çalışanların profesyonel davranış boyutuna ilişkin
tutum ortalamaları 22-33 yaş aralığındaki çalışanlara göre ve 34-44 yaş aralığındaki
çalışanlara göre daha olumlu bir tutuma sahip olduğu sonucunu göstermektedir. Çalışma
süresine göre karşılaştırdığımızda ise 19-35 yıl çalışma süresine sahip çalışanların kadın
yöneticilerin profesyonel davranışlara ilişkin tutumları 1-18 çalışma sürelerine sahip
çalışanların tutumlarından daha olumludur. Fakat diğer alt boyutlar “insanlar arası ilişkileri” ,
“çalışma ahlakı” yaşa ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşmamıştır. Banka
çalışanların kadın yöneticilere yönelik tutumlarının “profesyonel çalışma davranışları”,
“insanlar arası ilişkiler”
ve
“çalışma ahlakı” boyutlarında medeni durum, eğitim
değişkenlerine göre inceleme yapıldığında bulgular arası anlamlı farklılıklar tespit
edilememiştir. Bu araştırmanın bulgularına göre şu öneriler verilebilir; Katılımcı sayısı ve
katılımcıların seçildiği alanın araştırmamızın kısıtını oluşturduğu için elde edilen sonuçların
genellemesinin yapılması muhtemel değildir. Bu nedenle sonraki çalışmalar, kapsamlı bir
çalışma grubu ile birlikte yapılabilir.
Bu araştırmada Özel sermayeli bir bankada çalışanların, kadın yöneticilere yönelik tutumları
tespit edilmiştir. Aynı şekilde kamusal sermayeli ve farklı sektörlerde çalışan katılımcılar
üzerine araştırma yapılabilir. Erkek yöneticilere yönelik tutumlar da araştırılarak
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karşılaştırma yapılabilir. Stockman göre ücretli işgücüne çok yüksek oranda kadın katılımının
sağlanabilmesi için yüksek düzeyde çocuk bakım tesisleri sağlanmalı ve eşlerin nispeten
yüksek oranda ev işçiliği payını artırmasına yönelik (Stockman vd.,2016:8) öneri verilebilir.
Bir ülkenin ekonomik kalkınmasının sağlanması ve refah düzeyin artması yönünden kadının
işgücü piyasası içinde yer alması son derece önemlidir. Ayrıca kadının işgücü piyasası içinde
hangi pozisyonlar da yer aldığı diğer önemli bir boyutu oluşturmaktadır. Literatürde
kadınların iş hayatına katılımının ve tepe yönetimde yer almasının önündeki engellerin
erkeklerden daha fazla olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Bundan dolayı kadınların iş
hayatında tepe yönetimlerde istihdam edilmesini etkileyen, kadınlara yönelik geleneksel bakış
açısını kırmaya yönelik çalışmaların sayısı artırılmalıdır ve kadınların işgücüne katılımını ve
tepe yönetimde yer almasını destekleyici uygulamalar ve politikalar konusunda ilgili
araştırmaların da artırılması gerekmektedir. Kadın çalışanların daha fazla üst yönetimde
temsil edilmesine fırsat verilmeli ve katılımları cesaretlendirilmeli ve bu amaçla kariyer
danışmanlığı hizmeti verilmelidir.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ: DİLŞAD HATUN ÖRNEĞİ
ÖZLEM SALMAN*
ÖZET
Tarih boyunca kadın her kültürde farklı bir konumda yer almıştır. Araplar kadına söz hakkı
dahi vermez iken, Avrupalılar kadını cadı olarak görüp lanetleyip, yakmışlardır. Türk
toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Orta Asya’ da kurulan ilk Türk devletlerinden
itibaren kadın sosyal, ekonomik, siyasi birçok alanda önemli mevkilerde bulunmuştur. Devlet
yönetiminde hakanların yanında hatun adı verilen eşleri de söz sahibi olmakla birlikte kadın ve
erkek eşit haklara sahiptiler. Kadınlarda erkekler gibi ata binip, ok atar, top oynar, güreş gibi
ağır sporlar yapar ve savaşlara katılırlardı. Türkler kadına değer verip tek eşlilik prensibine
bağlı kalınır ve mal-mülk kadın ve erkeğin ortak malı sayılırdı. Kadının namus ve iffeti büyük
önem arz etmektedir. Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi
büyüktür. Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü görevini görür. Kadının toplumda yerine
getirdiği görevlerinin sosyal işleyişe katkısı büyüktür. Anne kavramı Türk toplumlarında ayrı
bir yere sahiptir. Ana kutsaldır. Çünkü cennet bile onun ayakları altındadır. Toplumların
gelişebilmesi için bilinçli, idealist gençlere ihtiyaçları vardır. Çocuklara bu eğitimi okuldan önce
ailede anne verir. Çünkü kadın, saygındır. Söz sahibidir. Karar vericidir. Tarihimizin her
döneminde önemli hizmetler yapmış Türk kadınları olmuştur. Bunlardan birisi de Doğu
Türkistan’ın kadın hükümdarı Dilşad Hatundur. Dilşad Hatun, Çinlilere karşı eşiyle birlikte
savaşıp vatanını savunmaya çalışmış bir Türk kadınıdır. Çin Prensine karşı boyun eğmemiş
iffet abidesidir. Bu çalışmada Dilşad Hatun örnek alınarak Türk kadının savaştaki konumu, asla
bağımsızlığından ödün vermeyeceği üzerinde durulmuş ve belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Kadın, Dilşad Hatun
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF WOMEN IN TURKISH CULTURE:
EXAMPLE OF DİLSAD HATUN
Abstract
Throughout history, women have taken a different position in every culture. While the Arabs
do not even give the woman the right to speak, Europeans cursed and burned her as a witch. In
Turkish society, women have a respectable place. Since the first Turkish states established in
Central Asia, women have held important positions in social, economic and political fields.
Women have a say in the government, women and men have equal rights. Women ride a horse,
arrow shot, play ball, wrestling, such as heavy sports and participate in battles. The Turks
value the woman and adhere to the principle of monogamy. The inheritance was the common
property of men and women. Honor and chastity of women are of great importance. In Turkish
society, the place and importance of the family and the women are very important. The woman
acts as a bridge between family and society. The duties of women in society contribute to
social functioning. The mother is sacred. Because even heaven is under his feet. For societies to
develop, they need conscious, idealistic youth. The parents give this education to their parents
before school. Because women are respectable and decision maker. Turkish women have made
important services in every period of our history. One of them is Dilsad Hatun, the female
ruler of East Turkestan. Dilsad Hatun is a Turkish woman who fought with her husband
against the Chinese and tried to defend her country. In this study, it is emphasized that the
position of Turkish woman in the war will never compromise her independence.
Keywords: Turkish Culture, Women, Dilsad Hatun

1. GİRİŞ
Kadın; Tarih boyunca büyük imparatorlukların kurulmasında ve yıkılmasında etkili olan, yeri
geldiği zaman ise aile ve ev işleriyle uğraşan, hayatımızın vazgeçilmez unsuru ve erkeğin
tamamlayıcısı olmuştur. Kadın, toplumun mimarıdır. Tarih boyunca farklı bir şekilde
tanımlanmış olup farklı statüler de görülmüştür. Tarihi süreç içerisinde kadın; Babil'de evcil
hayvanlar mesabesindedir. Çin'de insan değildir ve onlara isim dahi konulmaz. Hindistan'da
köledir. Antik Yunan'da kadın insan üzerine bir yüktür, pistir ve şeytani varlıklardan biridir.
Arabistan'da ise diri diri toprağa gömülen ve değişik şekillerde tanımlanandır. Türk
toplumunda ise her zaman ön planda tutulmuş, devlet yönetiminde dahi kadının söz sahibi
olduğu görülmektedir.
Tarihte, Türkler için bağımsızlık en önemli kavram olmuştur. Bağımsızlıkları için
savaşmışlardır ve hiçbir devletin buyruğu altına girmemişlerdir. Burada erkeğin yanında kadın
da önemli bir rol oynamıştır. Türklerin yaşamış olduğu her çağda kadınlarında önemli işler
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başardıkları görülmektedir. Tomris hatun, Altuncan hatun, Dilşad hatun, kösem sultan, Afet,
Halide edip, Afet İnan gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Dede Korkut Hik}yeleri, Oğuz Kağan Destanı gibi Türk destanlarının yanı sıra Orhon Yazıtları,
Çince Yıllıklar, Kutadgu Bilig, İbn Batuta Seyahatnamesi ve Marko Polo Seyahatnamesi gibi çok
ve çeşitli kaynaklarda eski Türklerde kadının toplumsal hayattaki konumu hakkında bilgilere
rastlamaktayız.
İslam öncesi Türklere ait bilgiler M.Ö. 4000-4500 yıl gerilere kadar ulaşmaktadır. Bu köklü
bilgiler arasında kadının temel nitelikleri “annelik” ve “kahramanlık” olarak karşımıza
çıkmaktadır (Altındal, 1994: 9). Kadın, at binme, silah kullanma ve savaşabilme gücü ile de
değerlendirilmektedir. Yine tarih kaynaklarında Türklerin kutsal ve önem verdikleri haklara,
“ana hakkı” dedikleri ve bunu da “Tanrı Hakkı” ile eşit tuttuklarını göstermektedir (Engin,
1958: 27). Aile toplumun çekirdeği olarak görülmüştür. Aile ne kadar güçlü olursa toplum o
derece güçlü olur. Türklerde aileye her zaman önem verilmiş ve aile korunmuştur. Birçok
savaşa ve göçe rağmen Türklerin dağılmadan ayakta kalması da güçlü aile yapısına
dayanmaktadır. Tarihte birçok topluluk görülmüş, ancak bu topluluklar güçlü bir aile sistemine
sahip olamadıklarından dolayı kısa zaman içerisinde dağılıp yok olmuşlardır.
Tek eşlilik Türk ailesinin vazgeçilmez bir özelliğidir (Ögel, 1979:179). Eski Türklerde tek eşli
evliliğinin esas olduğu bilinmekle beraber yönetici konumda olanlar ile zengin olan bazı
kişilerin ikinci eş aldığını, Çin’den alınan prenseslere “Konçuy” adını verdikleri görülmektedir
(Gökalp, 1976: 142-143). Tarih boyunca Türklerde evlilik ve aile müessesi çok önemli
görülmüştür. Evlilikler kadının izni olmadan gerçekleşmemekte ve onun fikrine göre hareket
edilmektedir. Evlenecek olan kıza erkek tarafı bugünkü mihrin karşılığı olan “Kalıng” vermek
mecburiyetinde idi ( Ögel, 1998: 256).
Eski Türklerde evin sahibi kadındır. Bundan dolayı ev kadını için söylenen en yaygın söz “evci”
idi. Göktürkler bu anlamda kadın için “eş” sözcüğünü kullanırken, Osmanlılar “evdeş”, Çağatay
Türkleri de “evlik” diyorlardı. Bu sözlerden başka Türkler zevce için eskiden “Eşi, İşler, Yotuz,
Egmiş” gibi daha çok unvan olan kelimeleri kullanıyorlardı. Anadolu’da ise kadın “Başa, Baş
Yoldaşı, Bike, Ev Şenliği” gibi kelimelerle anılmaktadır. Kırgızlarda ise evin gerçek sahibesi baş
kadın için kullandıkları “Bay Biçe, Bay Beçe” sözü kullanılmıştır ( Ögel, 1984: 76).
İslamiyet öncesi Türklerde kağanın karısı hatun devlet işlerinde kocasıyla birlikte söz
sahibidir. Emirnamelerin yalnız Kağan namına değil kağan ve hatun namına ortaklaşa imza
edilmektedir. Hakan ile hatunun bir arada olması suretiyle tecelli ettiği için bir emirname
yazıldığında “hakan emrediyor” ibaresiyle başlarsa kabul olunmaz “hakan ve hatun emrediyor
ki” sözüyle başladığında muteber sayılıyordu. Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul
etmez sağda hakan solda hatun oturduğu bir zamanda huzura alınırdı. Şölenlerde, kinkeşlerde,
kurultaylarda, ibadet ve ayinlerde, harp ve sulh meclislerinde, hatun da mutlaka hakanla
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beraber bulunurdu. Kadınlar hükümdar, kale muhafızı, vali, sefir olabilirdi. Yabancı devletlerin
elçileri sadece hakanın huzuruna çıkmazlardı. Elçilerin kabulü esnasında hatunun da hakanla
beraber olması gerekirdi (Gökalp, 1990). Bazen de hatunlar tek başlarına elçileri kabul
ederlerdi. Örneğin; Avrupa Hun ülkesine gelen elçiler Attila’nın eşi Arıg-Han tarafından kabul
edilerek devlet işleri görüşülebilmektedir ( Sevinç, 1987: 31). Aile içinde de kadın yüksek bir
mevkie sahiptir. Anne olarak çocukların yetiştirilmesi ve evin idaresi ile uğraşırdı
(Ahmetbeyoğlu, 2001:151). Ev içerisinde kocasının naibi idi (İzgi, 1975: 145-155). Kadınlar ev
işlerinden başka meyve toplayıcılığı, avcılık, çiftçilik, sürü sahipliği, savaş, ulusal ziyafet ve
toplantılara, şölenlere (Moğolca: Ziyafet) ve kurultaylara girmek gibi birçok etkinliklere
katılıyorlardı. Bu etkinlikler, kadının hukukça yüksek, özgür ve serbest olmalarını sağlıyordur
(Erkul, 2002: 61). Ziyafetlerde kayın ağacından yapılmış taslar içinde sunulan kımız (kısrak
sütünün mayalanmasıyla yapılan az alkollü, ekşi bir içecek) ikramına, önce kadınlardan
başlanılırdı. Kadın ev işlerinden sorumlu olduğu gibi aynı zamanda çocuk yetiştirmesinde
önemli bir sorumluluğu vardır. Çünkü devlete hükümdar, asker gibi önemli insan kaynağı yine
annenin elinde yetişmektedir.
Orta Asya Türklerinde kağan gibi hatun da halktan farklıdır ve özel bir konuma sahiptir. Kutluk
Devleti’nin yöneticileri olan Bilge Kağan ve Kültigin adına dikilen abidelerde hatunun halktan
farklı olduğu şu şekilde ifade edilmektedir. “Yukarıda Türk Tanrısı, Türk’ün kutlu ülkesini öyle
tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın, millet olsun diye babam İlteriş Kağan ve annem İlbilge
Hatunu (Tanrı) halk içerisinden çekip yukarı çıkarmış” (Engin, 1989: 21-35) Bu ifadeler Orta
Asya Türklerinde kadının siyasî ve toplumsal bakımdan konumunun göstergesidir.
Kadınlar siyasi, sosyal hayatta aktif bir şekilde rol almaktadırlar. Büyük Hun İmparatorluğu
adına Çin ile barış antlaşmasını, Mete Han’ın Hatunu imzalamıştır (Ögel, 1979: 32). Hakan Alp
İlteber’in annesi Uluğ Hatun, ülke içindeki anlaşmazlıkları çözümlüyor, yargı yetkisini de
kullanarak, kanunlara muhalefet edenleri şiddetle cezalandırıyordu. Bu sebeple de Uygur
oymaklarındaki güvenlik ve düzen yerindeydi (Turan, 1969: 126).
1300’lü yılların ilk yarısında Türk Ülkelerini dolaşan ünlü seyyah İbn-i Batuta, Kıpçak
Türkleri’nin kadına verdiği değeri ve kadının toplum içindeki yerini şöyle özetlemektedir: ‘‘Bu
ülkede gördüğüm ve beni epeyce şaşırtan tutumlardan birisi de, buradaki erkeklerin
kadınlarına gösterdikleri aşırı saygıdır. Bu memlekette kadınlar, erkeklerden daha üstün
sayılırlar.’’ ( Sevinç, 1975: 79-80). Türk kültüründe kadın her zaman üstün tutulmuş ve bu
siyasi, sosyal hayata hep yansımıştır. Cinsiyet ayrımının hiçbir zaman yapılmadığı eski
Türklerde kadın, hukuk bakımından erkekle eşittir (Gökalp, 1974: 289). Kız ile erkek arasında
ayrım yapılmazdı. Türklerde kız çocuğu, evin başı, evin yakışığı idi. Eve gelen gelin, evi
aydınlatan bir ateş olarak görülmüştür (Ögel, 1988: 250).
Türk destan ve efsanelerinde kız evlada sahip olmak, diğer bazı kavimlerde olduğu gibi bir
felaket ve onursuzluk değildir... Dede Korkut Oğuznameleri’nde, bir kız evlat babası olmak için,
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Oğuz Beyleri’nin duasına başvuran kimseler vardır: ‘‘Bay Bican Bey dahi yerinde durdu, dedi:
‘Beyler! Benim dahi hakkıma bir dua eyleyin. Allah-ü Teala bana da bir kız vere!’ dedi. Oğuz
beyleri el kaldırdılar, dua eylediler. ‘Allah sana bir kız vere.’ dediler.’’ (Gökalp, 1974: 301).
Zamana ve mekana bağlı olarak kadına verilen değer devletler tarafından farklılaşmaktadır.
Diğer milletlerde kadın insan yerine dahi konulmaz iken Türklerde bunun tam tersini
görmekteyiz.
Türk destanlarında kadına il}hi bir görev atfedilmiştir. Türk mitolojisinde “AK ANA” figürü
bunun en önemli örneğidir. Sonsuz sulardan çıkıp, Ülgen’e yaratma emrini veren ve tekrar
sulara geri dönen Tanrıça Ak Ana’dır. Altay Türklerinin inançlarına göre Ak Ana ışıktan oluşan
bir kadın suretidir. Ülgen’in ilk yaratma ilhamını Ak Ana’dan alması, Türklerde kadın
figürünün ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır. Türkler kadını adeta bir yaratıcı olarak
görmektedirler. Ak Ana figürü başında bir çift boynuzla betimlenmektedir. Bu da Ak Ana’nın
gücünü göstermektedir.
Eski Türk toplumlarında aile en önemli sosyal birlik olduğundan, ailenin temelini teşkil eden
kadın, Türk destanlarında ve Türk felsefesinde önemli bir yere konulmuştur. Kültürümüzde
kadına yüce bir varlık gözüyle bakılmıştır. Spor Türklerde çok önemlidir. Ancak Türklerde
spor, sadece erkeğe ait bir unsur değildir. Aynı zamanda kadınlar ve de çocuklar içinde spor
önemli bir yere sahiptir. Özellikle “At binme” de erkekler kadar kadınlarda mahirdir.
Türk destanlarında da kadının yeri ve önemine dahil önemli bilgiler bulmaktayız. Dede Korkut
hik}yelerinde 4 tip kadın tipinden söz edilir. L}kin bu 4 kadın tipinde ide}l kadın tipin “evin
direği (dayağı)” kadın tipidir. Buradaki direk kelimesi öyle alelade basit bir kelime değildir.
M}n}sı şöyledir; Göçebe hayat tarzını benimsemiş Türklerde kurulan otağın ortasında bir
direk vardır. Ve bu çadırın ayakta kalmasını dimdik durmasını sağlar. Aynı şekilde kadın da
evinin direğidir o da aynı vazifeyi üstlenmiştir. Direk bu minv}lde k}dim geleneklerde bütün
k}inatı ayakta tutan bir semboldür. Kadının evden çekilmesi evi ayakta tutan direğin
yıkılmasıdır.
Manas destanında, kadın evinin namusunun kurucusudur. Kazaklarda bir atasözü de kadının
önemini destekler niteliktedir. “Q atını joq üy jetim” Kadını olmayan ev yetimdir der. Ve yine
bir başka Kazak atasözünde kadına verilen değer şu şekilde anlatılmıştır; “Birinci zenginlik
sağlık, ikinci zenginlik ise kadındır”
Türk destan kahramanları, iyi ata binen, iyi kılıç kullanan, iyi savaşan kadınlarla evlenmek
istemektedir. Nitekim Dede Korkut hik}yelerinden olan Bamsı Beyrek hik}yesinde yer alan
"Banu Çiçek" bunun en güzel örneklerden biridir (Engin, 2001: 64).
Tuğrul Bey, İbrahim Yınal tarafından Hemdan’da kuşatılınca, eşi Altuncan Hatun, Bağdat’ta
derhal devlet idaresini eline almış, şüphelendiği devlet adamlarını tutuklatmış ve ordunun
başına geçerek Tuğrul Bey’i kurtarmıştır ( Turan, 1969: 26-37). Marco Polo, ünlü
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seyahatnamesinde, Türkistan Hükümdarı Kaydu Han’ın kızıyla ilgili bir olayı şöyle
anlatmaktadır: ‘‘Kaydu’nun bir kızı vardı, Ayyürek. Tatarca’da dolunay anlamına gelir. Ayyürek
güçlü cesur bir kızdı. Ülkede bileğini bükecek bir erkek daha yoktu. Cesarette, kuvvette nice
erkeği pes ettirmiş, nicesini ok atmada, kılıçla vuruşmada alt etmişti.’’ Marco Polo, Ayyürek’in
daha sonra babasıyla birlikte savaşa gittiğini, hatta bir savaşta düşman kararg}hına tek başına
girip, düşman komutanlarından birini esir ederek kendi saflarına getirdiğini yazmaktadır.
Kadınların zaman zaman siyasi hayata da yön verdikleri görülmektedir. Örneğin; Sabar
(Sibir)‟ların kağanı Balak Han ölünce yerine eşi Boarık Hatun geçmiştir. Boarık hatun yüz bin
kişilik Sabar ordusunu yönetmekte ve Bizans imparatoru I. Jüstinianus‟u dize getirdiği
bilinmektedir (Köseoğlu, 2007: 269-270).
Oğuz Destanı’nda, ırza tecavüz edenlerin öldürüldüğü veya gözlerine mil çekildiği (kızgın
demirin gözlere yaklaştırılıp bekletilerek gözlerin kör olmasının sağlandığı) ifade edilir
(Togan, 1972: 66). Köktürkler’de bir genç kız tecavüze uğrar ve saldırgan, evlenmeyi kabul
etmezse ölüm cezasına mahkum edilirdi (Öztuna, 1963: 166). Kadına kutsallık katan töreye
göre, dövülmesi, horlanması veya itilip kakılması mümkün değildir ki zaten Türk kültüründe
ve destanlarında böyle bir durum göze çarpmamaktadır. Türk destanlarında kadın daima
erkeğinin yanındadır. Onların güç ve ilham kaynağıdır. Kahramanının yanında savaşan kadın
motifi Dede Korkut hik}yelerinde de mevcuttur. Manas Destanı’nda ise kahraman Manas’a
zehir verilerek atıldığı çukurdan kurtaran eşi Kanikey Hatun ile oğlu Uruz’u kurtarmak için
düşman ile savaşan Kazan Bey’in karısı Burla Hatun kadın kahramanlardan bir kaçıdır (İnan,
1972: 60).
Orta Asya Türk devletlerinin hepsinde (İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar) kadın önemli
hak ve yetkilere sahip bulunmaktadır. Örneğin İskitlerde, her kadının İskit erkekleri gibi
savaşçı ve asker olarak yetiştirilmesi geleneği vardı. Bundan dolayıdır ki İskitli göçebe kadınlar
her savaşta erkekleriyle birlikte çarpışıyorlardı ( Altındal, 1991: 36).
VII. yüzyılda Uygurlarda görülen bir örnek kadınların hukuki konumunu gözler önüne serer.
Uygur kağanlarının kız aldıkları Bugu boyu kağanlığın özellikle güney bölgelerinde büyük
nüfuz sahibiymiş. Bu aile vesilesiyle Türkler arasında dayı ailelerinin veraset düzeni
anlatılırken ana ailesinin öne çıkmasıyla ilgili olarak bir örnek verilir: 630’da Uygur boylarını
bir araya getiren Pusa’nın annesi mahkeme başkanlığı yapmaktaymış. Uygurlardaki bu
uygulama vesilesiyle kadınların h}kimlik yaptığı da öğrenilmiş oldu.
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Şekil-1. Uygur Devleti Bayrağı (Mahmut Enes Soysal’ın 2010 yılında A. Ü. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nde [TAED] yayımlanan ‘’Tarihsel Süreçte Bayrak ve
Sancaklarımız’’ adlı makalesinden alınmıştır. )
744-840 arası yaşamış olan Uygur devletinin bayrağı Türk kültüründe kadına verdiği değerin
bir göstergesidir. Bayrağın üstünde erkek figürünün yanında bir de kadın figürü yer
almaktadır. Kadın siyasi, sosyal, kültürel hayatta aktif bir şekilde rol almaktadır. Kadın
toplumda erkeklerle eşit haklara sahip olmaktadır.
2. İFFET ABİDESİ DİLŞAD HATUN
Türk tarihinde önemli başarılar elde etmiş birçok kadın kahramanlarını görmek mümkündür.
Bunlardan birisi de Doğu Türkistan prensesi Dilşad Hatundur.
Doğu Türkistan 1759 yılında Çin Mançu Yönetimi tarafından işgal edildi. Uygur Türkleri vatanı
işgal eden Çin ordusuna karşı yıllarca direndiler. Tam 42 kez bağımsızlık mücadelesi verildi,
sonuçta sayı ve teçhizat bakımından kıyaslanamayacak derecede fazla olan Çin ordusu,
Rusların da yardımıyla bu mücadelelerden galip çıktı.
O dönemin Doğu Türkistan Hanlarından Cihangir Hoca şehit edildi. Cihangir Hoca’nın eşi
İPARHAN kocasının mücadele bayrağını ordunun başına geçerek sürdürdü. Çok eski zamandan
beri Çin ve civarında, mağlup düşen tarafın kraliçe ve prensesleri ile evlenerek düşman tarafı
ile akrabalık bağları kurma adeti vardı. Mançu İmparatorları da İmparatorluk içinde çok az
olduklarından, büyük bir yabancı kitleyi uzun müddet idare edebilmek için bu siyaseti takip
etmişler, idareleri altındaki kavimler ile akrabalık bağı kurmaya çalışmışlardır.
Dilş}d Hatun’un dillere destan güzelliğini işiten Mançu İmparatoru Chien Lung, hem böyle
güzel bir kadına sahip olmak, hem de Doğu Türkistan’daki Müslüman Türkler’in dostluğunu
kazanmak ve gelecekte vuku bulacak herhangi bir ayaklanmayı önlemek istiyordu. Bu maksat
Doğu Türkistan’daki Mançu ordusu başkumandanı Sao-Hui’ye Dilş}d Hatun’u Pekin’e
getirmesini emretti.
Bunun üzerine kumandan, Bedehsan Emiri Sultan Şah’dan Dilş}d Hatun’un diri olarak kendine
gönderilmesini istedi. Emir’in bunu kabul etmemesi üzerine bu sefer meşhur birkaç ulemayı
Bedehsan’a gönderdi.
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Öte yandan kocasının öldürülerek, başının Mançu’lara teslim edildiği haberi Dilş}d Hatun’dan
gizlenmişti. Bu olaylardan dolayı çok üzüntülü olan Dilş}d Hatun, devamlı surette kocasını ve
vatanın durumunu düşünüyordu.
Bedehsan’a gelen Said Molla önce Sultan Sah ile görüştü. Dilş}d Hatun’u Kaşgar halkının arzusu
üzerine istediğini, ailesini yanına gönderileceğini söyleyerek Sultan Şah’ı hileli yollardan
kandırdı. Daha sonra Dilş}d Hatun ile görüşen Said Molla, onu da kandırmaya muvaffak oldu.
Müslüman halkının zulüm ve işkenceden çok şik}yetçi olduğunu, Çinli kumandanın: “Eğer
Dilş}d Hatun İmparatordan rica ederse, kurtulursunuz” dediğini söylemiş, kendinin de Kaşgar
halkı namına ricacı olarak geldiğini bildirmişti. Dilş}d Hatun, umumun menfaati için her türlü
fedakarlığa katlanan bir kadındı. Onlara faydalı olabilmek ümidi ile bu teklifi kabul etti.
Gözyaşları ile uğurlanan Dilş}d Hatun iki yüz Türk askeri ve bir Çinli alayının muhafazasında
yol alıyor, uğradığı şehirlerde büyük hürmet ile karşılanıyordu.
Kumandan, Dilş}d Hatun’un kederli halinden endişelenerek belki intihar eder de Pekin
Sarayı’na karşı müşkül vaziyette kalırım korkusuyla; kocasının sağ olduğunu, İmparator
tarafından affedilebileceğini ve bir müddet sonra tekrar Kaşgar’a dönebileceğini söylemiş,
fakat kocasının kurtulması için Prensesin Pekin’e gitmesinin şart olduğunu sözlerine ilave
etmişti. Aynı zamanda Dilş}d Hatun’u oyalamaları için emrine eski Müslüman hizmetçileri
vermişti.
Pekin’e geldikten sonra; kocasının ve diğer akrabalarının öldürülmüş olduğunu öğrenen Dilş}d
Hatun’un artık 2 gayesi vardı. Bunlardan biri Mançu İmparatoru’nun Doğu Türkistan’dan
çekilmesini temin etmek, diğeri ise diğeri olmadığı takdirde Mançu İmparatoru Chien Lung’un
öldürülmekti.
İmparator’un huzurunda diğer taraftan Chien-Lung, bütün Asya’da güzelliği ve kahramanlığı ile
o zamana kadar duyulmamış bir şöhret kazanan bu Türk Prensesini bir an evvel görebilmek
için sabırsızlanıyordu.
Ziyaret günü Dilş}d Hatun, huzura çıkmadan önce etrafındakilerin bütün ısrarına rağmen,
normal hanim elbiseleri giymeyerek, Çinlilerle savaştığı sırada giydiği zırhlı elbiseleri giymiş,
İmparator sarayına da atla girmişti. İstenildiği ve zannedildiği gibi muhteşem saray, onun iman
dolu ve intikam ateşiyle yanan göğsüne hasret ve korku vermemişti. Şerefini muhafaza
edebilmek için Tanrıya yalvarıyordu. Onun büyüklüğüne güvenerek merasim salonuna girdi.
Çinli İmparator: Sessiz fakat bana kızgın
Etrafında, bütün saray erkanın sıralandığı salonun ortasında yüksek tahtına oturmuş olan
Mançu İmparatoru’nun önüne gelince, evvelce yapılan tembihlerin aksine, herkes secde ettiği
sırada o eğilmedi. Bu hareket karşısında İmparator yanında oturan annesine: “Sessiz, fakat
bana kızgın,” demekten kendini alamamıştı.
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Vali tarafından yere kapanması için yapılan ihtar üzerine Dilş}d Hatun, Biz yalnız Tanrıya
secde ederiz. Üstelik o benim düşmanımdır,” diye cevap verdi.
Binlerce senelik Çin İmparatorluk sarayında, İmparatorun huzurunda vuku bulan bu itaatsizlik
olayı yüzünden bütün saray erkanı hayret ve korkuya düşmüştü. Bu hareket İmparatora karşı
büyük bir hakaret sayılırdı, cezası da ölümdü. Fakat İmparator Dilş}d Hatun’un bu davranışını
anlayışla karşılamış salondakilerin de içi rahat etmişti.
İmparatorun kalkıp “Hoş geldiniz,” demesi üzerine kılıcını çekti. Etrafta uyanan büyük
heyecanın aksine sükunetle İmparatora uzatarak:
-Bu, bir teslim olma değildir, kılıcımı size Çin askerlerinin Türkistan’dan çekilmeleri şartı ile
veriyorum, dedi. İmparator, Dilş}d Hatun’un kılıcını aldı ve alaycı bir tavırla geri verdi. Ana
İmparatoriçe çok sinirlenmiş, İmparator ise, Dilş}d Hatun’un güzelliğine cesaret ve
olgunluğuna kendini alamamıştı.
İmparator, Dilş}d Hatun’u kendisine zorla bağlamak istemiyor, onu memnun ederek bir gün
teklifini kabul ettireceğini umuyordu. Dilş}d Hatun, bundan sonra bütün günlerini üzgün ve
düşünceli, ibadetle geçirmeye başladı. Kendine bunun sebebi sorulduğunda “Vatanimi özledim.
Beni oraya gönderin,” diye cevap veriyordu.
“Bana dokunursan seni ve kendimi öldürürüm”
Ana İmparatoriçe, Dilş}d Hatun’un burada kalmasının tehlikeli olduğunu, geri gönderilmesi
icap ettiğini söyledi ise de, İmparator bunu kabul etmedi. Annesinin arzusu hilafına, onu
memnun edebilmek için her gün fevkalade güzel hediyeler göndermeye başladı. Bunlar
arasında saadeti temsil eden inciden bir bilezikle yeşimden bir asa da vardı. Dilş}d Hatun bu
iki hediyeyi hiç bir şey söylemeden kabul etmişti.
İmparator Chien Lung, köşke giderek bazen ziyaret ediyor, fakat Prenses daima ondan kaçıyor
ve “Eğer bana dokunursan, hem seni, hem kendimi öldürürüm” diyerek, yaklaşmasına mani
oluyordu.
Dilş}d Hatun’un eşsiz güzelliği ile dolup tasan İmparator, simdi yalnız onu memnun etmeyi
düşünüyor, gözü başka hiç bir şey görmüyordu. Bunun için de her türlü çareye baş vuruyordu.
Bu maksatla bir gün nedimi Ho-sen’i çağırtarak, prensesi neşeli görebilmek için daha neler
yapabileceğini sordu. Ho-sen de İmparatora sarayın içinde çarşısıyla, bahçesiyle ve camiiyle bir
Müslüman mahallesi yaptırmasını tavsiye etti. Böylelikle, prenses, doğduğu şehri hatırlayacak
ve belki de kederli yüzüne biraz renk gelecek, yeni muhitine daha ziyade ısınacaktı. Bu fikir
İmparatorun hoşuna gitti. Türkistan’ın en meşhur mimarlarını getirterek, Dilş}d Hatun için
Türk mimari tarzında bir mahalle inşa ettirdi.
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Ayrıca sarayın bahçesine onun doğduğu yerlerde yetişen ağaç ve çiçek çeşitleri ekilmişti.
İmparator, Dilş}d Hatun Müslüman mahallesine yerleştirilmiş olan hemşerilerinin çarşıya
gidip gelişlerini rahatça seyredebilsin diye parkta bir kule de yaptırmış ve içini devrin en güzel
eşyaları ile döşetmişti. Dilş}d Hatun, etrafındakilere “Benim memleketimde, gövdesi demirden,
yaprakları gümüşten ağaçlar vardı. Özledim,” diye söyleyince, bu ağaçlar Türkistan’dan kökleri
ile çıkarılıp arabalarla getirilmiş ve sarayın bahçesine ekilmişti. (Bu ağaç iğde ağacıdır. Ve
Pekin’de İmparatorluk bahçesinden başka hiç bir yerde mevcut değildir)
Sarayda Dilş}d Hatun için Kaşg}r’dakinin aynı bir Türk hamamı da inşa edilmiştir. Kendi
yurtlarına dönmelerine müsaade edilmeyen esirler, cangan kapısının batı tarafına isk}n edildi.
Onlara Çinli halka tanınan memuriyet, ticaret, seyrüsefer hakkı tanındı.
Beylerin refakatinde gelen ve savaşlarda esir edilen Türk askerleri teşkilatlandırılmış ve
muhafız alayı olarak, Dilş}d Hatun’un emrine verilmiş ve üç Çin gümüş lirası maaş bağlanmıştı.
Bütün bunlardan sonra Çin’de Tanrı’nın oğlu sayılan İmparator, kabul edileceğinden emin
olarak Dilş}d Hatun’a evlenme teklif etti. Bu teklif kendi dininden olmayan bir düşmanıyla
evlenemeyeceğini söyleyen Dilş}d Hatun tarafından şiddetle reddedildi.
Dilşad Hatuna “Ya evlensin ya da…”
İmparatorun Dilş}d Hatun üzerine bu derece düşmesi, annesini kuşkulandırmaya başlamıştı.
Bunun üzerine ana İmparatoriçe korkunç planlar tasarlamaya başladı. Önce Dilş}d Hatun’a bir
hançer göndererek, “Ya evlensin, Ya da kendini öldürsün” diye haber yollamış, fakat o
“Ölümden korkmuyorum, fakat daha vazifelerim var. İntikam almadan ölmek istemiyorum,”
diye cevap vermişti.
İmparatorun annesi ve İmparatoriçe beraberce bu yabancı prensesten kurtulmanın çarelerini
aramaya başladılar. İmparator, her yıl olduğu gibi, o günlerde de Sema Mabedi’ne adaklarını
sunmaya gidecekti. Adet olduğu üzere İmparator mabede gitmeden önceki üç gün oruç ve
ibadet için saraya çekilince, Ana Kraliçe, İmparatorun yokluğundan faydalanarak, kanlı planını
tatbike fırsat buldu. Dilş}d Hatun’a sahte bir dostluk göstererek, ona “Resimler Sarayı”nı
gezdirmeyi teklif etti. Bir müddet gezip resimlere baktıktan sonra, bir resmin önünde durarak,
Dilş}d Hatun’un dikkatini çekti. Bu, Emir Sultan Sah’ın, zevci Hoca Cihan’in başını, Çinli valiye
verdiğinin temsili resmiydi. Dilş}d Hatun, bu resme bakınca dehşetle ürperdi. Ana Kraliçe “Seni
bize düşman eden, en unutamadığın sebeplerden biri bu değil mi? Seni, oğlumu ve devletimi
kurtarmak için, ortadan kaldıracağım,” diyerek hizmetkarı çağırdı.
Dilş}d Hatun da:
-Ben ölümden korkmam, fakat intikam alamadığım için çok üzülüyorum. Bana bir hançer ver,
Ben ölmesini de bilirim, demesini dinlemeyerek, çağırmış olduğu hizmetk}ra onu ipek iple
boğdurmuştu.
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Dilş}d Hatun’un sadık hizmetkarından biri vasıtasıyla korkunç haberi öğrenen Chien Lung,
ibadetini bırakarak koşup geldi, ama geç kalmıştı. Sevdiği kadını artık uzaktan da olsa bir daha
göremeyecekti.
Dilş}d Hatun, hiç bir zaman İmparatorla evlenmeyi kabul etmemiş ve İmparatora karşı
yanında daima keskin bir hançer taşımıştır. Chien Lung’un evlenme tekliflerini: “Memleketimi
istila eden, kocamı ve akrabalarımı öldüren bir kimse ile asla evlenemem,” diyerek defalarca
reddetmiştir.
Dilş}d Hatun, düşmanına teslim olmak bir tarafa, hayatında bir kere dahi Çinli elbisesi
giymemiş, Türk ananesine, örf ve adetlerine sadık kalmıştır. Bu cesur, mağrur ve tertemiz hali
sebebiyle, bugün bütün Çin’de Türkistan’da bir iffet sembolüdür.
Dilş}d Hatun, yıllardan beri romancılara ilham kaynağı olmaktadır. Hakkında pek çok
makaleler, romanlar (Sui Cien Sin “Siang-Fei”, Pearl Buck “Imperial woman”) yazılmıştır. Bu
cesur, mağrur ve tertemiz hali sebebiyle, bugün bütün Çin ‘de, Türkistan’da bir iffet
sembolüdür ( Çandarlıoğlu, 1966: 1 )
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Şekil-3. Dilşad Hatun ( 1914 yılında Pekin’deki Yasak Şehir’in Türk usulü hamamında bulunan
‘’Xiangfei potresi’’ Millward’ın ‘’ A Uyghur Muslim in Qianlong’s Court: The Meaning of the
Fragant Concubine’’ adlı makalesinden alınmıştır)

3. SONUÇ
Toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde kadın önemli bir yer tutmaktadır. Kadına değer
verilmeli ki kadın, yetiştirdiği nesli daha bilinçli ve eğitimli yetiştirsin. Tarih boyunca farklı
milletlerin kadına bakış açılarında da farklılıklar olmuştur. Kimi milletler kadını cadı olarak
görmüş ve yakmış iken kimi milletler ise kadını insan yerine dahi koymamışlardır. En eski

devirlerden itibaren Türkler kadına ilahi bir rol atfetmişlerdir. Ailenin temelini teşkil eden
kadın çok önemli görülmüştür. Bunu Türk tarihi boyunca birçok örneklerde görmek
mümkündür. Kadın kurultayda söz sahibi, savaşlarda eşinin yanında yer alırdı. Eski Türkler
için kadın en büyük nimet olarak görülmüştür.
Türk tarihi boyunca birçok başaralı kadın ismi saymak mümkündür. Bu isimlerden biriside
Doğu Türkistan prensesi Dilşad Hatundur. Dilşad hatun, eşinin ölümü üzerine devletin başına
geçmiş ve asla düşmanına boyun eğmemiştir. Dilşad hatun Türk kadının her durumda nasıl
davranması gerektiğini gösteren önemli bir örnek olmuştur.
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ADELBERT VON CHAMISSO’NUN “PETER SCHLEMIHL’İN OLAĞANÜSTÜ ÖYKÜSÜ” ADLI
UZUN HİKÂYESİNDE “GÖLGE” METAFORU
Şenay KIRGIZ*
ÖZET
“Gölge”, ışığın nesne üzerinde kırılması ile oluşan yansıması ve “saydam olmayan bir cisim
tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık” (TDK) şeklindeki sembolik
tanımlardan çok daha derin anlamlar içermektedir. Platon, Nietzsche ve Jean Paul Sartre,
“gölge” metaforunun derinliklerine doğru çıktıkları yolculuklarında, onu varlığın yansıması,
başka bir deyişle bireyin toplum içerisindeki kimliği olarak tanımlarlar. Platon’un mağara
benzetmesinde “gölge” kavramı, gerçeklikten aşkın olarak suretlerin aldatması ve suretleri
gerçek bilen insan yığınlarının aldanmasıdır. Gölge, bireyin aydınlığa erişmeden önceki uzun
karanlık tünelidir. Nietzsche, Üstinsana seslenişinde bütün olmak için tüm değerlerin
kaynaşmasından dem vurur. Nietzsche’ye göre; nasıl ki iyi kötü, zengin fakir bir aradaysa ışık
ve gölge de bir bütünün iki eşit yarısına karşılık gelir. Sartre ise, gölgenin varlığın özü olduğuna
kanaat getirir. “Gölge” kavramı, var oluşun özü, ruhudur. Alman Romantik Dönemi
yazarlarından olan Adelbert von Chamisso, 1814 yılında yayınladığı uzun hik}yesi Peter
Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü’nde, gölgesini şeytana satan bir adamın varoluşsal
sancılarını masalsı bir dille anlatır. Peter Schlemihl’in öyküsünü olağanüstü kılan şeytan ile
anlaşması değil, gölgesini kaybettikten sonra toplum içerisinde görünmez, kabul edilmez
olmasıdır. Schlemihl, gölgesini şeytana satarak, gerçekliğini ve toplum içerisindeki varlığının
kanıtını yitirir. Bu hali ile yazar, “gölge” metaforunu “kimlik” kavramı ile ilişkilendirir. Kendisi
de göçmen bir ailenin çocuğu olan yazar, iki kimlikli yaşamın zorluğunu deneyimler.
Chamisso’nun Schlemihl’in var oluşsal sancılarını bu denli gerçekçi kurgulamasının nedeni,
kendi deneyimleridir. Fransız kökenli yazarın Almanya’da devam eden yaşam serüveninde
yaşadığı tüm zorluklar, kurgu karakter Peter Schlemihl’in kimlik arayışında açıkça görülür.
Çalışmanın amacı, Peter Schlemihl örneğinde, kimlik, toplum, değer ve gölge ilişkisini açığa
çıkarmak ve tüm bu kavramları ilişkilendirerek bir sonuca varmaktır.
Anahtar Kelimeler: Adelbert von Chamisso, Gölge, Kimlik, Peter Schlemihl
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THE METAPHOR OF ‘SHADOW’ IN ADELBERT von CHAMISSO’S LONG STORY “PETER
SCHLEMIHL: THE MAN WHO SOLD HIS SHADOW”
Abstract
The word ‘shadow’ embodies much deeper meanings than symbolic definitions such as the
reflection light created by the refraction of it on an object and ‘darkness which is formed in an
illuminated place through the prevention of light by a non-transparent object’ (Turkish
Language Society). Plato, Nietzsche and Jean Paul Sartre have defined this word in their
journey towards the depths of the ‘shadow’ metaphor as the reflection of the being, in other
words the identity of the individual in society. in Plato's cave analogy, the concept of “shadow”
is the deception of surrogates as transcendent from reality and the delusion of the human
masses who know surrogates as reality. The shadow is the long dark tunnel of an individual
before reaching the light. Call to “Ubermensch”; Nietzsche refers to the fusion of all values in
order to be whole. According to Nietzsche; if the good an bad, poor and rich is together, the
light and the shadow correspond to two equal halves of the whole. Sartre believes that shadow
is the essence of existence. The concept of “shadow” is the spirit of existence.German Romantic
Period writer Adelbert von Chamisso in his long story Peter Schlemihl: The Man Who Sold
His Shadow which he published in 1814, talks about the existential pains of a man who sells
his soul to the devil in a fairytale like manner. What makes Peter Schlemihl’s story
extraordinary is not the deal he makes with the devil but becoming invisible and unacceptable
in society after he loses his shadow. Schlemihl loses his reality and the proof of his existence in
society by selling his shadow to the devil. The writer thus associates the ‘shadow’ metaphor
with the concept of ‘identity.’ He is the child of a immigrant family and experiences the
difficulty of life with two identities. The reason why Chamisso so realistically fiction of
Schlemihl’s existential pains is his own experience. All the difficulties that the French-born
writer has experienced in his ongoing adventure in Germany are evident in the fictional
character Peter Schlemihl's identity search.The purpose of this study is to display the
relationship between identity, society, values and shadow using the Peter Schlemihl example
and arrive at a conclusion by associating all of these concepts with each other.
Keywords: Adelbert von Chamisso, Shadow, Identity, Peter Schlemihl.
1.GİRİŞ
Johann Gottlieb Fichte, Friedrich de la Motte Fouqué, Louis de la Foye, E.T.A. Hoffmann,
Alexander von Humboldt, August Wilhelm Schlegel ve Madane Anne-Louise-Germanie de Stael
gibi yazar ve aydınların d}hil olduğu Alman ve Franco-German Romantizm’in önemli
isimlerinden olan (Murray, 2004:164) Louis Charles Adélaide de Chamisso tam adlı Adelbert
von Chamisso, aslen Fransa kökenli bir yazar ve şairdir. Adelbert von Chamisso, 30 Ocak 1781

1445

yılında Fransa’nın kuzeydoğusunda yer alan Champagne’de Boncourt kalesinde dünyaya gelir
(Hallmark, 2014:30). Chamisso’nun kökeni Fransa’da yer alan Lorraine bölgesindeki soylu bir
aileye dayanmaktadır ve Chamisso Kontu ve Kontesinin yedinci çocuğudur. Chamisso, sekiz
yaşında iken, Temmuz 1789’da Fransız Devrimi patlak verir. Chamisso ailesi atalarının
toprakları olan Boncourt’dan ayrılarak Belçika üzerinden Düsseldorf’a, Würzburg’a,
Bayreuth’a ve son olarak Berlin’e göç eder (von Wiese, 1983:439). Bu göç, Adélaide de
Chamisso için hayatının dönüm noktasıdır. Her ne kadar Fransız genleri taşısa da yavaş yavaş
Alman kimliğine adapte olmaya başlar. İsmini Adelbert olarak değiştirir, Berlin’de Almanca’yı
öğrenmeye ve kendisini hala “genç sürgün” olarak hissetse de, Alman halkına ve kültürüne
adapte olmaya başlar. Prusya Kralı II. Friedrich Wilhelm’in kız kardeşi olan Kraliçe Friederike
Luise’nin maiyetine girer ve onun emri ile Fransız Lisesi’nde klasik Fransız Edebiyatı eğitimi
görür. Bu eğitim ve Fransız Protestanı Huguenot’un Berlin’deki geniş topluluğu ile kurduğu
iletişim, Chamisso’nun ailesinden gelen Roma Katolikliği ile bağlarının kopmasına sebep olur.
Aile geleneği olan askerlik hizmetini sürdüren Chamisso, 1798 yılında Prusya ordusunda
askeri öğrenci ve 1801 yılında da teğmen olur. Aynı yıl ailesi Napolyon affı ile Fransa’ya döner.
Chamisso ise Prusya ordusunda görev yapmak zorundadır ve kaçış yolu olarak Alman ve
Fransız yazarları okumayı ve onlar üzerinde çalışmayı seçer. Fransızca ve Almanca yazmaya
başlar ve ana dilinden Almanca’ya çevirilier yapar. Askeri hizmetinden sonra Berlin’e geri
dönen Chamisso, Friedrich Schlegel’in romanlarını ve diğer yazılarını okur ve kardeşi August
Wilhelm Schlegel’in romantik şiir derslerine katılır(Bkz: Hallmark, 2014:30).
Schlegel, Chamisso üzerinde önemli ölçüde tesir bırakır. Berlin’de kendilerine
“Nordsternbund” (Kuzey Yıldızı Birliği) adını veren ve Berlin entelektüel çevresinden
kendilerini soyutlayan Alman edebiyat topluluğuna katılır. Berlin’e döndükten sonra, botanik
bahçelerinde memur olarak yaşadı. Şiirlerinden Bouncourt Şatosu ve Dev Oyuncak en
tanınmışlarıdır. Aralarında en iyileri toplumsal olan baladları, genelde hüzünlü bir tona
sahiptir: Güneş O Güne Getirir/ Eski Çamaşırcı Kadın / Dilenci ve Köpeği/ Dul Kadının Duası
(Vogelpohl, 2005: 115).
Kendi şiirlerini yazmaya başlayan Chamisso’nun şiirlerinin çoğu Alman efsane ve hik}yelerine
dayanır. Chamisso, eserlerinin konusu ve işleyişi bağlamında Alman Romantizminde farklı bir
konumda yer alır. Sevgiyi ve doğayı temsili, detaylara gösterdiği dikkat ile Realizme eğilim
göstermesi, siyasi liberalizme ve kozmopolitizme duyduğu ilgi, çalışmalarını Alman
Romantizmi’nin ana akımından ayırır (Murray, 2004:165).
2.GÖLGE, KİMLİK VE VARLIK ÜZERİNE
Fizik Biliminde yer alan “gölge” kavramı, ışık geçirmeyen bir nesneye ışığın çarpması sonucu,
nesnenin diğer tarafında oluşan karanlık alana karşılık gelir. Diğer bir anlamda ışık kaynağı
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engellenir ve gölge bir çizgi boyunca nesnenin arkasında uzanır(Fedine, 2004:3). Bu herkesçe
bilinen bir fizik kuralıdır. Işığın denk gelmediği arka alan karanlığa gömülür. Işığı alan taraf
aydınlık, gölgenin oluştuğu alan ise karanlıktır.
“Gölge”, esasen bilimsel olandan çok daha derin anlamlar içerir. Gölge, suretin yansımasıdır.
Gerçeğin iz düşümüdür ve varlığın karanlık takipçisidir. Nitekim bazı dillerde yansıma, ruh ve
gölge aynı anlamda kullanılır (Biedermann, 1989:379).
Gölge, bazı kaynaklarda: “Kimliğin bilinçdışı katmanı olarak sembolize edilir. Bu anlamlardan
yola çıkarak birçok çalışmada ışık, gölge ve optik yanılgılara sebep olabilecek diğer izleklerin
kullanılıyor olması, kişiyi görsel anlamda kurmaca bir oluş ve karışıklıkla uğraştırarak”
(Sieber, 2001:309) bilinçdışı kimliğin gün yüzene çıkmasına sebebiyet verir. Bu bağlamda
gölge, bireye kodlanan kimliğin yansımasıdır. Bireye biçilen tüm rollerin, deneyimlerin,
geçmişin, hatıraların bir nişanesidir.
Gölge, gerçek yaşamdaki tüm olguların simülasyonudur ki “kandırmaca, yanılsama, vücudun
kendi görüntüsünü aldatma” (Passow, 1831:911) gibi anlamlar da içerir.
Var olma, bireye bahşedilmiş bir kaderdir. Ana rahmine düşen fetüsün, doğumundan ölümüne
değin, yaşam sahnesinde yer almasıdır. Bu süreçte edinimleri, iyileri, kötüleri ile kendi “Ben”ini
var etmesi, kendine bir kimlik oluşturması ve toplum içerisinde bu kimlik ile yer edinmesidir.
Iain Chambers, Göç, Kültür, Kimlik adlı çalışmasında; bireyin varlık, kimlik ve dil duygusunun
hareket yoluyla deneyimlendiğinden ve hareketten çıktığından dem vurur. “Ben”in bu
hareketten önce var olmadığına salık veren Chambers, onun sürekli olarak dünyadaki böyle bir
hareket ile yeniden biçimlendiğini imler. Kimlik duygusunun asla kesinliğe kavuşturulup
ortadan kaldırılamayacağını ifade eder. “Ben” in özbilinçli bir tutum ile yolculuğu durdurmaya
ve rahatlatıcı varlık kategorilerine (örneğin beyaz, İngiliz ve erkek kategorilerine) sığınmaya
çalışabileceğini iddia eder (Chambers, 1994:40). O halde, “kimlik” ve “varlık”, bireyin yaşamı
boyunca iş birliği içerisindedir. Var oluşunu gerçekleştiren birey, kendini belirli bir varlık
kategorisine d}hil etme arzusu içerisine girer. Bireyin bir kategori içerisinde
değerlendirilmesi, toplum içerisinde kabul görmesi ve yaşamını daha kolay idame ettirmesi
için son derece önemlidir.
Peki, birbiri ile ilintili bu iki kavramın, “gölge” ile ilişkisi nedir? Bu soruyu üç filozof ekseninde
cevaplamak mümkündür.
İlk cevap, Platon’un Devlet adlı eserinin Yedinci Kitap bölümünde yatar. Platon’un aynı
zamanda ağabeyi olan Yunan felsefeci Glaukon ile diyaloglarının yer aldığı bölümde, Platon
mağara benzetmesi yapar. İnsanları yer altında, mağaraya benzer bir mek}na konumlayan
Platon, mağarayı ışığın geldiği yönde geniş bir ağzı bulanan bir yer olarak tasvir eder.
Mağaranın içerisinde bulunan insanlar, çocukluklarından itibaren, boyunları ve bacaklarından
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zincirli halde, sadece karşı tarafa bakacak şekilde yaşamaya mecbur bırakılır. Maruz kaldıkları
tek ışık, çok uzaklardan, arkalarından ve yukarıdan süzülendir. Önlerinde tahta perdeye
benzeyen alçak bir duvar bulunur. Platon, insanların (uçları duvar hizasından taşan) çeşitli
araç ve gereçler ile başka yaratıkların tahtadan ve taştan heykellerini, kısaca sanat yoluyla
(yapay yoldan) imal edilmiş her şeyi taşıyarak geçer ve (duvarın arkasından yürüyüp
giderken) yer yer konuşup, yer yer susarlar. Zincire vurulmuş insanların, duvara yansıyan
kendi gölgelerinden ve öteki varlıkların gölgelerinden başka bir şey görmediğini ve bu
gölgeleri gerçek olarak algılayamazlar. Aralarından birinin zinciri çözülür ve dışarı çıkar.
Güneş ışığına bakmak zorunda kalır. Güneş ışığında kamaşan gözleri ile hakiki olanın farkına
varamaz. Başlangıçta en rahat fark edeceği şey, gölgeler olur. Sırayla insanların ve öteki
nesnelerin sudaki yansılarını, sonra kendilerini, gündüzleri güneşi ve ışığını değil de özellikle
geceleyin gökteki nesneleri çok daha kolay inceler, yıldızların ve ayın ışığına başını kaldırıp
bakabilir. Sonra hakikaten farkına varmanın mutluluğunu yaşar; fakat geride bıraktıkları için
üzülür. Mağaradaki konumuna geri döndüğünde ise, gördüklerini diğerlerine anlatmasa
neredeyse imk}nsızdır (Platon, 2013: 208-2010). Cemal Güzel, “Platon’un Bilgi Görüşü” adlı
çalışmasında Platon’un mağara benzetmesini; “mağara benzetmesinde diyalektik yürüyüşün
dört adımı, Platon’daki dört bilme türüne işaret eder. Yalnızca karşılarındaki duvarı görecek
biçimde elleri kolları, boyunları bağlı insanlar duvara yansıyan nesneleri, gölgeleri gerçek diye
kabul ederler. Günün birinde bunlardan birinin boynundaki ip çözülür, geri dönüp bakarsa
ateşin saçtığı ışık gözlerini kamaştırır; bu kişi artık duvardaki gölgeleri seçemez olur. Bunların
gerçek nesnelerin gölgeleri olduğunu anlayabilmesi için gözlerinin alışması gerekir. Elleri
kolları çözülüp mağaranın dışına çıkarıldığında da, buradakileri görebilmesi için yine
gözlerinin güneşe alışması gerekir. Gözleri güneşe alışınca önce insanların, başka şeylerin
sudaki yansılarını görür; sonra da kendilerini. Daha sonra da gök cisimlerini, ayı, yıldızları
görür. En sonunda da güneşi görüp, onun her şeyin kaynağı olduğunu anlar. Bütün
yanılgılarından kurtulur (Güzel, 2003: 105) şeklinde açıklar. Mağaradan zincirini koparak
birey, gün ışığına çıktığında ilk önce gölgeleri seçer ve en son gölgenin kaynağı olan güneşe
bakabilir. Geri döndüğünde ise yaşadıklarını diğerlerine anlatması oldukça güçtür. İnsanlar,
kendilerini bildikleri zamandan beri duvarın diğer etrafında gördükleri gölgeleri hakikat sayar.
Bildikleri doğrulardan tamamen farklı bir duruma anlayış göstermezler. Varlıkları, gölgeler
üzerinden kurulur. Işık ve gölge ayrışmadan tek bir hakikat halini alır. Mağara sakini
kimlikleri, duvara yansıyan gölgeleri doğrultusunda şekillenir.
İkinci cevap ise, Nietzsche’nin Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı eserinde aranmalıdır. Eserin
Zehirli Örümcekler Üzerine başlığını taşıyan bölümünde; zehirli örümcek mağarasından
bahseder. Bölümde yer alan “Kubbeyle kemer nasıl Tanrıca karşı koyuyorlar bu güreşte
birbirine: Işık ve gölgeyle nasıl girişiyorlar birbirine, bu Tanrıca karşı koyanlar” (Nietzsche,
2014: 89) sözleri ile Nietzsche, “Üstinsan” kavramının varlığı ile özü arasındaki mücadelesini
gözler önüne serer.
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Jean-Paul Sartre’nin Varlık ve Hiçlik adlı eserinde bahsettiği “gölge” betimlemeleri, gölgenin
varlık ve kimlik ile ilişkisini en net yanıtlayan üçüncü ve son cevaptır. Sartre, gölgeyi “kendiiçinin kendindeki görüsü” (Sartre, 2010: 237) olarak açıklar. O halde gölge, insanın özünün
suretidir. Varlığının göstergesidir. Kendini hareketli ve öngörülemeyen bir maddeye yansıtan
gölge, Sartre’ye göre; varlığım imgesi değil, düpedüz benim varlığımdır (Sartre, 2010: 354).
Sartre, bireyin varlığının, kendisinin ne olduğu ile ne olması gerektiği sınırı ile
temellendirilemeyeceğini, tıpkı bireyin yere düşen gölgesinin ve aynadaki yansımasının
bağlantısının kesin olmadığını ve bu doğrultuda varlığın, belirsizlik ve öngörülemezlik
içerdiğini imler (Sartre, 2010. 354). Birey, gölgesindeki belirsizlik gibi varlıksal olarak da bir
kesinlik içerisinde değildir.
Sartre, dünyanın varoluşunu idealler içerisinde ele alır. Ona göre:
“Bir anlamda, bu dünyanın varoluşu tümüyle idealdir; bir başka anlamda, bu dünya vardır, çünkü
öldürülmüştür, çünkü kendini bilince keşfettirir; o “benim gölgem”dir, kendimi görmek istediğim
anda kendini bana keşfettiren şeydir; ayrıca, kendi-içinin daha olacak olduğu şey olmaya karar
verirken yola çıktığı şey de olabildiğinden (duyduğum antipati “yüzünden” falan ya da filan kişiye
gitmeyeceğim, nefretimi ya da sevgimi dikkate aldığım ölçüde şu ya da bu eyleme karar
veriyorum, öfkeli mizacımı bildiğimden ve sinirlenmek de istemediğim için siyaset konuşmaktan
kaçmıyorum), bu hayalet dünya kendi-içinin gerçek durumu gibi varolur” (Sartre, 2010: 247).
3.ADELBERT von CHAMISSO’NUN “PETER SCHLEMIHL’İN OLAĞANÜSTÜ ÖYKÜSÜ” ADLI
UZUN HİKÂYESİNDE “GÖLGE” METAFORU
Adelbert von Chamisso’nun 1813 yılında kaleme aldığı ve 1814 yılında ilk basımının yapıldığı
uzun hik}yesi Peter Schlemihls wundersame Geschichte (Peter Schlemihl’in Olağanüstü
Öyküsü), merkeze Peter Schlemihl karakterini alır. Genç, iyiliksever ve o dönemin
koşullarında yoksul sayılan karakterin hayatı, bir gün Bay Thomas John’a bir mektup teslim
etmek zorunda kalması sebebi ile değişir. Başka bir diyardan deniz yolculuğu ile geldiği
şehirde, Schlemihl bir otele yerleşir. Daha sonra Thomas John’u bulmak üzere yola çıkar.
Adrese ulaştığında Bay John’un varlığı karşısında şaşkına döner. “Göbekli ve hoşnut” (von
Chamisso, 2015: 12) bir görüntüye sahip olan Bay John, Schlemihl’i dostça karşılar. O sırada
arkadaşlarına davet veren ev sahibi, Peter Schlemihl’e kendilerine katılma davetinde bulunur
ve mektubu teslim alır. Schlemihl, tüm davet boyunca Bay John ve misafirlerini gözlemler.
Konukların arasında yer alan “sessiz, sıska, uzunca boylu, yaşlıca bir adam” (von Chamisso,
2015: 13) dikkatini çeker. Konuklardan biri elini yaralar ve akan kanı dindirmek için tüm ev
halkı yakı aramaya başlar. O esnada yaşlı adam “elini hemen eski usul gri tafta ceketin
vücuduna yapışık olan yan cebine “(von Chamisso, 2015: 13) sokar ve cüzdanından yakı
çıkarır. Bir zaman sonra bahçede manzaranın keyfini çıkaran konuklar, gördükleri görkem
karşısında hayranlık duyarlar. Bay John’un “bir dürbün verin” (von Chamisso, 2015: 14)
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talebine cevap veren yine gri ceketli adam olur. Ceketinin cebinden dürbün çıkaran adamın, en
akıl almaz cevabı yine cebinden Türk halısı ve iki tane at çıkarması olur. Tüm olanlar
karşısında Peter Schlemihl şaşkına döner. İlginç olan ise, “hiç kimsenin bunda olağanüstü bir
şey” (von Chamisso, 2015: 16) görmemesidir. Schlemihl yaşlı adam ile konuşmak için oldukça
heveslidir. Karşı karşıya geldiklerinde ise aralarında bazı garip diyaloglar gelişir. Yaşlı adam
başkarakter Schlemihl’e; “beyefendi açıklamama izin buyurun sizin güneşte ve şöyle soylu bir
küçümsemeyle önem bile vermeden yere fırlattığınız o güzel çok güzel gölgenizi olağanüstü
şaşkınlık ve beğeniyle seyretme olanağı buldum, şu ayaklarınızın ucundaki muhteşem
gölgenizi. Acaba şu gölgenizi bana bırakmaya razı olur muydunuz?” (von Chamisso, 2015: 19)
teklifinde bulunur. Schlemihl ilk başta bu teklif karşısında ne diyeceğini bilemez. Gri ceketli
adamın bu teklif için bir takas önerisi vardır. Gölgeye karşılık elini her attığında düzinelerce
altın çıkan bir talih kesesi teklif eder. Önce tereddüt eden karakter, sonra bu teklife sıcak
bakmaya başlar ve “haydi alışveriş tamam, keseye karşılık gölgemi alın” (von Chamisso, 2015:
21) sözleri ile teklifi kabul eder. Yaşlı adam cevap karşısında hiç zaman kaybetmeden atağa
geçer ve “şaşırtıcı bir beceri ile” (von Chamisso, 2015: 21) gölgeyi katlayarak cebine koyar ve
oradan uzaklaşır.
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Resim 1: Peter Schlemihl ve Gri Ceketli Adamın Takası
(https://www.akg-images.com/archive/Peter-Schlemihl-2UMDHUKDTOE5.html, 2019)

Gölgesinin eksikliğini hissetmeyen Schlemihl için, elini talih kesesine her attığında altın
çıkması büyük mutluluk vericidir. İmdi yoksul genç sonsuz bir servete sahiptir. Bu durumun
tadını çıkaran Schlemihl, bir kadının “genç efendi, dikkat edin, gölgenizi yitirmişsiniz” (von
Chamisso, 2015: 22) uyarısı ile kendine gelir. Gölgesiz oluşu kendisi için bir anlam ifade
etmese de diğer insanlar için alışılmamış bir durumdur. Başlarda uyarı niteliğinde olan sözler
giderek yargılama ve alay cümlelerine dönüşür. Bir grup kadının kendine yönelik sarf ettikleri
“Aman Tanrım! Zavallı adamın gölgesi yok” (von Chamisso, 2015: 21) sözleri, Schlemihl’in
canını sıkar.

1451

Resim 2: Gölgesiz Peter Schlemihl’in Diğer İnsanlarca Yadırganması
(http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/adelbert-von-chamisso/adelbertvon-chamisso-peter-schlemihls-wundersame-geschichte-illustriert-von-george-cruikshankadolph-schroedter-und-adolph-menzel.html, 2019)
Schlemihl’in dillendirdiği; “şansızlığım yüzünden tam erkek çocuklarının okuldan çıktığı saatte
bir yanından öbür yanına geçmek zorunda kaldığım anacaddede… Tanrı belasını versin
kambur bir yumurcak, hala gözlerimin önündedir, benim gölgemin bulunmadığını fark etti,
büyük bir çığlık kopararak beni bu dış mahallenin bütün edebiyatçı sokak çocuklarına haber
verdi, onlarda derhal beni eleştiri yağmuruna tutup, çirkefe boğmaya başladılar” (von
Chamisso, 2015: 23) sözler, çocuk dünyasının bu konuda çok fazla acımasız olabileceklerini
örnekler.

Resim 3: Peter Schlemihl ve Ona Saldıran Çocuklar
(http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/adelbert-von-chamisso/adelbertvon-chamisso-peter-schlemihls-wundersame-geschichte-illustriert-von-george-cruikshankadolph-schroedter-und-adolph-menzel.html, 2019)
Schlemihl’in gölgesinden büyük bir servet uğruna feragat etmesi, Sartre’nin gölge için kendi
içindeki kendi görüsü söylemine paralellik gösterir. Öyle ki Schlemihl, yalnızca gölgesinden
değil, aynı zamanda kendi varlıksal özünden de vazgeçer ve kendi içerisindeki “Ben”i
kaybeder. Birey olmaktan çıkar ve giderek toplum içerisinde kabul görmez. Onu sahiplenen tek
kişi yardımcısı Bendel’dir. Eserde yer alan “doğru dürüst insanlar güneşe çıktıkları zaman
gölgelerini de yanlarına alırlar” (von Chamisso, 2015: 23) ifadesi, gölgenin bireyin gerçek
anlamda var oluşunu kanıtlamak için başat ögelerinden biri olduğunun altını çizer. Bu
bağlamda, başkarakterin gölgesi olmadığını gören herkes, Schlemihl’i –her ne kadar sonsuz bir
servete sahip olsa da- bir birey olarak vasıflandırmaz. Çocuklar tarafından manevi anlamda
linçe uğrayan Schlemihl bir anlamda Platon’un mağara benzetmesinde olduğu gibi zincirlerini
kırıp, mağarayı terk eder. Toplum içerisine karıştığında ise, gölgeleri esas kabul eden onca
insana varlığını kabul ettiremez. Öyle ki toplum, farklı bir perspektife, farklı bir görünüşe açık
değildir ve böylece gölgenin, kimliğin oluşmasındaki önemli rolü gün yüzüne çıkar.
Platon, gölge kavramını karanlık bir aldatmaca olarak görür. Buna koşut olarak hakiki olan
ışıktır. Nietzsche ve Sartre’de durum daha farklıdır. Her iki filozofa göre; ışık ve gölge birbiri
içerisinde girmiş bir bütündür. Gölge varlığın özüdür, ruhtur. Bu bağlamda başkarakter Peter
Schlemihl, kendi özünü, kendi kimliğini kaybeder ve durumun ayırdına vardığında ağlamaktan
başka çaresi kalmaz. “Gölgeye paradan daha çok değer veriliyordu” (von Chamisso, 2015: 23)
sözü, ne kadar servetiniz olursa olsun toplum içerisinde bir kimliğiniz yok ise değersizsiniz
anlamını kuvvetlendirir. Schlemihl’in kendisine yönelttiği “artık bu dünyada ben ne yapabilir,
ne olabilirim?” (von Chamisso, 2015: 24) Sorusu, bu durumu özetler niteliktedir.
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Gördüğü tepkiler sonrasında gündüzleri dışarıya çıkmama kararı alan Schlemihl için ışık artık
bir düşman haline gelir. Işık onun gölgesizliğini gözler önüne sererken karanlık kusurunu
örten bir kurtarıcıdır. Peter Schlemihl, bu hali ile Nietzsche’nin zehirli örümcek mağarasının
bir sakini gibidir. Nasıl ki o mağarada ışık ve gölge birbiri ile güreşir, gündüz ve gece de
Schlemihl için savaş halindedir. Bu nedenle artık yalnızca geceleri dışarı çıkar. Bu “kadınların
acımaları, çocukların alayı ve özellikle büyük gölgeleri olan şişman ve göbekli erkeklerin” (von
Chamisso, 2015: 27) küçümsemesi durumlarından kaçıştır.
Schlemihl’in kendini kabul ettirmesinin tek yolu etrafa bolca altın dağıtmak olur; fakat bu
geçici bir durumdur. Altın dağıtılırken sevgi seline boğulan başkarakter, daha sonra yalnızlığı
ile baş başa kalır. Bu baş başa kalışlarda kendini Cermen mitolojisinde yer alan kahraman
Siegfried’in öldürdüğü ejderha Fafnir ile kıyaslar. Kendisi gibi etrafı altınlarla çevirili olan
Fafnir için yaptığı; “aynı zamanda onu kıskanıyordum; çünkü onun bir gölgesi vardı,
çekinmeden güneşe çıkabilirdi. Ben odalarımda gece gündüz yalnız başıma yas tutuyordum ve
derin bir üzüntü yüreğimi kemiriyordu” (von Chamisso, 2015: 31) şeklindeki yorum, kendisini
bir ejderha ile kıyaslayacak kadar çaresiz gördüğünü imler. Sahte bir gölge yaptırmak için bir
sanatçıya baş vuran Schlemihl, sanatçı tarafından kendi gölgesine sahip çıkmadığı için
reddedilir. Sanatçı düşüncelerini; “gölgesi olmayan güneşe çıkmaz, bu en akıllıca ve en
güvenilir yoldur” (von Chamisso, 2015: 33) şeklinde dile getirir. Bir anlamda bu, gölgesi
olmayan toplum içerisinde yer alamaz demektir. Birey, kimliği ölçüsünde değer görür ve
kimlikler bireylerin varlıksal kanıtlarıdır. Yerde süzülen bir gölge, bireyin ayağının yere sağlam
bastığını sembolize eder. Platon’un mağara benzetmesinde olduğu gibi, gölgesinden kurtulan
Schlemihl, aydınlığa ulaşıp zincirlerini kırsa da, topluma bunu anlatamaz ve bu farklılık, onu
neredeyse toplumsal bir linç ile karşı karşıya bırakır. Hatta aşık olduğu kadın Mina ve ailesi
tarafından yadırganır. Mina, sevdiği adamın gölgesinin olmadığını fark edince geri adım atar.
Schlemihl, sevdiği kadına “bunun eninde sonunda başka bir şey olmadığını, insanın gölgesiz de
yapabileceğini, bu yüzden bu kadar gürültü çıkarmanın sıkıntıya değmeyeceğini” (von
Chamisso, 2015: 59) söylese de durum değişmez ve Mina’nın babası tarafından damatlığa
uygun görülmez ve üç gün içerisinde gölgesi ile birlikte gelmesi koşulu ile Schlemihl’i evinden
uğurlar.
Aradan geçen bir yılda Schlemihl, gölgesiz olmanın zorluklarını acı da olsa tecrübe eder. Gri
ceketli adamla sözleştikleri gibi bir yıl sonra bir araya gelirler. Gri ceketli adamın gölgesini geri
vermesi karşılığında bir teklifi vardır. Bu sefer istediği Peter Schlemihl’in ruhudur. Schlemihl,
“bütün bunlar hep bir gölge için” (von Chamisso, 2015: 66) serzenişi ile gri ceketli adamın
isteğini geri çevirir. Schlemihl, özünde ne kadar iyi bir insan olsa da gölgesinin olmayışı onu
derin bir hiçliğe sürükler. Sartre, yere düşen gölgeyi varlığın kesin göstergesi saymaz. Gölgenin
gerçekliği insanın özündedir. Yer düşen bireyin özünün görüngüsüdür. Schlemihl’i esas kılan,
gölgesi değil, iyilik ile dolu özüdür; fakat toplum tarafından kabul görebilmesi için onu
belirleyecek bir kimlik gerekir. “Bir gölgenin sahibini bıraktığı hiç görülmüş müdür?” (von
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Chamisso, 2015: 80) ifadesi, bireyin kimliğini hayatının sonuna kadar taşımakla yükümlü
olduğunun altını çizer. Bu yükümlülüğü yitiren Schlemihl için gölgesinin artık bir önemi
kalmaz. Paranın değersizliğini anlayan başkarakter, talih kesesini uçurumdan aşağı atar ve bir
eskiciden aldığı sihirli çizmeleri ile seyahat etmeye başlar. Peter Schlemihl, arzularından arınıp
gölgesiz bir seyyaha dönüşür.
4.SONUÇ
Gölge yalnızca bir ışık oyunu değildir; aynı zamanda insanoğlunun dünyadaki yansımasıdır.
Öyle ki birey, yere ne denli sağlam basarsa, gölgesi o denli belirgin olur. Platon’un mağara
benzetmesinde; gölge daha karanlık ve gerçek dışı olarak tasvir edilse de; gölge öz ile bir
bütündür ve bireyin o olmadan hayata karışamayacağı bir gerçektir. Nitekim bireyin tam
arkasında beliren gölgesi, onun hayatta var olduğunun teminatıdır. Fantastik anlatılarda yer
aldığı üzere, ancak hayaletlerin ve yaratıkların gölgeleri yoktur.
Sartre ve Nietzsche’de ise gölge kavramı, var oluş ile iç içe konumlandırılır. Sartre’ye göre,
gölge kendi içinde kendini görmedir. Nietzsche’de paralel olarak tıpkı birey ve kimlik gibi, ışık
ve gölgeyi bir arada ele alır.
Peter Schlemihl’in yanılgısı, serveti gölgesine tercih etmesidir. Schlemihl kendini gölgesizlik ile
cezalandırır ve toplum tarafından her hor görüldüğünde buna pişman olur. gölgesini geri
almak istediğinde ise artık çok geçtir. Etrafındaki herkes-kendi dahil- onun varlığını
sorgulamaya başlar ve bedenen bir insan olsa da gölgesini kaybeden bir yaratık muamelesi
görür. Varlığını aşkın bir şeklide yollara düşen Schlemihl, artık yalnızca bir seyyahtır.
Adelbert von Chamisso’da göçmen bir ailenin çocuğu olarak, arada olmanın ne demek
olduğunu deneyimler. Fransız bir asilzadenin oğlu olan Chamisso, baba ocağından sürgün
edilip, Almanya’da büyümek zorunda kalır. Hem Fransız hem alman kimliğini oluşturmak,
Chamisso açısından zor bir durumdur. Anlatıcı Schlemihl’in ara sıra yazar Chamisso’ya
seslenişi bu paralellikten ileri gelir. O halde, Peter Schlemihl, tüm yaşamsal acıları, ikilemleri ve
varoluşsal sancıları ile Chamisso’nun gölgesidir.
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FERZAN ÖZPETEK’İN İSTANBUL KIRMIZISI ADLI ESERİ VE FİLM UYARLAMASI ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Yasin Onur ULUDOĞAN*
ÖZET
Edebiyat ve sinema aynı amaçlar çevresinde oluşan fakat aktarım tarzı birbirinden farklı olan
sanat dallarıdır. Edebiyatın bir türü olan roman anlatmaya dayalı, sinema ise göstermeye
dayalıdır. Tarih boyunca bu iki tür, etkileşim içerisinde bulunarak birbirine kaynaklık eder. Bu
iki sanat dalı, zamanla teknolojinin de gelişmesiyle aktarım tarzı bakımından birbirine
uydurulur ve edebiyatla sinemanın ayrı birer tür olmaktan çıkıp tek vücutta birleşerek
uyarlamaya dönüştüğü görülür. Uyarlamanın yapılma amaçları arasında; edebiyattaki konu
bolluğu itibariyle sinemaya senaryo üretilmesi, yani sinemadaki konu sıkıntısı, uyarlamayı
yapan kişilerin çok okunan eserleri sinemaya uyarlayıp eseri daha çok kişiye ulaştırma isteği
gibi sebepler yer alır. Türk edebiyatında da edebiyattan sinemaya uyarlanmış eserler
mevcuttur. Türk edebiyatında sinemaya uyarlanan eserlerin başında, 1919 senesinde
sinemaya uyarlanan ve ilk uyarlama olarak bilinen Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘‘Mürebbiye’’
adlı eseri gelir. Uyarlama sadece Türk edebiyatı içerisinde cereyan etmez öyle ki bir başka
başarılı uyarlama olarak bilinen Zeki Demirkubuz tarafından filme uyarlanan ‘‘Yazgı’’ yapıtının
da Albert Camus’nun ‘‘Yabancı’’ romanından bir uyarlama olduğu bilinir. 1919’dan günümüze
gelene dek bu yapılan uyarlamalar çeşitlenerek artar ve özellikle 1980 sonrası Türk
edebiyatında uyarlamayla bolca karşılaşılır. İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek
de edebi eserini sinemaya dönüştürerek bir uyarlama yapıtı meydana getirmiştir. Özpetek,
çektiği başarılı ve ödüllü filmlerle birlikte İstanbul Kırmızısı adlı ilk romanıyla adını edebiyat
dünyasına da yazdırmayı başaran bir yönetmendir. 2013 senesinde İtalya’da, 2014 senesinde
Türkiye’de basılan, yayımlanan Özpetek’in ilk romanı olan İstanbul Kırmızısı, yine kendisi
tarafından 2017 senesinde Türk sinemasına uyarlanır.Bu çalışmada öncelikle uyarlama türü
üzerinde durulacak; uyarlamaya neden başvurulduğuna, uyarlama çeşitlerine değinilecek.
Sonrasında Ferzan Özpetek’in İstanbul Kırmızısı adlı eserinin tahlili ve romandan filme
uyarlanmasının tahlili yapılacak ayrıca uyarlamanın roman-film ilişkisi bakımından da
karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Özpetek, İstanbul, uyarlama, aşk, kırmızı.
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A REVIEW OF FERZAN ÖZPETEK'S ART AND FILM ADAPTATION IN ISTANBUL RED
Abstract
Literature and cinema are the branches of art that are formed around the same aims but
different from each other. A type of literature based on novel narration, cinema is based on
show. Throughout history, these two species interact with each other. These two branches of
art are adapted to each other in terms of the style of transferring with the development of
technology, and it is seen that literature and cinema have turned out to be an adaptation and
adaptation in a single body. The purposes of adaptation include; As a matter of fact, there are
reasons such as the production of a scenario for cinema, the shortage of subject in cinema, the
adaptation of the works read to the cinema and the desire to bring the work to more people. In
Turkish literature, there are works adapted from literature to cinema. In 1919, Hüseyin Rahmi
Gürpınar's work ’’ Mürebbiye aya Gür, which was adapted to the cinema in 1919 and which
was adopted as the first adaptation, was the beginning of the works adapted to cinema in
Turkish literature. The adaptation does not only take place within Turkish literature, and it is
known that the work ‘Fate me’, which was adapted to the film by Zeki Demirkubuz, also known
as another successful adaptation, is an adaptation of Albert Camus's ki Foreign ey. From 1919
until today, these adaptations increase with diversification and especially in the post-1980
Turkish literature adaptation is abundant. The Turkish director Ferzan Özpetek, who lives in
Italy, has transformed his literary work into a cinema and created an adaptation work. Özpetek
is a director who has written his name with the first novel named İstanbul Kırmızısı. In the
year 2013 in Italy, published in Turkey in 2014, which is the first novel published Ozpetek Red
Istanbul, Turkey still adapted to the cinema in the year 2017 by itself. In this study, firstly, the
adaptation type will be emphasized; adaptation will be mentioned. After the analysis of Ferzan
Özpetek's book titled bakımından İstanbul Red uyar and its adaptation to the film will be
analyzed.
Keywords: Özpetek, İstanbul, adaptation, love, red.
1. Giriş
Edebiyat, bir sözü en güzel şekilde anlatma biçimi olarak tabir edilir. Edebiyat için en önemli
ögenin dil olduğu bilinse de edebiyat pek çok sanat dalıyla iletişim halindedir. Bu sanat dalları
arasında müzik, resim, mimari gibi önemli sanat dallarından bahsetmek mümkündür.
Edebiyatın iletişim halinde olduğu bu sanat dallarından bahsederken çoğu zaman edebiyatla iç
içe geçmiş olan sinemanın edebiyatla bağına ayrıca değinmek gerekir. Edebiyat ve sinema, aynı
amaçlar çevresinde oluşan fakat aktarım biçimi birbirinden farklı olan sanat dallarıdır.
Edebiyat, anlatmaya dayalı bir sanat dalıyken sinema ise göstermeye dayalıdır. Edebiyat ve
sinema aslına bakarsak birbirine benzer sanatlardır. İkisi de temelde bir iletişim aracıdır. İkisi
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de insanları bilgilendirirken eğlendirir; eğlendirirken de geliştirir ve ayrıca estetik zevklere
hitap eder. Bu benzerlikler iki sanatı ‘‘uyarlama’’ denen türde birleştirir. Uyarlamada
sinemanın edebiyata ya da edebiyatın sinemaya başvurmasının sebepleri vardır. Bu sebepler
arasında; sinemanın konu sıkıntısı çektiği için edebiyata başvurduğu, edebiyat ürünlerinin
filmleştirilmesinin istenmesi (sanatsal kaygı), yapıtların halkta daha fazla ilgi uyandırması
düşüncesiyle uyarlanan eserlerin seyirci bulma olasılıklarının yüksek olması (ticari kaygı),
yazar veya yönetmenin mesajının benzer olması ve sanatsal kaygısının aynı olması gibi
sebepler yer alır. Ayrıca ‘‘edebiyatın içerdiği kültürel değerler sinema aracılığıyla (Uğurlu, 1992:
146)’’ daha çok kişiye ulaşır ve daha çok kitleyle buluşur. Sinema teknolojisinin geliştirdiği bir
yazı türü olan senaryonun, ‘‘hem edebiyata hem de sinamatografa ait kendine özgü bir yapıt
olmasının yanı sıra (Aslanyürek, 2004: 152)’’ teknolojiyle birlikte daha da gelişmesi edebiyat ve
sinema arasındaki uyarlamaların oluşmasında kolaylığın sağlanmasına neden olur. Ayrıca
sadece kolaylık sağlanmaz ve senaryonun gelişmesi, sağlam bir uyarlamanın yapılmasına
imk}n sağlar. İlk başlarda sinemanın ve zamanla edebiyatın da önemli ögesi olan senaryo iki
şekilde oluşur. Bunlardan ilki film tasarlayan kimsenin tasarladığı konuyu, ‘‘yalnızca sinema
diliyle ifade edilecek şekilde vücuda getirdiği ‘özgün senaryo’ diğeri ise daha önce yazılmış bir
metni senaryo biçimine dönüştürme işlemi olan ‘uyarlama’dır (Kale, 2010: 268).’’ Üzerinde
durulacak olan Ferzan Özpetek’in İstanbul Kırmızısı yapıtı da romandan filme uyarlanmak
düşüncesi taşır ve roman, uyarlanabilecek bir biçimde sinema sanatına uygun bir şekilde
senaryo şekline büründürülür.
Edebiyattan sinemaya aktarılan uyarlama türü üçe ayrılır. Bunlardan bazıları; romanın
senaryoyla birleşerek sinemaya uyarlanması, romanın temelini bozmadan sinemaya aktarılan
örnekler ve ‘‘edebi metnin iskeletinin olduğu gibi korunduğu ‘dönüştürme’nin söz konusu olduğu
(Kale, 2010: 268)’’ uyarlama türleridir. Söz konusu uyarlamalardan İstanbul Kırmızısı adlı
uyarlama da ‘‘dönüştürme’’ tekniğiyle romandan filme uyarlanır. Uyarlama örneklerinden
birisi olan 1902 tarihli Ay’a Seyahat filmi, Jules Verne’nin eserinden esinlenerek yapılır ve ilk
uyarlama olarak bilinir. Türk edebiyatında ise Ay’a Seyahat filminden 17 sene sonra 1919’da
çekilen ilk uyarlama örneği Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mürebbiye adlı eseridir. Zeki
Demirkubuz’un Yazgı filmi de Albert Camus’un romanından bir uyarlama olduğu bilinir. Ayrıca
çalışmamıza konu olan uyarlamalardan İstanbul Kırmızısı’nın çağdaşları olan yapıtlardan da
bahsedilebilir. Kendi eserini filme uyarlayan Emrah Serbes gibi, uyarlamanın orijinal fikrini
veren ve filminin uyarlaması yapılan İlhami Algör gibi, Zülfü Livaneli’nin eserini beyazperdeye
aktaran Abdullah Oğuz örneklerinde görüldüğü gibi son dönemde de uyarlamalardan
bahsetmek mümkündür.
2. Yazara Dair
Ferzan Özpetek 1959 senesinde İstanbul, Kalamış’ta doğar. 1976 senesinde Roma’daki La
Sapienza Üniversitesi’nde Sinema Tarihi öğrenimi yapmak üzere İtalya’ya gider ve 1976’dan
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bu yana Roma’da yaşar. Burada sanat eğitimi ve kostüm üzerine eğitimler alır. 1997 senesinde
senaryosunu yazıp yönettiği Hamam filmi ile bu sektöre başarılı bir giriş yapar. Bu filminin
Cannes Film Festivali’nde gösterilmesiyle Ferzan Özpetek büyük bir başarı elde eder. Daha
sonraki eserleriyle de Avrupa’nın çok konuşulan yönetmenlerinden birisi haline gelir. Özpetek
yaklaşık 20 senedir sinemayla uğraşır ve çektiği filmleriyle ödüller kazanmaya devam eder.
1997’de ilk yapıtı olan Hamam filmiyle 34. Altın Portakal Film Festivalinde; En İyi Film, En İyi
Müzik, En İyi Yönetmen ödülünü alır. 1998’de yine Hamam filmiyle 17. Uluslararası İstanbul
Film Festivalinde; En İyi Yönetmen ödülünü alır. 2003’teyse Karşı Pencere filmiyle Kalovi Vary
Festivali’nde; En İyi Film, En İyi Yönetmen ödülünü alır. Son olarak ise 2004’te yine Karşı
Pencere filmiyle 31. Flonders Uluslararası Film Festivali’nde; En İyi Film ödülü ve Canves Halk
Ödülü’nü alır.
3. Roman ve Filme Dair
3.1. Romanın Özeti
Otobiyografik nitelik taşıyan bu roman, Yazarın Roma-İstanbul seferinde uçakta anlatılmaya
başlanır. Bu anlatı, Erkek ve Kadın üst başlıklarıyla dönüşümlü olarak bölüm bölüm kurgulanır.
Erkek üst başlığının olduğu bölümlerde anlatıcı, yer yer geçmişten bahsederek uçak yolculuğu
ve sonrasındaki İstanbul anılarına ve maceralarına değinir. Anlatıcı bu bölümde aile
meselelerinden, dost ve aşk münasebetlerinden, şehrin kültürel ve kozmopolit niteliklerinden
bolca bahseder. Kadın üst başlığının olduğu bölümler ise yine uçakta anlatılmaya başlanır ve
anlatı uçakta anlatıcının yan koltuğunda oturan Anna adında bir İtalyan kadının üzerinden
anlatılır. Anna, içerisinde eşi Michele’ın da bulunduğu bir ekiple iş münasebeti sebebiyle ve
İstanbul hakkında gözlemlerde bulunmak üzere İstanbul’a gelir. Anna (Kadın)’ın çevresinde
gelişen bu bölümlerde; özel hayatlara dair birçok yenilikler ve değişimler anlatılır.
3.2. Romanda Anlatıcı ve Bakış Açısı
Bir eserdeki olayı anlatan kişiye anlatıcı denir. Bu bazen birinci şahıstır bazen üçüncü. Yani
olaylar birinci veya üçüncü kişi ağzından verilir. Bakış açısı ise; yazarın anlatıdaki kişi, olay, yer
ve zamanı ele alış biçimi ve bunlara karşı takındığı tutumdur. Yazar anlatısında ‘‘olayları,
durumları, olguları bir anlatıcının gözünden, bakış açısından, izlenimlerinden anlatır (Tosun,
2014: 165).
Ferzan Özpetek’in yapıtında iki farklı anlatıcı ve bakış açısı mevcuttur. Erkek adı altında
oluşturulan bölümlerde, kahraman-anlatıcının kendi dil ve üslubunu kullandığı, otobiyografik
ögelerin yoğun olduğu, kahraman bakış açılı 1. Tekil(Ben) anlatıcı kullanılır. Kadın adı altında
oluşturulan bölümlerde yazarın kahraman olmaması ancak yaşanmış, yaşanan, yaşanacak olan
her şeyi bilmesi itibariyle de hâkim bakış açılı 3. Tekil (o) anlatıcı kullanıldığı görülür.
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3.3. Romanda Kişiler
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kahraman Anlatıcı: Roma’da yaşayan, diğer kişiler üzerinde etkisi olan, İstanbul’a
}şık bir yazar-yönetmendir.
Süreyya Hanım: Kırmızı hassasiyeti olan, giyim ve kuşamıyla yaşına rağmen
ihtişamlı bir annedir.
Yusuf: Kahraman-anlatıcının dostluk ötesi bir aşkla bağlı olduğu arkadaşı
(sevgilisi)dır.
Neval: Kahraman-anlatıcının }şık olduğu ancak başkasıyla evli olan çocukluk
arkadaşı (sevgilisi)dır.
Anna: İstanbul’a meraklı, İstanbul hakkında her şeyi öğrenmeye çalışan iş kadını.
Michele: Karı sına ilgisiz, hayata karşı ağırkanlı, miskin bir kişilik.
Elena ve Andrea: Genç, başarılı, her şeye aç asistanlar.
Murat ve Gül: Eylemci, bilinçli genç ev arkadaşları ve üniversite öğrencileri.
Diğer Kişiler: Kıskanç ağabey Taylan, üvey abla Filiz, yaşlı uşak Elmas, iki cazibeli,
yaşlı ve bek}r Teyzeler (Güzin ve Betül), geçmişteki komşular, ismi bilinmeyen
baba.

3.4. Filmin Özeti
Romanın bir üstkurmacası olan yani romanın yazılma serüveninin anlatıldığı uyarlama,
romanın yazılış hik}yesinin anlatımının somutlaştırılmış halidir. Yaşadığı acı bir kayıp sonrası
sahip olduğu pek çok şeyi ardında bırakarak Londra’ya yerleşen ve uzun yıllar yurtdışında
yaşayan yazar-editör Orhan Şahin, ünlü yönetmen ve yazar Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerinde
çalışmak için uzun bir aranın ardından İstanbul’a gelir. Deniz, zenginliğinin son demlerindeki
ailesiyle birlikte bir yalıda yaşar. Orhan İstanbul’a geldiği ilk andan itibaren kendini Deniz’in
karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulur. Yeni romanının
son rötuşları üzerine derin düşüncelerde olan Deniz’in, Orhan’ın gelmesiyle ortadan
kaybolması üzerine olaylar karmaşıklaşır. Kitapta Deniz’le ilgili anlatılan olayların gerçeğe
dönüşmesi, olayların gizemli bir hal alması, Orhan’ın kitaptaki karakterlerin gerçekleriyle
tanışması filmin başka bir boyutta devam etmesine neden olur. Orhan’ın yıllar sonra döndüğü
İstanbul’u yepyeni bir gözle keşfedişi ve unuttuğu duyguları yeniden yaşamaya başlaması
filmin akışının rolünü de farklı bir şekilde değiştirir.
3.5. Filmde Kişiler
● Orhan: Halit Ergenç’in canlandırdığı karakter, yıllardır yurtdışında yaşayan bir
editördür. Geçmişinde sancıları olan, geçmişiyle yüzleşmekten kaçan ve geleceğe dair
umut besleyemeyen birisidir.
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● Deniz: Nejat İşler’in canlandırdığı karakter, belli başlı takıntıları olan, kendisiyle
barışık olmayan, mutluluğu hep dışarıda başkalarında arayan, saplantılı, cesaretsiz ve
biseksüel yönetmen-yazardır.
● Yusuf: Mehmet Günsür’un canlandırdığı karakter, Deniz’in çocukluktan bu yana en
yakın arkadaşı ve aşkıdır. Deniz’e göre cesaretsiz ama kendine göre cesaretli bir kişidir.
● Ömer: Selim Bayraktar’ın canlandırdığı karakterdir. Neval’i, yani eşini, sorgusuz
sualsiz seven kişidir.
● Taylan: Reha Özcan’ın canlandırdığı karakter, kardeşi Deniz’in parasından yararlanan
ancak Deniz’i daima kıskanan bir ağabeydir.
● Neval: Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı kadın karakter, Deniz için eşi benzeri
bulunmayan bir dost, Deniz’in karşı cinsten tek aşkıdır. Neval, bazen kolay bazen de çok
zor bir kadındır.
● Süreyya Hanım: Çiğdem Selışık Onat’ın canlandırdığı karakter Süreyya Hanım,
Deniz’in annesi ve yaşına rağmen çok çekici olan tam bir yalı hanımıdır. Deniz’in yalı
içerisinde sığınabileceği en sağlam limanı olan annesidir.
● Sibel Hanım: Serra Yılmaz’ın canlandırdığı kadın karakter yalının baş hizmetçisidir ve
aynı zamanda yalının ikinci hanımıdır.
● Yusuf’un Annesi: Şerif Sezer’in canlandırdığı kadın karakter sadece oğlunun
cenazesinde görünür. Oğlunun acısını yaşayan kişidir.
● Güzin-Betül Teyzeler: Güzin’i İpek Bilgin, Betül’ü Ayten Gökçer canlandırır. Yaşlı,
bek}r, cazibeli ve Deniz’in deyişiyle ‘‘Haremin en sadık bekçileri’’ olan teyzelerdir.
● Hizmetçi kız Sultan: Güneydoğu’dan gelen bir Kürt kızıdır, yalının hizmetçisidir.
4. Uyarlamaya Dair
Ferzan Özpetek’in 2014 senesinde yayımlanan eseri İstanbul Kırmızısı ve 2017 senesinde aynı
adla beyaz perdeye aktardığı yapıtının uyarlaması üzerine incelemelerin yapıldığı bölümdür.
Roman ve film birbirinin bire bir aynısı değildir ancak ‘‘dönüştürme’’ tekniğinin kullanıldığı
bilinince de çok fazla farkının olmadığı gözlenir.
4. 1. Uyarlamada Kişiler
Roman ve filmin uyarlamasında, romandan kişiler olarak ‘‘Adam’’ bölümündeki kişiler yer alır,
‘‘Kadın’’ bölümündeki kişilerse uyarlamada bulunmaz. Romanda bulunan kişiler belli başlı
farklılıklar haricinde filmde de benzer niteliklerle bulunur. Romandaki kahraman-anlatıcı
(Adam), filmde tek bir karakter olarak karşımıza çıkmaz ve ilk başta Deniz olarak daha sonra
Deniz’in kayboluşuyla diğer karakterlerin her birinin bünyesinde karşımıza çıkar. Bazen
Orhan’ın yüzleşmelerinde, Bazen Yusuf’un geçmişe saplantılarında, bazen Neval’in
gözlerindeki ‘‘aşk’’ta bazen de hayattan hiçbir beklentisi kalmayan çaresiz çöpçüde (Rıza
Kocaoğlu)
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Romanda olmayan ve uyarlamada karşımıza çıkan Orhan, filmi üst kurmaca bir hale getirir.
Romandaki kişilerle tanışan, romandaki olaylara bizzat şahit olan ve romanın yazılış öyküsünü
filmde yansıtan Orhan, hem bir anlatıcı rolünü hem de kahraman rolünü üstlenir. Orhan,
Deniz’in kayboluşundan sonra Deniz’e ve romandaki kahraman anlatıcının kişiliğine bürünür.
Yani iç içe geçmiş birçok karakterin tek vücutta bulunma halini görmek mümkündür.
Romanda bulunan kahraman-anlatıcının birçok özelliğini birebir yansıtan Deniz, filmde
ortadan kayboluncaya kadar roman yazarının kişiliğini üstlenir. Deniz’in; babadan kalma
kırmızı arabaya binmesi, köpeği Tommy’e olan sonsuz sevgisi, Neval ve Yusuf’a aşkla bakması,
aile bireylerine sadıklığı… gibi nitelikleri romandaki kişiliğinin devamı niteliğindedir.
Romanda anlatıcının üzerinde büyük etkiler bırakan Yusuf ve Neval, filmde ruh hali
bakımından oldukça benzerken dış görünüş bakımından değişiklikler söz konusudur. Neval’in
romanda uzun siyah saçlarına övgülerle söz edilirken, filmde saçlarının oldukça farklı olduğu
dikkat çeker. Hakeza Yusuf’un filmdeki uzun saçlarının da romanda söylemediği görülür.
Romanda olamayıp uyarlama da olan diğer kişilerse; Deniz’in çok saygı duyduğu eski yazar
Oğuz Bey, Neval’in eşi Ömer, Deniz’in asistanı Zeynep’tir.
4.2. Uyarlamada Zaman ve Mekân
Öykünün önemli yapı unsurlarından birisi olan zaman ‘‘vak’a zamanı ve anlatma zamanı olmak
üzere iki düzeyde şekillenir (Tekin, 2001: 118).’’ Vak’a zamanı, nakledilen olay örgüsünün içinde
yaşandığı zamandır. Anlatma zamanı ise; anlatıcının olayları görüp öğrendikten sonra
okuyucuya aktardığı zaman dilimidir. İstanbul Kırmızısı uyarlamasında da zaman şu şekilde
ayrılır:
● Vak’a zamanı, romanda uçakta bir akşamüstü başlayan zamandır. Gökdelenlerin en
üst katlarından birinde, kral dairesindeki bir partide gece yarısı tamamlanır. Filmdeyse
gemi sirenlerinin duyulduğu bir sabah vakti başlar ve bir ikindi vakti sona erer.
● Anlatma zamanı romanda bilinen geçmiş zamanken; filmde ise tam olarak belirtilmese
de şimdiki zaman olduğu düşünülür. Ezan seslerinin duyulup vakitlerden haberdar
olunan zamanlar ve kilise çanlarının duyulduğu zamanlar hem romanda hem de filmde
bulunan benzerliklerdir.
● Mek}n da tıpkı zaman gibi anlatının yapı unsurlarından biridir. Hayali veya gerçek
olması varlığının özünü değiştirmez ve olayın somutlaşmasında çok önemli rol oynar.
Açık mek}n olarak roman ve film farklı yerlerde başlar ve farklı yerlerde biter. Tek
aynılık şehrin İstanbul olmasındadır. Romanda denizin ortasında tekneyle başlayıp
Boğaz’ın önündeki yalı manzarasıyla biterken; uyarlamada ise uçakta başlar ve
gökdelenin en üst katının kral dairesinde biter.
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● Kapalı mek}n olaraksa filmde geçen Yusuf’un çalışma yeri, Orhan ve Neval’in
buluştuğu mek}nlar, Neval’in evi… gibi mekanlar romanda yokken; kırmızı yalı, Yusuf’un
cenazesinin yıkandığı gasilhane, gökdelendeki parti yapılan kral dairesi, karakol… gibi
yerler de ortak hem filmde hem de romanda bulunan mekanlardır.
4.3. Uyarlamaya Dair İzleksel Unsurlar
Her anlatının bir yazılış amacı, her uyarlamada da iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde
iletilmek istenen mesaja tema(izlek) denir. Her eserde birden farklı temalar veya
tematik(izleksel) unsurlar bulunur.
4.3.1. Toplumsal Temalar
● Irkçılık teması, romanda, filmden daha ziyade karşımıza çıkan bir temadır. Mahalleye yeni
taşınan Rum aileye önyargılı davranılmaması belirtilir ve yeni gelen insanlara ayrım
gözetmeksizin örf ve adetlerin neyi gerektiriyorsa onun yapılması belirtilir. ‘‘Ona şöyle dedim:
Hayır anne, ben Rumlara bir şey götüremem. Onlar tehlikeli, onlar katil. Tıpkı Ermeniler gibi.
Neden onlara hoş geldiniz hediyesi götüreyim ki (Özpetek, 2014: 57)?’’ Ayrıca küçük Ermeni
öğrenciye öğretmeni tarafında gurur zedeleyici cümleler sarf edilmesinin eleştirilmesi de bir
başka ırkçılık örneğidir. ‘‘Sınıf arkadaşlarımdan biri de Ermeni bir kızdı; inanmış ve öfkeli,
saplantılı bir milliyetçi olan öğretmenimiz sınıfta, ‘‘O katil Ermeniler ve Rumlar’’ diye bir söz
savurmuştu (Özpetek, 2014: 57).’’
● Kürt Meselesi teması, filmden romanda daha ziyade karşımıza çıkan bir temadır. Yalıda
sadece hizmetçi işlerinden sorumlu olan ve başka bir kıymeti olmayan Kürt kızının varlığı,
Türkiye’nin doğusundaki çatışmalar yüzünden düzenleri yok olan hizmetçi kızın ağabeyi ve
ailesinin çaresizlik içerisinde göç etmesi ve bir Türkiye gerçeği olan ‘‘Cumartesi Anneleri’’
eylemlerinin filmde gösterilmesi bu temayla alakalı yapılan vurgulardır.
● Yozlaşma teması, romanda ve filmde karşımıza çıkan mutsuz evlilikler, aileler arasındaki
evlilik kurumunun yozlaşmasının örnekleri toplumsal bağların zayıfladığının bir göstergesi
olarak kendini hissettirir. Orhan’ın ablasının evlenmek yerine güzellik yarışması için evden
kaçması, Neval ve eşi arasındaki sadece nüfus cüzdanın varlığının verdiği bir birliktelik, hiç
evlenmeyen teyzelerin varlığı… gibi örneklerle bu yozlaşma somutlaştırılır.
● Protesto teması romanda geçen, Neval’in Emek sinemasının yıkılma düşüncesi üzerine
büyük ve nüfuzlu bir kalabalığa karşı söylev yapması ve şiirler okuması; filmde de diğer
temada da belirtilen ‘‘Cumartesi Anneleri’’nin eylemleri, romandaki Gezi Parkı olaylarının
yansıtılması, İstanbul’un en işlek mek}nlarında taraftar gruplarının tezahüratlarının görülmesi
İstanbul şehrinin toplumsal olaylara kayıtsız kalmadığının örnekleridir.
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● Kentsel Dönüşüm teması hem romanda hem de uyarlamada bulunan en önemli
meselelerden biridir. Filmin içerisinde akış boyunca insanı yiyip bitiren, martı ve deniz
seslerini yok eden o inşaat gürültüleri en somut örneklerdendir. Yalının yıkılmak istenmesi
yerine yeni binaların yapılma düşüncesiyle tarihin sulara gömülüşünü, şehrin ruhunu yansıtan
her şeyin insan eliyle değişim veya rant uğruna mahvedilmesini ve o eski tarihi ruhun siyahbeyaz kartpostallarda kaldığının vurgu yapılması en açık örneklerdendir. Roman ve uyarlama
da bolca bulunur bu yok edilmenin verdiği huzursuzluk. ‘‘Şimdi hala İstanbul’a gelip evimin
yakınlarında nelerin değiştiğini, kaç evin yıkıldığını, kaç bahçenin yok olduğunu, kaç yeni inşaatın
başladığını görmek için sokaklarda dolaştığımda (Özpetek, 2014: 44)…’’
4.3.2. Kültürel Temalar
● Doğu-Batı Sentezi, Batı gözüyle Doğu sentezi yapan ve oryantalist bir niteliği bulunan
Ferzan Özpetek, hem romanda hem de filmde İstanbul’un kozmopolit yapısına, farklı düşünen
ve farklı hisseden insanların aynı havayı solumasına dikkat çekerken bir İstanbul panoraması
çizmekte olduğunu da hem okuyucuya hem izleyiciye hissettirir. Ezan sesi, kilise çanları; mini
etekli kızlarla türbanlı kızların aynı mek}nlarda bulunması; İstanbul’un bir tarafı sabahlara
kadar partideyken bir tarafının da sabah namazı için camide bulunması; bir tarafta bale
kursundaki gençlerin bir tarafta simit-çay birlikteliğinin tadıldığı gençlerin varlığı; bu çok sesli
şehrin yani İstanbul’un panoramasının tablosudur.
● Kültürel Yozlaşma, İç içe geçmiş tarihlerin, kültürlerin şahı olan İstanbul’da yozlaşan ve
ruhunu kaybeden kültürel değerlere hem romanda hem de uyarlamada değinilir. Yıkılmak
üzere olan Haydarpaşa garına sahip çıkılmama, yine yıkılmak istenen Emek sineması için
sadece entelektüel kişilerin eylem yapması, eski yapıların, saatçi dükk}nlarının yok edilip
Avm’lerin büyümelerine çıkmama gibi örnekler mevcuttur. Ayrıca romandaki şu örnek de
yozlaşmanın en somut örneklerinden biridir. ‘‘Bir gün beni şehrin biraz dışında, eski ve boş bir
köşke götürdü; üst üste istiflenmiş eşyalar, tablolar, halılar, aynalar vardı ve hepsi beyaz örtülerle
örtülüydü. Toz, çok toz vardı. Terk edilmiş bir müzeyi andırıyordu (Özpetek, 2014: 73).’’
4.3.3. Bireysel Temalar
● Aşk temasına, Ferzan Özpetek otobiyografik nitelikler taşıyan roman ve filminde çok fazla
yoğunlaşır. İki insana olan aşkını (Yusuf-Neval), iki şehre olan aşkını (İstanbul-Roma), iki
ülkeye olan aşkını (Türkiye-İtalya) kişiler üzerinden okuyucuya ve izleyiciye aktarır. Sadece
kendi kişiliğindeki değil; özellikle filmde, diğer bireylerdeki aşk duygusunun yoğun bir şekilde
hissedildiği görülür. ‘‘Aşkın yalnızca cinsellik olmadığını öğrendim: o çok daha fazlası (…) belki
kader belki serap; ama kesinlikle akıl ermez, açıklanamaz bir şeylerin var olduğunu öğrendim.
Çünkü temelde âşık olmayı açıklayacak bir neden asla yoktur. Sadece olur (Özpetek, 2014: 65).’’
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● Cinsellik, romanda ve filmde anlatıcının Yusuf’ta hissettiği duygularla birlikte Neval’de de
bu duyguları hissettiği sezilir. Ayrıca hem romanda hem de uyarlamada olan yaşlı ve cazibeli
teyzelerin geçmişteki anılarından da cinselliğe dair olan yatkınlığın hissiyatı anlatılır. ‘‘Beni
kucakladığı zamanki sıkı, güçlü sarılışını hisseder gibiyim. (…) O zamanlar hissettiğime bir ad
veremiyordum ama esriten, kendinden geçiren bir duyguydu: beden, ten, şehvet (Özpetek, 2014:
84)…’’
● Ölüm teması özellikle Yusuf’un intiharı ile ilgili hem romanda hem de uyarlamada bulunur.
Ayrıca filmde Deniz’in çalışma odasındaki duvarda yapışık olan ölüm şekilleri üzerine gazete
kupürlerinin varlığı da bu temanın somut örneklerinden bir tanesidir. -‘‘Nasıl yani, duymadın
mı; Yusuf! Bu ad mideme bıçak gibi saplanıyor, anılar beni yeniden girdap gibi içine çekiyor ve o
güzel yüz uzaktan, çok uzaktan beliriveriyor. Hayır, bilmiyordum, bu mümkün değil, daha o
kadar genç ki (Özpetek, 2014: 81)…’’
● Cesaret, hem uyarlamada hem de anlatıda bu tema Yusuf-Deniz ve Anlatıcı-Yusuf arasında
fazlasıyla bulunan bir duygudur. Yusuf’un, Deniz’in aşkı karşısında cesaretsiz davranmasında
cesaretinin olmaması söz konusuyken; Deniz’in korkmasına ve cesaret edememesine rağmen
Yusuf’un yüzerek Boğaz’dan karşıya geçmesinde de cesaret duygusu bulunur.
4.3.4. Uyarlama Bağlamında ‘‘Kırmızı’’ Metaforu
Romanda ve uyarlamada bolca karşımıza çıkan ve her ikisinin isminde de bulunan ‘‘kırmızı’’
rengi iki anlatı içerisinde bazen benzer bazen de farklı simgeler ifade eder.
Romanda ve filmde; bazen aşkın rengi, bazen arzu ve şehvetin rengi, bazen umudun rengi,
bazen hasretin rengi, bazen sevginin ve barışın rengi, bazen direnişin rengi bazen de ölümün
rengi olarak karşımıza çıkar.
Romanda anlatıcının yaşlı annesinin kırmızı ojesi hayata tutunmanın, yaşlı ve hiç evlenmemiş
olan Betül teyzenin kızıl saçları cazibenin, polislere verilen kırmızı karanfilin barış ve sevginin,
eylemci kızın üzerindeki kırmızı elbise direnişin simgelenmesidir.
Uyarlamadaki Neval’in kırmızı elbisesi aşkın, Deniz’in babadan kalma kırmızı arabası geçmişin,
annenin ve teyzelerin kırmızı ojeleri şıklığın ve cazibenin, Emek sinemasının kadife kırmızısı
koltukları tarihi değerlerin sahiplenmesinin ve kan kırmızısı ise ölümün simgesi olarak
karşımıza çıkar.
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4. SONUÇ
Kendinden olamayan başka bir türe dönüşüme uyarlama denir. Uyarlama veya dönüşüm
birçok sanat dalı için geçerli bir sitemdir ancak daha çok sinemada boy gösterir. Sinema
dönüşme konusunda, uyarlanma konusunda da beslendiği kaynaklardan birisi romandır.
Aralarında bulunan anlatı benzerliği, senaryo kurulumu gibi benzerlikler roman-sinema
dönüşümüne kolaylık sağlar. Üzerinde çalışılan İstanbul Kırmızısı adlı uyarlama için de
buradan yola çıkılır. Uyarlanan anlatıların sahibi Ferzan Özpetek 1976 senesinde henüz, 18
yaşındayken çocukluğunun geçtiği İstanbul’u geride bırakarak üniversite okumak için Roma’ya
gider. Eğitimleriyle, kendini geliştirip alanında başarılı olunca orada kalmaya devam eder.
Zamanla daha da gelişerek önce İtalyan sinemasında ve sonra da Türk sinemasında ses getiren
bir yönetmen-senarist haline gelir. Sanat hayatına devam ederken edebi eser ortaya koyma
düşüncesiyse çok yönlü bir sanat erbabına dönüşür. 1997’den bu yana sinemayla uğraşır.
Sinema ortaya çıktığı günden bugüne farklı sanat dallarından etkilenip bünyesinde onlara dair
bir şey barındırsa da bilhassa edebiyattan ve edebi eserden etkilenir. Bunun farkındadır
Özpetek ve 2017 senesinde ilk edebi eserini meydana getirerek edebiyata da adım atar.
Özpetek ilk eserini, yıllardır yaşadığı Roma’da İtalyanca çıkarır. Daha Ferzan Özpetek ilk
Türkçe kitabı olan ve ilk Türkçe filmi olan İstanbul Kırmızı’sını çıkarır. Bu eserde otobiyografik
niteliklerle dolu bir anlatım yolu seçer. Kişilerden her bir parça, mek}nlardan her bir parça,
olaylardan her bir parça Özpetek’in kişisel hayatından izler taşır. Yer yer şaşırtmalarla, yer yer
açık uçlu bırakılan olay örgüsüyle İstanbul şehrinin bir panoraması halinde bu uyarlamayı
yapar. Ferzan Özpetek senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği uyarlamada olay örgüsünü
romanın üstkurmacası olarak kurar. Eserde bulunan ana karakterleri dönüştürerek yeni
karakterler yaratır. Benzer kişiler var olmakla birlikte eserde olan ve uyarlamada olmayan
kişiler de söz konusudur. Zaman ve mek}n unsurlarında ise aynı kişi kadrosunda olduğu gibi
kitapta bahsedilen mekanların olduğu sahneler de vardır, olmadığı sahneler de vardır.
Uyarlamada benzerliklerin ve aynılıkların en çok olduğu bölümse izleksel unsurlar veya
temalardır. Ferzan Özpetek vermek istediği mesajları kişiler değişse de vermiştir. Zaman ve
mek}n fark etmeksizin farklılaşan unsurlara rağmen iletilerini izleyiciye bizzat sezdirmiştir.
Sonuç olarak bu yapıt, romandan bire bir uyarlama değildir ve uyarlama çeşitlerinden olan
dönüştürme ile de romandan filme uyarlanmıştır.
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ROMAN KARAKTERİNİN OKUYUCUYA TAKDİMİ
Ethem DEMİR*
ÖZET
Mücessem bir hale gelip varlık }leminde yerini almak isteyen her sanat dalının dayandığı ve
üzerine basarak yükseldiği temel bazı unsurları vardır. Şüphesiz ki bir ahenk içerisinde bir
araya gelerek her hangi bir sanat dalını meydana getiren söz konusu unsurların bazıları,
diğerlerine oranla daha fazla ön plana çıkarak lokomotif görevini görebilir. Diğer sanat dalları
için geçerli olan bu durumun roman sanatı için de geçerli olduğu görülmektedir. Nitekim olay
örgüsü, zaman, mek}n ve karakterin/karakterlerin bir sanat estetiği içerisinde bir araya
gelerek romanı meydana getirmelerine karşın karakterin bu anlamda diğer unsurlara oranla
daha fazla rol oynadığı, onları anlamlandırdığı ve onlara hareket kazandırdığı görülmektedir.
Roman yazarının düşüncelerini canlandıran ve yazarın okura vermek istediği mesajları okura
ileten karakterin oynadığı kilit rolün önemine binaen öteden beri romanın diğer unsurlarına
nispetle yazarının ilgisine daha fazla mazhar olmuş, kalemini daha çok meşgul etmiş ve roman
sahnesinde daha çok kalmıştır. Yazar tarafından özel bir ilgiyle karşılanan karakterin bu
anlamda hayatının her noktasına ışık tutulmuş ve sahip olduğu nitelikler okuyucuya etraflıca
tanıtılmıştır. Karakterin detaylı bir şekilde tanıtılmasından okurun roman olaylarını daha iyi
anlaması, epizotlar arasında mantıksal güçlü bağlar kurabilmesi ve roman atmosferini daha iyi
anlaması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Roman, Arap romanı, Roman karakteri, Roman karakteri tanıtımı.

DEFINE THE CHARACTER OF THE NOVEL FOR THE READER
Abstract
Every branch of art that wants to take its place in the realm of existence and to come into
power, has some basic elements on which it is based. Certainly, some of these elements, which
come together in a harmony and constitute any branch of art, can serve as locomotive by being
more prominent than others. This situation, which applies to other art branches, is also valid
for the art of the novel. As a matter of fact, despite the fact that the plot, time, space and
character / characters come together in an art aesthetics and make up the novel, it is seen that
the character plays a more role in this sense and makes them understand and act. Since the
importance of the key role played by the character who portrays the novel writer's ideas and
conveys the messages the writer wants to give to the reader, he has been more interested in
*

Öğr. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (ethemdemir84@gmail.com)

1468

the author's interest than the other elements of the novel, he kept his pen busy and remained
on the stage of the novel. The character, who is welcomed with a special interest by the author,
has shed light on every aspect of his life and the qualities he possessed have been introduced
to the reader in detail. It is aimed that the reader will be able to better understand the novel
events, to make logical connections between the episodes and to understand the novel
atmosphere better.
Keywords: Novel, Arab novel, Novel character, Novel character presentation
Giriş
Roman karakterleri; eserdeki olayları canlandıran, epizotları meydana getiren, sorun ve
çözümde kilit rol oynayan diğer bir ifadeyle romandaki olaylarda herhangi bir şekilde yer alan
canlı cansız, iyi kötü, hayali gerçek tüm varlıklardır. (Zeytûnî, 2002: 113-114; Cûdî, 2012: 30).
Zaman, mek}n ve olay örgüsüyle birlikte romanın dördüncü bir unsuru olan karakter,
üstlendiği görev gereği romanın en kilit konumunda yer almıştır. Bu manada bakıldığında
diğer unsurlara canlılık kazandıran ve onları anlamlandıranın karakter olduğu görülmektedir.
Nitekim zamanı ihya eden, mek}nı mamur eden, olay örgüsünü yönlendiren, roman dilini
oluşturan, diyalogları cevaplayan, yazarın düşüncelerini canlandıran, epizotlara sebep olan
yani roman unsurları arasında lokomotif görevi gören karakterdir. Bu sebepledir ki “karakter
romandır.” sözü edebiyat dünyasında makes bulmuştur. (Lûsîf, 2016: 5; ‘Adv}n, 2014: 6).
Roman nitelikli eserlerde olay örgüsünü aksiyoner ve sürükleyici kılan karakter, insanlardan
olabildiği gibi kendisine insani vasıflar verilmiş canlı cansız her tür varlık olabilir. Bu anlamda
romanda rol alan insan dışındaki varlıklar bu rolü kendi özel niteliklerinden ziyade
yüklendikleri insani vasıflarla yerine getirirler. Her hangi bir kurmaca eserde rol alan karakter;
ne kadar cansız bir varlık, hayali bir insan ya da bir kavram olsa da konuşmalarında,
davranışlarında, duygularını ifade etmede kısaca her durumda insani niteliklerle romanda yer
almalıdır. Çünkü roman karakterinin gelişmeler karşısında hissettiği duyguları okur da
hissetmelidir. Şayet söz konusu karakter ve okur, roman olayları karşısında benzer duygularda
bir araya gelemiyorsa romanın okur ilgisini çekmesi beklenemez. (‘Udv}ni, 2014: 7; Çetin,
2009: 169-174).
Yazar, romana yönelik okur ilgisini canlı tutmak için kendisine rol vereceği karakteri ilginç
ifadelerle betimlemeli, davranışlarını yorumlamalı, fikirlerini açıklamalı ve psikolojik
tahlillerini güzel bir şekilde yapmalıdır. (Hamd}n, 1991: 73).
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1. ROMAN KARAKTERİNİN OKUYUCUYA TAKDİMİ
Roman sanatında bir yöntem olarak üzerinde ittifak edilemeyen hususlardan biri de, roman
karakterinin okuyucuya nasıl takdim edileceğidir. Bu anlamda tarih boyunca kaleme alınan
romanlara bakıldığında ortak bir takdim yönteminde buluşulmadığı aksine her bir yazarın rol
verdiği karakteri farklı şekillerde takdim ettiği görülmüştür. Bazı yazarlar, roman karakterini
fiziksel, psikolojik, sosyolojik vs. tüm açılardan takdim ederken bazıları, bir ya da birkaç açıdan
takdim etmişlerdir. Ancak bununla beraber üçüncü bir grup ise, karakteri doğrudan takdim
etmek yerine bu işi bizzat takdim edilecek karaktere ya da diğer karakterlere tevdi etmişlerdir.
Bu durumda ya ilgili karakter kendisini takdim etmiş1 ya da diğer karakterler2 onu takdim
etmişlerdir. (Behr}vî, 1990: 223; Nûvî, 2015: 113).
Gerek yazar gerek takdim edilecek karakter gerekse de diğer karakterler tarafından yapılan bu
takdim, bir anda olmak yerine tedrici olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Romanın
sürükleyici özelliği ortadan kalkmaması adına karakter; romanın diğer unsurları ve
karakterleriyle olan ilişkileri göz önünde bulundurularak okuyucuya tedrici olarak takdim
edilir. (S}re, 2017: 31).
Bu manada dikkat çeken bir diğer husus da, yazar ya da karakter/karakterler tarafından
okuyucuya yapılan bu takdimler, bazen yüzeysel bazen de oldukça detaylı olduğu
görülmektedir.
Yazar, karakteri gerçek hayatta karşılığı bulunan niteliklerle betimlemeli, ütopik ve efsanevi
tasvirlerden uzak durmalıdır. ( Fett}h, 2012: 51). Çünkü gerçek hayatta karşılığı olmayan
uyduruk efsanevi niteliklere sahip karaktere rol veren romanlar, okuyucunun duygularına
hitap etmede başarılı olamaz.
2. ROMAN KARAKTERİNİN OKUYUCUYA TAKDİM ETME YÖNTEMLERİ
2.1. Roman Karakterinin Analitik Yöntemle Takdim Edilmesi

1

2

Bir roman karakterinin kendisini okuyucuya takdim etmesiyle ilgili olarak Muhammed Hasan el-C}sim’in
Nuzûhu Meryem adlı romanın karakterlerinden Meryem’in içinde bulunduğu psikolojik durumu yansıtan
bu ifadeler örnek olarak verilebilir: “Ben, metruk bir ağa yakalanmış kuş misali korkunç bir yalnızlık
hissediyorum. Ağaçtaki serçe hareket edince bazen korkudan ayağa fırlıyorum. Bir defasında bir yemeği
gördüğümde halamın ondan yediğini düşündüm. Oysaki o çoktan vefat etmişti. Uyku ve uyanıklık arasında
gidip geliyorum.” (el-C}sim, 2015: 128.)
Roman karakterlerinin başka bir karakteri okuyucuya takdim örneği için Necîb Mahfûz’un Serseretün
fevke’n-Nîl romanın karakterlerinden Seniyye K}mil’in romanın başkahramanı Enîs Zekî’yi tanıtan şu
ifadeleri dile getirilebilir: “Enîs Zekî, Saygın köylü bir ailedendir. Sağlık Bakanlığında memur olarak
çalışıyor. Teknemizle ilgileniyor, çok titiz ve zati alileriniz gibi kültürlü biridir. İşte bu onun ofisidir. Tıp, fen
ve hukuk fakültelerinde eğitim gördü, ancak dış görüntüye önem vermeyen her insan gibi kendisi de ilgili
fakültelerin diplomasını almak için uğraşmadı. Ancak uzun bir süreden beri Kahire’de tek başına yaşıyor.
Seninle az konuştuğunda hemen yanlış anlama, çünkü kendisi, o sırada gayp }lemini düşünüyor. Adeta
evrensel bir insandır.” (Mahfûz, 2015: 26.)
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Doğrudan takdim diye de isimlendirilen analitik yöntemle roman karakterinin okuyucuya
tanıtılması, herhangi bir karakter hakkında yazar ya da diğer karakterler tarafından bilgi
verilmesidir. Verilen bu bilgiler, roman karakterinin fiziksel, psikolojik, sosyal vs. tüm
yönlerine ya da bazı yönlerine ışık tutacak niteliktedir. Bu tür bir takdim etme işleminde III.
tekil zamirini kullanan yazar, karakter hakkında bilgi verirken bazen kendisine eleştirel bazen
de hoş görüyle yaklaşmaktadır. Yazar, bu manadaki görüşlerini dile getirdiğinde kimi zaman
imalı ifadeler kullanmakla beraber daha çok net ifadeleri tercih etmektedir. (Şûndî ve Kerîm,
2011: 55).
Analitik yöntemle aktarılan bilgiye bakıldığında onun, roman karakteri tanıma noktasında
doyurucu bir niteliğe sahip olduğu ve Bu manada ekstra herhangi bir zihinsel egzersize ihtiyaç
bırakmadığı görülmektedir.
Roman karakterini tanıtmayı hedefleyen ve çoğunlukla yazarın ifadelerine dayanan analitik
yöntem, karakteri pek çok açıdan tanıtıyorsa da temelde fiziksel, psikolojik ve sosyolojik
açılardan tanıtmaktadır.
2.1.1. Fiziksel Açıdan Tanıtım
Roman karakterini doğrudan aktarılan bilgilerle fiziksel açıdan takdim etme yöntemi;
karakterin giydiği elbiseler, sahip olduğu fiziki hareketlilik, yüzüne yansıyan ifadeler, boyunun
uzunluğu, yüzünün güzel veya çirkin oluşu, sesinin niteliği, yaşı, teninin rengi, fiziksel gücü ve
kilosu gibi dış görünüşüyle ilgili verilen bilgilerdir. (es-Sel}mî, 2017: 386, 387; Su‘ûdî, 2017:
24).
Roman karakterini tanıtma hedefiyle başvurulan bu yöntem, pek çok roman yazarı tarafından
önemsenmiştir. Çünkü karakterin giydiği kıyafet okuyucuya sosyal konumu hakkında önemli
bilgiler verme potansiyeline sahiptir. Aynı şekilde diğer fiziksel özellikleri de, karakterin fiziki
yapısı ve yaşam anlayışı hakkında önemli bilgiler vermede önem arz etmektedir. Bu anlamda
yapılan bir fiziksel tasvirin kişinin fotoğrafı olduğu ifade edilebilir. (Fett}h, 2012: 50).
Roman karakterini fiziksel açıdan tanıtan bazı roman ifadelerine şu örnekler verilebilir:
“Hâcı Dervîş, ellisine merdiven dayamış bir adamdı. Boyunun uzun oluşundan
dolayı uzun zamandan beri beli biraz bükülmüştü. Ancak ilerleyen dönemlerde
bu eğiklik, biraz daha da artmıştı. Hafif ve uzun bir sakalı vardı. Üçgen şeklindeki
sakallarının uçları kesilmiş ve taranmıştı. Ekili tepelere benzer elmacık kemiği ve
gözleri uzun yüzünün içerisinde barız bir şekilde görünüyordu. Uzun ve ince
burnu ise dövülmüş demiri andırıyordu. Aşırı kalın olan dudakları ise adeta
şişmişti.” (Munîf, 2005: 14).
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Verilen örnekte Ümmü’n-nüzur adlı romanının karakterlerinden H}cı Dervîş’i tasvir
yöntemiyle okuyucuya fiziksel açıdan takdim eden Abdurrahman Munîf, bu kapsamda
karakterin yaşı, boyu, fiziki duruşu; sakal, yüz, göz, burun ve dudaklarının yapısı gibi fiziksel
niteliklerine değinmiştir.
“Uzun boyu ile hurma dalları ve tahtalarla üzeri kapatılmış toprak kulübesine
sığamayan Bekçi ‘Ammu‘abdih, onu ayakta karşıladı... Yıllara meydan okuyan o
iri cüssesi ve yüzündeki derin kırışıklıklardan taşan hayat dolu bakışlarıyla hep
onun dikkatini çekiyordu. Belki de o kırışıklıkların derinliği ya da meşe ağacının
yaprakları gibi yakasından sarkan beyaz kılları onu ürkütmüştü. Ayaklarına
doğru uzanan pamuklu cellâbesi ise, pürüzsüz bir heykelin üzerine atılmış bir
örtü gibiydi. Kulübenin tavanlarına doğru uzanan boyuyla büyük bir hayranlık
uyandırıyordu.” (Mahfûz, 2015: 10,11).
Değinilen örnekte Serseretün fevke’n-nîl adlı romanının karakterlerinden ‘Ammu‘abdih’i
fiziksel nitelikleriyle okuyucuya takdim eden Necîb Mahfûz’un bu kapsamda söz konusu
karakterin boyu, yüz hatları, bakışları, yaşı, saç rengi ve elbiseleri gibi fiziksel özelliklerine
değindiği görülmüştür.
2.1.2. Psikolojik Açıdan Tanıtım
Roman karakterini aktarılan bilgilerle psikolojik yönden tanıtma yöntemi; karakterin
psikolojik ve zihin dünyasına inmeyi hedeflemektedir. Bu yöntemle karakterin sert mizaçlı mı
sakin mi olduğu, sevgiyle mi nefretle mi hareket ettiği, kendisine yapılan kötülükler karşısında
hoş görüyle mi intikamla mı davrandığı, sosyal biri mi içine kapanık mı olduğu, duygu ve
düşünceleri berrak mı karmaşık mı olduğu, gelişmeler karşısında iyimser mi kötümser mi?
davrandığı gibi konularda okuyucuya çeşitli bilgiler verilir. ( Hil}l, 1997: 573; Fett}h, 2012:
50).
Karakterin psikolojik ve zihin dünyasını incelemek suretiyle bilinçaltına inmek, karakteri
tanıma noktasında çok önemli bir role sahip olduğundan dolayı yazarlar, roman karakterlerini
tanıtırken bu yönteme yoğun bir şekilde başvurmuşlardır. Bu anlamda psikologların önemli bir
bölümü, karakterin fiziksel tasvirinin sanatsal gerçeklik anlamında pek bir değer ifade
etmediğini iddia edip dış uyarıcıların kişinin zihin dünyasındaki yansımasına, diğer bir ifadeyle
zihin dünyasına yönelmişlerdir. (Fett}h, 2012: 51).
Yazar, karakterin psikolojik ve zihin dünyasını incelerken azami hassasiyet göstermesi ve
okuyucunun karakteri tanıma ihtiyacını gözetmesi gerekmektedir. Çünkü karakterin
bilinçaltına kontrolsüz bir şekilde girilmesi ve gereksiz hususlara temas edilmesi, okuyucunun
zihnini karıştırmaktan öte bir şeye yaramaz. (Fett}h, 2012: 51). Ancak karakterin değinilen
psikolojik yönlerine vakıf olan okuyucu, roman epizotlarını daha anlamlı bir şekilde
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değerlendirebilir; neden, niçin ve nasıl gibi sorularla karşı karşıya kalmaz ve olay örgüsünü
sağlam bir şekilde kurabilir.
Roman karakterini psikolojik açıdan okuyucuya takdim etmenin taşıdığı önemden hareketle
pek çok yazar, roman çalışmalarında rol verdikleri karakterlerinin takdiminde bu yöntemden
yararlanmışlardır. Muhtelif romanlardan hareketle bu takdim yöntemi şu şekilde
örneklendirilebilir:
“Onun ölümü, Celâleddin’i derinden sarsmıştı. Çünkü Celâleddin, onun ölümüyle
devletinin sütunlarından bir sütunu, gurur duyup samimiyet ve öğütlerine
güvendiği bir kardeşini, tecrübelerine dayandığı bir vezirini ve savaşlarda
cesaretine hayran kaldığı bir kahramanını kaybetmişti.”( B}kesîr, 1945: 15).
Vâ İslâmâ adlı romandan aktarılan örnekte karakterlerden Cel}leddin’in psikolojisine
tercüman olan Ali Ahmed B}kesîr, bu bağlamda Cel}leddin’in Memdûd’a karşı olan duygularını
tahlil ederken Cel}leddin’in onunla gurur duyduğunu, samimiyetine güvendiğini ve cesaretine
hayran kaldığını ifade etmiştir.
“Etraftaki bağrışmaları duymayıp farklı bir âleme dalmış bir kadın, yanımda
oturuyordu. Sevgi, hüzün ve hamasetle başından geçenleri anlatıyordu. Kapıyı
bile kapatmadan nasıl kaçarak evi tek ettiğini ve kocası çığlık atarak yalın ayak
bir şekilde çocukları nasıl taşıdığını hüzünlü bir şekilde anlatıyordu. Yaşadığı
acının etkisiyle bazen zihin dünyasına dalar giderdi.” (el-C}sim, 2016: 55).
Örnekte Lâcietün beyne’z-zevceyn adlı romanın bir karakterlerini tasvir etmek suretiyle
psikolojik açıdan okuyucuya takdim eden Mahmûd Hasan el-C}sim, karakterin yaşadığı
sıkıntıların etkisiyle büyük bir hüzün ve acı içerisinde olduğuna, yaşadıklarının etkisiyle bazen
derinlere dalıp gittiğine bazen de farklı tepkiler verdiğine değinmiştir.
2.1.3. Sosyal Açıdan Tanıtım
Roman karakterinin sosyal açıdan tanıtılması, onun toplumsal konumuna ışık tutulması ile
ilgilidir. Bu da karakterin yaptığı işten yaşadığı çevreye, ait olduğu sosyo-ekonomik gruptan
sahip olduğu arkadaş çevresine birçok konuyu kapsamaktadır. Özetle ifade edilen bu durum,
şu şekilde detaylandırılabilir: Herkes gibi roman karakteri de çiftçilik, memurluk, işçilik,
öğretmenlik ve yöneticilik gibi bir mesleği; köy, kasaba ve şehir gibi yaşadığı sosyal bir muhiti
ve dar, orta ve yüksek gelirli gibi bir ekonomik sınıfı bulunmaktadır. Değinilen söz konusu
meslekler, yaşanılan muhitler, ait olunan sosyal sınıflar ve sahip olunan arkadaşlar gibi
hususlar, karakterin kişiliğini çözümlemede, davranışlarını anlamlandırmada ve romandaki
rolü hakkında önemli bir fikir vermektedir. (Ganiyye ve Âm}l, 2018: 30; Fett}h, 2012: 51).
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İşaret edildiği üzere karakterin sosyal açıdan tanıtımının taşıdığı öneme binaen pek çok yazar,
roman karakterini tanıtırken bu yöntemden de azami oranda yararlanmışlardır.
“İhsân da, Fuâd gibi babasını kaybetmişti. Lisede Arapça öğretmeni olan babası
Nâsır Ali Diyauddin, ilk eşini kaybettikten sonra uzun bir süre bekâr kalır. Daha
sonra amcasının dul kızı Sümeyra ile evlenen Nâsır Ali, bu evlilikten İhsân adında
bir kızı olur. Kızının doğumundan sonra çok fazla yaşayamayan Nâsır Ali, kızı
daha beşikteyken vefat eder. Bunun üzerine İhsân’ın annesi, kızıyla beraber
kardeşi Mahmûd Ömer’in evine taşınır. Kardeşi, iyi bir maaşla Maliye
Bakanlığında memur olarak çalışıyordu, kaba biri olduğundan dolayı ancak kırk
yaşında evlenebilmişti.” ( B}kesîr, 1946: 17).
Leyletü’n-nehr adlı romandan aktarılan bu örnekte bazı karakterleri sosyal açıdan okuyucuya
tanıtan Ali Ahmed B}kesîr, bu bağlamda karakterlerden İhs}n’ın erken bir yaşta babasını
kaybettiği için yetim olarak büyüdüğüne, babasını kaybettikten sonra annesiyle beraber
dayısında kaldığına, aile fertlerinin kimler olduğuna, babası ve dayısının nerede çalıştıklarına
ve ne zaman evlendiklerine değinmiştir.
“Ahmed Nasır, hesap işleri müdürüdür. Alım satım ve ilmi konularda herkesin
başvurduğu uzman biridir. Senin yaşlarında bir kızı vardır. Ancak Ahmed Nasır,
incelenmesi gereken enteresan bir eştir. Düşün ki yirmi yıldan beri evli olduğu
halde bir defa bile eşini aldatmamış ve eşine karşı olan sevgisi azalmamış, aksine
daha da artmıştır. İlginç olan bu durumun önümüzdeki tıp kongresinde
tartışılmasını öneriyorum.” (Mahfûz, 2015: 26.).
Serseretün fevke’n-nîl adlı romandan verilen örnekte romanın karakteri Senniye K}mil, diğer
bir karakter olan Ahmed Nasır’ı sosyal nitelikleriyle okuyucuya takdim etmiştir. Nitekim
örnekte Ahmed Nasır’ın mesleğine, muhtelif alanlarda uzman olduğuna, bir kızının olduğuna
ve mutlu bir evliliğe sahip olduğuna değinilmiştir.
2.2. Roman Karakterinin Teatral Yöntemle Takdim Edilmesi
Roman karakterini tanımak isteyen herhangi bir okuyucu; roman teması ve olay örgüsünü
incelemeden önce yazarın roman karakteri için nasıl bir portre tasarladığını bilmek
durumundadır. Okuyucu, bu durum için de yazar ve romanın diğer karakterlerinin herhangi
bir karakterin fiziksel, psikolojik, sosyal vs. yönleri hakkında verdikleri salt bilgilerle
yetinmemeli aksine karakterin söz konusu yönlerine farklı açılardan ışık tutan satır arası
okumalara özenle eğilmelidir. İşaret edilen söz konusu satır arası okumaları, başlıca şu şekilde
tezahür etmektedir: Roman karakterinin yaptığı işler, söylediği sözler ve sahip olduğu
düşünceler nelerdir, roman epizotlarına ne tür durumlarda müdahalelerde bulunmuştur, aktif
olarak sahnede ne kadar kalmıştır, roman olaylarını yönlendirmede ne ölçüde belirleyici
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olmuştur, kendisine ayrılan roman sayfa sayısı oynadığı rol ile uyumlu mudur, diğer
karakterlerle nasıl bir diyalog içerisindedir ve rolünü icra etme noktasında kimler kendisine
yardım etmekte ve kimler karşı çıkmaktadır. ( el-Kalilî, 2015: 5,6.).
Karakterin teatral yöntemle takdim edildiği durumlarda roman ifadeleri, çoğunlukla I. tekil
kipi ile dile getirilmesine rağmen diğer kiplerin de kullanıldığı görülmektedir. (Şûndî ve Kerîm,
2011: 55). I. tekil kipiyle roman karakterinin okuyucuya teatral yöntemle takdim edildiği bazı
roman ifadeleri şu örneklerle temellendirilebilir:
“Ömrüm boyunca kendimi güçlü, cesaretli ve yiğit hissettim; ancak bu sefer
korkuyorum ve endişeleniyorum. Hatta güçsüz, yalnız ve muhtaç olduğumu
hissediyorum.” (Lûsîf, 2016: 64).
Yukarıdaki örnekte Mevlûd b. Z}dî’nin Riyâhu’l-kader adlı romanındaki karakterlerden Ferîd,
teatral yöntemle nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu okuyucuya açıkça anlatmıştır. Daha
önce kendisini güçlü, cesaretli ve yiğit hissettiğini ifade eden karakter; artık korkak, endişeli,
güçsüz, yalnız ve başkalarına muhtaç bir ruh hali içerisinde olduğunu dile getirmiştir.
“Ben, sokakların ve bataklıkların kızıyım. Benim hiç utanmadığımı, onunla ilgili
bildiğim her şeyi anlatabileceğimi ve gerek sokaklarda dolaşarak gerekse ulusal
ve uluslararası basında onu herkese rezil edebileceğimi o gayet iyi biliyor. Ben,
şahsen rezil olmaktan çekinmeyen aksine bu durumla eğlenen biriyim.” (S}re,
2017: 35).
Verilen örnekte, Rebî‘a Celtî’nin kaleme aldığı ez-Zirve adlı romanın karakterlerinden
el-Y}kût, ilgili romanın diğer bir karakteri olan S}hibu’l-Gil}le’yi tehdit ederken teatral
yöntemle kişilik yapısını okuyucuya anlatmıştır. Söz konusu karakter, bu bağlamda kötü
yolların çocuğu olduğunu; hay}, ahlak ve saygı denen herhangi bir değeri önemsemediğini
diğer bir ifadeyle şeytani bir kişiliğe sahip olduğunu övünerek anlatmıştır.
“Allah (c.c.), beni güzellik damgasıyla işaretlemiştir. Ben, tüm insanların bu
güzelliği görmelerini ve benim onlara olan üstünlüğümü kabul etmelerini
istiyorum. Bu güzelliği onlardan hiç bir şekilde saklamam.” (B}kesîr, 1965: 57).
Ali Ahmed B}kesîr’in el-Fârisu’l-cemîl adlı romanından aktarılan bu örnekte kahramanlardan
biri olan Aişe, teatral metotla kendisini fiziksel ve psikolojik olarak okuyucuya takdim etmiştir.
Fiziki güzelliğinden bahseden Aişe’nin kendisini herkesten üstün gördüğü ve kibirli bir yapıya
sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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SONUÇ
Batı edebiyatının bir ürünü olup XIX. yüzyılda tercüme yoluyla Arap edebiyatına geçmiş olan
roman; zaman, mek}n, olay örgüsü ve karakter gibi bazı temel unsurlara dayanmaktadır.
Karakterler dışındaki diğer unsurlar, klasik roman anlayışının h}kim olduğu dönemlerde ön
plana çıkmış ve kendilerine yoğun atıfta bulunulmuşsa da arka plana itildiği ve zayıf ifadelerle
anıldığı dönemler de olmuştur. Ancak karaktere bu manada bakıldığında gerek klasik gerekse
modern roman dönemlerinde her zaman romanın diğer unsurlarına oranla daha güçlü
ifadelerle zikredildiği, roman sahnesini uzun süre işgal ettiği ve romanın baş unsuru olarak
kabul edildiği görülmüştür. Kurmaca eserlerdeki epizotlar arasında bulunan nedensellik bağını
güçlü bir şekilde kurmak, okuru eserin atmosferine d}hil etmek ve romanın izleğini
güçlendirmek isteyen pek çok yazarın roman nitelikli çalışmalarında rol verdikleri karakterleri
çeşitli açılardan okuyucuya tanıttıkları görülmüştür. Ancak söz konusu tanıtımda ortak bir
metot yerine her bir yazarın farklı metotlar izlediğine tanık olunmuştur. Nitekim analitik ve
teatral yöntemler şeklinde tezahür eden bu tanıtım bağlamında bazı yazarlar, karakteri
fiziksel, psikolojik, sosyolojik ve kültürel tüm veya bazı açılardan tanıtırken bazıları ise daha
faklı açılardan tanıtmayı tercih ettikleri dikkat çekmiştir.
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VATAN SEVGİSİ HİKȂYESİNDE GURBET DUYGUSU
Menal ALİ HÜSEYIN*
ÖZET
Irak Türkmen edebiyatɪnɪn Türk edebiyatɪnda özel bir yeri vardɪr. Hatta Irak Türkmen
topluluğu, Türk topluluğunun ayrılmayan bir parçasɪ olduğu söylenebilir. Tabi ki bu da iki
topluluğu bir birine bağlayan, dil, din, tarih, kültür ve komşuluk gibi ortak bağlardan
kaynaklanmıştır. Ancak bu edebiyatın biraz geride kaldığı da inkar edilmez. Ama çok sayıda
Irak Türkmen araștɪrmacɪları bu edebiyatı gün yüzüne çɪkarmak için büyük ҫabalar
göstermektedirler. Buna karșılık Türkiye'deki araştırmacıların da bu edebiyata gӧsterdikleri
ilgi ve sahiplenme gün geçtikçe arttığı net bir şekilde görülebilir. Bu da bizleri bu edebiyatla
ilgili çalışmalarımızı sürdürmeye motive etmiştir.
Bu edebiyatın öncülerinden, Türkmen öykücü Subhiye Halil Zeki çok sayıda değişik sosyal
konulu hikȃyeler yazmıştır. Bu hikȃyeler kitap hȃlinde yayınlanmıştır. Kitaba "Vatan Sevgisi"
adı verilmiştir. Arap harfli Türk yazısıyla yazılan bu eser Türkmen Türkçesiyle Türkiye
Türkçesi arasında karışık bir dille yazılmıştır. Bu eserdeki hikȃyeler arasından "Vatan Sevgisi"
adlı ilk hikȃye en etkileyici ve güzel olduğundan yazar kitabına yine aynı adı vermiştir.
Hikȃyedeki gurbet teması ise, güzel ve duygusal bir şekilde işlenmesi bizi içten etkileyerek
çalışmamıza neden olmuştur. Bu çalışmada Irak Türkmen kadın şair ve öykücü öncülerinden
biri Subhiye Halil'in hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve kitabın tanıtımı ele alınmıştır. Eserin
"Vatan Sevgisi" adlı ilk hikȃye Arap harfli Irak Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesinde
kullanılan latin harflerine aktarıldıktan sonra incelenip gurbet teması ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Subhiye Halil, vatan sevgisi, hikaye, gurbet,

STRANGENESS IN THE TALE OF PATRIOTISM
Abstract
Iraqi Turkmen literature is of special importance in Turkish literature.Coming from two
neighboring countries,the two literatures have common cultural,linguistic and religious
characteristics.A little attention is paid to Turkish literature in Iraq but lately Turkmen writers
and researchers (Iraqi Turks) carry out some research to describe and develop Turkmen
literature . Turkish researchers have a great interest in these studies.
Sabiha Khalil,a Turkmen poetess, is one of the best female writers whose poems and stories
are as important as that of male writers in the development of Turkmen literature. She was
born in Kirkuk in 1932.She wrote many stories and poems published in the newspaper “ AlIkha wa Al Watan” ( literally “Brotherhood and Homeland ”). The study sheds light on her life
and works and analyzes Patriotism,the first tale of her story collection that has the same title
*

Öğr. Gör., Bağdat Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ali99.am95@gmail.com
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because of its excellence. The collection has 135 pages with 16 stories that have various
themes and are written in Arabic script but Turkish as well as Turkman words as a result of
the great influence of Turkish on her.The researcher rewrites Patriotism into Latin script and
focuses on the theme of strangeness in the story.
Keywords: Sabiha Khalil,patriotism love of homeland, tales , strangeness,
GİRİŞ
Irak Türkmen edebiyatı zengin ve verimli bir edebiyattır. Bu edebiyatın şair ve yazarları ister
şiirleriyle, ister horyat, tekerleme, ninni, masal, bilmece ve atasözleriyle, ister hikȃye ve
romanlarıyla bu edebiyatı tüm dünyaya özellikle de Türk dünyasına tanıtıp ve yayılmasında
büyük çabaları olmuştur. Bu mücadelede erkek, kadın demeden erkeğe eşit olan Türkmen
kadın yazarlarının da emeği geçmiştir.
Türkmen edebiyatının gelişmesinde, kadın yazarlarının değişik alanlarda ve çok sayıda verimli
yapıtlarıyla büyük rolleri olmuştur. Kendilerini güzel bir şekilde ispȃt edebilmişlerdir. Bize
düşen de birbirinden güzel bu çalışmalara ışık tutup desteklemektir. Türkmen kadın
edebiyatçıları deyince ilk akla gelenlerden biri de Subhiye Halil Zeki'dir.
Subhiye kadın yazarları arasında öykü alanında takdire şayan parlak bir yeri vardır. Bu alanda
parmakla gösterilen öykücülerden biri olması, yazdığı hikȃyelerinin halk yaşamında gerçek ve
samimi sosyal konulardan işlenmesinden kaynaklanıyordu. Irak Türkmen kadın
edebiyatçılarından söz ederken Nesrin Ata, Şekibe Vendavi, Subhiye Halil, Aydan Nakip,
Nermin Neftçi (Köpürlü, 1993: 5) gibi kadın şair ve yazarların adlarını anmamak büyük
haksızlık olacağı düşünülmüştür. Çünkü bu gibi kadın edebiyatçılarının, Türkmen edebiyatına
çok önemli katkıları olmuştur.
Türkmen edebiyatçılarının öncülerinden biri olan Subhiye Halil 1932 yılında Kerkük'te
dünyaya gelmiştir. Ünlü şair ve öykücümüz ilk ve orta okulu Kerkük'te bitirdikten sonra
ailesiyle İstanbul'a gitmiştir. Orada Güzel Sanatlar Okulu'ndan mezun olmuştur. Bağdat'a ailece
döndüklerinde de Bağdat Amerikan Lisesi'ni bitirir bitirmez avukat Fazıl Salihi'yle evlenmiştir.
Bir süre yurt dışında yaşadıkları olmuştur. Subhiye, Türkmen kadın yazarları arasında güzel
bir ün kazanmıştır.
Şiir ve hikȃyelerini kapsayan eserleri incelendiğinde şiire büyük hayranlığı olan yazarımız,
duygu ve düşüncelerini şiirden çok öyküleriyle yansıtabilmiştir. Öykülerinin yanında da bazı
resim çalışmaları da varmış. (Benderoğlu, 1989: 41) Zeki'nin ilk yazıları Beşir Gazetesi 21
Nisan 1958 tarihli sayısında yayınlanmıştır. (Kazancı, 2010: 8) Daha sonra Kardeşlik Dergisi ve
Yurt Gazetesi'nde çok sayıda yazılar yazmıştır. (Küzeci, 2010: 21) Subhiye Halil'in, öykü yazma
yeteneği rahmetli annesinden kaynaklanmıştır. Çünkü annesinin de öykü okuma hayranlığı
vardır. Sık sık gece yarılarına kadar arkadaşları ve akrabalarıyla oturur öykü okur. Subhiye de
mahalle çocuklarına annesinden duyduğu öyküleri onlara güzel güzel anlatırdı. Bir şans ötürü
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de İstanbul'a ailece gittiklerinde Türk edebiyatçısı Nihat Sami Tanpınar'la komşu olup ünlü
edebiyatçının etkisinde kalmış, kendi özel zengin kütüphanesinden çok sayıda Türkçe ve
Türkçeye çevrilmiş kitapları okumuştur. Zeki'nin en etkilendiği romancı ise Amerikalı zenci bir
kadındı. Kendisi öncelikle bir hizmetçiydi ancak yazdığı günlük hatıralarıyla ünlü bir romancı
olmayı başarmıştır. (Kazancı, 2010, 10)
Subhiye Halil Küçük yaşlarda babasını kaybetmişti. Hikȃyelerini şöhret amacıyla yazmadığını,
edebiyata ve hikȃyeye olan sevgisinden yazdığını belirtmiştir. Çok sayıda hikȃyelerinin
olduğunu ancak bunları yayına vermediğinden çoğu kaybolmuştur. Hatta yakın zamanlarda
çocukluk hatıralarını anlatan bir kitap yazma niyetinde olduğunu açıklamıştır. Ancak hastalığı
dolayısıyla ertelemişti. Zeki şimdi Kerkük'te yaşamını sürdürmektedir. Ancak kısa bir müddet
önce felç geçirdiğini söyler. ( Zeki, 2018: görüşme) Daha önce belirttiğimiz gibi Zeki'nin değişik
dergi ve gazetelerde çok sayıda hikȃyeleri vardır. Bunları okuduğumda "Vatan Sevgisi" adlı
hikȃyesi de bunların arasında en güzeliydi.
Eserin Tanıtımı
"Vatan Sevgisi" adlı hikȃye Arap harfli Irak Türkmen Türkçesiyle yazılmıştır. 1991'de Bağdat'ta
Kültür ve Tanıtma Bakanlığı, Türkmen Kültür Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. Kitap 135
sayfadan ve 16 değişik konulu hikȃyeden oluşmaktadır. Kitaptaki ilk öykü "Vatan Sevgisi" en
son da İnanç adlı öyküdür. "Vatan Sevgisi" adlı kitaptaki ilk hikȃye ise, 16 sayfadan
oluşmaktadır.
Hikȃyenin Özeti
Anne baba ve ablasını kaybettikten sonra hayatını sadece işine adayan İsmail ticaretle çalışıp
çok zengin olmuştur. İsmail yalnız başına ailesiz tatsız tuzsuz bir hayatı vardı. İsmail'in çok
parası olmasına rağmen hiç mutlu değildi. Çünkü yapayalnız ne yapacağını bilmeyen hatta bu
paraları nerede harcayacağını bile bilmiyordu. İsmail çok terbiyeli tam bir aile çocuğuydu.
Sürekli Kuran-i Kerim'i hatmettiği için okuma yazmayı biliyordu.
İsmail ailesindeki tüm kızların hayalinde olan bir kişiydi. Ama kendisinin hayatta hiç bir
umudu kalmamıştı. Geleceğini hiç düşünmüyordu. Hele evliliği aklının ucundan bile
geçirmiyordu. Günlerden bir gün arkadaşlarından birinin iş icabı yurt dışına gittiğini
duymuştu. Bu da İsmail'in gizli arzularından birini uyandırmıştı. İsmail yurt dışı hevesine baya
kapılmıştı. Pasaport nasıl yapılır, bilet nasıl alınır, hemen araştırmaya başlamıştı. İsmail yurt
dışına çıkmaya kesin karar vermişti. Kısa bir müddet sonra bavulunu hazırlayıp yola çıkmıştı.
Yurt dışına varınca şehirde dolaşmaya başlamış erkeklerle kadınlar el ele tutuşup yan yana
geziyorlardı. Kadınların başı açık bebek gibi süslenmişlerdi. Mağazalar, bakkallar, kasaplar ve
tüm dükkanlar tertemizdi. Tüm şehir ışıklarla süslü pırıl pırıl parlıyordu.
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İsmail kısa bir müddet sonra birinin yanında çalışmaya başlamıştı. İsmail bu adamın kızına ilk
görüşte aşık olup onunla evlenmişti. Evliliğinden bir yıl sonra oğlu Ali dünyaya gelmişti. Her
şey çok güzel gidiyordu ama İsmail artık bu şȃşaalı hayattan ve şehirden hevesini almıştı.
Kendisini çok yalnız hissediyordu. Kendi memleketini, mahallesini arkadaşlarını ölesiye
özlemişti. Bir gün bu hasrete dayanamayıp her şeyi, ailesini biricik oğlunu terk edip, kendi
memleketine dönmüştü. Bu sefer yıllarca evlat hasretiyle yanıp kavrulmuştu. Ancak uzun yıllar
sonra İsmail biricik oğluna kavuşmuştu.
Hikȃyenin Ana Fikri
İnsanın, memleketinden aile ve arkadaşlarından uzak kalmak kadar zor bir şey yoktu. Ancak
insanlar memleketlerinin kıymetini ondan uzak kaldıklarında anlıyabilirler.
Hikȃyenin Olay Örgüsü
"Vatan Sevgisi" başlıklı hikȃyede olay örgüsü hikȃyenin baş kahramanı olan İsmail'in kendi
memleketini bırakıp yabancı ülkeye gidişi ve orada gurbetten çektiği acılar üzerinde
kurulmuştur.
Hikȃyenin Kahramanları
Baş Kahramanlar
İsmail : Hikȃyenin baş kahramanıdır. Kendisi aile terbiyesi görmüş, saf ve temiz kalpli bir
çocuktu. Ailesini kaybettikten sonra kendisini sadece işine adamış memlektini terk edip yurt
dışına çıkmıştır.
Yardımcı Kahramanlar
Osman Bey : Yurt dışında yaşayan ve fabrika sahibi olan Osman Bey, İsmail'in kayın pederidir.
Kendisiyle beraber ortak olup çalışmışlardı. İsmail'in saf ve temiz kalbine inanan iyi biridir.
Fatma Hanım : Orta yaşlarda, saygın ve kibar bir hanım efendidir. Osman Bey'in eşi, Yılmaz ve
Sevim'in annesi, İsmail'in de kaynanasıdır.
Sevim Hanım: Osman Bey'in kızı ve İsmail'in eşidir. Güzel ve saygın bir aile kızıdır. Eşinden
uzak durup hayatını sadece biricik oğlu Ali'ye adamıştır.
Yılmaz: Osman Bey'in oğlu, İsmail'in de kayınbiraderidir. Kız kardeşi öldükten sonra yeğeniyle
ilgilenmeyen bir dayıdır.
Ali : İsmail'in ve Sevim Hanım'ın biricik oğulları Ali uzun boylu, sarı bıyıklı, mavi gözlü ve aslan
gibi bir delikanlıdır.
Maalesef hayatını baba hasretiyle geçirmiştir. Babası varlıklı olmasına rağmen yoklukta
yaşamıştır.
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Hikȃyede Mekan
Hikȃyedeki olaylar iki yerde geçmektedir. Biri İsmail’in memleketi, ikincisi de hikȃyede geçtiği
yurt dışıdır. Ancak yazar bu iki yer için herhangi bir isim zikretmemiştir. Yani ne bir ülke adı
ne bir şehir adı ne de bir mahalle veya sokak adı. "Vatan Sevgisi" adlı hikȃyedeki olay örgüsü
ilk önce İsmail’in dünyaya geldiği, anne, baba ve ablasıyla yetişip büyüdüğü kendi
memleketinde geçmektedir. Yani çocukluğunun ve gençliğinin en güzel yıllarını memleketinde
babasının o basit evinde geçirmiştir. Ancak İsmail, ailesini kaybettikten sonra memleketini
bırakıp yabancı bir ülkeye gitmiştir. Böylece, hikȃyenin olayları uzun bir süre orada devam
etmiştir. Bu uzun yıllardan sonra İsmail tekrar memleketine döner ve ömrünün kalan yıllarını
oğlu Ali’yle birlikte kendi memleketinde geçirir.
Zeki’nin hayatını okuduğumuzda kendisinin uzun yıllar Türkiye’de yaşadığını ve Türk
halkından, kültüründen ve dilinden ne kadar ve ne güzel etkilendiğini baya görebiliriz. Ayrıca
hikȃyedeki mekan tasvirinden İsmail’in memleketi Kerkük’ün küçük kasabalarından biri ve
yabancı ülke de Türkiye olduğunu tahmin ediyoruz. Yazar hikȃyede İsmail’in memleketini ve
evini şöyle anlatmaktadır: “çamurdan yuvarlak ocağına eskiden fazla kömür bırakmaya,
çarşıda yediği bakla veya nohut kaynatması tabağını ikiye yükseltmesi”(Zeki, 1991: 8) “damda
yatıp yıldızları saymak istiyor. Hele o, mehtaplı gecelerde sıtara üstündeki şerbeden su içmek
istiyordu” (Zeki, 1991: 17) “memleketini anıyordu, bin bir sinek konan kapı önünde asılan
koyun gövdeleri karanlık mağazaların dağınık eşyalarını aydınlatılmamış çamur sokaklarını
anımsadı.” (Zeki, 1991: 12)
Bence burada yazar tabi ki çok eski yıllarda Kerkük’ün küçük bir kasabasını tasvir etmiştir.
Yabancı ülkeyi de şöyle anlatmaktadır: “Aman Ya Rabbim bu ne şehir böyle sokaklarda
erkeklerle kadınlar el ele tutuşup yan yana yürüyorlar. Kadınlar başı açık bebek gibi
süslenmiştir. Mağazalar bir gelin odasından daha düzenli, bakkalları mis gibi sabun kokuyor.
Kasaplar beyaz önlükleriyle hasta bakıcılara benziyor. Hele dükkanları tavana dek beyaz
fanuslarla kaplı her taraf temiz bu ne zevk, bu ne güzellik hevesi ekmeği suyu her şeyi güzel.”
(Zeki,1991:11)
Hikȃyede Zaman
Hikȃye tahlili, roman tahlili gibi değildir. Genellikle zaman hakkında hikȃyede fazla ayrıntılar
verilmemektedir. Hikȃyede olduğu gibi Subhiye Halil Zeki, metin içinde özel zaman olarak belli
herhangi bir tarih veya sene tesbit etmemiştir. Eserde kronolojik yapı yer almıştır. Hikȃyedeki
olaylar serim, düğüm ve çözüm şeklinde yazılmıştır. Olayların geçtiği zaman uzun süreli bir
zaman sayılır. Çünkü olaylar İsmail’in gençlik yıllarından, anne ve babasının ölümünden sonra
perişan olup yurt dışına çıkması, orada yeni bir hayata başlama çabaları evlenip bir çocuk
sahibi olmasına kadar sürmüştür. Bu da uzun bir zaman sayılır. Dediğimiz gibi hikȃyede hiçbir
tarih veya dönem belirlenmemiştir. Ancak olayların örgüsünden, olayların eski yıllarda
kırklarda geçtiği tahminindeyiz. Bu da bavul yerine bohçanın kullanılmasından, İsmail’in
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pasaportu yaptığında arkadaşlarının pasaportu görme heyecanından kaynaklanmıştır.
Yukarıdaki açıklamayla ilgili hikȃyeden bazı örnekler :
“pasaportu alıp, dükkanına döndüğünde etraf dükkandan tüm tüccarlar pasaportuna baktılar,
kimi resmine kimi de yazı ve damgalarına baktı ” (Zeki, 1991: 9) “İsmail, ertesi sabah gidip beş
kilo ağırlığında mavi renkle boyanıp teneke bavulu memnuniyetle alıp..”( Zeki, 1991: 10)
“Ne alayım kendimle? Alacaklarımı neye bırakım? –Ablamın güzel bir bohçası var. Galiba bu işe
yarar.” (Zeki,1991:9)
Dil ve Anlatım
Zeki, Türkiye Türkçesinden çok fazla etkilendiğinden dolayı "Vatan Sevgisi" adlı hikȃyesini Irak
Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesinden oluşan karışık bir dille yazmıştır. Eserde geçen
Irak Türkmen Türkçesi kelimelerinden bazı örnekler: = belluʻa = ٚػِِٞ ت, çenge = ٌٚ٘ ظ, xoş gelduv
= ٞ٣َ گُكٞ ـ, xozik canuva = اٞ٤ٗي ظا٣وٞ ـ, vatanuv = ٞ٤٘طٝ .
Yazar, bu iki dili hikȃyesinde ustaca ve güzel bir şekilde kullanırken, duygusallığı katmayı da
ihmal etmemiştir. Süslü, mecazlı, uzun cümlelerden uzak durarak, anlaşılır, kolay bir dille ve
akıcı cümleler kullanmayı tercih etmiştir. Zeki, renkli gözlem zenginliğini ve başarılı cümleleri
her hikȃyesinde olduğu gibi "Vatan Sevgisi" hikȃyesinde de görebiliriz. Konuşma dilini
kullanması ise, yazarın duygu, düşünce ve mesajlarını daha çok okuyucuya etkili bir şekilde
aktarmasına yardım etmiştir. Hikȃyeden belli olduğu gibi yazar tasvire çok önem vererek
güzelce kullanmıştır.
Hikȃyede Gurbet Teması
Gurbet: Arapça kökenli bir kelimedir. Bir insanın, değişik nedenlerden dolayı, doğup büyüdüğü
memleketinden uzak kalması anlamındadır.
Zeki'nin "Vatan Sevgisi" adlı hikȃyesinde, besbelli işlediği tema gurbet temasıdır. Memleket
özlemi ve bu özlemin insanda yarattığı yalnızlık duygusunu çok güzel bir şekilde ifade etmiştir.
Bence Subhiye Zeki, kendi memleketinden yıllarca uzak kalması nedeniyle gurbet ve yalnızlık
duygusunu çok güzel ve net bir şekilde canlandırmıştır. Hikȃyenin duygusallığı en güzel
şekliyle ve en ince detaylarıyla bize yansıtabilmişti.
İsmail, bu hikȃyede kendi memleketini bir hiç uğruna, baba evini, doğup büyüdüğü yeri,
arkadaşlarını, akrabalarını ve işini bırakması kendince yeni bir hayata başlaması, anne baba ve
ablasını kaybetme acısını unutma amacındaydı.
İsmail’in tüccar arkadaşlarından biri gittiği yabancı memleketi ballandıra ballandıra anlatması,
orayı bir cennet olarak tasvir etmesi, İsmail’in gözünü boyadı. Ancak İsmail orada nelerle
karşılaşacağını bilmedi. Şükür ki İsmail orada belki ummadığından daha çok güzel şeylerle
karşılaştı. Gider gitmez kendisine iyi bir iş bulabildi. Bazı gurbetçiler parasızlıktan veya dil
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bilmediklerinden veya ülkelerinde çıkan savaşlardan, işsizlikten dolayı çok zor ve ağır şartlar
altında çalışmaya zorlanırlar. Neyse ki İsmail bunları yaşamadı.
Osman Bey gibi iyi bir insana rastlaması, onunla ortak olması, Osman'ın çok kısa bir zamanda
güvenini kazanması, İsmail için büyük bir şanstı. Bundan daha fazlası da Osman Bey İsmail’in
saf ve temiz kalbine inanarak, kızının İsmail'le iyi bir hayat yaşayacağına inanarak kızını
İsmail'le evlendirmiştir. İsmail’in Sevim Hanım'la evlenmesi İsmail için büyük şanstı. Çünkü
Sevim tam aile terbiyesi görmüş kibar ve güzel bir hanım efendidir.
Yani diyeceğimiz, İsmail yabancı memlekette çok iyi başlangıçla başlamıştır. Sevim Hanım'dan
da dünya güzeli bir oğlu olması onu daha şanslı etmiştir. Aynı zamanda İsmail’in bu yabancı
memleket dediğimiz yer de teknoloji bakımından kendi memleketinden daha gelişmiş bir
memlekettir.
Ancak bütün bunlara rağmen İsmail her gurbetçi gibi yavaş yavaş kendi memleketini,
arkadaşlarını küçücük daracık karanlık olsa bile memleketinin sokaklarını ve küçüklük
hatıralarını özlemeye başlıyor. Çok sevdiği eşi, biricik oğlu olmasına rağmen kendisini yalnız
kimsesiz hissediyordu. Hele yaşı ilerledikçe insan daha duygusal daha hassas oluyor. Tıpkı
İsmail'in hikȃyede kendi memleketine olan özlemini anlattığı gibi. “Hele o mehtaplı gecelerde
sıtara üstündeki şerbeden su içmek istiyordu. Vatanının taşını toprağını, pispinti insanlarını,
çamurlu siyanlı sokaklarını, belluʻa kokularını, evinin dörünü atebesini, çamur mankalesini
göresi geliyordu. Bu özlemleri gizli tutuyorsa da evinde fabrikada yatakta tüm hayatına
bastırmıştı. Sevim Onu anlamıyordu özlemlerini söyleseydi alay ederdi belki derdini
söyleyecek samimi tek arkadaşı yoktu. Belki de vatan sevgisi onu bu duruma soktu ömrünün
sonunda huzurla ölmek istiyordu.” (Zeki, 1991: 17)
SONUÇ
Subhiye Halil Zeki, Irak Türkmen kadın edebiyatında, hikȃye alanında takdire şayan parlak bir
yeri vardır. Çok sayıda hikȃyeler yazmıştır. Hikȃyelerin konuları genellikle sosyal ve duygusal
konulardır. Zeki bu konuları halkın günlük yaşantısından almıştır. Halkın sevinci, üzüntüsü ve
duygularını çok iyi anlayıp yazılarına diyaloglar şeklinde çok samimi ve gerçek bir biçimde
yansıtabilmiştir. Zeki’nin ele aldığı konular hayal aleminden uzak, hepsi gerçek yaşantımızdan
alınmıştır.
Öykü yazmakta öncü sayılan Subhiye Zeki, hikȃyelerinde kullandığı karekter adları genellikle
eski adlardır. İsmail, Osman, Ali, Safiye, Nimet ve Nüdret gibi.
Zeki, uzun yıllar yurtdışında yaşadığı için yabancı kültüründen baya etkilenmiştir. Özellikle de
Türkçeden ve Türk kültüründen. Bunu da çok net bir şekilde hikȃyelerinden anlıyabiliriz.
Zeki’nin hikȃyeleri genellikle kısa hikȃyelerdir. Kullandığı cümleler ise kolay ve açıktır.
Hikȃyelerinde genellikle Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesini bir arada kullanmıştır.
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Ek: Metin Çevirisi
Ticaretinde başarılı olup çok zengin olduğu İsmail, parası dakikalar kadar çoğalır, ama
harcayacak bulamıyor. Babasının önünde anne ve ablasını kaybettikten sonra yalnız tatsız
ruhsuz ve çirkin bir hayat yaşıyordu. Çamurdan yuvarlak ocağına eskiden fazla kömür
bırakmaya çarşıda yediği bakla veya nohut kaynatması tabağını ikiye yükseltmeye, yılda bir
takım zubun ceket diktirmeyi iki etmesine rağmen parası yine bitmiyordu. Yaşantısında eksik
olan evlenmeyi aklının köşesinden dahi geçirmiyordu. Ailesindeki tüm kızların düşüne giren
erkekti. İsmail Kuran-ı Kerim'i hatmettiği için okurluğu vardı. Baba yiğit bir gençti böylesi genç
başüstüne koyulurdu. Bu ailede İsmail ne gençliğini düşünüyor ne de bir umudu vardı. Komşu
tüccarlardan birisinin ticareti dolayısıyla memleket dışına çıkınca İsmail'in gizli arzularından
biri uyanmıştı. Bu arkadaş dışardan dönüp gördüklerini yiyip içtiklerini eğlendiklerini
anlatınca İsmail'in kafasında bazı olağanüstü düşünceler uyanmaya başladı. Geceleri
odasından çamur yuvarlak mankalenin önünde sigarasını tüttürürken kendisinin de bu
diyarlara gidebileceğini tasarlıyordu. Biten sigarasının izmaritlerini ateşe gömüp dumanları bir
fikir olarak burnundan girip kafasında birleşiyordu. Bu durum her gece tekrarlanınca artık
kafasında derinleşmişti karar vermişti gidecekti. Dışardan yeni gelen arkadaşına konşup her
tür bilgileri birkaç kez sordu pasaport nasıl elde edilir, tren bileti nereden alınır gibi sorularına
yanlış veya doğru yanıtlar veriyor. Arasıra da mübalağa ediyordu. Adam ... pasaportu alıp
dükkanına döndüğünde etraf dükkandan tüm tüccarlar pasaportuna baktılar. Kimi resmine
kimi de yazı ve damgalara baktı kıskananı sustu. Sevenleri de kutladılar. İsmail'in içinde
sevinçli bir korku vardı kesin kararını verdiği günden huzursuz yaşıyordu. İçi o kadar
yanıyordu ki elinde sigarası geniş uzun donla gömlekle oturuyordu. Çamur mankaleyi
sigarasını söndürmek için aradı bulamayınca ayağa kalkıp avluya fırlattı etrafına bir şey arar
gibi bakındı.
- Ne alayım kendimle? alacaklarımı neye bırakayım? Kendi kendine konuşuyordu.
- Ablamın güzel bir bohçası var galiba bu işe yarar. Ekledi. Ertesi gün aldığı kararı bir
arkadaşına iletince:
- Kardeşim uzun yolculuklarda bohça işe yaramaz dedi.
- Benim evde bir bavulum var onu sana emanet diye veririm dönünce dönderirsin, ekledi.
İsmail ertesi sabah gidip beş kilo ağırlığında mavi renkle boyanıp altın rengi illede çiçeğe
benzer resimler süslenmiş teneke bavulu memnuniyetle alıp eve döndü. Bir köşeye bırakıp
eline ne geçti ise içine yerleştirdi. Yalnız ceket pantolon giyeceğinden zubunlarını çivide aslı
bıraktı.
Her şey tamamdı, biletini alınca tüm aile ve arkadaşlarıyla vedalaşıp teneke bavulunu eline alıp
yola koyuldu.
Trende birkaç günlük yolculuğunda arkadaşından aldığı birkaç firmanın ve fabrikanın adresini
okuyup ezberledi. Kalan vaktini de arkadaşlarının dediklerini andı.
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Xozik canıva1 kim bili neler göreceksen! diyen oldu iyi uşağsan Allah muvaffak etsin!
Kıskananlar da,
Allah'ı verip peygamberi de çenge2 koyup buradaki bitmeyip gideri oralardan da mal getiri,
diyiyordu.
Tren durunca kondüktör İsmail gittiği memleketin son durağına vardığını söyleyince tüyleri
ürperdi soğuk ter bastı tüm vücudunu ayağa kalkıp kompartımanın aynasında saçına bir düzen
verip elbisesini düzeltti. Ağır bavulunu alıp trenden indi. Kondüktörün yardımıyla bir taksiye
atlayıp bir otele yerleşti. Biraz dinlendikten sonra oteli bırakıp o dolayda dolaşmaya başladı.
Aman yarim bu ne şehir böyle sokaklarda erkeklerle kadınlar el ele tutuşup yan yana
yürüyorlar, kadınlar başı açık bebek gibi süslenmişler! mağazalar bir gelin odasından daha
düzenli bakkalların mis gibi sabun kokuyor. Kasaplar beyaz önlükleriyle hasta bakıcılara
benziyor. Hele dükkanları tavana dek beyaz fanuslarla kaplı her taraf ışıklı her taraf temiz bu
ne sevgi bu ne güzellik hevesi ekmeği suyu her şeyi güzel yemekleri lezzetli. Bu memlekette
insanlar ölür mü acaba bunları düşüne düşüne yemeğini yiyip acele döndü. Enformasyon
sorumlusundan gösterdiği fabrika ve firmaların ayrı bir kentte olduğunu öğrenince ondan
biraz bilgi toplayıp teneke bavulunu alıp oraya yöneldi İsmail.
Aradığı adresi bulup yönetmeniyle görüşünce ticaretin bilgi, sanat ve kültür olduğuna inandı.
Bu arada elini sık sık cebindeki sayısız paralara savurup durdu. Zeki olan yönetmenin güzel
karşılaması onu çok mutlu ve emin etmişti. Fabrika sahibi Osman Bey İsmail'in saf ve temiz
yürekliliğine hayran olup tereddütsüz onu evine çağırdı.
- İsmail Bey yarın bizim eve akşam yemeğine gelmenizi rica edebilir miyim? İsmail şaşırdı.
- Bana Bey diyor, bu ne nezaket nasıl cevap vereyim ancak başını sallayarak çağrının
kabullendiğini belirtti. Otelde bu çağrının hayaliyle sabahın erken saatlerine dek uyumadı. İçi
sevinçli korku doluydu. Bir pot kıracağından korkuyordu. Çağrı saatine dek durmadan bu kenti
dolaştı gazino, lokanta, kahvelerde biraz oturarak memleketini anıyordu. Bin bir sinek konan
kapı önünde asılan koyun gövdelerini karanlık mağazaların dağınık eşyalarını aydınlatılmamış
çamurlu sokaklarını anımsadı kendi kendine:
- Biz çok geride kalmışız deyip durdu.... Akşama dek avare avare dolaştı yorulmadan İsmail,
çağrı saatini gizli bir heyecanla huzursuz bekledi durmadan kalkıp oturuyordu... bir konuyu
nasıl düşünemiyordu. İsmail'i üzen nokta Osman Bey'in sofrasında nasıl yemek yiyeceği idi elle
mi çatalla mı yoksa! kaşıkla mı yiyecekti. İsmail için en büyük problem de buydu... akşam ağır
adımlarla düşünceli kafayla bir taksiye binip Osman Bey'in evine doğru yöneldi. Kapının
önünde her tarafı titriyordu. Tereddütle zili çaldı. Açılan kapının arkasında orta yaşlı bir erkek
görünce ürktü.
- Buyurun efendim! Kimi aramıştınız?

1
2

xozik canıva = اٞ٤ٗي ظا٣وٞ = ـne mutlu sana
çenge =  = ﭽﻨﮕهavuç
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Adam tekrar baka kaldı İsmail bunun kim olduğu düşüncesi adamın evet efendim kimi
aramıştınız demesi dağıttı. kısık titrek sesle:
- Osman Bey'in evi burası mı? Sordu.
- Evet efendim kiminle müşerref oluyorum? sorunca
-Ben Müşerref değilim ben İsmail dedi.
-Eve Buyrun efendim Osman Bey sizi bekliyor diyerek İsmail'in önüne geçip onu kapısı açık
büyük bir salona aldı. Osman Bey oturduğu koltuktan birine oturttu İsmail'i. Sonra duran
ortağımız Fethiye Hanım Efendi'ye konuklarının geldiğini söylemesini emretti. Hizmetçi
arkasını dönmeden geri geriye giderek salondan çıktı. Az süre sonra bir kız ötekisi oğlan iki
gençle orta yaşlı bir hanım kapıda görününce İsmail kural olduğundan dikili gözlerine
inanamadığından ayağa fırlarcasına kalktı kıpkırmızı olmuştu. Düş görüyor sanmıştı.
Hayatında ilk modern karşılaşmasıydı. Hanımla çocukları ona doğru illerledikçe rüzgarsız
günde duran bir çınar ağacı gibi kıpırdamadan duruyordu. İsmail gözlerine inanamıyordu.
Rüya gördüğüne inanmıştı. Artık Osman Bey'in sesi İsmail'i uykusundan uyandırdı:
- Hanımım Fatma
Fatma Hanım elini uzattı. İsmail ne yapacağını şaşırdı yaklaşınca elini uzatıp sıktı sonra
dönmüş elini avuşturmaya başladı. İlk kez eli yabancı kadının eline değiyordu. Neyse orta yaşlı
kadındı.
Fatma Hanım çekilince genç kızla oğlan belirdiler İsmail'in titrediği besbelli idi Bunun da mı
eli sıkılıcaktı derken tez yaklaşarak elini uzatmıştı İsmail'in titreyen elleri zor yetişti kızın eline
ve sıkıştılar. Bitkin bir halde kendini koltuğa attı gecenin sonunda dek ter döktü durdu zavallı
İsmail.
Osman Bey durumu anladı:
- Kzım Sevim oğlum Yılmaz...
Osman Bey'in sorularını nasıl yanıtladığını bilmedi çarpılmış gibi ne yaptığını nasıl oturacağını
da bilmiyordu. Ama gözünün altından ara sıra karşısındaki kıza bakıyordu. Kendi kendine bu
kızın bir cennet hurisi olduğu dolayısıyla da cennette olduğuna kuşkusu kalmamıştı. Osman
Bey'in gür sesi yemeğe çağırmasıyla düşüncelerini dağıttı. Sofre şahaneydi çeşit çeşit yemekler,
renk renk meyveler gümüş çatal bıçaklar, kristal bardak ve kadehler lüks yemek ve servis
tabakları ayrıca bol bol tatlılarla süslüydü. Bunların hepsi yenilecek miydi? Kuran-i Kerim'de
zikrolunmuş huri kızlarıyla bu meyvelerin önünde bulunuşu cennette oluşunu kanıtladı.
Yemek merasimi bittikten sonra biraz işten konuşup Osman Bey ertesi gün fabrikayı görmesini
önerip iyi geceler diledi kendi arabalarıyla otele döndü. Büyülenmiş gibi elbisesiyle yatağa
uzanıp gözü açık tavanda yaşadığı birkaç saatin filmini sabaha dek seyretti. Fabrikada tanık
olduğu bu üstünlüğe iman getirip teslim oldu bu teknolojye aklını yitirecekti oradan çıkıp her
zaman oturduğu gazinoda masada tutturduğu tempo ile çabuk bir karara varır varmaz koşarak
Osman Bey'in evinin yolunu tuttu. Orada hayretle karşılandı Osman Bey henüz eve dönmüştü
İsmail korkmadan titremeden kendine güvenen bir pozla:
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- Osman Bey ben iyi bir aileden kalan tek bir oğlanım yalnız okurluğum yok ve çok param
var memleketimde birkaç parça mülküm var Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız
Sevim Hanım'ı bana verirseniz paramı çalıştırıp burada kalmaya kararlıyım orada
kimsem yok size ikinci bir erkek evlat olurum inşallah. Osman Bey'in ağzı açılakaldı neye
rastladığını bilmedi İsmail ise ısrarla
- Ne dediniz Osman Bey! Deyince.
- Oğlum bu ani kararın beni şaşırttı doğrusu dengemi yitirdim yabancı birisine kız vermek
kolay olmazsa gerek akraba veya yerli birisine kız vermekte bir kez düşünülürse
yabancıya vermekte bin kez düşünmek gerekir. Temiz yürekli saf gönüllü paralı birisin
bunlar iyi koşullardır ama kızın sözü hepimizden üstündür anne ve abisinin bu konuda
hakları var acele etme bu konuyu ailece düşünüp sana sonucu bildiririm.
İsmail elindeki çekini açıp içindeki paraları masaya dökerek gururla söyledi. Büyük numarada
olan para Osman Bey'in beynini çarkaladı parasını tekrar çekinledi ve oradan ayrıldı İsmail.
Osman Bey konuyu ciddi alıp İsmail'i gözlemciler bırakıp izlettirdi kalkıp oturmasını
düşüncelerini her tür çabalayışını gelen raporlarla ölçtü ailece son kararını İsmail'e şöyle iletti:
- İsmail oğlum. Çok düşündükten sonra kusursuz saf gönüllü temiz yürekli namaz kılan
helal haram bilen bir kişi olduğuna emin oldum insan oğlu ailesi ile değil kendi ahlakıyla
ölçülür. Burada kalman koşulumuzu benimsediğin halde Fatiha'yı okuyabiliriz müjdesini
verdi.
İsmail sevincinden uçarcasına elini Osman Bey'in eline bırakıp Fatiha'yı okudular. İsmail
muradına ermişti. Yeryüzündeki cennette yaşayan ailenin üçüncü evladı olmuştu. Şu andan
hakikaten Allah vermiş Peygamberi de bir çenge koymuş denilmeye değer şimdi, orada
kimsem yok artık burası vatanım oldu yaşasın vatan!! her şey güzel geçti kurduğu yuvada
mutluluğun üstüne yoktu. Tüm malını bir yıl sonra doğan oğlu Ali'ye bağışladı. Bu yuvaya
cennet denilmeye deyerdi Ali'nin sesi de orada öten bülbüllerin sesiydi. Ali'yle Sevim'i
taparcasına sevmesi etrafında dolaşan tüm dedikodulara alay etme ve küçümser görülmeye
demir perde olmuştu hiçbir şeye aldırmıyordu. Yeter ki işini başaran mutlu bir insandı...
İnsan yaşlandıkça eski günlerini daha çok anar. İsmail burada pek arkadaş edinmemiş. Sevim
de kendini Ali'ye bağışlamıştır. Kayınannesi yaşlanınca işlerini uzaktan izliyordu. Yılmaz
evlenip ayrı evde yaşıyordu. Böylece İsmail'in dünyası kısılmıştı yalnız kalmıştı ölmüş anıları
canlanmıştı buranın havası boğuyordu kendisini lokması zor iniyordu boğazından hiçbir
şeyden zevk almaz oldu canı annesinin yemeklerini istiyordu damda yatıp yıldızları saymak
istiyor. Hele O mehtaplı gecelerde sıtara üstündeki şerbeden su içmek istiyordu.
Vatanının taşını toprağını, pispinti insanlarını, çamurlu siyanlı sokaklarını, belluʻa3 kokularını,
evinin dörünü atebesini, çamur mankalesini göresi geliyordu. Bu özlemleri gizli tutuyorsa da
evinde fabrikada yatakta tüm hayatına bastırmıştı. Sevim Onu anlamıyordu özlemlerini söylese
3

belluʻa = ٚػِٞ = تrögar.
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alay ederdi belki, derdini söyleyecek samimi tek arkadaşı yoktu. Belki de vatan sevgisi onu bu
duruma soktu ömrünün sonunda huzurla ölmek istiyordu. Memleketinde görmediği, işitmediği
yiyemediklerini görünce aldığı ani gençlik kararına şimdi bin pişmandı. İsmail'i bu ülkeye
bağlayan varlık Ali'dir. Ali'nin burada annesi, büyükbaba, dayısı ve anneannesi vardı. Onunsa
kimsesi yoktu karşıdan gördüğü altın liralar gözlerini kamaştırdı elde edince sönük gördü
onları bu didişme uzun süre içini ezdi oraya döndürdü İsmail'i bazen düşündüklerinden
utanıyordu. Kimse onu bu ülkede yaşamaya zorlamamıştı sonuçta bir karara varınca o gece
derin uyudu. Bir sabah erken saatte evinden ayrılıp vatanın yoluna yöneldi bıraktığı her şeyi
olduğu gibiydi. Boş olan evini onarıp yeni hayatına başladı. Bir mülkünü satıp orada öğrenmiş
olduğu tekniği ve bilgileri açtığı mağazada uyarladı. Her işini düzenleyip doğal hayatına
başladıysa da oğlunu özlüyordu. Yakın mazisini unutmaya çalıştıysa da başaramadı. Ali'nin sesi
kulağında çınlıyordu karısını hala seviyordu. Burada da vatan özlemi yerine vicdan azabı
almıştı içini kemiriyordu. Karısına kıydıysa biricik oğluna nasıl kıydı! babalı yetim yaşamasına
ne hakkı vardı babalık ödevini üstesinden gelmiyordun da ne diye evlendin... bilmiyor muydun
sevgisiz şefkatsiz hayat tuzsuz yemeğe benzer. Bunlar parayla alınmaz. O zaman bu akılsız işi
nasıl yaptın. Doğduğum kent büyüdüğüm yurt, alıştığım gelenekler, sevdiğim akraba
arkadaşlar, aile mezarlığını andığım özlediğim gün bu kararı vermiştim. Şimdi de özlediğim
başka şeyler oldu bambaşka şeyler.
Mektup yazdı karısına yanıt yok yine yazdı yanıt almadı her gün her hafta her ay her yıl yazdı
yanıt yok. Sevim bana yazmayı öğretmeseydi deyip durdu Ali'nin resmini istemişti. Onları
yurduna çağırmıştı güzel umutlar vermiştir. Parlak garantiler verdi daha neler daha neler
beyhude ölülerden ses çıktı da onlardan çıkmadı. Yüreğinin yarasını bağlayıp dine yöneldi ki
tanrısından karısıyla oğlunun affetmelerini dilesin. İsmail oraya hangi yüzle dönerdi bu işi hiç
yapamazdı birkaç kez haca gidip tüy kadar hafif döndüyse de azabı ağırlaşarak belini
büküyordu. Düşleri Ali ile annesi ile doluydu kimi kez dargın görüyor kimine de sitem
ediyordu, Ali gel babacığım dediği de olmuştu nasıl gitsin onuru engel oluyordu daha doğrusu
cesareti yoktu neredeyse çıldıracaktı iki bayram aşından oldu İsmail ne desinler.
Bu işkenceli yaşamı otuz yıl sürdü İsmail'in.
İsmail o sabah yıllardır yitirdiği sevinçle uyandı yılın sıcak günlerinden biri olmasına rağmen
içi dışı serindi. Evde iki rükat namaz kılıp Tanrıya şükretti. Camide de Fecir namazını kılıp kaç
fukaraya para verdi. Herkes güler yüzle karşıladı alıcılara kolaylık gösterdi. Bugün başka
gündür İsmail için. Uzun boylu sarı bıyıklı masmavi gözlü aslan gibi bir delikanlı genç dükkanın
ışığında durdu. İsmail başını kaldırıp karşısındakine bakınca ürktü bu çehreyi düşünde
görüyordu ama bu olamazdı. Vefasız akılsız egoist babayı hangi evlat ister ve arardı muhakkak
düşlerinin etkisindeydi. Tekrar ve daha derince resmini çeker gibi sağdan soldan baktı
yanılmamıştı. Bu gözlerin içine çok bakmıştı. Bu gözler Sevim'in sevgili karısının gözleriydi.
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Düşünde gördüğü sitemli gözlerdi bu ihtimali kafasından uzaklaştırdı. Hızla geçmişin
sahifelerini çevirmeye kalkmadan duran gencin sesi İsmail'i duruttu.
- Siz İsmail Ahmet misiniz efendim?
İsmail'in dili tutuldu bu konuşma tarzı bu diyarın değil.
Düşünde gördüğü diyarlardandır.
- Beli oğlum ben İsmail'im.
- Demek beni tanıdınız babacığım. Deyince İsmail dönüp kaldı, kafası beyni her tarafı
çalışmaz oldu.
Bu durumu sahnede en üstün aktör bu şekilde canlandıramaz.
Oğlunun sesini çok uzaktan duyar gibi oldu vücudundaki donmuş kan eriyip dolaşmaya
başlayınca oğlunun sesi yükselmeye başladı. Ali'nin gözüne bakan gözleri de harekete başladı.
Durmadan kulağına deyen babacığım kelimesi de ona enerji verip canlandırıp muazzam bir
hızla dükkanın ışığında duran Ali'nin kucağına atladı.
- Ali... Oğlum Ali
Babayla oğul kucaklaşarak ağlıyordu.
İsmail'in gözyaşları kalbinden akıyordu. Dükkan komşuları koşuştular.
- Ne oluyor İsmail. Kim bu oğlan seni öldürecek mi?
Sorularına: Keşke beni öldürme hakkı yalnız tanrımla bu oğlan da var. O zaman rahatlar tanrıma
temiz kavuşurum diyordu. İçinden düşüncelerini duranların sesi dağıtarak gür sesle:
- Arkadaşlar bu oğlum size anlattığım Ali'dir. Dedi.
Arkadaşları:
- Vay xoş geldiv4 Ali.
- Babavın5 memleketine sefa gelipsen.
- Vatanıv6 seni beklerdi oğlum... demekten geri kalmadılar.
Bir bayram günüydü bugün şerbetçiler şerbet dağıttılar. Çayhaneciler çay içirdiler herkese
lokum helva dağıtanlar da oldu.... kadınlar da helheleriyle şenlik havası, verdiler. Çarşıya ölüm
meleği ʻAzrail gelirse ne olur bu işi biraz ertele oğluma doyayım da öyle ruhumu al diyecekti
İsmail ona ...
Dertlerin üzüntülerin belinde çıkarmış kamburu kaybolmuştu.
İsmail'in ağır adımları Ali'nin yanında yürürken ceylana döndürmüştü. Onu eve oğlu ile
dönüşünde göğsünü kabartmış el ele yürürken herkesin ona bakmasını onlara bu benim oğlum
Ali'dir demesi geliyordu içinden. Eve varınca:
- Dur Ali girme - Sağ ayağını bas avluya önce - uğurdur dedi Ali sağ ayağını yere basınca:
- Bu vatanıma bastığım ilk adımdır babacığım dedi. İsmail kendinden utandı ... Oğlu vatanın
ne demek olduğunu ve nereye vatan denildiğini daha iyi biliyordu.
4

Xoş geldiv = َ ﮔلﺪﻴوٞ = ـhoş geldin
Babavın = ٖ٣ٝ = تاتاbabanın
6
Vatanıv = ٞ٤٘طٝ = vatanın
5
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Yataklarına uzanınca Ali:
- Babacığım sen sormadan ben sana her geçeni anlatacağım diye başladı babasının
kafasında dönenleri biliyordu.
- Sen gittikten bir süre sonra büyük babamlarla yaşadık işler iyi gidiyordu. Tüm paramızı
fabrikada çalıştırıyordu. Annemle büyük babam ansızın sigorta edilmemiş
fabrikalarımızda çıkan yangınla onlar gibi biz de küle döndük. Çok üzülen anneannem
hemen bir kalp krizi ile öldü. Arkasından birkaç ay sonra büyük baba da onu izledi. Annem
hastalandı kalan paramızı da ona harcadık dayımlardan başka birimiz kalmadı. Yengem
anneme bakmadı ona hizmetçi muamelesi etti. Annem manevi ölmüş yaşadı. Birkaç yıl
bakımsızlıktan o da tanrısına kavuştu...Yengem beni hiç istemedi. Ama dayımın ısrarıyla
yazıhanesinde çalıştırıp yukarıdaki fazla eşya bırakılan odayı verdi bana. Bir gece
sıkıntıdan eski bir bavulu karıştırmaya kalkınca içinde senin anneme göndermiş olduğun
bir sürü mektup buldum. Okuyunca dayımdan nefret edip evden kaçtım. Bir arkadaşımın
evinde buraya gelecek kadar para toplayıncaya dek kaldım. Babacığım başımıza bu
gelenler okulumu bitirmemeye neden oldu. Affet beni sana bomboş bir insan olarak
döndüm.
İsmail sus oğlum. Bana fazla azap verme asıl neden olan benim. Çektiklerini unutturmaya
çalışacağım bu yurdumda.
Transkripsion İşaretleri:
Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerden başka eserde kullanılan işaretler:
 = ؾx ,  = عʻ , ٞ٣ = uv
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FATİH WILLIAM’IN İNGİLTERE TAHTINA OTURMASI VE BU DÖNEMDE
MEYDANA GELEN İSYANLAR
Murat HANAR*

ÖZET
Bilindiği gibi İngiltere dört tarafı sularla çevrili bir ada ülkesi olduğundan tarih boyunca pek
fazla istilaya uğramamış, denizler tarafından }deta doğal bir koruma sağlanmıştır. Bu
İngiltere’ye pek çok avantaj sağlamıştır ancak kendisini çevreleyen bu suların, İngiltere’yi her
zaman koruduğunu iddia edemeyiz. Nitekim 1066 yılında Viking asıllı bir Dük İngiltere’yi istila
etmeyi başarmıştır.Dük II. William 1066 yılında Fransa’nın kuzeyinde yer alan Normandiya
bölgesinden yola çıkıp, Güney İngiltere sahillerine vardığında aslında tek amacı kendisine
vaadedilmiş olan topraklarda h}kimiyetini sağlamaktı. Bununla beraber William’ın Norman
asıllı olması ve İngiltere topraklarının Anglo-Sakson kontrolünde olması onun için ciddi bir
problem oluşturmaktaydı. Bu nedenle İngiltere topraklarına zor kullanarak girme durumunda
kalması anlayışla karşılanabilir.İngiltere topraklarına zorla giren ve 1066 yılında Hastings
Savaşıyla İngiliz tacını giyen William, Fatih (the Conqueror) unvanını almış ve hemen hüküm
sürme çalışmalarına başlamıştır. Fakat bölgedeki Lordlar ve Asiller kendisini
desteklemediğinden, onun İngiltere topraklarında egemen güç haline gelmesi biraz zaman
almıştır.William, Norman istilasından sonra, Batı Sakson krallarının tacını giyerek İngiltere’de
krallığını ilan etmiştir. Bununla beraber 1070’de tüm İngiltere’nin fethinin tamamlanmasından
itibaren, William üç ayrı konudan rahatsızlık duymuştur. Bunlardan ilki İngiltere krallığı içinde
ayaklanmaların başlamış olmasıdır. İkincisi, İngiltere’de sınır savaşlarının devam ediyor
olmasıdır. Sonuncusu ise iç ve dış savaş tehditlerinin olması diyebiliriz. Şüphesizdir ki bu
etkenler William’ı bazen Norman, bazen de İngiliz karakterini etkilemiştir.Bu çalışmamızda
Fatih William’ın İngiltere topraklarını ele geçirmesini ve bunun bir sonucu olarak da aynı
dönemde patlak veren isyanları, doğal olarak William’ın egemenliğini sağlamak adına, bu tür
isyanlara karşı nasıl önlem aldığını günümüz kaynakları ışığında ele alıp incelemeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Fatih William, İngiltere, Orta Çağ, Avrupa, İsyan.
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WILLIAM'S THE CONQUEROR ASCEND THE THRONE OF THE ENGLAND AND TAKE PLACE
THE REVOLUTIONES IN THIS PERIOD
ABSTRACT
As it is known that England is an island country surrounded by water on all four sides, there
has not been much invasion in the history and natural protection has been provided by the
seas. This provided Britain with many advantages, but we cannot claim that the waters
surrounding it always protect England. As a matter of fact, in 1066, a Duke of Viking was able
to invade England.Duke William II set out from the Normandy region in the north of France in
1066, and when he arrived on the coast of Southern England, he was actually given the sway
over his promised lands. However, the fact that William was of Norman origin and that the
British lands were under Anglo-Saxon control was a serious problem for him. For this reason,
it can be understood that it is difficult to enter the territory of England. William entered the
England territory and wearing the English crown with the Battle of Hastings in 1066, William
received the title of Conqueror (Fatih) and began his reign immediately. But since the Lords
and Nobles in the region did not support him, it took some time for him to become the
dominant power in the territory of England. After the Norman invasion, William crowned the
kingdoms of the Western Saxon king and declared his kingdom in England. However, since the
completion of the conquest of England in 1070, William was troubled by three different
subjects. The first of these is that the rebellions started within the kingdom of England. The
second is that the border wars in England continue. The last one is that there are internal and
external war threats. Of course, these factors influenced William, sometimes Norman and
sometimes English characters. In this study, we tried to examine Fatih William's seizure of the
British lands and the revolts that broke out in the same period, and in the light of today's
sources, how he took measures against such rebellions in order to ensure William's
sovereignty.
Keywords: William the Conqueror, England, Mediaeval, Europe, Revolt.
GİRİŞ
1. William’ın Normandiya’da Tahta Oturması
William, muhtemelen İngiltere’ye yapmış olduğu ziyaret sonrasında, hem Normandiya
düklerine hem de İngiltere düklerine karşı barışçıl politikalarından muhtemelen önceleri
vazgeçmiştir. Fakat bu dönem kısa sürmüştür. Öncelikle politika değişikliğine rağmen,
başlangıçta William yine de Falaise’nin gayrimeşru çocuğu durumdaydı ve kendisi h}l} düklük
koltuğunda tartışmalı olarak kalmış ya da h}kimiyet tartışmaları sürmüştür (Freeman, 2004:
23).
Fransa Kralı ve müttefikleri tarafından Normandiya’ya yapılan istilaları iki döneme ayırabiliriz.
İlk olarak Fransa Kralı Henry, Normandiya’da Normanlar’ı kendi görevlerine karşı açık isyan
altında destekleyen kişi olarak görmüştür. Ancak ayaklanma, kişisel ve yerel boyutta kalmıştır.
Bununla beraber Fransa Kralı Henry ile Normandiya Dükü William’ın müttefik olarak I.
Reginald’ın oğlu Brionne’nin liderliğinde ayaklanmış olan asilere karşı yapmış olduğu Val-ès-
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dunes Savaşı’nda düklüğün büyük bir bölümüne yayılmış olan böyle bir isyan olmamıştır
(Douglas, 1964: 31 – 32). İkinci dönemde ise işgalcilerin hiçbir başlangıç noktası olmamıştır.
Ülkede bilenen h}l} hainlerin var olduğu; h}l} asiler var olduğudur; ancak yapabildikleri tek
şey bir isyan çıktığı zaman ya da bir düşman topraklara girdikten sonra isyancılara ya da
işgalcilere destek amaçlı katılmak olmuştur (Ağaoğulları vd., 2017: 215).1
Aslında bu isyanın hem başlangıç tarihi hem de çıkış nedeni belirsizdir. Bununla beraber
isyanın 1048 ile 1053 yılları arasında gerçekleşmiş olması daha muhtemeldir. Çünkü
William’ın İngiltere’ye yaptığı ziyaretten sonraki yıl, Arques Kontu William’ın uzun süre
unutulmayacak isyanı patlak vermiştir (Tappan, 2010: 130). Arques Kontu William, Dük’ün
dikkatini çekmişti ve büyük kalelerden biri olan Dieppe tarafından bir garnizonu almak
zorunda kalmıştı (Abbot, 1902: 164). Ancak garnizon, kendi sahibine ihanet etmiştir. Dük
William’ın kral ve birkaç prens tarafından desteklediği açık isyan, beraberinde yıkımı
getirmiştir. Bunların arasında Dük’ün kız kardeşi Adelaide’nin kocası olan Poitiers’in Ingelram
Kontu vardı (Öztuna, 1996: 787).2 Başka bir düşman ise Gasconyli Kont Guy olmuştur,
sonrasında Akintiya (Aquitaine) VIII. Dük William’dı. Gaul’un en uzak köşesindeki bir prensle
Normandiya Dükü arasında biraz tartışma yaşanmış olabilir; fakat ne Dük William, ne de
müttefikleri, kendilerine sadık olan Normanlara ve onların prenslerinin baskılarına
katlanamamıştır. Bu nedenle Kont Ingelma öldürülmüş ve devamında diğer prensler
Normandiya’ya karşı daha fazla çaba sarf etmişlerdir (Freeman, 2004: 23).
Dük William, kalesini ve mülklerinin bir bölümünü bu şekilde kaybetmiş ve düklüğünden
doğan iradesini kaybetmiştir. Dük’ün siyasî hoşgörüsü, sonunda vatandaşlarının genel iyi
niyetini kazanmıştır. Yıllar sonra William’ın oğluna kadar ciddi bir isyan duyulmamıştır. Ancak
bazen Norman hainlerinin desteklemiş olduğu yabancı düşmanı saldırıları, daha sonraki
yıllarda büyük çapta devam etmiştir. Hükümdar olduğu gibi savaşçı da olan William bir
süreliğine de olsa yeniden barış ortamını sağlamıştır.
William, düklüğü zamanında, 1051 yılında, Flandre Kontu Baldwin’in kızı olan Flanderli
Matilda ile evlenmiştir. Ancak, Flanderli Matilda’yla olan evliliği, Papalık tarafından bir sorun
olarak görülmüştür. Papa ve özel bir saygıya sahip bir Konseyin kararnamesine rağmen bu
evlilik, Arques William’ının isyanı sırasında William’ın Normandiya’ya dönüşünden kısa bir
süre sonra, kutlanmıştır. 1053 yılı boyunca Kont Baldwin, kızını Norman sınırında Eu’ye
(Seine-Maritime) getirmiş ve orada William’ın gelini olmuştur (Morris, 2014: 129). Bununla
beraber bu evlilik, Normandiya’da çok fazla muhalefet yaratmıştır. Bu evlilik, Arques’in elinden
çıkarılan Kont’un kardeşi olan Rouen Başpiskoposu Malger tarafından kınanmıştır (Freeman,
2004: 24).
1

Bununla beraber fethedilen topraklarda gücü ele geçirmek aynı zamanda mutlak otoriteyi elde etmeye zemin
hazırlamıştır ancak bu konuda, Ağaoğulları, Zabcı ve Ergün‟ün kaleme almış olduğu Kral -Devletten Ulus - Devlete
adlı eserde Locke‟un ifadelerini yorumlayarak şöyle demişlerdir: “Bir fatih düşmanını kendisine tabi kılar; ama
düşmanları her zaman için devrim hakkını ellerinde tutarlar.” Açıkça görüldüğü gibi Locke‟un bu tezi İngiltere tarihi
ve Norman istilasıyla da ilgilidir.
2
Ingelram, Fransa‟da ünlü bir ailenin adıdır. Ayrıca, burada bahsi geçen William, Normandiya Hanedanlığı‟nın ilk
Dükü olan I. Robert‟in damadıdır. Normandiya Hanedanlığı 876 – 912 yılları arasında I. Robert ile Hıristiyanlığı bu
bölgede benimsemiş olup, kendi Norveçli dillerini unutarak Fransızlaşmışlardır.
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William’ın yakın arkadaşlarından birisi de Lanfranc olmuştur (Plance, 1874: 73).3 Dük ve kral,
başk}hin ve başpiskopos gibi, William ve Lanfranc da her zaman yan yana olmaya karar
vermişlerdir ve her biri yaşamlarının sonuna kadar diğerinin çalışmalarına yardımcı olmuştur.
Muhtemelen dostlukları sadece bir defa bir süreliğine bozulmuştu. Lanfranc evliliğe karşı bir
konuşma yapmış ve böylece Dük’ün kendisini azarlaması kaçınılmaz bir hal almıştır (Abbot,
1902: 148). William, bu konuşmaya oldukça sinirlenmiş olmalıdır ki, Lanfranc’ın sürgün
edilmesini emretmiş ve manastır topraklarının bazı bölümlerine el koyarak kendince intikam
almıştır (Freeman, 2004: 25). Lanfranc, hemen Normandiya’dan sürülmemiştir, düklüğün elçisi
olduğundan dolayı papalık mahkemesindeki evliliğin onaylanması için çalışmak üzere
görevlendirilmiştir. Kendisi de bu görevde çalışmış ve evliliği hızlı bir başarıyla papalığa
onaylatmıştır. Evlilikten altı yıl sonrasına kadar olan sürede, 1059 yılına kadar, Lanfranc’ın
Leo’dan değil de ikinci ardıl Nicolas’tan evlilik onayı almak istediğini söylemiştir (Douglas,
1964: 138).
Aslında bu durum, William’ın karakterindeki birçok noktayı göstermektedir. İstediği şeyler,
ister evlilikte olsun isterse başka bir konuda engellenmemelidir. Ayrıca William’ın isteklerini
yaptırma konusunda karakter yapısı gereği, acele etmediğini görmekteyiz; kendisi daha çok
elverişli olan bir fırsatı beklemektedir.
William’ın Kiliseyle olan ilişkileri, ilerleyen bölümde de bahsedeceğimiz gibi, tahta
çıkmasından sonra değişiklik göstermiştir. Manevî gücün haklarına müdahale ettiği zaman ya
da onun iradesini geçtiğini görünce, müdahale etmek istemiştir. Bununla birlikte ciddi anlamda
dinsel reform için harekete geçmiştir. Maurilius ve Lanfranc’ı terfi etmiştir (Tappan, 2010: 143
– 144). William kendisine karşı isyan edenleri bağışlamış olabilirdi, fakat arkadaşının dahi
saygısızlığına katlanamamış olan birinden böyle bir davranış beklemek pek doğru olmaz. Hatta
William, ani duygusal değişmeler içerisine girerek, genelde birinin suçundan dolayı tüm
sorumluları cezalandırdığı olmuştur. William’ın yaptığının aksine, eşine ve kendisine dokunan
birine yani Lanfranc’ı sadece kınayabilirdi. Ama her şeyden önce William ile Lanfranc
arasındaki ilişki, insan karakterinin gereği ve çağın karakteristik özelliğidir.
William’ın evliliği, Roma’da tartışılırken o Normandiya’da asilerle sert şekilde mücadele etmek
zorunda kalmıştı. Onun savaşı ve müzakereleri hemen hemen birbirine yakın bir zaman
aralığında sona ermiş ve hem evliliği hem de asilerle olan mücadelesi birbirine karışmıştı.
William, şimdi yeni bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Fransız Kralı hiçbir zaman tüm gücünü
Norman asilerine karşı ortaya koymamıştı. William, şimdi iki kez birbirini izleyen istilalarla,
Kralın bütün gücüne ve Kralın olduğu gibi vassallarının da çoğunun desteğini sağlamayı
başarmıştı. İlk istilada 1054 yılında Norman yazarları, Burgonya, Auvergne ve Gascony’den
etkili konuşarak savaş için görüşmüşlerdi. Ancak Bourges’tan daha büyük bir mesafede
herhangi bir birlik görmekte zorlanmıştır. Henry’yi takip eden prensler, sadece Crown’un
yakın vassalları gibi görünmüşlerdir. Aralarındaki liderler arasında, eski Normandiya düşmanı
bir evin Chartres Theobald Kontu ve tekrar tekrar duyulacak olan Poitiers’in yeni Kontu da

3

Lanfranc, Normandiya‟da Benedictin keşişi olmak için kariyerinden vazgeçen, meşhur İtalyan hukukçudur.
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bulunmuştur. Anjou’nun kendisi değil de Geoffrey, Tours’taki görevlileri de orada olmuşlardır
(Freeman, 2004: 25 – 26).
Yine aynı dönemde, Normandiya, Seine’nin her iki kıyısından da istila edilmiştir. Kral ve
müttefikleri, Fransa’nın eski ve daha kapsamlı bölümlerinden biri olan William’ın kontrol ettiği
Normandiya bölgesini batı kesiminden ayırmayı düşünmüştür. Bessin’de veya Côtentin’de
William’a karşı hiçbir saldırı tasarlanmamış gibi görünürken William’ın düklüğünün kendi
kısımlarını tutmasına izin verilmesi gerekiyordu. Buna karşın William, Kral ile Val-ès-dunes
Savaşı’ndaki müttefiki olduğundan onunla beraber hareket etmek istemiştir (Cozzetto, 2014:
83).
İki ordu Normandiya’ya girmişti; Seine’nin solunda yer alanlar, Kral tarafından, diğerleri ise
kardeşi Piskopos Odo tarafından yönlendirilmiştir (Matthew, 1988: 97). Kral William’ın
kendisi harekete geçmeye hazır hale gelmesine karşın; Doğu Normandiya, kendi sadık
soylularına bırakılmıştı. Bununla çatışma neticesinde tüm Normandiya artık Kral’a bağlı
duruma gelmişti. Saksonya ve Danimarka topraklarındaki erkekler, Kral ve Dük’e karşı
savaşmak zorunda olduğu gibi kendi görevlileri de Kral’a karşı savaşmaya hazır h}le
gelmişlerdi (Morris, 2012: 15). Fakat William, meydan savaşlarından kaçınmıştır; o zamanlar
Avrupa’daki savaşlarda gerçekten meydan savaşları nadiren yapılmıştır (Hartmann vd., 2006:
186).4 Savaş, büyük oranda müstahkem yerlerin saldırı altında tutulması ve savunmasıyla
devam etmiştir. William’ın seferinin planı tamamen savunmacı olmuştur. Yani asiler ve onları
destekleyen toprak sahiplerini Fransa topraklarından çıkarmak olmuştur.
Seine’nin doğusundaki komutanlar, Eu’nin Kont Robert’ı, Gournay’ın Hugh’u, William Crispin
ve Walter Giffard, Fransızlar, Mortemer’in önemli kasabasına girdikleri ve gösteriş yapmaya
hazır oldukları zaman bekledikleri fırsatlarını yakalamışlardı. Bu savaşta neredeyse tüm
Fransız ordusu öldürülmüş, dağılmış ya da esir edilmişti. Ode, kaçmış; Ponthieu’nun adamı
alınmıştı. Böylece Dük’ün başarısı aslında beklediğinden daha da kolay olmuştu. Kral’ın
ordusu, savaşın bittiği gün, gece yarısı aniden, Mortemer’ten gelen haberlerle paniğe
kapılmıştır ve topraklardan aceleyle geri çekilmeye başlamıştır (Freeman, 2004: 26).
Val-ès-dunes Savaşı, karakteristik olarak aslında Norman seferi olmuştur diyebiliriz. Savaşta
sağ kalanları yatıştırmayı reddeden İngiliz Dükü Harold, pek çok İngiliz düşmanı tarafından
boşa harcanmış olsa da sessizce yapılmış olan savaşın kendisi açısından yaratacağı sonuçları
beklemiştir. Normanların bütün gücüyle savaşın ganimetlerini de toplamak için savaşı }deta
yağma hareketine çevirmişlerdir. William, eğitilmiş savaş amaçlarına hizmet ettiğin zaman
gerçekten hareket kabiliyeti bolca olan, manevralı, kavisli bir savaş yapmamış ancak kısa kısa
denemeye çalışmıştır. Böylece daha sonra yapacağı savaşlar üzerinde taktiksel denemeler de

4

İleride de göreceğimiz üzere, Fatih William, genel olarak meydan muharebesi yapmaktan ziyade, bizim Turan
taktiği olarak ya da İslâm tarihinde sahte ricat olarak adlandırdığımız, savaş sırasında geri çekilme havası yaratarak,
düşman ordusunun etrafını sarmaya yönelik yapılan savaş taktiğine benzer bir taktik uygulamıştır. Zaten o dönemde
meydan muharebesi gibi bir savaş taktiği pek uygulanmamıştır.
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yapmıştır (Black, 2014: 64).5 William’ın kasıtlı olarak yaptığını düşündüğümüz bu durum
Fransız ordusunda paniğe yol açmıştır (Hartman vd., 2006: 186).
Fransız ordusunun bir bölümü ordunun taktiğine şaşırmış, diğeri Normandiya’ya darbe
vuramadan kaçmak zorunda kalmıştır. Savaş, fiilen bitmediğinden Fransızlar, Tillières’i
korumaya devam etmişlerdir. William, bunun üzerine Breeuil’in kalesini bir çukur açarak
kuvvetlendirtmiştir. Ve komutayı eski vali Osbern’in oğlu yakın arkadaşı olan William’a
emanet etmiştir. William, Anjou Kontu Geoffrey’in elinden gelen her şeyi alması için bölgeden
ayrılmıştır. Daha sonra Cenomannian’ı topraklarına katmıştı (Freeman, 2004: 27). Bu
topraklar günümüzde Angevin olarak bilinmektedir. Bu topraklarda birden fazla noktada esas
olarak Domfront ve Ambrières’e yaptığı daha önceki ilerlemeler doğrultusunda bir genişleme
olmuştur. Ambrières, bu genişlemeden dolayı belki de kaybolmuştu; çünkü William, Geoffrey’e
kırkıncı gün gelmesi için bir meydan okuma göndermişti. Kırkıncı günde Geoffrey gelmiş ve
Ambrières’i bir Norman garnizonu tarafından takviye ederek kuvvetlendirmiş ve işgal etmiştir.
Geoffrey, Breton Prensi Ode ve Akitanya William veya Peter Duke ile birlikte sefere çıkmıştır.
Kaleyi kuşatmışlar; ancak Norman hesapları, William’ın yaklaşımı üzerine olduğundan dolayı
hepsini rahatlatmak için kaçmalarına müsaade etmiştir (Freeman, 2004: 27).
Bu durumu takiben yaklaşık olarak, üç yıl barış ortamı olmuştur; ancak 1058 yılında Kral
Henry, bu kez Anchor Bölgesi’ndeki Geoffrey ile ortak olarak başka bir Normandiya istilasına
kalkışmıştır. Eski seferlerinde asla yenildiğini söylememiş, ancak Norman hileleri tarafından
karadan kolayca aldatılmıştı. Bu sefer, Norman oyununa ve Norman’ın gücüne ikinci bir
deneyim yaşatma çabasında olmuştur. Kral ve Kont, araziye girmiş ve çok geniş çapta hasar
olduğunu görmüştür. William, daha önce olduğu gibi düşmanın araziyi boş yere harcamasına
izin vermiştir. Saldırı için elverişli bir an bulana kadar onları izlemiş ve takip etmiştir. Genel
olarak halk Dük’ün programlarına gayretle yardım etmişti. William, isyancıların sıkça sığındığı
Caen’i yakmıştır (Morris, 2012: 112). Artık sadece önemi artmış ve duvarlar ya da kalelerinin
yıkılmasıyla savunmasız kalmıştır. Kısa bir süre sonra Fransızlar, Varaville yakınlarındaki
nehrin ağzında Dive’den geçerken aniden yakalanmış ve ordu, kralın gözleri önünde askerlerin
büyük bir kısmını katletmiştir. Geri kalan kişiler, Normandiya’dan kaçmışlardır (Tappan, 2010:
170).
Bu savaşın neticesinde Henry, barış yapmak zorunda kalmış ve Tillières’i restore ettirmiştir.
Kısa bir süre sonra 1060 yılında Kral, William’ın kayınpederi Baldwin’in vesayetiyle, taç giymiş
olan oğlu Philip’i halefi olarak bırakıp ölmüştür (Tappan, 2010: 170). Anjou’nun Geoffrey ve
Aquitaine’in William’ı da aynı dönemde ölmüştür. Bununla birlikte Geoffrey’nin yeğenleri
arasındaki h}kimiyetinin bölünmesiyle Angevin’in gücü zayıflamıştır. Anjou, artık sahtek}rlık
yapamıyorken William’ın konumu, kralı değişen Fransa’nın dostça davranmasıyla güçlenmiştir
(Douglas, 1964: 81). William’ın artık komşularından çekinmesine gerek kalmamıştı ve kısa
sürede büyük kıtasal seferleri için yol açılmıştı.

5

Çünkü bu savaş Gayrimeşru William‟ın ilk deneyimiydi. Bu tarihlerde yaklaşık 20 yaşında idi. Bu savaşta edindiği
tecrübe sayesinde 3 yıl sonra askerî yönetici idaresine de yükselmişti. Anjou Hükümdarı II. Geoffrey, Normandiya‟yı
işgal etmeye çalıştığı zaman, ona karşı William başarılı bir şekilde Normandiya‟yı korumuştur.

1498

1057’de Kral’ın seçilmiş ardılı olan Ætheling Edward, William’ın İngiltere’ye gelmesinden kısa
süre sonra ölmüştü. Aynı yıl Kral’ın yeğeni Earl Ralph ve Mercians’ın Leofric Earl ve Harold’la
etkileşime giren tek İngiliz olduğu sonucuna ulaşıldı. Harold’un halefi artık Étheling oğlu Edgar
olmuştu (Bauer, 2014: 660; Abbot, 1902: 118)6. William’ın müdahale etmek için gerekçe
göstermesine gerek kalmamıştı; fakat şüphesizdir ki William, İngiltere’nin içişlerini takip
etmiştir. Harold ise kesinlikle Galya’nın içişlerini izlemiştir. Dük William, bu zaman zarfında
muhtemelen 1058 yılında Roma’ya elçi yollamış ve Fransız tahtının çeşitli vassalları arasındaki
durumu incelemiştir. Bu dönemde Normandiya Dükü William’ın kesin amacı belirsizdir; fakat
onun yaptıklarından Normandiya topraklarını genişletmek ve bu nedenle yeni bir sefere
çıkmak için müttefik arayışı içine girmiş olduğunu düşünebiliriz. Kral Henry, Kont Geoffrey ve
Aquitaine Dükü William’la bir anlayışa varmak, onların çıkarları ve İngiltere’nin menfaatleri
aynı olduğu bir zaman gelmesi ihtimaline karşı olumlu olmuştur. Fakat yukarıda bahsettiğimiz
prenslerin ölümleri, İngiltere ile herhangi bir Galya iktidarı arasındaki ortak hareket
umutlarına son vermiştir. Bu dönemde İngiltere’nin müttefiki Kral Henry de ölmüştür
(Tappan, 2010: 171). Bu nedenle İngiltere’ye karşı bir sefer hazırlığı yapmayı düşünmesi
gerekecekse muhtemelen bu sefer için arayacağı müttefiklerin de kuzeydeki akrabalarından
oluşması gerekecekti.
Varaville seferi ile Le Mans seferi arasında William’ın evliliğine ilişkin papalıktan onay
gelmiştir (Morris, 2012: 169). Dük ve Düşes, bu evliliğin onuruna kiliseye bir takım
hizmetlerde bulunmuşlardır. Caen’in manastırları, William Saint Stephen ve Matilda’nın Kutsal
Üçlüsü, bu kutlamayla ortaya çıkmışlardır. Buna rağmen bu kutlama anında, William’ın
hükümet görevini her zamankinden daha az elverişli hale getiren bir veya iki gerçek
görünmüştür. Son Fransız istilasını, Normandiya asillerine uygulanan müsadereler ve
sürgünler izlemiştir (Freeman, 2004: 28).
Varaville’deki muharebeden beş yıl sonra William, İngiltere’nin fethine hazırlık amacı
taşıdığını düşündüğümüz ikinci bir girişimde bulunarak Le Mans şehrini ve bütün Maine
bölgesini ele geçirmiştir (Freeman, 2004: 29). Maine’de William’ın yaptığı daha önceki fetihler,
Hugh ve Herbert’in ülkeyi zayıflatmasına maruz bırakan Anjoulu Geoffrey’inden kazanmıştı. Le
Mans piskoposu, Bellême evinin garnizonu tutsak edilmiş olsa da Fransız Kralı, Anjou Kontuna
Le Mans piskoposluğunda yaşam hakkı tanınması talebinde bulunmuştur. Normandiya
piskoposlarından farklı olarak Le Mans’ın piskoposları, yerel yönetimin değil, merkezî
yönetimin zamansallıklarını çok bağımsız bir konumda tutmuşlardır (Morris, 2012: 206).
Maine’de üç rakip güç vardı: Prens, Kilise ve halk. Piskopos’un konumu vassal Gervase’in geç
hareketine kadar, yalnızca Kralın konumundan daha yüksekte olmuştur (Morris, 2012: 206).
Geoffrey vatandaşların iyi niyeti ile Le Mans’a kabul edilmiş ve hem Piskopos hem de Kont
William’dan sığınma hakkı istemiştir. Gervase, Fransız topraklarında, Rheims
başpiskoposluğunda en üst sıraya terfi ederek çekişmeden uzaklaştırılmıştır. İlçesinden
6

Bauer‟e göre, Edgar, Dindar Edward tarafından Macaristan‟dan evlatlık alınmıştı. Bu yüzden İngiltere‟ye yabancı
kalmıştı. Bu nedenle Witan da hem savaşçı olmayan hem de yabancı birini kral olarak seçmek istememiştir.
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sürülen genç Kont Herbert, William’a katılmıştır. Herbert, William’ın adamı olmuş; kızlarından
biriyle evlenmeyi kabul etmiştir (Tappan, 2010: 171). Ama Kont Herbert, çocuk sahibi
olmadan ölmüştür. Bu nedenle kendi toprakları kayınbabasına kalmıştır. Ancak eski ve yeni
hanedanları birleştirmek için Herbert’in en küçük kız kardeşi Margaret, William’ın en büyük
oğlu Robert ile evlenmiştir. Bununla beraber Herbert ya da Margaret çocuk sahibi
olamamışlardır (Freeman, 2004: 29).
Herbert ülkesini elinde tutmasına rağmen, bu durum pek uzun sürmemiştir. Düşünülen
evliliklerden herhangi biri yapılmadan önce Herbert, 1063 yılında ölmüştür (Douglas, 1964:
168). William, bu nedenle İngiltere’ye karşı koymayı umduğu için olmalıdır ki Maine’e doğru
yürümüştür. William, ülkenin egemenliğini ve h}kimiyetini kendi lehine resmî bir şekilde
çözmeyi başarmıştı. Bir iddiaya göre İngiltere halkı, 1066’da Normandiya toprakları ile kendi
topraklarını birleştirmeyi istediklerini söyledikleri zaman, Maine halkı 1063’te kabul etmek
zorunda kalmıştır. Bundan sonra ülkelerini Norman Dükü h}kimiyetinde birleştirmek
konusunda hiçbir fikir ileri sürememişlerdir (Douglas, 1964: 168 – 169).
Piskopos siyaseten tarafsız kalmıştır; ancak Le Mans soyluları ve vatandaşları, William’ın
Herbert’le yapılan anlaşma gereği kabul edilmek üzere taleplerini reddedecek bir düşünceye
sahip olmuşlardır. Onlar, kendileri için hükümdarlar seçmek istediklerini belirtmişlerdir.
Gersendis, Paula ve oğulları, Herbert’in halası Biota ve kocası tarafından Mantesli Walter
Count’a göndermişlerdir. Garip bir şekilde Æthelred’in kızı Godgifu oğlu Walter, İngiltere’nin
yanı sıra Maine’in de aday olmuştur (Douglas, 1964: 169). Maine halkının seçim yaparken bu
şecere bilgisini düşünmesi muhtemel değildir. Fakat kuşkusuz görünüşte William ve Harold’un
düşünceleri de etkili olmuştur.
William, bu nedenle ilk ve son kez hükümdar olarak Maine’ye sahip olmak için karakterinin
dışına çıkıp bir halkın egemenliğini talep etmiştir. Normal şartlarda askerî müdahalede
bulunması gereken William’ın Maine’e yönelik bu iddiaları, kanaatimizce ahlakî açıdan
değersizdir; yalnızca teknik açıdan bakmak doğru görünebilir, çoğu komşusunun topraklarını
kendi ülkesine kattığından dolayı daha fazla söz hakkı duymuş olabilir. Zaten Herbert’le olan
anlaşma şartlarına göre yönetimde söz sahibi olma hakkı vardı. Bununla beraber Norman’ın
Maine’ye saygı gösterdiğini itiraf eden herhangi biri tarafından, ülkenin mirasçılarının
başarısızlığına uğramakta olduğundan dolayı ülkenin egemenliğine dönmesi tartışılabilir. Bu
miras, Fransız kralının aksine Anjoulu Geoffrey’nin kız kardeşinin oğullarına geçmiştir
(Freeman, 2004: 30).
William’ın iddia ettiği gibi Herbert’in kız kardeşlerinin haklarını bile elinde tutamayacağına ve
yine de halkının haklarının daha az olduğuna dair iki cevap bulunmaktaydı. William’ın, h}l}
tartışılabilir olabilecek bir dava açtığı karakteristiğidir. Maine halkı böylece eski haklarına geri
dönmüşlerdir. Kendi soyları ile bağlantılı bir prens seçmişlerdi, fakat eskisinden farklı olarak,
herhangi bir halef herhangi bir kurala göre mirasçı durumda olamayacaktı. Walter, pek
olağanüstü bir başarı gösterememiştir; Maine’deki kardeşi Ralph’in İngiltere’de göstermiş
olduğu enerjiden daha fazlasını yapamamıştır. Şehir, yerel tarihin büyük bir bölümünü
dolduran cesur bir adam olan Mayen’in efendisi Geoffrey tarafından savunulmak zorunda
kalmıştır (Freeman, 2004: 30 -31). Bununla beraber William’ın savaş planına dayanacak hiçbir
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değeri veya becerisi kalmamıştır. Maine’i, Normandiya’yı savunduğu gibi aynı tarzda istila
etmiştir. William, amacının kan dökmeden Maine’i ele geçirmek olduğunu belirtmiştir. Bu
nedenle hiç savaşmamış; gitmesi gereken uç noktadaki şehre saldırmamıştır. Ancak ülkeye
rahatsızlık vermiş, bölgedeki vatandaşları huzursuz etmiştir. William, sonunda Le Mans’a
girmiştir. Söylediğinin aksine, William, çoğu zaman yaptığı gibi yine kan dökmüş; vatandaşı
olan adamlardan hiçbirine zarar vermemiştir. Bununla beraber Le Mans yürümüştür ancak
vatandaşlarının bağlılığına devam etmeleri için bir kaleye ve bir Norman garnizonuna ihtiyaç
duymuştur. Walter ve Biota haklarını Maine’ye teslim etmiş ve William’ın Falaise’deki
konukları olmuşlardır. Bu arada, Geoffrey, yeni Maine Kontu’na kalesini teslim etmeyi
reddetmiştir. William, Mayenne’ye kuşatmış ve Norman’ın antlaşmasını kabul etmiştir.
Maine’nin tamamı böylece William’ın eline geçmiştir (Douglas, 1964: 169; Freeman, 2004: 31).
Bu durum neticesinde William, 1063 yılında kıta prensi olarak güç ve şöhretinin zirvesine
ulaşmıştır. Diyebiliriz ki William, Galya topraklarında yapılan bir işgalle, denizin ötesine
geçmek için daha önce bulunduğu daha büyük bir istilayı prova etmiştir. İngiltere, yaklaşık üç
yıldır dış olaylara ilgisiz, kendi içinde olaysız bir şekilde barış içinde yaşarken, Normandiya’da
olaylar devam etmiştir. Bu üç yılın sonunda Gayrimeşru Guillaume’den Dük William’a geçen
lider, 1066 yılında yapacağı fetihle artık Fatih William olarak anılmaya başlanacaktı.
2. William’a Karşı İngiltere’de Çıkan İsyanlar
William, Norman istilasından sonra, Batı Sakson krallarının tacını giyerek İngiltere’de krallığını
ilan etmişti. Bununla beraber 1070’de tüm İngiltere’nin fethinin tamamlanmasından itibaren,
William üç ayrı konudan rahatsızlık duymuştur. Bunlardan ilki İngiltere krallığı içinde
ayaklanmaların başlamış olmasıdır. İkincisi, İngiltere’de sınır savaşlarının devam ediyor
olmasıdır. Sonuncusu ise iç ve dış savaş tehditlerinin olması diyebiliriz. Şüphesizdir ki, bu
etkenler William’ı bazen Norman, bazen de İngiliz karakterini etkilemiştir (Freeman, 2004:
26).
William, önceleri İngiltere’nin kontrolünü üvey kardeşi Piskopos Odo ve en yakın
destekçilerinden William Fitz Osbern’in yönetimine bırakmıştır. Ancak 1067’de Kent
şehrindeki isyancılar, II. Boulogne Eustace ile birlikte Dover Kalesi’ne başarısız bir saldırı
başlatmıştır. Bu arada Gwynedd ve Powys’in Galleri yönetenlerle ittifak halinde olan
Shropshire’ın toprak sahibi Eadric the Wild, Hereford’da bulunan Norman güçleriyle savaşan
batı Mercia’da bir isyan başlatmıştır. İşte bu olaylar nedeniyle, İngiltere’de taç giydikten sonra
sarayına dönmüş olan Fatih William’ı 1067’de tekrar İngiltere’ye dönmeye zorlamıştır.
1068’de ise William, Harold’un annesi Gytha da d}hil olmak üzere, Exeter’teki isyancıları
kuşatmış ve William, ağır kayıplarından dolayı şehrin teslim alınması konusunda görüşmeler
yapmaya başlamıştır (Douglas, 1964: 163).
William’ın eşi Matilda Mayıs ayında, William’ın artmakta olan saygınlığının önemli bir simgesi
olan Westminister’de taç giyerek İngiliz Kraliçesi olmuştur. İlerleyen yıllarda Edwin ve Morcar,
Normanlar tarafından henüz işgal edilmemiş olan Northumbria’daki bir isyana yol açan, yeni
Northumria Earl olarak görevlendirilen Gospatric olmasına rağmen, Gallilerin yardımıyla
Mercia’da bir isyan dalgası başlatmıştır. William, onlara karşı harekete geçip, kaleleri inşa
ettirdiği zaman, daha önce güneyde yapmış olduğu gibi, garnizon kurarken bu ayaklanmalar
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hızla başarısızlığa uğratılmıştır. Edwin ve Morcar, Gospatric İskoçya’dan kaçarken, bu
isyanlara karışmış olan Edwards ve ailesinin yaptığı gibi teslim olmuşlardır. Bu arada,
İrlanda’ya sığınan Harold’un oğulları Somerset, Devon ve Cornwall’a denizden baskın
yapılmıştır (Morris, 2012: 238).
1069’un başlarında yeni kurulan Norman Northumbria Lordluğu’nda, Robert de Comines ve
ona eşlik eden birkaç yüz asker Durham’da katledilmiştir; Northumbrian isyanına Edgar,
Gospatric, Siward Barn ve İskoçya’ya sığınan diğer isyancılar katılmıştır. York’un kale muhafızı
olan Robert Fitz Richard yenilmiş ve öldürülmüştür, bununla beraber isyancılar York’taki
Norman kalesini kuşatmışlardır. William bir orduyla acilen kuzeye gitmiş, York’un dışında
isyancıları mağlup etmiş ve onları şehre sürmüş, halkı katletmiş ve isyanı bastırmıştır. Fatih
William, York’ta ikinci bir kale inşa etmiş, Northumbria’da Norman kuvvetlerini güçlendirmiş
ve sonra güneye geri dönmüştür. Bir sonraki bölgesel ayaklanma York garnizonu tarafından
bastırılmıştır. Harold’un oğulları İrlanda’dan ikinci bir baskın başlatmış ve Devon’da
Penthièvre Kontu Eudes’in oğlu Kont Brian’ın kontrolündeki Norman kuvvetlerine yenilmiştir.
Ağustos ya da Eylül 1069’da, Danimarkalı II. Sweyn tarafından gönderilen büyük bir donanma,
İngiltere sahillerine yaklaşmasıyla ülke genelinde yeni bir isyan dalgasını başlatmıştır.
Güneydeki başarısız baskınların ardından Danimarkalılar, Edgar, Gospatric ve İskoçya’dan
gelen diğer sürgünlerin yanı sıra Waltheof tarafından da katılanlarla yeni bir Northumbrian
ayaklanması için güçlerini birleştirmişlerdir. Danimarka ve İngilizlerden oluşan kuvvetler,
York’taki Norman garnizonunu mağlup etmiş, kaleleri işgal edip Northumbria’nın kontrolünü
ellerine almışlardır. Bununla beraber Edgar’ın öncülüğünde Lincolnshire’a yapılan baskına
rağmen, Lincoln Norman Garnizon’u tarafından yenilgiye uğratılmışlardır (Anonim, 2010:
356).
Aynı zamanda, batıdaki Mercia’da direniş yeniden alevlenmiştir; burada Vahşi Eadric’in
kuvvetleri, Galli müttefikleri, Cheshire ve Shropshire’dan gelen daha fazla isyancı kuvvetleri ile
birlikte Shrewsbury’deki kaleye saldırmışlardır. Güneybatıda Devon ve Cornwall’daki
isyancılar Exeter’daki Norman garnizonuna saldırmış ancak savunmacılar tarafından
püskürtülmüşlerdi ve Count Brian yönetimindeki bir Norman yardım gücü tarafından
dağılmışlardır. Dorset, Somerset ve komşu bölgelerden gelen diğer isyancılar, Montacute
Kalesi’ni kuşatmış ancak Londra, Winchester ve Salisbury’den gelen Coutanceslı Geoffrey
kontrolündeki bir Norman ordusu tarafından yenilgiye uğratılmışlardır. Bu arada, William,
Lincolnshire’daki Humber’in güneyinde kıştan beri demirle olan Danimarkalılara saldırmış ve
onları kuzey kıyılarına kadar geri püskürtmüştür. Mortainli Robert’ı Lincolnshire’dan sorumlu
bırakarak ayrılmış, batıya yönelmiş ve Stafford’daki çatışmada Mercian asilerini mağlup
etmiştir. Danimarkalılar Lincolnshire’a geri dönmeye kalkıştıklarında, orada bulunan Norman
güçleri onları tekrar Humber’e doğru sürmüştür. William, Pontefract’deki kabarmış olan Aire
Nehri’ni geçme girişimini boşa çıkararak, Northumbria’ya doğru ilerlemiştir. Danimarkalılar
William’ın yaklaşmasından kaçınarak ve York’u işgal etmişlerdir. Fatih William, İlkbaharda
İngiltere’yi terk etmeyi kabul eden Danimarkalılara rüşvet vererek ve 1069-70 kışı boyunca
kuvvetlerini sistematik olarak kuzeyi yağmalayıp yıkarak Northumbria’daki tüm direnişleri
bastırmıştır. Kuzey üzerinde tazelenen otoritesinin bir simgesi olarak, William tören
düzenleyerek 1069’da bir Noel Günü York’ta taç giymiştir (Morris, 2012: 417; Kinder vd.,
2012: 161).
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1070 başlarında Waltheof ve Gospatric’in itaatini güvence altına almış ve Edgar ile diğer
taraftarlarını İskoçya’ya geri döndürmüş olan William, Mercia’ya gitmiş ve Chester’a
yerleşerek, güneyden dönmeden önce bölgedeki tüm direnişi bastırmıştır. Bundan sonra
Roma’dan Papalık lejyonları gelmiş ve Paskalya’da William’a yeniden taç giydirmiştir. William,
simgesel olarak krallık haklarını Papalığa yeniden aktarmıştır. William ayrıca kiliseden,
özellikle de Canterbury’deki görevinden azledilenlerden en dikkat çekeni olan Stigand’ın
başrahibin arındırılmasını istemiştir. Papalık lejyonerleri, William’ın Hastings’de ve daha sonra
yapılan seferlerde yer alan destekçilerinin kefaretlerini dayatarak talep etmiştir. Hem
Canterbury hem de York, Eylül 1069’da Ealdred’in ölümünün ardından sahipsiz olarak
görünmeye başlanmıştı. Her iki boşluk da William’a sadık insanlar tarafından doldurulmuştur:
William’ın Caen’deki kuruluşunun başkan yardımcısı Lanfranc, Canterbury’yi alırken
William’ın papazlarından biri olan Bayeux’un Thomas’ı York’a yerleştirilmiştir Bazı diğer
piskoposluk ve manastırlar da yeni piskoposlar ve başrahipler almış ve William, yerli
soyluların varlıkları için depo olarak hizmet eden İngiliz manastırlarının servetlerinin bir
bölümüne el koymuştur (Freeman, 2004: 76).
Galler’in iç işlerinde, Fatih William’ın şahsen yapması gereken pek bir şey yoktu. Bunda,
kendisinden önce ve sonra gelenlerin aksine Harold ve William Rufus’un hayatında Galler’e
karşı kişisel savaşlar önemli bir rol oynamaktadır. Büyük William, şiddetli savaşçının ömrünün
sürdüğü sürece, Chester Hugh’una, Shrewsbury Roger’ına ve onun ilk arkadaşı William
Hereford’a sık sık bu tür işleri bırakmıştır. Bu kişiler Galler prensleriyle savaşa devam etmişler
ve İngiliz krallığının sınırlarını genişletmişlerdir. Kral, 1081’de Güney Galler’e girerken
buradan yalnızca kişisel bir pay almıştır. Ayrıca William, İngiliz kölelik sistemin içinde olan pek
çok kişiyi hürriyetine kavuşturmuş ve Saint David’in dinî gezisine katılmıştır. Bu son yolculuk,
İrlanda’nın işgali için uygulanan planlarla bağlantılı bazı hesapları da içermiştir (Redknap,
2015: 509).
1070 yılında Danimarkalı II. Swift, donanmasının kişisel komutasını üstlenmek için gelmiş ve
eski anlaşma gereğince o zamanlar Ely Adası’na dayanmış olan Hereward’ın önderlik ettiği
İngiliz isyancılara katılan güçleri Fens Bataklığı’na göndererek geri çekilmiştir. Sweyn,
Danegeld’in William’dan daha fazla ödeme yapmasını çok geçmeden kabul etmiş ve evine
dönmüştür. Danimarkalıların ayrılmasından sonra Fenland’daki isyancılar bataklıklar
tarafından korunarak serbest hareket etmişler ve 1071’in başlarında bölgede isyancı
faaliyetler sonunda patlak vermiştir. Edwin ve Morcar yine William’a karşı ayaklanmışlar,
ardından Edwin aniden ihanete uğramış ve öldürülmüştür. Morcar, Hereward’la İskoçya’dan
yola çıkmış olan sürgündeki isyancılara katılarak Ely’ye ulaşmışlardır. William direnişin son
cephesini bitirmek için bir ordu ve bir donanma ile bölgeye gelmiştir. Bazı yüksek maliyetli
başarısızlıklardan sonra Normanlar, Ely Adası’na ulaşmak için bir duba inşa etmeyi
başarmışlar, köprübaşındaki isyancıları mağlup edip adaya fırlamışlar ve İngiliz direnişinin
sonunu etkileyici bir şekilde noktalamışlardır. Morcar hayatının geri kalanında hapsedilmiş;
Hereward bağışlanmış ve toprakları ona geri verilmiştir (Morris, 2012: 568).
İngiltere Kroniğindeki bir kehanete göre: “William iki yıldan uzun süre yaşadığı takdirde,
silahsız bir şekilde bilgeliği sayesinde İrlanda’yı ele geçirecekti. Bununla beraber William, ya
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bilgelikle ya da silahlarla İrlanda’yı topraklarına katarsa, kendisinden sonra gelenlerin çoğu,
İrlanda’yı daha iyi yönetecekti. Tanrı’nın koyduğu toprakları bir araya getirebilecek biri varsa,
kesinlikle o kişi William’dı.” Bu gizemli söz, elimizde olmayan başka belirli bir eyleme veya
plana atıfta bulunmuş olabilir. Ayrıca İrlanda’yı silahsız kazanma sürecine biraz hafif bir
yaklaşım göstererek, İngiltere ile İrlanda arasındaki o dönemdeki ilişkiyi ortaya koymuştur.
Hem yerli İrlandalı prensler hem de doğu kıyısındaki Danimarkalılar, Lanfranc’ı metropol
olarak kabul etmeye başlamış ve şehri kutsamak için piskoposlar göndermeye başlamışlardır.
İngiliz Krallığı’nın ismine, İngiliz başpiskoposuyla İrlanda kralları ve piskoposları arasındaki
mektuba hiç atıfta bulunulmamıştır (Freeman, 2004: 76). Belki de William, özel bir bilgelik
hareketi için vaktini beklemiştir.
1071’de adayı sahiplenmede zorluklarla karşı karşıya kalmış, ancak 1072’de İngiltere’ye geri
dönmüş ve İskoçya Kralı III. Malcolm ile yüzleşmek için kuzeye doğru ilerlemiştir. Kara
ordusunu içeren bir donanma tarafından desteklenen bu sefer, Malcolm’un İskoçya’dan Edgar’ı
sürgün ettiği ve William’a bir dereceye kadar boyun eğmesinin kabul edildiği Abernethy
Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu antlaşmanın durumu tam olarak açık değildir, anlaşma
sadece Malcolm’un William’ın adamı olduğu belirtilmiştir. Bunun sadece Cumbria, Lothian ve
tüm İskoç krallığı için neyi kastedip neyi kastetmediği belirsiz kalmıştır (Douglas, 1964: 223).
1075’te, William’ın yokluğunda, Norfolk Kontu Ralph de Gael ve Hereford Kızı Roger de
Breteuil, Earls İsyanında William’ı devirmek için komplo kurmuşlardır. İsyanın asıl nedeni belli
değildir, ancak Exing’de düzenlenen Roger’ın akrabası Ralph’in düğününde başlatılmıştır.
Waltheof, William’ın gözdelerinden biri olmasına rağmen bir başka kontu da kapsamış ve
böylece isyana bazı Breton Lordları destek vermeye hazır hale gelmiştir. Ralph ayrıca
Danimarka’dan yardım istemiştir. William’ın İngiltere’deki adamları isyanı bastırırken o,
Normandiya’da kalmıştır. Roger, Worcester Piskoposu Wulfstan’ın çabaları ve Evesham
Abbot’un Æthelwig girişimlerinden dolayı Herefordshire’da kalesini terk edememiştir. Ralph,
Odo of Bayeux, Geoffrey of Coutances, Richard fitz Gilbert ve William de Warenne’nin ortak
çabaları ile Norwich Kalesi’nde sıkıştırılmıştır. Norwich kuşatılmış ve teslim olmuştur, Ayrıca
Ralph sürgüne gönderilmiştir. Bu arada, Danimarkalı kralın kardeşi Knut, nihayet 200 gemilik
donanmasıyla İngiltere’ye gelmişti, ama o geldiği zaman, Norwich çoktan teslim olmuştu
(Bremensis, 2017: 105).7 Tabii Danimarkalılar eve dönmeden önce sahil boyunca baskın
yapmışlardır. William, Winchester’da Noel’i kutlayan Danimarka tehdidi ve isyanın bertaraf
edilmesiyle başa çıkmak için 1075 yılına kadar İngiltere’ye geri dönmemiştir. Roger ve
Waltheof, Waltheof’un 1076 Mayıs ayında idam edildiği hapishanede tutuluşlardır. O sırada
William, Ralph’ın Britanya’dan gelen isyanı sürdürdüğü kıtaya geri dönmüştü (Morris, 2012:
568).

7

Çağdaş bir Viking kroniğine göre: Knut İngiltere‟den zaferle dönmüş ve uzun yıllar Danimarka‟da ve İngiltere‟deki
krallıklarda gücünü sürdürmüştür. Bu süre zarfında birçok rahibi İngiltere‟den Danimarka‟ya getirmiştir.
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Sonuç
Yukarıda da görüldüğü gibi, Fransa’nın kuzey bölgesinde yer alan Normandiya topraklarında
gayrimeşru bir evlat olarak dünyaya gelen William, babası I. Robert’ın ölümü üzerine
Normandiya dükü olmuş artından İngiltere tahtında hak iddia ederek, bu bölgeye sefer
düzenlemiş ve Fatih (the Conqueror) unvanını almıştır. İngiltere topraklarını işgal ederken pek
çok zorluklarla karşılaşmış ve bu zorlukları teker teker aşmayı başarmıştır. Böylece tarihe
Gayrimeşru William olarak değil Fatih William olarak geçmiştir.
Bununla beraber asıl önemli nokta William’ın İngiltere tahtına çıktıktan sonra, bölgede
yaşayan Anglo-Sakson kökenli asillerin, menfaatlerini kaybetmelerinden doğan sebeplerle
çeşitli isyan girişimlerinde bulunmalarıdır. Fatih William bu isyanları bir yandan bastırırken
diğer yandan yeni bir ayaklanma çıkmaması için çeşitli önlemler de almıştı. Bu önlemlerden
birisi hiç şüphesiz Kanlı Kule olarak da bilinen Londra Kulesi’ni inşa ettirmesiydi. William,
bölgede çıkan isyanların yinelenmemesi adına asileri burada cezalandırmış ve kulenin halk
arasında Kanlı Kule olarak adlandırılmasına neden olmuştur.
Bu ve bunun gibi adımlarla ağırlıklı olarak Fransız kültürünü adaya taşımayı başarmış olan
Fatih William, uzun bir süre boyunca İngiltere tarihinde adından bahsettirmeyi başarmış ve
yaptığı eylemler İngiltere tarihinin adeta kırılma noktalarını oluşturmuştur.

York.
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ORTA ÇAĞ DOĞU VE BATI DÜNYASINDA KADIN ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI:
BACIYAN-I RUM VE BEGİNLER ÖRNEĞİ

Sedat SAYIN*
ÖZET
Kadın analık görevi olan ve ev idaresini üstlenen yetişkin bir dişidir. Yıllar boyunca kadın ve
erkek birbirlerini tamamlayan bir hayat geçirmiştir. Bu süreçte kadın bazen arka plana atılmış
bazen de annelik vasfından dolayı kutsal bir varlık olarak görülmüştür. Bazı toplumlarda ise
kadın değersiz bir eşya ve köle olarak nitelendirilmiştir. Bacıyan-ı Rum ve Beginler örgütü Orta
Çağ’da dini ve siyasi faaliyetlerde bulunarak dönem kadınlarının birlikte hareket etmesini
birbirlerine destek olmasını sağlamış ve kadınlar arasında birlik olabileceğini göstermiştir. Bu
örgütler kadınların erkeklerle benzer işleri yapabileceğini gerektiğinde ise organize
olabileceklerini ortaya koymuşlardır. Ahi örgütünün genç kızlar kolu olan Bacıyan-ı Rum,
Anadolu Selçuklu döneminde Ahi Evren’in karısı Fatma Bacı tarafından XIII. yüzyılda
Kayseri’de kurulmuştur. Türk İslam sosyal yapısında ki ilk Kadın sivil toplum örgütüdür.
Örgütün kuruluş amacı ilk olarak sanayi sitesinde toplanan derilerin işlenmesidir. Ancak bu
örgüt sonraları toplumun diğer konularına da dahil olmaları sebebiyle kuruluş amacının dışına
çıkmıştır. Bacıyan-ı Rum örgütü Türk İslam toplumunda kadınların toplum içerisindeki
aktifliğinin en güzel göstergesidir. Bu örgüt zaman içinde Anadolu’nun diğer şehirlerine de
yayılmıştır. Orta Çağ Avrupa’sında farklılıklar olmasına rağmen Bacıyan-ı Rum’a benzer kadın
örgütü Beginler’dir. Bu örgüt 1170 lı yıllarda Liegeli bir rahip tarafından kendini dine adayan
kadınların oluşturduğu ve alt tabakadaki kadınların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla
kurulmuş dini bir örgüttür. Bu örgüt Beginler olarak adlandırılmış ve XIII. yüzyılda kurumsal
bir kimliğe kavuşmuştur. Bu örgütün kurucusu Marie of Oigniesdir. Bu çalışmada Orta Çağ’da
Doğu ve Batı dünyası kadınlarının yaşamları hakkında bir bilgi verildikten sonra Anadolu’da
kurulan kadın örgütü Bacıyan- ı Rum ve Avrupa’daki Beginler örgütü arasındaki benzerlikler,
ayrılıklar tespit edilecek, bu örgütlerin hangi sosyal sorunlardan ve sebeplerden dolayı ortaya
çıktığı sorusuna cevap bulunmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: kadın, Orta Çağ, Bacıyan-ı Rum, Beginle
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COMPARISON OF WOMEN'S ORGANIZATIONS IN THE MIDDLE EAST AND THE WESTERN
WORLD: EXAMPLE OF BACIYAN-I RUM AND BEGUNNIES
Abstract
Woman is an adult female with maternity duty and home administration. Over the years, men
and women have had a life of completing each other. In this process, the woman was
sometimes seen as a sacred person because of her maternal qualities. In some societies,
women are considered as worthless goods and slaves.Bacıyan-ı Rum and the Begunnies
organization have engaged in religious and political activities in the Middle Ages, have showed
unity among women. These organizations have shown that women can do similar works with
men and can organize if necessary. Bacıyan-ı Rum, the arm of young girls of Ahi, was
established in Kayseri in the 19th century by Fatima Bacı who is the wife of Ahi Evren in the
Anatolian Seljuk period. The first woman civil society organization at the Turkish Islamic
structure. The foundation of the organization is the processing of leathers collected at the
industrial site. However, this organization was later excluded from the establishment purpose
due to its involvement in other issues of the society. Bacıyan-ı Rum organization is the best
indicator of the activity of women in society in Turkish Islamic society. Over the time, this
organization has spread to other cities of Anatolia. Although there are differences in medieval
Europe, the women's organization similar to the Bacıyan-ı Rum is Begunnies. This organization
was founded in the 1170s by a Liegel’s priest dedicated to her religion and women established
by the religious community to meet the needs of women. This organization is named as
Begunnies and century has gained a corporate identity. The founder of this organization is
Marie of Oignies. In this study, after giving information about the lives of women in the Eastern
and Western world in the Middle Ages, The similarities between the organization of women's
organizations in Western Anatolia and the Beginler organization in Europe, separations to be
identified, the social problems and the reasons why these organizations emerged from the
question will be tried to find the answer.
Keywords: woman, Middle Ages, Bacıyan-ı Rum, Begunnies.

GİRİŞ
Yüzyıllarca kadınlar her toplumda farklı statülerde bulunmuştur. Kadınlar bazı toplumlarda
kutsallaştırılmış, bazı toplumlarda ise erkekle aynı statüde sayılmıştır. Ancak ataerkil
topluluklarda ikinci plana atılmış, hiçbir hak ve değer verilmemiştir. Kadının her toplumdaki
farklı statüsü hakkında değerlendirme yaparken, kadının bulunduğu toplumun dini inanışı,
gelenek ve göreneklerinin incelenmesi gerekmektedir (Harman, 2001: 83).
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Eski Hint, Çin ve Arap toplumları ataerkil bir yapıya sahip oldukları için mutlak hakimiyet
erkeklere aitti. Birden fazla eşliliğin bulunduğu bu toplumlarda erkek eşinin, çocuğunun ve
bütün aile bireylerinin sahibiydi. Eğer erkek isterse öldürür, satar hatta başkasına karşılıksız
verirdi. Eski Roma, Yunan gibi toplumlarda yine kadının hiçbir hakkının bulunmadığı ve
siyasette hiçbir etkisinin olmadığı ataerkil bir yapı mevcuttu. Bu toplumlarda tek eşlilik olsa da
erkek istediğinde eşinden ayrılma hakkına sahipti. Kadınların miras hakkı yoktu. Ancak kadın
isterse çeyizini alıp erkekten ayrılabilirdi (Erdem, Yiğit, 2010: 13).
Diğer toplumların aksine Göçebe ve yerleşik Türk toplumlarında kadın ve erkek eşitliği hep
var olmuştur. Eski Türk toplumlarında kadınlar, hemen hemen her alanda erkeklerin yanında
yer alarak önemli görevlerde bulunmuştur. Özellikle Selçuklu döneminde kadınlar, kültür
sanat faaliyetlerinde bulunmuş, vakıflar kurarak sosyal hayata dahil olmuştur. Kadınlar da
erkekler gibi savaşmış ve avlanmıştır (Erdem, Yiğit, 2010: 14).
Sultan Veled IV. Rüknettin Kılıç Arslan’ın kızı Selçuk Hatun’un ata binip kılıç kuşanmasını
Dîvân’ında şu beyitle anlatmıştır:
قن ٓا تکٖ ظاٗا ٗظه ته پّد اٌة اٗكن گمن
ٕاٞ انؿٞی تانـإ چٝ  ِکهٞٔچٛ ٕای تاُثا
Ey can! Bize bak; at sırtında dolaşmaktan vazgeç, ey dudaklarıyla şeker ve ey yanaklarıyla
erguvan gibi olan (Veled, 1339 hş.: 492/7; Değirmençay, 2016: 554).
Emir Muizzî kasidesinde Selçuklu’da kadından ve değerinden şöyle bahseder:
قٕٞ تٞإ ـاذٜٗك ظٝإ تاِك ـكاٜذا ظ
قٕٞ تٝواكىٝ قن ُٓ ِْک نٝ اهثاٍ اٝ ُدٝق
ٕا٤هٞﯽ ته ٌه ٌِعٛ تاِك ذاض ِاٚذا ﮐ
قٕٞ تٞإ ـاذٜا قن ظ٤ٗ ذاض قٝ ٖ٣ذاض ق
Dünya var olduğu sürece dünyanın hükümdarı kadındır; onun devleti (varlığı) ve ikbali ülkede
günden güne artar.
Devlet tacı Selçuklular’ın başında olduğu sürece; dünyada dinin ve dünyanın tacı hatundur
(Muizzî, 1318 hş.: 106/9-10).
İslamiyet’ten önce ülke yönetiminde de söz sahibi olan Türk kadınları, İslam dinine geçtikten
sonra da siyasi, iktisadi ve sosyal alandaki faaliyetlerine devam etmiştir. Bazı Selçuklu
hükümdar eşlerinin kendine ait iktaları, orduları, divan teşkilatları vardır. Ayrıca; isteyen
hükümdar eşleri elçilik görevi de üstlenmiştir. Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun, Sultan
Melikşah’ın eşi Türkan Hatun bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Türk kadınları erkekler gibi
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vakıflar kurmuş, cami, mescit, medrese, okul, kütüphane, yol, köprü, kervansaray, han ve
hamamlar yaptırmıştır. Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan'ın kız kardeşi Gevher Nesibe
Hatun, şifahane açan ilk kadın olarak bilinmektedir. Kayseri'de kurulmuş olan bu şifahane 700
yıl faaliyetlerine devam etmiştir (Erdem- Yiğit, 2010: 16-17).
Orta çağ batı toplumların da ise kadınlar, erkeğin gölgesi altında kalmış, okuma yazma dahi
bilmiyordu. Batı toplumundaki kadınlar için en önemli konu bek}rettir. Bek}reti korumanın en
kolay yolu da kendini dine adamak olmuştur. Bu sebepten ötürü dönem kadınlarının çoğunun
rahibe olduğu görülmektedir. Din tarikat başkanlarının da kadınlara ve tarikatları altındaki
kadınların varlığına önem verdiği anlaşılmaktır. Kendini dine adayan bu kadınlara sokağa
çıkmama, dikkat çeken kıyafetler giymeme, dans etmeme gibi bazı yasaklar konulmuştur. Bu
yasakların sebebi kadının dikkat çekip suçlu duruma düşmemesidir (Genç, 2011: 242-243).
Orta çağ batı toplumunda kadınlar hakkında olumsuz yargılar vardır. Bu yargılar kadının
bütün kötülüklerin sebebi olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeplerden ötürü
kadın cadılıkla suçlanmıştır. Özellikle cadının cinsiyetinin kadın olduğu ifadesi Aziz
Augustinus’a ve Heinrich Kramer’in görüşüdür. Heinrich Kramer ayrıca kadınların cadılığa
daha meyilli olduğundan kendi eseri olan Malleus Maleficarum’da bahsetmiş ve Havva’nın
Adem’i yoldan çıkardığını söyleyerek Havva’yı ilk cadı olarak nitelendirmektedir. Cadı
kelimesinin anlamı bitkisel yöntemlerle doğaüstü güçlere sahip olan akıllı kadınlardır. Bu
kadınlar bitkisel tedavi yöntemlerini de bildikleri için Avrupa’da ilk doktorlar da yine
kadınlardır. Ancak kilise eğitim almadan bitkisel tedavi uygulayan kadınları cadı ilan etmiş ve
ölmelerini emretmiştir (Akın, 2001: 283).
Orta çağın başlarında kırsal kesimde yaşayan kadınlar tarla ve bahçe işlerinde eşlerine
yardımcı olmuş, şehirde yaşayan kadınlar ise eşlerinin yanında yardımcı olarak çalışmaya
başlamışlardır. Bu şekilde kadın eşinin yanında yer almaya, kendini göstermeye, söz hakkı
almaya başlamıştır. Orta çağın sonlarına doğru ise kadınlar ticarete atılmış hatta loncalar
kurmuşlardır. Diğer taraftan ise kadınlar erkeklerden gelen baskılara dayanamamış, ticaret
hayatları uzun sürmemiştir (Nelson, 1995: 400).
Soylu kadınların bazıları kendilerine ait vakıflar kurarak fakir öğrencilere burs vermişlerdir.
Buna örnek; Ela Longespee’nin kurduğu Warwick sandığı ve Kraliçe Elenor of Castile’nin
kurduğu kraliçe sandığı verilebilir. Bu sandıklar Merton Koleji, Ballion Koleji ve Cambridge
Üniversitesi’ndeki yardıma muhtaç öğrencilere yardımlarda bulunmuştur. Bunlara ek olarak
soylu kadınlar kocaları savaşa gittiğinde onların yerine vek}let etmişlerdir (Genç, 2011: 250254).
Orta çağ doğu ve batı dünyasında ki kadınlar birlikte üretip kendi geçimlerini sağlayabilmek
için kadın örgütleri kurmuştur. Bu örgütler doğu toplumundaki kadınlar tarafından kurulan
Bacıyan-ı Rum diğeri ise batı toplumundaki kadınların kurduğu Beginler örgütüdür.
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BACIYAN-I RUM ÖRGÜTÜ
Bacıyan-ı Rum, XIII. yüzyılda Anadolu'da kurulan dünyanın ilk kadın örgütüdür. Kadınların
oluşturduğu bu teşkilat Ahiyan-ı Rum'un kadın kollarıdır. Bu örgütün kurucusu Fatma bacıdır.
Fatma Bacı yaşadığı dönemin ünlü alimlerinden olan Şeyh Evhadü’ d Din-i Hamid el
Kirmanî’nin kızı, Ahi Teşkilatının kurucusu Ahi Evran Şeyh Nasiru’d-din Mahmud’un eşidir
(Ecer, 2012: 153).
Fatma Bacı, dervişlerin ve erenlerin saygısını kazanmış, Hacı Bektaş’ın sık sık ziyaret ettiği bir
kadın olmuştur. Bu yüzden kendisine “Kadın Ana” da denilmiştir. Fatma Bacı, erenler meclisine
girmiş, erenlere sofra hazırlamış, misafir ağırlamış, babasından kalan mirası erenler yoluna
harcamıştır (Çubukçu, 2015: 218-229).
Anadolu Selçuklular devleti zamanında kadınların oluşturduğu Bacıyan-ı Rum örgütüne
“Fakireg}n” denilmekteydi. Örgütü oluşturan kadınların birbirlerine bacı diye hitap etmeleri
örgütün isminin daha çok bacıyan olarak bilinmesine sebep olmuştur. Bacıyan-ı Rum adı ilk
kez Aşık Paşazade Tarihinde geçmektedir (Erdem-Yiğit, 2010: 30).
Bu örgütün kuruluş amacı Fatma bacının kocası Ahi Evran tarafından kurulan sanayi
sitesindeki derilerin atık yünlerini değerlendirmektir. Bu kadınlar daha sonra Ahilerle birlikte
eğitim görerek birçok alanda faaliyet göstermişlerdir (Erdem, Yiğit 2010:36).
Bacıyan-ı Rum örgütü kadınlarının çalışkanlıkları Anadolu’da el sanatlarının öğrenilmesine,
yaygınlaşmasına ve ekonomik hayatın canlanmasında önemli bir rol oynamış, kadınların yeni
iş alanlarına etkin bir şekilde katılımlarını sağlamışlardır (Bayram, 2008: 22).
Bacıyan-ı Rum eğitim sisteminde; yamak, çırak, kalfa ve usta sıralaması doğrultusunda katı bir
eğitim uygulanmıştır. Bacıyan-ı Rum’un erkek örgütü Ahiyan-ı Rum’un sloganı “Eline, diline,
beline sahip ol” iken, Bacıyan-ı Rum örgütünün sloganı ise “işine, aşına, eşine sahip ol”dur
(Ecer, 2012: 159).
Bacılar halı kilim ve giyim alanında kendilerini geliştirerek Osmanlı devletinin kuruluş
yıllarında yeniçeri askerlerinin kullandığı ak börü ve diğer giysilerin hazırlanması bacılar
tarafından yapılmıştır (Erdem- Yiğit, 2010: 38).
Bacıyan-ı Rum örgütü kadınları Orta Asya’dan göçen Türkmenlerin barınmasında ve onlara
İslam dinini öğretmek amacıyla karşılık beklemeden tekke ve zaviyelerde misafirleri
ağırlamışlardır. Ayrıca Bacılar, Anadolu’da bulunan Rumlar’la iyi ilişkiler kurarak özellikle
Rum kadınlarının İslam dinine geçmesine sebep olmuştur (Döğüş, 2015: 142-145).
Bacılar Moğolların 1243 ‘te Kayseri’yi işgal etmesi sırasında Ahilerle birlik olarak, şehrin
savunmasına katılmışlar ve Moğolların şehre girmesini on beş gün engellemiştir. Ayrıca uç
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bölgelerde Türkmen aşiretlerde kadın savaşçıların bulunduğu ve bu örgüt mensubu kadınların
varlığı bilinmektedir (Gültepe, 2008: 341-355).
BEGİNLER ÖRGÜTÜ
Beginler manastır yeminleri olmadan kendini dine adamış kadın örgütüdür. “Begin” yalvarmak
mırıldanmak veya sessiz konuşmak anlamına gelir. 1177 -1213 tarihleri arasında Belçika’nın
Oignies kasabasında yaşamış ve tarihte ilk Begin kadını olarak kabul edilen Liegeli rahibe
Marie d'Oignies Beginler örgütünün kurucusudur. Marie'nin en önemli özelliği Hastalara
bakması, ölmekte olanlara yardım etmesi ve ölülerin defnedilmesi gibi çeşitli hayır işleri
olmuştur. Beginler örgütü kurucusu Marie yaşadığı dönemin önde gelen din adamları ve
idarecileri tarafından sapkın bir tarikat olan Catharlar’a karşı desteklenmiştir (Brown, 2010:
74-93).
Beginler cemiyeti on üçüncü yüzyılda ortaya çıkmış ve on dördüncü yüzyılda kara vebanın
ortaya çıkmasından sonra hızlı bir şekilde yayılmıştır. Beginler kendilerini yardım sever olarak
adlandırmış, küçük gruplar halinde yaşamıştır. Beginler örgütü üst sınıf kadınlar arasında
başlamış ve orta sınıfa yayılmıştır. Beginlerin çoğu, Beguinages adı verilen topluluklarla
birlikte şehir içinde bulunan duvarlarla çevrili atmış, yetmiş kişilik evlerde yaşamıştır (Neel,
1989: 321-341).
Beginler örgütü kadınlarına dini kadınlar, Kutsal bakireler, kutsal kadınlar ve bakireler
denilmiştir. Begin kadınlarının hastalara bakmaya zorunlu olmadıklarını ancak bunu
yaptıklarını anlaşılmaktadır. Beginler şehir hastaneleri içinde hem de manastırlarda kurulan
hastanelerde hemşirelik yapmışlardır. Beginler’in esas mesleği özellikle Kara Ölüm'ünün
yaygın olduğu yıllarda ölülerin gömülmesine yardım etmeleridir (Klapisch-Zuber, 1998: 296).
Beginler’in ayrıca şehirdeki fakir insanlara yardım etmek için tekstil işleriyle uğraştıkları ve
elde ettikleri gelirden yoksullara sadaka dağıttığı da bilinmektedir. Begin kadınları
düğünlerden kaçınmanın yanı sıra, Noel kutlamaları yapmamaları, Begin kadınlarının gideceği
evde eğer kadın yoksa, hasta bir erkeğe bakmama kuralı vardır (Hall, 2017: 1-34).
Beginler’in yaşam tarzı, tüccarlar, din adamları ya da siyasi liderler de dahil olmak üzere
birçok kesim tarafından ilgi görmüştür. Bu yüzden başlangıçta Belçika ve Hollanda'ya kadar
yayılmaya başlamıştır. Daha sonra 13. yüzyılın ortalarına kadar, Almanya ve Kuzey Fransa,
İspanya, İtalya hatta Bohemya’ya [Modern Çek Cumhuriyeti ve Slovakya] kadar hızlı bir şekilde
yayılmıştır. (Hall, 2017: 1-34).
Beginler örgütü, aynı zamanda, Toskana'daki Benedictine manastırı ile iyi ilişkiler kurmuş ve
bazı Beginler yazar olmuş Thomas Aquinas'ın en çok hatırladığı Dominik manastırı alimleri ile
dini diyaloglara girmişlerdir. Ünlü Beginler arasında Magdeburg Mechthild, Cenova Catherine
ve Bingen Hildegard vardı(Hall, 2017: 1-34).
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Begin kadınları, yaşamlarını, yoksullara, hastalara, düşkünlere ve evsizlere yardım etmeye
adamış, farklı geçmişlere sahip geniş bir kadın yelpazesini temsil ediyordu. Marie gibi düşünen
kadınlar yoksul ve evsizlerin arasında hizmet etmek için kaynaklarını bir araya getirmiştir
(Erbaba, 2015: 1212).

SONUÇ
Bacıyan-ı Rum ve Beginler örgütleri Orta çağ’da kadınların birlikte hareket ettiği, birlikte
ürettiği, gerektiğinde kadınların birlik olabileceğini gösteren kadın dayanışmasının örneği
olmuştur.
Beginler örgütü çok daha geniş coğrafyalara dağılabilmişken, Bacıyan-ı Rum Kayseri’de
kurulmuş ve çeşitli saldırılardan sonra birkaç başka şehre yayılmıştır. Bunun sebebinin İslam
ve Hristiyanlık dinlerinin yaygınlığından kaynaklanmaktadır. Katolik ya da Ortodoks
kadınların Avrupa’nın farklı ülkelerinde sayılarının fazla olması nedeniyle pek çok sayıda
Begin örgütü kurulmuştur. Ancak Müslüman olan Bacıyan-ı Rum örgütü sadece bir yerde
kurulmuş ve bir tane “lidere” sahip olmuştur. Bu yüzden Beginler daha uzun süre faaliyetlerine
devam edebilmiştir.
Dini açıdan bakıldığında Bacıyan-ı Rum örgütü kadınları tasavvuf eğitimi alırken, Beginler
örgütü kadınları ise kiliselerde kendi dinlerine sahip çıkmışlardır. Bacıyan-ı Rum İslam dini;
Beginler de Hristiyanlık dini adına çalışmalarda bulunmuşlar, inandıkları dinin yayılması için
misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
Beginler örgütünde en önemli konu bekarettir. Rahibelerle aralarında ki fark sadece yemin
etmemeleridir. Ancak evlenmek istediklerinde örgütten ayrılma hakları vardır. Bacıyan-ı Rum
örgütünde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Yani örgüt üyesi kadınlar ister evli ister
bekar olsun kendi bünyesinde bulundurarak, erkeklerle birlikte ortak işler yapmıştır.
Dini inanışları farklı olan bu iki örgüt, Ortaçağ‟da bir dayanışma öngörüsüyle kurulan ve farklı
ülkelerde ve farklı kültürlerde de olsa sorunların ve ihtiyaçların benzer olduğunu göstermiştir.
Bacıyan-ı Rum ve Beginler örgütü yer ve zaman ne olursa olsun, kadınların
örgütlenebileceğinin açık bir örneği olmuştur.
Manastırlar, kiliseler ve dergahlar örgüt kadınlarının dini ihtiyaçlarını karşılamak için, bahsi
geçen yüzyılda büyük bir anlam ifade etmiştir. Bacıyan-ı Rum Anadolu’da daha etkin rol
oynayıp, daha çok söz sahibi olmuş, Beginler ise Avrupa’da kadın dayanışması örneği olmuştur.
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ÖĞRETMENLERİ DESTEKLEYİCİ OKUL MÜDÜRÜ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ
BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Bahadır GÜLBAHAR *

ÖZET
Çalışanlar, işleriyle ilgili konularda yöneticilerden destek görmek ister. Yönetici desteği,
çalışanların performanslarını, motivasyonlarını, yükseltir; kurumlarına bağlılıklarını ve
güvenlerini geliştirir. Bu yararları dolayısıyla yönetici desteğinin kurumların gelişimini de
olumlu etkilediği söylenebilir. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenleri destekleyici okul
müdürü tutum ve davranışlarıyla ilgili öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, nitel
araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 25
öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu, nitel araştırmada kullanılan amaçlı örneklemin
ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Buna göre en az 10 yıllık öğretmenlik deneyimi
olan ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğretmenler çalışma grubuna d}hil edilmiştir.
Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik
analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak öğretmenlerin okul müdürlerinden
destek görmek istedikleri konular / alanlar, okul müdürünün öğretmenlere destek olmasını
engelleyen faktörler, okul müdürlerinin öğretmenleri desteklediklerini gösteren tutum ve
davranışlar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetici desteği, okul müdürleri, öğretmen görüşleri.
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A QUALITATIVE STUDY TO DETERMINE THE ATTITUDES AND BEHAVIOURS OF
TEACHER SUPPORTING SCHOOL PRINCIPAL
Abstract
Employees want to receive support from their managers about their business matters.
Manager support raises employees' performances, motivations; develop their loyalty and trust
to their institutions. Due to these benefits, it can be said that executive support positively
affects the development of the institutions. The main aim of this study is to determine the
opinions of teachers about the attitudes and behaviors of the supportive school principal.
Phenomenology pattern of qualitative research methods was used in the research. The study
group consisted of 25 teachers. The study group was determined by the criterion sampling
method of the purposeful sample used in qualitative researches. According to this, teachers
who have at least 10 years of teaching experience and who have completed their master's
degree are included in the study group. Data were collected by semi-structured interviews.
The data obtained from the research were analyzed by content analysis. As a result of the
research, the subjects that the teachers want to get support from the school principals, the
factors that prevent the school principal from supporting the teachers and the attitudes and
behaviors showing that the school principals support the teachers were determined.
Keywords: Executive support, school principals, teachers’ views
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1. GİRİŞ
Çalışanlar, işleriyle ilgili konularda yöneticilerden destek görmek ister. Yönetici desteği,
çalışanların performanslarını, motivasyonlarını, yükseltir; kurumlarına bağlılıklarını ve
güvenlerini geliştirir. Bu yararları dolayısıyla yönetici desteğinin kurumların gelişimini de
olumlu etkilediği söylenebilir.
Çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde yönetici ile ilişki, önemli bir belirleyici
olmaktadır. Çalışanların yöneticilerden beklentileri; performanslarının takdir edilmesi,
başarıları ile gurur duyulması, kariyer hedeflerinin öğrenilmesi ve desteklenmesi, çalışma
saatlerinin belirlenmesi, esnek çalışma imk}nının sağlanması, geliştirilen proje önerilerinin
dikkate alınması ve kaynak sağlanması, terfi ve transfer sonrası adaptasyon şeklinde
sıralanabilir (Göktepe, 2017). Bir diğer ifade ile çalışanlar, yöneticileri tarafından
desteklenmeyi bekler. Çalışan gözüyle yönetici, örgütü temsil eder ve yönetici tarafından
desteklenmek organizasyon tarafından desteklenmek anlamına gelir (Tongur, 2011).
TDK (2019), yöneticiyi “yönetme gücünü elinde bulunduran kişi” olarak tanımlamaktadır.
Yöneticiler, bir örgütte çalışma grupları oluşturma ve onları yönetme görev ve sorumluluğuna
sahip ilk düzey yönetim seviyesindeki kişilerdir (Elangovan ve Karakowsky, 1999). Yönetici
desteği, bir kurumdaki yöneticilerin sorumlu olduğu personeli ve onların kuruma olan
katkılarını değerlendirmelerini ve onların refahına yönelik ilgilerini içeren bir terimdir
(Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski ve Rhoades, 2002). Matthews, Carrie ve
Bulger (2009) yönetici desteğini, çalışanların işlerini yürütmek için onlara sağlanan
kolaylaştırıcı ve yardımcı faaliyetler olarak tanımlamaktadır. Powell’a (2011) göre yönetici
desteği ise yöneticilerin personelinin katkılarını gözlemlemesi ve onların iyiliğini önemsiyor
olması anlamına gelmektedir. Yönetici desteği ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça yenidir. Bu
kavramın örgütsel davranış literatüründe, örgütsel desteğin bir alt değişkeni olarak ele alındığı
görülmektedir (Aksoy, 2017).
Çalışanlarının yönetici tarafından desteklendikleri şeklindeki algı, tükenmişlik sendromu (Choi
v.d., 2012), iş stresi (Halbesleben, 2006) , işten ayrılma niyeti (Holman, 2003) gibi olumsuz iş
çıktılarının etkilerini azaltmaktadır. Bu algının bağlılık (Rhoades ve Eisenberger, 2002) gibi
olumlu iş çıktıları üzerinde ise olumlu etkisi vardır.
Yönetici desteği, genel olarak çalışanın birincil yöneticisinin gösterdiği destek olarak ifade
edilmektedir (Yoon ve Lim, 1999). Öğretmenlerin birincil yöneticilerinin okul müdürleri
olması dolayısıyla onların okul müdürlerinin desteğiyle ilgili görüşlerinin bilinmesinin önem
arz ettiği görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde, öğretmenlerin okul müdürlerinin
desteğiyle ilgili görüşlerinin ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın temel
amacı, öğretmenleri destekleyici okul müdürü tutum ve davranışlarıyla ilgili öğretmen
görüşlerini belirlemektir. Bu araştırmanın öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek
istedikleri konular / alanlar, okul müdürünün öğretmenlere destek olmasını engelleyen
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faktörler ve okul müdürlerinin öğretmenleri desteklediklerini gösteren tutum ve davranışları
tespit etmesi bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Bu araştırma, fenomenoloji desenine göre planlanmış, verileri yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği ile elde edilen nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmalar, üzerinde araştırma yapılan
kişilerin sahip oldukları deneyimlerden doğan anlamların sistematik olarak incelenmesinde
kullanılır (Ekiz, 2003). Doğal ortama duyarlılık, araştırmacının katılımcı rolünün olması,
algıların belirlenmesi, araştırma deseninde esneklik ve tümevarımcı bir analiz, nitel
araştırmaların önemli özelliklerindendir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Nicel değerlerle ifade
edilemeyen “Niçin?” ve “Nasıl?” sorularına alınacak cevapları yorumlayarak anlamlandırmak
ve böylece katılımcı davranışlarını, sosyal olgu ve olayları daha iyi açıklanabilir h}le getirmek,
nitel araştırmaların başlıca amacıdır (Demirbaş, 2014).
Fenomenoloji, birey ya da grubun deneyimleri doğrultusunda bir olgunun tanımlanmasıdır
(Christensen, Johnson ve Turner, 2015). Fenomenolojik araştırmalarda olgu;
● olgu ya da deneyimin tanımlanması
● yapılan tanımdaki değişmeyen temaların belirlenmesi
● temalara ilişkin özel yansımaların oluşturulması
● yansımaların temalarla betimlenmesi
aşamalarından oluşur. (Ersoy, 2016).
Bu çalışmadaki fenomen, yönetici desteğidir.
2.2. Katılımcılar
Bu araştırmada, nitel araştırma geleneği içerisinde ortaya çıkan amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Patton (2014), amaçlı örneklemin
mantığı ve gücünün derinlemesine analizden kaynaklandığını ve amaçlı örneklemenin zengin
bilginin bulunduğu düşünülen durumları derinlemesine çalışmaya imk}n sağladığını ifade
etmektedir. Bu çalışmada, katılımcılar belirlenirken iki ölçüt dikkate alınmıştır. Birinci ölçüt,
en az on yıllık tecrübe, ikinci ölçüt ise en az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaktır.
Ankara ili Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya merkez ilçelerindeki kamu ilkokul, ortaokul ve
liselerinde görev yapan öğretmenler arasından bu ölçütleri sağlayan 25 öğretmen katılımcı
olarak seçilmiştir. Görüşmeler, veri doygunluğu elde edilene, araştırmanın gerektirdiği
nitelikte veri setine ulaşılana kadar gönüllü katılımcılarla devam ettirilmiştir. Görüşmelerin
tümü, araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Değişken
Kategori
Kadın
Cinsiyet
Erkek
10-14 yıl
Kıdem
15-19 yıl
20 yıl ve üzeri

n
15
10
14
7
4

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden “görüşme” ile elde edilmiştir. Görüşme,
belli bir konu hakkında bilgi toplamak amacıyla en az iki kişi arasında yürütülen bir iletişim
sürecidir (Aktaş, 2014). Bu çalışmadaki görüşmeler, “yarı yapılandırılmış görüşmeler”
şeklinde gerçekleştirilmiştir. “Yarı yapılandırılmış görüşmeler”, ne tam yapılandırılmış
görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer
alan bir teknik olup araştırmacıya gereken esnekliği ve kolaylığı sağlamaktadır (Karasar,
1999).
Verileri toplamada kullanılacak soruları oluşturmak için ilk önce, rastgele seçilen 4
öğretmenle, okul müdürü desteği ile ilgili 10-15 dakikalık yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
İlgili literatür de incelenerek görüşmede hangi soruların sorulabileceğine karar verilmeye
çalışılmıştır. Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerden ve literatür taramasından
hareketle 3 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir.
Taslak görüşme formu, ölçme-değerlendirme, Türkçe eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarındaki
uzmanlara inceletilerek soruların iç geçerliği sağlanmıştır. Ardından sorular sıraya konularak
8 öğretmenle bir ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Ön uygulamada, görüşme sorularının rahat
bir şekilde anlaşılıp cevaplandığı ve soruların amacı, kapsamı dışına çıkılmadığı tespit
edilmiştir. Böylece veri toplama aracı denenebilmiştir. Zira veri toplama aracının denenmesi,
araştırmanın geçerlik ve güvenirliği ile doğrudan ilişkilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Çalışmanın verileri, öğretmenlerin görüşmeler sırasında kendilerine yöneltilen sorulara
verdikleri cevaplardan elde edilmiştir. Görüşmeler, her bir katılımcı ile ayrı ayrı ve kendileri
tarafından belirlenen yer ve zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Ortalama on beş dakika süren ve
tek oturumda bitirilen görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Öğretmenlerin
düşüncelerini tam olarak belirleyebilmek için görüşme formunda yer alan sorulara ilaveten
katılımcılara “Bu düşüncenizin gerekçesi nedir?”, “Neden böyle düşünüyorsunuz?”, “Bu
düşüncenizi nasıl açıklarsınız?”, “Bu sözlerinizle anlatmak istediğinizi açıklar mısınız?” gibi
sorular yöneltilmiştir.
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Görüşmeler sırasında katılımcılara yöneltilen sorular şunlardır:
●
●
●

Okul müdürünüzün size hangi alanlarda, hangi konularda destek olmasını istersiniz?
Okul müdürünüzün “öğretmenlere destek olmasını engelleyen faktörler” olduğunu düşünüyor
musunuz?
Bir okul müdürünün hangi tutum ve davranışları, “öğretmenlere destek olduğunu” açık bir
şekilde gösterir?
Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazına kaydedilen veriler, ilk olarak k}ğıda aktarılmıştır.
Verileri k}ğıda aktarma işlemi sırasında, katılımcıların görüşme sorularına verdikleri
cevapların olduğu gibi, hiçbir değişiklik yapmadan yazılmasına dikkat edilmiştir. K}ğıda
aktarılan veriler ile ses kayıtları karşılaştırılarak tespit edilmeyen veri kalmamasına özen
gösterilmiştir. Deşifre edilen görüşme kayıtları katılımcıların incelemesine sunulmuş ve
onların görüşme kayıtlarını teyit etmeleri sağlanmıştır. Katılımcıların yönlendirmeleriyle
gerekli düzeltme ve düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada,
geçerlik ve güvenirliğin yerine inandırıcılık ve teyit edilebilirlik sağlanmaya çalışılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bunun için altı öğretmenle görüşülmüş ve bulguların anlamlı olup
olmadığı, mevcut durumu ortaya koyup koymadığı sorulmuştur. Böylece araştırmanın
inandırıcılığı güçlendirilmiştir.
Veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik analizi ile verilerde saklı olan gerçekler açığa
çıkarılır (Gülbahar ve Alper, 2009). Bu araştırmada, öğretmenlerin okul müdürü desteğiyle
ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İçerik analizi sürecinde görüşmelerden
elde edilen ham veriler kodlara dönüştürülmüş, kodlardan kategorilere ulaşılmıştır.
Kategoriler de daha önceden araştırma sorularının ortaya koyduğu temalar altında
gösterilmiştir (Mcmillan ve Schumacher, 2010; Robson, 2015). Bu araştırmanın bulgularının
tanımlanması ve yorumlanması; kodlar ve temaların belirlenip düzenlenmesiyle sağlanmıştır.
Veriler, biri araştırmacının kendisi, diğeri eğitim yönetimi alanında uzman bir başka
araştırmacı olmak üzere iki araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Bu iki farklı kodlama, daha
sonra karşılaştırılmıştır. Kodlamaların güvenirlik hesaplamaları yapılmıştır. Buna göre Miles
ve Huberman’ın (2016) kodlayıcılar arası güvenirlik formülüne başvurulmuştur. Bu formüle
göre (güvenilirlik= görüş birliği/görüş birliği + görüş ayrılığı) yapılan hesaplama sonrasında
araştırmanın kodlayıcılar arası görüş uyum oranı 0.88 olarak hesaplanmıştır.
Nitel araştırmalarda iç geçerlilik yerine inanılırlık (credibility), dış geçerlilik yerine ise
aktarılabilirlik kavramları kullanılmaktadır. Bu araştırmada inanılırlığı sağlamak için nitel
araştırma yöntemlerine ilişkin alanyazından gerekli bilgilerin edinilmesine, araştırmanın
desenine uygun örnekleme yönteminin seçilmesine, katılımcıların gönüllülük esasına göre
seçilmesine, görüşme dökümlerine ilişkin katılımcılardan teyit alınmasına ve katılımcılarla
informal ön görüşmeler gerçekleştirilmesine özen gösterilmiş; aktarılabilirliği sağlamak için
ise araştırma deseni, çalışma grubu ve demografik özellikleri, veri toplama süreci ve verilerin
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analizi açıklanmıştır (Shenton, 2004). Bulgular kısmında, katılımcıların görüşleri doğrudan
aktarılmıştır. Doğrudan alıntılamada, katılımcıların görüşleri gerçek isimleriyle değil, rumuzlar
kullanılarak aktarılmıştır.
3. Bulgular
Araştırmanın bulguları, araştırmanın alt amaçları ile uyumlu bir biçimde dört alt başlık altında
verilmiştir. Buna göre bulgular;
●
●
●

öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek istedikleri konular / alanlar
okul müdürünün öğretmenlere destek olmasını engelleyen faktörler
okul müdürlerinin öğretmenleri desteklediklerini gösteren tutum ve davranışları
olmak üzere üç başlık altında sunulmuştur.
3.1. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinden Destek Görmek İstedikleri Konular / Alanlar
Araştırmanın ilk alt amacı, öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek istedikleri
konuları / alanları belirlemeye yöneliktir. Bu alt amaca yönelik olarak öğretmenlere, okul
müdürlerinden destek görmek istedikleri konular / alanlar sorulmuştur. Öğretmenlerin bu
soruya verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda elde edilen bulgular Tablo
2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinden Destek Görmek İstedikleri Konular
Akademik çalışmalar
Kendini geliştirme çabaları
Kariyer yapma çabaları
Eğitim-öğretimle ilgili yeni uygulamalar
Mesleki yayın takibi
Okulun fiziksel koşullarını iyileştirme çabaları
İş motivasyonu
Nitelikli öğretim
Girişimcilik
Kurumsal bağlılık
Sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler / çalışmalar
Öğretim araç ve gereçlerini temin çabaları
Öğretmenlerin özel yaşamlarındaki sorunlar
Öğrenci velileriyle iletişim
Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmenler okul müdürlerinden destek görmek istedikleri konular
/ alanlar olarak öğretmenlerce “akademik çalışmalar, kendini geliştirme çabaları, kariyer
yapma çabaları, eğitim-öğretimle ilgili yeni uygulamalar, mesleki yayın takibi, okulun fiziksel
koşullarını iyileştirme çabaları, iş motivasyonu, nitelikli öğretim, girişimcilik, kurumsal bağlılık,
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okulda sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler / çalışmalar, öğretim araç ve gereçlerini temin
çabaları, öğretmenlerin özel yaşamlarındaki sorunlar, öğrenci velileriyle iletişim”e vurgu
yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek istedikleri
konulara / alanlara ilişkin dile getirdikleri görüşlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
Akademik Çalışmalar
Devam etmekte olan yüksek lisans eğitimimiz dolayısıyla okulda bazı çalışmalar
gerçekleştirmek istiyoruz. Okul müdürümüzün bu işlerimizi, çalışmalarımızı kolaylaştırmasını
bekliyoruz. (Zeynep)
Mesleki Yayın Takibi
Okula gelmesini istediğimiz süreli yayınlar var. Öğretmenler odasında, bunlardan herkesin
yararlanmasını istiyoruz. Okul müdürümüz hem finansmanının sağlanmasında hem de
bunların okula ulaşmasında bizelere yardımcı olmalı. (Yavuz)
İş Motivasyonu
Okula hiç gelmek istemediğim günler oluyor. O günlerde kimseye faydalı olamayacağıma
inanıyorum. Okul müdürümüz bizimle daha sık iletişim kurmalı ki böyle zamanlarda bizi
cesaretlendirsin. (Kadir)
Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Etkinlikler / Çalışmalar
Öğrencilerimiz için okulda farklı çalışmalar yapmak zorundayız. Bir tiyatro çalışması ya da
şiir dinletisi… Belki de bir bilgi yarışması… Okul müdürü öğretmenleri bu çalışmalarda
desteklemeli. Hatta bizzat okul müdürleri bu çalışmaları organize etmeli. Amacımız sadece
öğretim değil, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına da hitap etmeliyiz. (Ayşe)
Öğretim Araç ve Gereçlerini Temin Çabaları
Toner bitiyor, biz alıyoruz. Fotokopi kâğıdı bitiyor, biz getiriyoruz. Kendi cebimizden çıkmasa
bile planlamasını biz yapıyoruz. Tamam, okul müdürünün mutlaka birçok görevi, sorumluluğu
var ama bu konuda da öğretmenlerini yalnız bırakmadığını, bu konuyla da ilgilendiğini bize
hissettirmeli. (Serap)
3.2. Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Destek Olmasını Engelleyen Etkenler
Araştırmanın ikinci alt amacı, okul müdürlerinin öğretmenlere destek olmasını engelleyen
etkenleri belirlemeye yöneliktir. Bu alt amaca yönelik olarak öğretmenlere, okul müdürlerinin
öğretmenlere destek olmasını engelleyen etkenler sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya
verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda elde edilen bulgular Tablo 3’te
sunulmuştur.
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Tablo 3. Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Destek Olmasını Engelleyen Etkenler
Okul müdürünün olumsuz kişilik özellikleri (cesaretsizlik, yanlılık,
baskıcı olma vb.)
Okul müdürünün yetersizliği (mevzuata h}kim olmama, yöneticilik
becerilerinde yetersizlik vb.)
Okul müdürü ve öğretmenler arasındaki iletişimsizlik
Okul müdürünün bürokrasiye bağlılığı

Tablo 3’te görüldüğü gibi, okul müdürlerinin öğretmenlere destek olmasını engelleyen
etkenler olarak öğretmenlerce “okul müdürünün olumsuz kişilik özellikleri, okul müdürünün
yetersizliği, okul müdürü ve öğretmenler arasındaki iletişimsizlik, okul müdürünün bürokrasiye
bağlılığı”na vurgu yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin
öğretmenlere destek olmasını engelleyen etkenlere ilişkin dile getirdikleri görüşlerden
bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
Okul Müdürlerinin Olumsuz Kişilik Özellikleri
Baskıcı bir okul müdüründen hangi konuda destek bekleyebilirisiniz ki? (Aydın)
Okul Müdürünün Yetersizliği
Mevzuata hakim olmayan, liderlik özellikleri bulunmayan bir okul müdürü öğretmenlere
destek olamaz. Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu, alanında donanımlı, mevzuatı iyi bilen ve lider
özellikleri olan okul müdürleridir. (Aynur)
Okul Müdürü ve Öğretmenler Arasındaki İletişimsizlik
Öğretmenlere destek olmak isteyen okul müdürleri odalarından çıkmalıdır ilk önce. Bazen
okul müdürünün yüzünü bile görmeden tamamlıyoruz günü. (Sevinç)
Okul Müdürünün Bürokrasiye Bağlılığı
Okul müdürü, mevzuat kurallar çerçevesinde her şeyi yapmaya çalışıyor. Bunlar da
sınırlamaya neden oluyor. Bu sınırlar, öğretmenin karşısına engel olarak çıkıyor. Bize sürekli
“Bunu yapamayız.”, “Bunu yapmaya hakkımız yok.” söylemleriyle gelen bir okul müdürüyle
karşılaşıyoruz bu durumda. (Nurdan)
3.3. Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Destek Olduğunu Gösteren Tutum ve Davranışlar
Araştırmanın üçüncü alt amacı, okul müdürlerinin öğretmenlere destek olduğunu gösteren
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tutum ve davranışları tespit etmeye yöneliktir. Bu alt amaca yönelik olarak öğretmenlere, okul
müdürlerinimn öğretmenlere destek olduğunu gösteren tutum ve davranışlar sorulmuştur.
Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda elde
edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Destek Olduğunu Gösteren Tutum ve Davranışlar
Öğretmenlerle etkili iletişim
Öğretmenlere değer verme
Öğretmenlere güvenme
Takdir, övgü, ödüllendirme
Öğretmenler için mesleki hedefler belirleme
Öğretmenlerce organize edilen sosyal ve kültürel etkinliklere katılma
Öğretmenlerle iş birlikli çalışmalar
Eşit ve adil davranış
Ulaşılabilir Olma
Öğretmen istek, ihtiyaç ve sorunlarına eğilme
Tablo 4’te görüldüğü gibi, okul müdürlerinin öğretmenlere destek olduğunu gösteren tutum ve
davranışlar olarak öğretmenlerce “öğretmenlerle etkili iletişim, öğretmenlere değer verme,
öğretmenlere güvenme, takdir, övgü, ödüllendirme, öğretmenler için mesleki hedefler belirleme,
öğretmenlerce organize edilen sosyal ve kültürel etkinliklere katılma, öğretmenlerle iş birlikli
çalışmalar, eşit ve adil davranış, ulaşılabilirlik, öğretmen istek, ihtiyaç ve sorunlarına eğilme,
tutarlılık”a vurgu yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin
öğretmenlere destek olduğunu gösteren tutum ve davranışlara ilişkin dile getirdikleri
görüşlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
Öğretmenlerle Etkili İletişim
Okul müdürü öğretmenlerle iletişimde “biz dili” kullanmalı. (Hüseyin)
Öğretmenlere Güvenme
Okul müdürü öğretmenlere güvenmeli, sorumluluk vermeil, yetki paylaşımında bulunmalı.
(Deniz)
Öğretmenlerle İş Birlikli Çalışmalar
Mutlaka okul müdürlerinin öğretmenlerle birlikte yürüttükleri çalışmalar, projeler olmalıdır.
(Fatma)
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Ulaşılabilir Olma
Öğretmenlere destek olmak isteyen okul müdürleri odalarından çıkmalıdır ilk önce. Bazen
okul müdürünün yüzünü bile görmeden tamamlıyoruz günü. İstedikleri zaman okul müdürüne
ulaşabilmelidir öğretmenler. (Sevinç)
Öğretmen İstek, İhtiyaç ve Sorunlarına Eğilme
Okul müdürlerinin öğretmenlerinin yaşadıkları sorunları bilmesi gerekir. Onu lider olarak
Kabul ediyorsak bu, böyle olmalı. Ancak bir lider altındaki kişilere en hızlı, en iyi yardım
edebilir, onu geliştirebilir. (Mert)
4. SONUÇ
Bu araştırmada, öğretmenleri destekleyici okul müdürü tutum ve davranışlarıyla ilgili
öğretmen görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Öğretmenlerin okul müdürü desteğine ilişkin
görüşleri
● öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek istedikleri konular / alanlar
● okul müdürünün öğretmenlere destek olmasını engelleyen faktörler
● okul müdürlerinin öğretmenleri desteklediklerini gösteren tutum ve davranışları
olmak üzere üç tema altında ele alınmıştır.
Öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek istedikleri konuların / alanların “akademik
çalışmalar, kendini geliştirme çabaları, kariyer yapma çabaları, eğitim-öğretimle ilgili yeni
uygulamalar, mesleki yayın takibi, okulun fiziksel koşullarını iyileştirme çabaları, iş motivasyonu,
nitelikli öğretim, girişimcilik, kurumsal bağlılık, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler /
çalışmalar, öğretim araç ve gereçlerini temin çabaları, öğretmenlerin özel yaşamlarındaki
sorunlar, öğrenci velileriyle iletişim” olduğu belirlenmiştir.
Okul müdürlerinin öğretmenlere destek olmasını engelleyen etkenlerin “okul müdürünün
olumsuz kişilik özellikleri, okul müdürünün yetersizliği, okul müdürü ve öğretmenler arasındaki
iletişimsizlik, okul müdürünün bürokrasiye bağlılığı”olduğu saptanmıştır.
Okul müdürlerinin öğretmenlere destek olduğunu gösteren tutum ve davranışların
“öğretmenlerle etkili iletişim, öğretmenlere değer verme, öğretmenlere güvenme, takdir, övgü,
ödüllendirme, öğretmenler için mesleki hedefler belirleme, öğretmenlerce organize edilen sosyal
ve kültürel etkinliklere katılma, öğretmenlerle iş birlikli çalışmalar, eşit ve adil davranış,
ulaşılabilirlik, öğretmen istek, ihtiyaç ve sorunlarına eğilme, tutarlılık” olduğu tespit edilmiştir.
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OKUL MÜDÜRÜ İLE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİMİ ETKİLEYEN ETKENLERİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Bahadır GÜLBAHAR*
ÖZET
Günümüzde okul müdürü ve öğretmenlerden beklenen en önemli becerilerden biri de ilişki
kurdukları, etkiledikleri bütün insanlarla, özellikle de meslektaşları, öğrencileri ve öğrencilerin
aileleriyle sağlıklı iletişim kurmalarıdır. Özellikle okul müdürü ve öğretmenler arasındaki
iletişimin paydaşlar arası ilişkiler, okulların gelişimi ve eğitimin kalitesi bakımından oldukça
önemli bir etken olduğu iddia edilebilir. Okullarda yaşanan birçok sorunun da okul müdürü ve
öğretmenler arasındaki iyi olmayan iletişimle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın temel
amacı, okul müdürü ile öğretmenler arasındaki iletişimi etkileyen etkenleri belirlemektir.
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubu 25 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu, nitel araştırmada kullanılan
amaçlı örneklemin ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Buna göre en az 10 yıllık
öğretmenlik deneyimi olan ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğretmenler çalışma
grubuna d}hil edilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmadan
elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak öğretmenlerle
okul müdürü arasındaki iletişimi etkileyen okul müdürü kaynaklı faktörler, öğretmen-okul
müdürü iletişiminde öğretmenlerin okul müdürlerinden beklentileri, öğretmenlerle okul
müdürü arasındaki sağlıklı iletişimin sonuçları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul müdürü-öğretmenler arası iletişim, okulda iletişim, öğretmen
görüşleri.
A QUALITATIVE STUDY TO DETERMINE THE FACTORS WHICH AFFECT THE
COMMUNICATION BETWEEN THE SCHOOL PRINCIPAL AND TEACHERS
Abstract
Today, one of the most important skills expected from the school principal and teachers is to
communicate well with all the people they interact, especially with their colleagues, students
and families of students. It can be argued that communication between the school principal
and the teachers is an important factor for the relations between the stakeholders and the
development of the schools and the quality of education It can be said that many problems in
schools are also associated with poor communication between the school principal and the
teachers. The main purpose of this study is to determine the factors which affect the
communication between the school principal and teachers. Phenomenology pattern of
qualitative research methods was used in the research. The study group consisted of 25
teachers. The study group was determined by the criterion sampling method of the purposeful
sample used in qualitative researches. According to this, teachers who have at least 10 years of
teaching experience and who have completed their master's degree are included in the study
*
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group. Data were collected by semi-structured interviews. The data obtained from the
research were analyzed by content analysis. As a result of the study, the factors due to school
principal affecting the communication between the teachers and the school principal, the
expectations of the teachers from the school principal about the communication between
them, and the results of the good communication between them were determined.
Keywords: Communication between the school principal and the teachers, communication in
school, teachers’ views
1. GİRİŞ
Duygu ve düşünceleri karşılıklı olarak iletme şeklinde tanımlanabilecek iletişimin, insanlar için
oldukça önemli bir güç olduğu söylenebilir. Zira iletişim, insanlara kendilerini anlatma ve
tanıtma, diğer insanları anlama ve tanıma imk}nı sağlar. İnsanların birbirleriyle ilişki
kurmaları, başka insanlarca nasıl algılandıklarını öğrenmeleri de iletişimle mümkündür.
İletişimin varlığından söz edebilmek için karşılıklılık koşulunun sağlanması gerekir. Gürüz &
Temel-Eğinli (2013), iletişimin tam olarak gerçekleşebilmesi için karşı tarafı etkilemenin de
gerekli olduğu üzerinde durmuştur. İnsana özgü olan iletişim, gönderici durumundaki kişinin,
çevresinden algıladığı bir olayı, bir veriyi, bir iletiyi kodlaması, belli bir kanal ya da araçla alıcı
durumundaki hedef kişi ya da kitleye göndermesi; hedef kişi veya kitlenin de algıladığı kodu
çözerek, anlaşılıp anlaşılmadığını belirterek, geri bildirimi kodlayarak göndericiye iletmesi
sürecidir (Usluata, 1995; Oskay, 1999). Bu ileti alışverişinde gönderici ve alıcının ortak bir
paydada, bir bağlamda buluşması gerekmektedir. İletişim, bir bağlam içinde meydana gelir.
Bağlam, bir söz ya da davranışın içinde geliştiği ve ona anlam kazandıran çevre olarak
tanımlanır (Küçük, 2012). Bağlamda buluşulamazsa iletişim gerçekleşemez. Bu bilgiler
ışığında, iletişim unsurlarının gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim ve bağlam olduğu
anlaşılmaktadır.
İletişim, Fransızca “communication” kelimesinin Türkçe karşılığıdır. “Communication”
kelimesi “ortaklığı, toplumsallaşmış olmayı, birlikteliği, ortak katılımı” ifade eden Latince
kökenli “communis” kelimesinden türetilmiştir (İnceoğlu, 2004). TDK (2018) iletişimi, “duygu,
düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim,
haberleşme” şeklinde tanımlamıştır. Cüceloğlu (2016)’na göre iletişim, anlam alışverişi iken
Lasswell (2007) iletişimin “Kim, hangi kanal ve etkiyle, kime, ne diyor?” soruları etrafında
şekillenen bir eylem olduğunu belirtmiştir. Gürüz ve Temel-Eğinli (2013) iletişimi; bilgi, duygu
ve düşüncelerin paylaşılması, aynı zamanda kişi ya da grupların davranış ve tutumlarını
etkilemeye yönelik bir eylem olarak tanımlamaktadır. Tutar ve Yılmaz (2010)’a göre bireysel
bir davranış olan iletişim; aynı zamanda toplumdaki huzuru sağlayan, sosyal hayatı
düzenleyen bir olgu, toplumun temelini oluşturan bir sistem, örgütsel ve yönetsel yapının
düzenli işleyişini sağlayan bir araç, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik,
sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim, sosyal uyum için gerekli bir sanattır. Tanrıkulu
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(2002) ise bireylerin ve örgütlerin içinde bulundukları toplumsal sistemde ve bu sistemdeki
diğer birey ve örgütlerle aralarında olması gereken uyum ve etkileşimi sağlayan temel bir
süreç olduğunu vurgulayarak iletişimin toplumsal anlaşmada ve uyumdaki etkisinin altını
çizmektedir. Bu görüşlerden hareketle, iletişimin insanoğlu için çok önemli bir ihtiyaç,
varlığının çok önemli bir göstergesi, kendini ifade edebilmenin en etkili aracı ve sorunlarının
en etkili çözüm yollarından biri olduğunu söylemek mümkündür. İnsanlığın gelişiminin de
büyük ölçüde iletişime bağlı olduğu yine bu bilgilerden hareketle ifade edilebilir. Zira iletişim
insanoğluna, duygu ve düşüncülerini, bildiklerini ve öğrendiklerini kayıt altına alma, bunları
sonraki kuşaklara aktarma fırsatı sunmaktadır.
İletişim, örgütler için de oldukça önemli bir faktördür. Örgütlerin giderek büyümesi,
yönetimlerinin karmaşık h}le gelmesi, uzmanlaşma ve teknolojik gelişmeler örgütlerde
iletişimin önemini arttıran başlıca etkenlerdir (Arslan ve Arslan, 2003). Örgütsel iletişimin asıl
amacı örgütsel amaçlara ulaşmaktır (Akıncı, 1998). Örgütlerde etkin bir yönetim iyi bir iletişim
sürecine bağlıdır (Atak, 2005). Bir örgütte iletişimle ilgili sorunlar mevcutsa birey ya da
grupların örgüt içerisinde aktif olmaları engellenebilir (George ve Jones, 1999).
Toplumu etkileyen en önemli örgütler olarak okulların sağlıklı ve verimli iletişim kanallarına
sahip olması toplumun gelişimi açısından önemli bir etkendir (Doğan, Uğurlu, Yıldırım ve
Karabulut, 2014). Okulların sağlıklı iletişim ortamlarına dönüşmesinde okul müdürleri ile
öğretmenlerin etkisi büyüktür. Günümüzde okul müdürü ve öğretmenlerden beklenen en
önemli becerilerden biri de ilişki kurdukları, etkiledikleri bütün insanlarla, özellikle de
meslektaşları, öğrencileri ve öğrencilerin aileleriyle sağlıklı iletişim kurmalarıdır. Özellikle
okul müdürü ve öğretmenler arasındaki iletişimin paydaşlar arası ilişkiler, okulların gelişimi
ve eğitimin kalitesi bakımından oldukça önemli bir etken olduğu iddia edilebilir. Okullarda
yaşanan birçok sorunun da okul müdürü ve öğretmenler arasındaki iyi olmayan iletişimle
ilişkili olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın temel amacı, okul müdürü ile öğretmenler arasındaki iletişimi etkileyen
etkenleri belirlemektir. Bu araştırmanın öğretmenlerle okul müdürü arasındaki iletişimi
etkileyen okul müdürü kaynaklı faktörler, öğretmen-okul müdürü iletişiminde öğretmenlerin
okul müdürlerinden beklentileri ve öğretmenlerle okul müdürü arasındaki sağlıklı iletişimin
sonuçlarını tespit etmesi bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Bu araştırma, fenomenoloji desenine göre planlanmış, verileri yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği ile elde edilen nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmalar, üzerinde araştırma yapılan
kişilerin sahip oldukları deneyimlerden doğan anlamların sistematik olarak incelenmesinde
kullanılır (Ekiz, 2003). Doğal ortama duyarlılık, araştırmacının katılımcı rolünün olması,
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algıların belirlenmesi, araştırma deseninde esneklik ve tümevarımcı bir analiz, nitel
araştırmaların önemli özelliklerindendir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Nicel değerlerle ifade
edilemeyen “Niçin?” ve “Nasıl?” sorularına alınacak cevapları yorumlayarak anlamlandırmak
ve böylece katılımcı davranışlarını, sosyal olgu ve olayları daha iyi açıklanabilir h}le getirmek,
nitel araştırmaların başlıca amacıdır (Demirbaş, 2014).
Fenomenoloji, birey ya da grubun deneyimleri doğrultusunda bir olgunun tanımlanmasıdır
(Christensen, Johnson ve Turner, 2015). Fenomenolojik araştırmalarda olgu;
● olgu ya da deneyimin tanımlanması
● yapılan tanımdaki değişmeyen temaların belirlenmesi
● temalara ilişkin özel yansımaların oluşturulması
● yansımaların temalarla betimlenmesi
aşamalarından oluşur. (Ersoy, 2016).
Bu çalışmadaki fenomen, okul müdürü-öğretmen iletişimidir.
2.2. Katılımcılar
Bu araştırmada, nitel araştırma geleneği içerisinde ortaya çıkan amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Patton (2014), amaçlı örneklemin
mantığı ve gücünün derinlemesine analizden kaynaklandığını ve amaçlı örneklemenin zengin
bilginin bulunduğu düşünülen durumları derinlemesine çalışmaya imk}n sağladığını ifade
etmektedir. Bu çalışmada, katılımcılar belirlenirken iki ölçüt dikkate alınmıştır. Birinci ölçüt,
en az on yıllık tecrübe, ikinci ölçüt ise en az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaktır.
Ankara ili Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya merkez ilçelerindeki kamu ilkokul, ortaokul ve
liselerinde görev yapan öğretmenler arasından bu ölçütleri sağlayan 25 öğretmen katılımcı
olarak seçilmiştir. Görüşmeler, veri doygunluğu elde edilene, araştırmanın gerektirdiği
nitelikte veri setine ulaşılana kadar gönüllü katılımcılarla devam ettirilmiştir. Görüşmelerin
tümü, araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Değişken
Kategori
Kadın
Cinsiyet
Erkek
10-14 yıl
Kıdem
15-19 yıl
20 yıl ve üzeri

n
15
10
14
7
4
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2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden “görüşme” ile elde edilmiştir. Görüşme,
belli bir konu hakkında bilgi toplamak amacıyla en az iki kişi arasında yürütülen bir iletişim
sürecidir (Aktaş, 2014). Bu çalışmadaki görüşmeler, “yarı yapılandırılmış görüşmeler”
şeklinde gerçekleştirilmiştir. “Yarı yapılandırılmış görüşmeler”, ne tam yapılandırılmış
görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer
alan bir teknik olup araştırmacıya gereken esnekliği ve kolaylığı sağlamaktadır (Karasar,
1999).
Verileri toplamada kullanılacak soruları oluşturmak için ilk önce, rastgele seçilen 4
öğretmenle, okul müdürüyle öğretmenler arasındaki iletişimle ile ilgili 10-15 dakikalık yüz
yüze görüşmeler yapılmıştır. İlgili literatür de incelenerek görüşmede hangi soruların
sorulabileceğine karar verilmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerden
ve literatür taramasından hareketle 3 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
formu geliştirilmiştir. Taslak görüşme formu, ölçme-değerlendirme, Türkçe eğitimi ve eğitim
bilimleri alanlarındaki uzmanlara inceletilerek soruların iç geçerliği sağlanmıştır. Ardından
sorular sıraya konularak 8 öğretmenle bir ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Ön uygulamada,
görüşme sorularının rahat bir şekilde anlaşılıp cevaplandığı ve soruların amacı, kapsamı dışına
çıkılmadığı tespit edilmiştir. Böylece veri toplama aracı denenebilmiştir. Zira veri toplama
aracının denenmesi, araştırmanın geçerlik ve güvenirliği ile doğrudan ilişkilidir (Yıldırım ve
Şimşek, 2016).
Çalışmanın verileri, öğretmenlerin görüşmeler sırasında kendilerine yöneltilen sorulara
verdikleri cevaplardan elde edilmiştir. Görüşmeler, her bir katılımcı ile ayrı ayrı ve kendileri
tarafından belirlenen yer ve zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Ortalama on beş dakika süren ve
tek oturumda bitirilen görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Öğretmenlerin
düşüncelerini tam olarak belirleyebilmek için görüşme formunda yer alan sorulara ilaveten
katılımcılara “Bu düşüncenizin gerekçesi nedir?”, “Neden böyle düşünüyorsunuz?”, “Bu
düşüncenizi nasıl açıklarsınız?”, “Bu sözlerinizle anlatmak istediğinizi açıklar mısınız?” gibi
sorular yöneltilmiştir.
Görüşmeler sırasında katılımcılara yöneltilen sorular şunlardır:
● Okul müdüründen kaynaklanan ve öğretmenlerle okul müdürü arasındaki iletişimi,
iletişimin kalitesini etkileyen faktörler nelerdir?
● Öğretmen-okul müdürü iletişiminde öğretmenlerin okul müdürlerinden beklentileri
nelerdir?
● Öğretmenlerle okul müdürü arasında sağlıklı bir iletişimin olması hangi sonuçları
doğurur?
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Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazına kaydedilen veriler, ilk olarak k}ğıda aktarılmıştır.
Verileri k}ğıda aktarma işlemi sırasında, katılımcıların görüşme sorularına verdikleri
cevapların olduğu gibi, hiçbir değişiklik yapmadan yazılmasına dikkat edilmiştir. K}ğıda
aktarılan veriler ile ses kayıtları karşılaştırılarak tespit edilmeyen veri kalmamasına özen
gösterilmiştir. Deşifre edilen görüşme kayıtları katılımcıların incelemesine sunulmuş ve
onların görüşme kayıtlarını teyit etmeleri sağlanmıştır. Katılımcıların yönlendirmeleriyle
gerekli düzeltme ve düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada,
geçerlik ve güvenirliğin yerine inandırıcılık ve teyit edilebilirlik sağlanmaya çalışılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bunun için altı öğretmenle görüşülmüş ve bulguların anlamlı olup
olmadığı, mevcut durumu ortaya koyup koymadığı sorulmuştur. Böylece araştırmanın
inandırıcılığı güçlendirilmiştir.
Veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik analizi ile verilerde saklı olan gerçekler açığa
çıkarılır (Gülbahar ve Alper, 2009). Bu araştırmada, öğretmenlerin okul müdürü ile
öğretmenler arasındaki iletişimle ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İçerik
analizi sürecinde görüşmelerden elde edilen ham veriler kodlara dönüştürülmüş, kodlardan
kategorilere ulaşılmıştır. Kategoriler de daha önceden araştırma sorularının ortaya koyduğu
temalar altında gösterilmiştir (Mcmillan ve Schumacher, 2010; Robson, 2015). Bu
araştırmanın bulgularının tanımlanması ve yorumlanması; kodlar ve temaların belirlenip
düzenlenmesiyle sağlanmıştır. Veriler, biri araştırmacının kendisi, diğeri eğitim yönetimi
alanında uzman bir başka araştırmacı olmak üzere iki araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Bu
iki farklı kodlama, daha sonra karşılaştırılmıştır. Kodlamaların güvenirlik hesaplamaları
yapılmıştır. Buna göre Miles ve Huberman’ın (2016) kodlayıcılar arası güvenirlik formülüne
başvurulmuştur. Bu formüle göre (güvenilirlik= görüş birliği/görüş birliği + görüş ayrılığı)
yapılan hesaplama sonrasında araştırmanın kodlayıcılar arası görüş uyum oranı 0.90 olarak
hesaplanmıştır.
Nitel araştırmalarda iç geçerlilik yerine inanılırlık (credibility), dış geçerlilik yerine ise
aktarılabilirlik kavramları kullanılmaktadır. Bu araştırmada inanılırlığı sağlamak için nitel
araştırma yöntemlerine ilişkin alanyazından gerekli bilgilerin edinilmesine, araştırmanın
desenine uygun örnekleme yönteminin seçilmesine, katılımcıların gönüllülük esasına göre
seçilmesine, görüşme dökümlerine ilişkin katılımcılardan teyit alınmasına ve katılımcılarla
informal ön görüşmeler gerçekleştirilmesine özen gösterilmiş; aktarılabilirliği sağlamak için
ise araştırma deseni, çalışma grubu ve demografik özellikleri, veri toplama süreci ve verilerin
analizi açıklanmıştır (Shenton, 2004).
3. BULGULAR
Araştırmanın bulguları, araştırmanın alt amaçları ile uyumlu bir biçimde dört alt başlık altında
verilmiştir. Buna göre bulgular;
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öğretmenlerle okul müdürü arasındaki iletişimi etkileyen okul müdürü kaynaklı
faktörler
● öğretmen-okul müdürü iletişiminde öğretmenlerin okul müdürlerinden beklentileri
● öğretmenlerle okul müdürü arasındaki sağlıklı iletişimin sonuçları
olmak üzere üç başlık altında sunulmuştur.
●

3.1. Öğretmenlerle Okul Müdürü Arasındaki İletişimi Etkileyen Okul Müdürü Kaynaklı
Faktörler
Araştırmanın ilk alt amacı, öğretmenlerle okul müdürü arasındaki iletişimi etkileyen okul
müdürü kaynaklı faktörleri belirlemeye yöneliktir. Bu alt amaca yönelik olarak öğretmenlere,
okul müdürü arasındaki iletişimi etkileyen okul müdürü kaynaklı faktörler sorulmuştur.
Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda elde
edilen bulgular Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerle Okul Müdürü Arasındaki İletişimi Etkileyen Okul Müdürü Kaynaklı
Faktörler
İletişimi Olumsuz Etkileyen
İletişimi Olumlu Etkileyen
Faktörler
Faktörler
Otoriter yönetim tarzı
Demokratik yönetim tarzı
Olumsuz kişilik özellikleri (kibirlilik)
Olumlu kişilik özellikleri (alçak
Olumsuz tavırlar (statü farkı
gönüllülük)
yansıtma, yanlılık, iletişime kapalılık,
Olumlu tavırlar (samimiyet,
ön yargılılık, kendini tecrit)
ulaşılabilirlik, iletişime açıklık,
destekleyicilik, tarafsızlık, empati,
eleştiriye açıklık)

3.2. Öğretmenler-Okul Müdürü İletişiminde Öğretmenlerin Okul Müdürlerinden
Beklentileri
Araştırmanın ikinci alt amacı, öğretmenler-okul müdürü iletişiminde öğretmenlerin okul
müdürlerinden beklentilerini saptamaya yöneliktir. Bu alt amaca yönelik olarak öğretmenlere,
okul müdürü ile iletişimlerinde okul müdürlerinden bekledikleri sorulmuştur. Öğretmenlerin
bu soruya verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda elde edilen bulgular
Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Öğretmen-Okul Müdürü İletişiminde Öğretmenlerin Okul Müdürlerinden Beklentileri
Olumlu Tavırlar
Etkili İletişim Davranışları
Etkili konuşma
Empati
Etkin dinleme
Ulaşılabilirlik
Geri bildirimde bulunma
Eleştiriye açıklık
Olumlu beden dili kullanımı
İletişime açıklık
Samimiyet
Tarafsızlık

3.3. Öğretmenlerle Okul Müdürü Arasındaki Sağlıklı İletişimin Sonuçları
Araştırmanın üçüncü alt amacı, öğretmenlerle okul müdürü arasındaki sağlıklı iletişimin
sonuçlarını tespit etmeye yöneliktir. Bu alt amaca yönelik olarak öğretmenlere, okul
müdürleriyle aralarındaki sağlıklı iletişimin sonuçları sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya
verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda elde edilen bulgular Tablo 4’te
özetlenmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerle Okul Müdürü Arasındaki Sağlıklı İletişimin Sonuçları
Okul MüdürüKurumla İlgili
Öğretmenlerle İlgili
Öğretmenler
Sonuçlar
Sonuçlar
Arasındaki İlişkiyle
İlgili Sonuçlar
İşe bağlılığı yükseltme
Öğretmen-okul
Okulda demokraside
Performansı yükseltme
müdürü arasındaki
gelişme
Kuruma bağlılığı
güvende gelişme
Okulda iş birliğinde /
yükseltme
Öğretmen-okul
dayanışmada gelişme
İş motivasyonunu
müdürü arasındaki iş
Okulda yaşanan
yükseltme
birliğinde /
sorunlarda azalma
dayanışmada gelişme
Öğretmen-okul
müdürü arasındaki
saygıda gelişme
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4. SONUÇ
Bu araştırmada, okul müdürü ile öğretmenler arasındaki iletişimi etkileyen etkenleri
belirlemek amaçlanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri
● öğretmenlerle okul müdürü arasındaki iletişimi etkileyen okul müdürü kaynaklı
faktörler
● öğretmen-okul müdürü iletişiminde öğretmenlerin okul müdürlerinden beklentileri
● öğretmenlerle okul müdürü arasındaki sağlıklı iletişimin sonuçları
olmak üzere üç tema altında ele alınmıştır.
Öğretmenlerle okul müdürü arasındaki iletişimi etkileyen okul müdürü kaynaklı faktörlerin
“iletişimi olumlu etkileyen” ve “iletişimi olumsuz etkileyen” olmak üzere ikiye ayrıldığı tespit
edilmiştir. İletişimi olumlu etkileyen faktörlerin “demokratik yönetim tarzı, olumlu kişilik
özellikleri, olumlu tavırlar”, olumsuz etkileyen faktörlerin ise “otoriter yönetim tarzı, olumsuz
kişilik özellikleri, olumsuz tavırlar” olduğu saptanmıştır.
Öğretmenlerin öğretmen-okul müdürü iletişiminde beklentilerinin “etkili iletişim davranışları”
ve “olumlu tavırlar” olduğu saptanmıştır. Etkili iletişim davranışlarının “Etkili konuşma, Etkin
dinleme, Geri bildirimde bulunma, Olumlu beden dili kullanımı”, olumlu tavırların ise “Empati,
Ulaşılabilirlik, Eleştiriye açıklık, İletişime açıklık, Samimiyet, Tarafsızlık” olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenlerle okul müdürü arasındaki sağlıklı iletişimin ise “öğretmenler”, “okul müdürüyle
öğretmenler arasındaki ilişki” ve “kurum” ile ilgili sonuçları olduğu belirlenmiştir.
Öğretmenlerle ilgili sonuçların “işe bağlılığı yükseltme, performansı yükseltme, kuruma bağlılığı
yükseltme, iş motivasyonunu yükseltme”, okul müdürüyle öğretmenler arasındaki ilişkiyle ilgili
sonuçların “öğretmen-okul müdürü arasındaki güvende gelişme, öğretmen-okul müdürü
arasındaki iş birliğinde / dayanışmada gelişme, öğretmen-okul müdürü arasındaki saygıda
gelişme” ve kurumla ilgili sonuçların “okulda demokraside gelişme, okulda iş birliğinde /
dayanışmada gelişme, okulda yaşanan sorunlarda azalma” olduğu tespit edilmiştir.
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ÇİZİMLERLE DESTEKLENMİŞ FEN EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN
AKADEMİK BAŞARILARINA VE GÖRSEL MATERYALLERİ ANLAMALARINA ETKİSİ
İrem SURİ KÖKSAL*
Prof. Dr. Fatma ŞAHİN**

ÖZET
Bir çocuk birden çok yolla evreni algılamaya çalışır. Dünyaya gözlerini açar açmaz maruz
kalınan uyarıcılar zihninde görsel ve işitsel yollarla işlenmeye başlar (Piaget,1972). Peki
işlenen bu verileri, öğrenciler bize gösterebilseydi nasıl olurdu? Araştırma, öğrenci çizimleri
“zihinde oluşan fikirlerin izlerinin temsili” niteliğindedir (Brooks, 2009; Solas ve Wilson, 2017)
düşüncesinden yola çıkılarak planlanmıştır.Araştırmada; çizimlerle desteklenmiş fen
eğitiminin ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve görsel materyalleri
anlamalarına etkisi incelenmiştir. Çalışma grubunu, Mardin’in Derik ilçesine bağlı bir
ortaokulda bulunan öğrencilerden; 25deney, 25 kontrol grubu olacak şekilde yansız olarak
seçilerek oluşturulmuştur. Araştırmada karma desen kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı
olarak akademik başarı testi çoktan seçmeli sorular ve görsel materyali anlama testi, nitel veri
toplama aracı olarak; öğrenci çizimleri ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Çizim etkinlikleri 5E
ders planı içerisine yerleştirilmiştir. Yapılan çizimler, öğrencilerin kavramları doğru yerde
kullanılıp kullanamamaları, kavram yanılgıları ve boşluklarının var olup olmaması açısından,
Johnson ve Reynolds (2005)’ın geliştirdiği fenomenolojik değerlendirme ölçeği kullanılarak,
açık uçlu sorular içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Akademik başarı testindeki
çoktan seçmeli sorular, görsel materyali anlama testi verileri SPSS 22.0programıyla nicel
olarak, cinsiyet dağılımlarının incelenmesi için ki-kare analizi uygulaması yapılmıştır. Gruplara
göre başarı ve Görsel Materyalleri Anlama Testi ölçümlerinin incelenmesi amacı ile t testi, ön
ve son testin farkına bakmak için ise eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Uygulamaların LGS
başarıları ile ilişkisini tespit etmek amacı ile korelasyon analizi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen
etkinlikler sonucunda öğrencilere uygulanan çizim yönteminin öğrencilerin akademik
başarılarını arttırdığı, açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ve çizim ölçümleri çerçevesinde
kavram yanılgılarının bir kısmının giderildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimler: görsel materyal, kavram öğrenme, çizim temelli öğrenme, çizimlerle
değerlendirme
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THE EFFECT OF SCIENCE EDUCATION SUPPORTED BY DRAWINGS ON THE ACADEMIC
ACHIEVEMENT AND UNDERSTANDING OF VISUAL MATERIALS OF 8TH GRADE
STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL WAS INVESTIGATED
Abstract
A child tries to detect the universe in multiple ways. As soon as they open their eyes to the
world, lots of stimuli that are exposed begin to be processed in many ways in their mind
(Piaget, 1972). What if the students could show us this data? This research is based on the idea
that student drawings are “representative of the traces of ideas in the mind” (Brooks, 2009;
Solas and Wilson, 2017).In the research; the effect of Science Education supported by drawings
on the academic achievement and understanding of visual materials of 8th grade students in
secondary school was investigated. The Study Group was chosen as a neutral group with 25
experiments and 25 control groups among the students in a secondary school in Derik district
of Mardin. The mixed pattern was used in the research. Quantitative data collection tool
academic achievement test multiple choice questions and visual material comprehension test,
qualitative data collection tool, student drawings and open-ended questions were used.
Drawing activities are placed in 5E course plan.The drawings were evaluated by using the
phenomenological evaluation scale developed by Johnson and Reynolds (2005) in terms of
whether the students can use the concepts in the right place, misconceptions and gaps in the
content analysis method. Multiple choice questions in the academic achievement test, visual
material comprehension test data with SPSS 22.0 program applied chi-square analysis for
quantitative analysis of gender distributions. The t-test was used to examine the achievement
and visual materials comprehension test measurements according to groups and the t-test was
used to look at the difference between the pre and final tests. Correlation analysis was applied
to determine the relationship of applications with LGS success. As a result of the activities
carried out, it has been determined that the method of drawing to students improved the
academic success of the students and that some misconceptions have been resolved within the
framework of the answers and drawing measurements given to open-ended questions.
Keywords: visual materials, concept learning, drawing based learning, evaluation with
drawings
1.GİRİŞ
Öğrencilerle gerçekleştirilen geleneksel bir ders etkinliğinde kullanılan yöntem genellikle düz
anlatım diğer bir adıyla sunuş yöntemi olmaktadır. Öğretmenler tarafından sıkça kullanılan bu
yöntem ile öğrencilerle kurulan bağlantının diğer yöntemlere göre zayıf kaldığı söylenebilir.
Yapılan araştırmalar kurulan bağın zayıf olmasındaki sebepler arasında; öğrencinin diğer
yöntemlere göre daha pasif bir konumda tutulmasını göstermektedir (Saraç, 2017). Öğrenciler,
etkin hale getirildiğinde hem daha kalıcı öğrenmeler yaşarlar hem de öğrenme sorumluluğu
alırlar. Böyle bir eğitim; akışın öğretmenden öğrenciye tek yönlü kanaldan geçmesi değil, hem
öğretmenin hem de öğrencinin program içerisinde etkin olması, girişimlerini kolay ve özgürce
ortaya koyabilmeleri, sürece öğrencinin ve öğretmenin beraberce katılmasıyla mümkündür
(Bilhan, 1991). Geleneksel öğretim yöntemlerinden sunuş yöntemi ve diğer yöntemler
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karşılaştırıldığında yapılan araştırmalar, yalnızca sunuş yöntemi kullanılan derslerin belli bir
süre sonrasında öğrencilerde, dikkat dağınıklığına ve ders atmosferinden aralıklı kopmalar
yaşamalarına sebep olduğunu ortaya koymaktadır (Klein, Matkins ve Weaver, 1999). Sıklıkla
kullanılan ve yalnız anlatıcının zihni ile ses yoluyla bağlantı kurabilmeyi sağlayan sunuş tekniği
herhangi bir materyal kullanılmadan yapılan en basit ve alışılmış yöntemdir (Doğru ve
Aydoğdu, 2003). Yapılan araştırmalar ile öğrencilerin formal eğitimleri sona erdikten sonra
bilimden uzaklaştıkları görülmüştür. Bunun nedeni öğrencilerin eğitim hayatlarını sıkıcı
deneyimler olarak tanımlamaları ve eğitim hayatları boyunca aktif olma fırsatı bulamamış
olmalarıdır (Jee, Gentner ve diğerleri, 2014). Yaşamış oldukları öğrenilmiş çaresizlik durumu
temel problem çözme becerilerinin günlük hayatta kullanımını zorlaştırdığına araştırmalarda
değinilmiştir (Jee, Gentner ve diğerleri, 2014).
Fen derslerinde soyut kavramlar yoğun olarak bulunmakta bu durum öğrencilerin
öğrenmelerini zorlaştırmakta, motivasyonlarını düşürmektedir. Bu nedenle soyut kavramların
somut hale getirilmesi gerekmektedir. Çizimler de soyut kavramları görselleştirerek somut
hale getiren önemli öğrenme ve öğretim araçlarındandır. Öğrenci çizimleri değerlendirme
aracı olarak kullanılabilmesi açısından da önem teşkil etmektedir (Keogh ve Naylor, 2000;
Naylor, Downing ve Keogh, 2001; Stephenson ve Warwick, 2002)
Fen dersinde öğrenmelerin kalıcılığını sağlayan etkenlerden birisi bilimsel süreç becerileridir.
Bilimsel süreç becerileri, bilgiyi oluşturma problemi tanımlama ve çözme, sonuçları
yorumlama gibi süreçlerin yönetildiği becerilerdir. Kendi öğrenmesinden sorumlu her birey bu
becerileri gerçekleştirmek zorundadır. Bu yüzden fen eğitimi gibi gizem, keşfetme, yaratıcılık
ve merak duygusunun perçinlenmesi gereken disiplinlerde bilimsel süreç becerilerini
kullanmak kalıcı öğrenmelere olumlu yönde etkide bulunacaktır. Bilimsel süreç becerilerinin
çoğunun kullanıldığı etkinliklerle zihindeki şemalara ulaşmanın en kolay yolu öğrencilerin
aktif olabileceği etkinlikleri planlamaktır (Esler, 1977; Padilla ve Okey, 1984).Öğrencileri
aktifleştirmek adına kullanılan yöntemlerin arasında, öğrencilerin bilimsel bir konuyla ilgili
çizimler yapmaları da bulunmaktadır. Çizim yöntemi ile öğrencilerin kavramları düzgün,
yerinde kullanarak kavramlar arasında doğru bağlantılar kullanmaları beklenebilir (Johnson
ve Reynolds, 2005). Öğrenciler tarafından oluşturulan çizim ürünleriyle beraber; konunun kilit
noktalarını kavrayıp kavrayamadıkları, birbirine bağlı kavramları içeren kavranması nispeten
daha zor olan konuları ait görsel materyalleri algılama durumları incelenebilir (Jee, Genter ve
diğerleri, 2014).
1.1.Görsel Okur-Yazarlık
Görsel okuryazarlık, öğrencilerin hem eğitmenler tarafından sağlanan görsel sunumları
yorumlama hem de kendi başlarına görsel temsiller oluşturma becerisidir (Schönborn ve
Anderson, 2010). Yorumlama ve yaratma ayrı kategoriler değil, bir sürekliliğin uçlarını temsil
ederler. Sürekliliğin bir ucunda, öğrencilerden, eğitmen tarafından oluşturulan veya eğitmen

1541

tarafından seçilen bir modeli sınıfta veya ev ödevlerinde görmeleri ve yorumlamaları
istenebilir. Sürekliliğin diğer ucunda, öğrencilerden “boş bir sayfadan” başlayarak kendi
modellerini çizmeleri istenebilir. Bir uçtan diğer uca kadar olan tüm aralık öğrencinin ne
derece aktif olunduğunu gösterir. Quilin ve Thomas’a göre (2014) öğrencilerin kendi çizimleri
için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri durumunda öğrenmenin artabileceği söylenebilir
(önceki bilgi ve deneyime dayalı olarak kendi bilgilerini oluşturma).
Çizimler dışsal modeller yani yaratıcının zihninin dışında bulunan unsurlar olarak görülebilir
fakat araştırmalar içsel modeller ile dışsal modeller arasında yüksek oranda bağlantı olduğunu
ortaya koymaktadır (Johnson-Laird, 1980; Seel, 2003; Jonassen ve diğerleri, 2005). Beyin,
görsel bilgiyi; sözel bilgi gibi, hafıza ve öğrenme kapasitesini artıran diğer bilgileri şifrelemek
için bir öğrenme biçimi olarak kullanabilir (Chun ve Jiang, 1998; Guida ve Lavielle, 2014 akt.
Quillin ve Thomas, 2015). Bu durumda hem sözel hem de görsel bilgi kullanılarak yapılan
öğrenmeler, yalnızca sözel bilgi kullanılarak yapılan öğrenmelere göre öğrencinin öğrenme
stili ne olursa olsun avantajlı olacaktır (Pavio, 1986; Rohrer ve Pashler, 2012; Kirschner ve
Merriënboer, 2013).
Sözel ve görsel bilgilerin nasıl bir araya getirildiğini anlamak için Mayer’in (2009) ortaya
koymuş olduğu “Bilişsel Multimedya Öğrenim Kuramı” incelenmelidir. Bu kurama göre
öğrenciler 3 bilişsel görevi yerine getirerek çalışma belleğinde zihinsel model oluşturabilir.
Sunulan materyallerden ve önceki bilgilerden sözlü ve görsel unsurların seçilmesi, Sözel ve
görsel bilgilerin düzenlenmesi, Bu unsurları zihinsel bir modele entegre edilmesi (Mayer,
2009).Van Meter ve Garner, daha sonra; görsel bir modelin oluşabilmesi için bu bilişsel
görevlerin yerine getirilip ardından zihinsel model oluştuktan sonra görsel modellerin dışa
aktarılabileceği öngörüsüyle Mayer’in kuramını geliştirmişlerdir. Bu kuramın görsel temsili
Şekil 1’ de gösterilmiştir. Bu modelde, daireler sözel ve görsel bilgileri temsil etmektedir.
Çizimlerin, bu sözel ve görsel bilgilerin koordineli bir şekilde birleştikten sonra meydana
geldiğini görebilirsiniz (Van Meter ve Garner, 2005).

Şekil 1: Bilişsel Multimedya Öğrenim Kuramı (Van Meter ve Garner, 2005)
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Dışsal bir model oluşturmanın hem bir zihinsel model oluşturmak için iyi bir katalizör hem de
öğrenme sırasında bilişsel verimliliği iyileştirmenin bir yolu olduğu söylenebilir (Van Meter ve
Garner, 2005).
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, çizimlerle desteklenmiş fen eğitiminin 8.sınıf öğrencilerinin “Canlılar ve
Enerji İlişkileri” konusundaki akademik başarılarına ve görsel materyali anlamalarına etkisini
araştırmaktır.
1.3. Problem Cümlesi
Çizimlerle desteklenmiş fen eğitiminin 8.sınıf öğrencilerinin “Canlılar ve Enerji İlişkileri”
konusundaki akademik başarılarına ve görsel materyalleri anlamalarına etkisi var mıdır?
Sorusu araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır.
2.YÖNTEM
Çalışmada araştırma sürecinin derinlemesine incelenebilmesi açısından nicel yöntemle
beraber nitel yöntem kullanılarak veriler toplanmıştır, bu tür yöntemlere karma desen denir.
Nicel ve nitel yöntemler basit bir birleşimden ziyade birbirini destekleyen ve daha güçlü
cevaplar verilmesini sağlayan süreçleri kapsar (Creswell, 2003; Tashakkori ve Teddlie, 1998;
Johnson ve Onwuegbuzie, 2004).
Araştırmada çizim teknikleri 5E yöntemiyle beraber deney grubuna uygulanmıştır. Çalışma
nicel ve nitel boyutuyla ikili grup deneysel desen altında gerçekleştirilmiş olup araştırmanın
deneysel deseni tablo 1’ de gösterildiği gibidir.
Tablo 1: Araştırmanın Deneysel Deseni

Gruplar Grup
Oluşturma
DG
AUABT, ÇSABT
KG

AUABT, ÇSABT

DG: Deney Grubu
KG: Kontrol Grubu
AUABT: Açık Uçlu Akademik Başarı Testi
ÇSABT: Çoktan Seçmeli Akademik Başarı Testi
GAT: Görsel Materyalleri Anlama Testi
5EY: 5E Modeli ile Yapılan Ders Etkinlikleri
ÇYE: Çizim Yöntemi Etkinlikleri

Ön Test
AUABT, ÇSABT,
GAT
AUABT, ÇSABT,
GAT

Uygulama

Son Test

5EY, ÇYE

AUABT,
ÇSABT, GAT
AUABT,
ÇSABT, GAT

5EY
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2.1.Çalışma Grubu
Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mardin’in Derik ilçesinde bulunan bir devlet
okulunda okuyan, 8. sınıf 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler 25 kişilik
deney ve 25 kişilik kontrol grubuna ayrılmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
2.2.1. Akademik Başarı Testi
Akademik başarı testi hazırlanırken MEB tarafından yapılmış olan sınavlar, MEB
kazanım testleri ve ders kitaplarını kapsayan geniş taramalar yapılmış okuldaki zümre
öğretmenler kurulunun fikirleri alınarak, canlılar ve enerji ilişkileri konusunu içeren
20 soruluk test oluşturulmuştur. Oluşturulan akademik başarı testinde 13 adet çoktan
seçmeli soru, 5 adet doğru yanlış testi ve 6 adet açık uçlu soru yer almaktadır.
Çalışmada katılımcıların akademik başarı düzeylerini tespit etmek amacı ile Madde
Döngüleri ile ilgili 14 adet ifadenin güvenilirliğinin test edilmesi amacı ile Co. Alpha
analizi uygulanmıştır. Analiz sonuncunda Co. Alpha katsayısının deney grubu ön test
için 0,82, son test için 0,85 olduğu görülmüştür.
2.2.2.Görsel Materyalleri Anlama Testi ve Analizi
Çalışmada katılımcıların görsel materyalleri anlama düzeylerini tespit etmek amacı ile madde
döngüleri ile ilgili testin güvenilirliği Co. Alpha katsayısı 0,86 olarak tespit edilmiştir.
Güvenilirlik analizinin ardından yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır.
Faktör analizinde hesaplanan örneklem yeterlilik katsayısının (KMO) 0,85 olarak tespit
edilmiştir. Ayrıca faktör yapılarının anlamlılığının test edildiği Bartlet testi sonucuna göre
(p=0,01,p<0,05) elde edilen boyutlar yapısal olarak anlamlıdır. Elde edilen temel boyutlar
toplam varyansın deney grubu ön test için %59’u, son test için %57’sini, kontrol grubu ön test
%58’ni son test için %58’ni açıkladığı olduğu görülmüştür.
2.2.3. Öğrenci çizimlerini değerlendirme rubriği
Bireyler aynı dünyada ve ortamda yetişmesine rağmen, aynı olayları farklı şekilde anlamakta
ve yorumlamaktadır. Bireylerin kendilerini saran dünyanın çeşitli yönlerine ait bu farklı
kavrayışları karakterize etmeye çalışan bir grup İsveçli araştırmacı, çalışmalarında
“fenomenografik araştırma” olarak isimlendirilen bir yöntem kullanmışlardır (Çepni, 2007).
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Tablo 2: Fenomenolojik Değerlendirme Rubriği

Kategori
İçerik

Detay
ve
Sunum

2
-Tüm gerekli
kavramlar
gösterildi.
-Önemli ilişkiler
doğru tasvir edildi.
-Hiçbir kavramsal
hata ve yanlış
öğrenme yok.
-Eskiz ayrıntılı ve net
çizilmiş.

Puan
1
-Çoğu kavram ve
ilişkisi doğru.
-Bazı yönler eksik.
-Küçük kavramsal
hatalar ve yanlış
anlamalar var.
-Eskiz detay içermiyor
ama etiketli.
-Eskiz detay içermiyor
ve etiketsiz.

0
-Temel kavramlar
gösterilemedi.
-İlişkiler doğru tasvir
edilmemiş.
-Başlıca kavramlarda
hatalar ve yanlış
anlamalar var.
-Eskiz eksik ve
okunaklı değil.
-Eskizi yorumlamak
zor.

Görsel materyalleri değerlendirirken Marton’a ait olan fenomenolojik yaklaşımdan yola
çıkarak oluşturulan, Johnson ve Reynolds’a ait olan çizim değerlendirme rubriği kullanılmıştır.
2.3. Araştırmanın Uygulaması
Araştırma basamakları, daha kolay izlenebilmesi için Şekil 2’de uygulama basamakları şeması
şeklinde gösterilmiştir.
Şekil 2: Araştırma Uygulama Basamakları Şeması
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2.4. Öğrenci Çizimlerini Değerlendirme Örnekleri
Çizimlerin değerlendirmesinde en önemli unsur çizimlerin taşıması gereken temel kriterlerdir.
Fenomenolojik değerlendirme ölçeğine göre çizimlerde bulunması gereken özellikler içerik,
detay ve sunum olarak değerlendirilmiştir.
1-İçerik: İçerik altında bulunması gereken kriterler Tablo 5’te gösterilmiştir. Öğrenciler içerik
olarak tam kriterli çizimler gerçekleştirdiklerinde her bir kriterden 2 puan almaktadırlar.
Tablo 5’te çizimde bulunması gereken kriterler karşılığında öğrencinin alacağı puanla beraber
özetlenmiştir. İçerik konusunda tam puan alan öğrenci 8 puan alacak şekilde planlama
yapılmıştır. Bu kriter değerlendirilirken “Öğrencilerden çizimlerinde kullanmaları beklenilen
kavramlar gösterildi mi, kavramlar yanılgılar içeriyor mu, kavramlar arasındaki ilişkiler doğru
mu tasvir edildi? “gibi özellikler dikkate alınır.
2- Detay ve Sunum: Öğrenciler eskizleri ayrıntılı olarak net çizdikleri takdirde detay ve
sunum kriterlerinden 2 puan almışlardır. Öğrenciler beklenen kriterlerin tamamını eksiksiz
olarak karşıladıklarında çizimden alacakları toplam puan detay ve sunumla beraber 10 olarak
planlanmıştır.
3.BULGULAR
Bu bölümde çizimlerle desteklenmiş eğitimin öğrencilerin akademik başarısına ve görsel
materyalleri anlamalarına etkisine ait bulgular tablolar ve grafikler halinde verilmiştir.
3.1. Akademik Başarı Testine Ait Bulguların Deney ve Kontrol Gruplarına Göre
Değerlendirilmesi
Akademik başarı testinden elde edilen ön test sonuçları tablo 3’de gösterilmiş olup. Deney ve
kontrol grubunun birbirinden anlamlı düzeyde farklı sonuçlar almadığı görülmüştür.
Akademik başarı testi sonuçları deney ve kontrol gruplarının ön test uygulamalarına göre
benzer düzeydedir (t=0,31, -p=0,76, p>0,05).
Açık uçlu sorulara verilen ön test yanıtları deney ve kontrol grubu açısından benzer
düzeydedir (t=0,91, -p=0,37, p>0,05). Akademik başarı testi ve açık uçlu soruların ortalamaları
kullanılarak genel başarı sonuçları elde edilmiştir. Genel başarının ön test olarak uygulandığı
deney ve kontrol grubuna ait veriler tablo 8’de ortaya koyulmuştur.
Genel başarı deney ve kontrol grubuna göre ön test düzeyinde benzer düzeydedir (t=0,57, p=0,57, p>0,05). Verilerden yola çıkarak deney ve kontrol grubunun uygulamanın başında
benzer başarıya sahip olduğu söylenebilir.

Tablo 3: Çizimlerin Akademik Başarıya Etkisine Ait Bulgular

1546

Grup

Grup

n

Ortalama

s.s.

t

p

Akademik Başarı Testi Ön Test

Kontrol

25

0,56

0,22

0,31

0,76

Açık Uçlu Sorular Ön Test

Deney
Kontrol

25
25

0,43
0,49

0,25
0,32

0,91

0,37

Genel Başarı Ön test

Deney
Kontrol

25
25

0,48
0,54

0,30
0,23

0,57

0,57

Akademik Başarı Testi Son Test

Deney
Kontrol

25
25

0,45
0,40

0,25
0,22

-2,47

0,01*

Açık Uçlu Sorular Son Test

Deney
Kontrol

25
25

0,58
0,42

0,22
0,28

-2,68

0,01*

Genel Başarı Son Test

Deney
Kontrol

25
25

0,57
0,41

0,30
0,21

-2,60

0,01*

Deney

25

0,58

0,23

*Anlamlı fark

Uygulanan akademik başarı testinin son test ölçümleri deney ve kontrol gruplarına göre
incelenmiştir. Çalışmada akademik başarı son test ölçümlerinin deney ve kontrol gruplarına
göre istatistiksel olarak farklı olduğu tespit edilmiştir. Farkın sebebi deney grubu ölçümlerinin
kontrol grubuna göre daha yüksek olmasından kaynaklandığı görülmüştür (t=-2,47, p=0,01,
p<0,05).
Çalışmada açık uçlu soruların son test ölçümlerinin deney ve kontrol gruplarına göre
istatistiksel olarak farklı olduğu, farkın sebebi deney grubu ölçümlerinin kontrol grubuna göre
daha yüksek olmasından kaynaklandığı (t=-2,68, p=0,01, p<0,05), son test ölçümlerinin deney
ve kontrol gruplarına göre istatistiksel olarak farklı olduğu tespit edilmiştir. Farkın sebebi
deney grubu ölçümlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olmasından kaynaklandığı
görülmüştür (t=-2,60, p=0,01, p<0,05).
3.2. Deney ve Kontrol Grubunun Açık Uçlu Sorulara Göre Ön Test ve Son Test
Bulgularının Karşılaştırması
Deney ve Kontrol grubunun deney grubuna uygulama yapılmadan sonraki veriler tablo 4’de
verildiği gibi olup deney ve kontrol grubunun son testlerinde anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır.Deney ve kontrol grubunun uygulamadan önce testlere vermiş oldukları
yanıtlar içerisinde kodlara uygun olanlar yani kabul edilebilir olanlar işaretlendiğinde yakın
değerlere ulaşılmıştır. Deney grubu ön test kod sayısı 46, kontrol grubu ön test kod sayısı 47
olarak belirlenmiştir. Yani Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Akademik başarı testi ön test
sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
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Tablo 4: Son Test ve Ön Test Sonuçlarının Deney ve Kontrol Gruplarına Göre Dağılımı

Gruplar

Ön
test

15.
Açık
uçlu
soru

16.
Açık
uçlu
soru

17.
Açık
uçlu
soru

18.
Açık
uçlu
soru

19.
Açık
uçlu
soru

20.
Açık
uçlu
soru

Kullanılan
toplam kod
sayısı

11

5

11

0

13

6

46

31

28

40

33

45

36

213

13

4

12

0

10

8

47

19

17

25

22

26

26

135

Deney
Grubu
Son
test
Ön
test
Kontrol
Grubu
Son
Test

Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları incelendiğinde 46 defa doğru kod
kullanılan öğrenciler son testte 213 defa doğru kod kullanmışlar ve ön testte hiç doğru yanıt
vermeyen öğrencilerin doğru yanıtlar verdiği görülmüştür. Kontrol grubu öğrencilerine
yapılmış olan ön testte kullanılan doğru kod sayısı 47 iken son testlerinde kullandıkları doğru
kod sayısı 135 olarak sayılmıştır. Ön test ve son test sonuçlarına bakılarak öğrencilerin
akademik başarı testinin açık uçlu sorularına vermiş oldukları yanıtların içerisinde daha doğru
kavramlar kullanmış oldukları mevcut eğitim programının etkisiyle gerçekleşmiş olduğu
düşünülmüştür. Çizim yöntemi kullanılarak yapılan eğitim programının, mevcut eğitim
programına göre öğrencilerin daha doğru kodlar kullanmasına yarar sağladığı yapılan açık
uçlu sorularla ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
3.3. Öğrenci Çizimlerine Ait Değerlendirme Bulguları
Fenomenolojik değerlendirme ölçeğine göre çizimlerde bulunması gereken özellikler iki alt
boyut altında toplanmıştır; Bunlardan ilki daha önce de bahsedildiği gibi içerik’tir. İkinci alt
boyut ise detay ve sunum’dur. Tablo 5, bu kriterleri taşıyan ve kriterleri taşıması açısından
yetersiz görülen çizimlere yer verişmiştir. Tablo 5’de görüldüğü gibi içerik açısından tüm
özellikleri taşıyan çizimlerde kullanılması gereken kavramlar açık bir şekilde gösterilip
kavramlar arası ilişkiler doğru şekilde kurulmuştur. Öğrencilerin çizimlerinde anlatmak
istedikleri olaylar açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır. Örnek olaydaki problemler doğru
şekilde anlaşılmış ve doğru şekilde tasvir edilmiştir.
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Deney grubu öğrencilerinin yapmış oldukları çizimler iki alt boyutta değerlendirdikten sonra
aldıkları puanlara göre gruplandırılmışlardır.

Tablo 5: Öğrenci Çizimlerinin Alt Boyutlar Çerçevesinde İncelemesi

Konu

İçerik, Detay ve Sunum Açısından
Tam Çizim Örnekleri

İçerik, Detay ve Sunum Bakımından Eksik
Çizim

Fotosentez ve
solunum
arasındaki İlişki

Karbon döngüsü

Su Döngüsü
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Azot Döngüsü

Ozon Tabakası

4. TARTIŞMA, SONUÇ
4.1. Akademik Başarı Testi Sonuçları ve Tartışma
Akademik başarı testinde bulunan açık uçlu sorular, doğru yanlış testi ve çoktan seçmeli
soruların deney ve kontrol son test bulguları arasında anlamlı farklar olduğu uygulama
sonucunda ortaya koyulmuştur. Bu sonuçtan yola çıkılarak öğrencilerle yapılan çizim
etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Ainsworth, Prain ve Tytler’da (2011) yapmış oldukları araştırmada çizim tekniği kullanarak
öğrenci becerilerini geliştirmeyi hedeflemişler ve çizim etkinliklerinin öğrencilerin kavram
öğrenmelerinde olumlu yönde etkilerde bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Bu araştırmada da
akademik başarı testinin çoktan seçmeli sorularında ortaya çıkan bu anlamlı farkın sebebi
deney grubu öğrencilerinin çizim etkinliklerini gerçekleştirirken belirlenen ve anlatılan
konuya ait kavramları zihinlerinde tekrar canlandırma zorunluluğu yaşamaları (Athey, 1990)
ve bunun sonucunda kontrol grubu öğrencilerinden daha farklı zihinsel süreçlere maruz
kalmalarından kaynaklanabilir (Ainsworth, Prain ve Tytler, 2011).Deney grubundaki
öğrenciler doğa olaylarını zihinlerinde canlandırırken anlatıcıdan farklı kendi şemalarını
oluşturmak durumunda kalmış aynı zamanda hayal güçlerini kullanmaları
gerekmiştir(Podolefsky ve Finkelstein, 2007).
4.2. Görsel Materyalleri Anlama Testi Sonuçları ve Tartışma
Johnson ve Reynolds, 2015’te görsel unsurlar kullanarak öğrencileri bir konu hakkında
düşünmeye teşvik etmek ve bir konudaki ana fikirleri bulmalarını sağlamak için jeolojide
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öğrenci çizimlerinin kullanılabileceğini ileri sunmuşlardır ve başarılı olmuşlardır. Araştırmada
kullanılan görsel materyalleri anlama testinin amacı da öğrencilerin görsel anlama düzeylerini
belirlemek ve çizim etkinliklerinin bu bağlamda etkisini incelemektir. Fakat deney ve kontrol
grubuna ait son test sonuçlarında anlamlı bir fark görülememiştir. Bunun nedeni öğrencilere
yapılan uygulamanın kısa bir uygulama süreci içeriyor olması dolayısıyla öğrenmelerin
kavrama düzeyinde kalmış olabileceğinden kaynaklanabilir. Uygulama süresi artırıldığında
daha anlamlı farkların elde edilebileceği düşünülmektedir. Çizim etkinlikleri sırasında
araştırmacı öğrencilerin yaptıkları çizimleri yorumlamalarını istediğinde öğrencilerin sözel
ifadeleri konunun temel kavramlarını doğru şekilde içeriyor olmasına rağmen, görsel
materyalleri anlama testindeki becerileri okuma yazma oranlarının düşüklüğü sebebiyle
okuduğunu anlama ve gördüğünü akademik olarak yorumlama konusunda yetersiz
kalmaktadırlar.
Ayrıca öğrencilerin görsel materyalleri anlama testi sonuçlarında ön testlerine oranla artış
görülmüştür. Uygulama yapılan deney grubundaki ön test, son test sonucu farkı kontrol
grubundaki ön test, son test sonuçları farkından daha fazladır. Bu sonuçlar ışığında çizim
etkinliklerinin deney grubu lehinde görsel materyalleri anlama düzeylerinde olumlu sonuçlar
ortaya çıkardığı söylenebilir.
4.3. Çizim Etkinlikleri Sırasında Yapılan Sonuç, Gözlemler Ve Tartışma
Çizim etkinliklerini gerçekleştiren deney grubuna ait öğrencilerin çizimlerinin
değerlendirmeleri sonucunda kavram yanılgıları, yanlış öğrenmeleri tespit edilmiştir ve bu
kavram yanılgılarının ortadan kaldırılabilmesi için yeniden çizim etkinlikleri kullanılmıştır.
Yapılan araştırmalar, anlaşıldı zannedilen konularda bazen yanlış kavramlar ve kavramlar
arası ilişkiler kurulabileceğini ortaya koymuştur. Benzer çalışmalarda da çizim etkinliklerinin
kavram yanılgılarının tespit ve giderilmesinde kullanılabileceği yer almaktadır (Goel, 1995;
Heiser ve Tversky, 2002; Suwa ve Tversky, 1997; Vosniadou ve Brewer, 1992).
Belirlenen grupta okuma yazma bilmeyen öğrencilerin bulunduğu ve bu öğrencilerin test
sonuçları yanlış kabul edildiği araştırmanın kabullerinde belirtilmiştir. Fakat araştırmacı
gözlemleri sırasında daha önce yazıyla ifade olanağı bulamamış olan bu öğrencilerin ilk defa
bir konuyu çizimlerle ifade edebildiklerini görmüştür. Çizim etkinlikleri, elektriğin ve akıllı
tahtanın olmadığı köy okullarında öğrencileri aktif kılmanın sunuş yöntemiyle mümkün
olmadığı durumlarda öğrencilere sınıf ve ders içinde uygulama, aktifleşme imk}nı
verebilmektedir. Y. Rotbain, G. Marbach-Ad ve R. Stavy ‘de (2005) yapmış oldukları çalışmada
fiziksel olarak handikaplı eğitim ortamlarında çizim yönteminin kullanılabileceğini ortaya
koymuşlardır.
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ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMSAL ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN
BAŞARISI VE TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ
Ezgi USTA*
Duygu GÜR ERDOĞAN**
Subhan EKŞİOĞLU***
ÖZET
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin öğrencilerin
başarısı ve tutumu üzerindeki etkilerini incelemektir.Bu amaca uygun olarak araştırmanın
problemi “Ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin öğrencilerin başarısı ve
tutumu üzerindeki etkisi nedir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol
gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.Bu çalışmada gruplara,öğrencilerin işlemsel ve
kavramsal bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 6’sı işlemsel 6’sı kavramsal olmak üzere
toplam 12 sorudan oluşan iki aşamalı çoktan seçmeli başarı testi ve matematik dersine karşı
tutumunu incelemek amacıyla hazırlanmış 20 maddelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre son test karşılaştırılmasında gruplar arasında işlemsel bilgi düzeyi
üzerine anlamlı bir fark bulunmazken, kavramsal bilgi düzeyi üzerine deney grubu lehine
farklılık bulunmaktadır.Ayrıca yine son test karşılaştırılmasında grupların matematiğe yönelik
tutumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi,kavramsal öğrenme,matematiğe yönelik tutum

THE EFFECT OF CONCEPTUAL LEARNING ON THE SUCCESS AND ATTITUDE OF STUDENTS
IN THE SECONDARY MATHEMATICS TEACHING
Abstract
The aim of this study is to examine the effects of conceptual learning on the success and
attitude of students in secondary school mathematics education. Inthis research, quasiexperimental design with pre-test-post-test control grouphas been used. In this study, 20-item
attitude scale which was prepared to examine the students' attitude towards mathematics
course and two-stage multiple-choice achievement testconsisting of 12 questions, 6 of which
are operational and 6 conceptual, were applied to groups to determine operational and
conceptual knowledge levels. According to the findings, there was no significant difference
between pre-test scores of the experimental group and the control group students about the
operational-conceptual knowledge level and their attitudes towards mathematics. There is no
significant difference between the groups in terms of conceptual knowledge level in favor of
the experimental group. Also, there is no significant difference between the groups' attitudes
towards mathematics.
Keywords: Teaching mathematics, conceptual learning, attitude towards mathematics

*

YL Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ustaezgi9@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi,Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, dgur@sakarya.edu.tr
***
Dr. Öğr. Üyesi,Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, eksioglu@sakarya.edu.tr
**

1556

1. GİRİŞ
Bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey,
toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli
olan çözümleyebilme,iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız
düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi
kaçınılmazdır(Kaya, 2015).En genel anlamıyla matematik; “aritmetik, cebir, geometri gibi sayı
ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı” dır(TDK,
2006).
21. yüzyıl teknoloji çağında bilginin önemi hızla artmakta, bunabağlı olarak “bilgi” kavramı ve
“bilim” anlayışı da değişmekte, teknolojiilerlemekte, demokrasi ve yönetim kavramları
farklılaşmakta, tüm bu değişimlereayak uydurabilmek için toplumların bireylerinden beklediği
becerilerde değişmektedir(MEB, 2009).Bu beklentiler doğrultusunda bireylerinyetişebilmesi
için son yıllarda matematik eğitimine bakış açılarında önemlideğişiklikler olmuştur. Artık
matematik eğitimi, yalnızca matematikbilen değil, sahip olduğu bilgiyi uygulayan(Soylu ve
Aydın,2006:84), matematiksel kavramlara sahip olan,problem çözme becerilerini kazanan,
matematikte kendine güven duyan,matematiğe karşı olumlu tutuma sahip olan insanlar
yetiştirmeyi hedeflemektedir (Yenilmez,2009:209).Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan yeni
ortaokul matematik dersi öğretim programı öğrenciyi merkeze alan ve kavramsal anlamayı
önemseyen bir bakış açısına sahiptir. Yeni öğretim programında matematiksel kavramların
içselleştirilmesi, anlaşılması ve yapılandırılması önemlidir(MEB,2017).
Kavram öğretimi ve öğreniminin, eğitim açısından önemi büyüktür.Kavram,sözcük olarak,“Bir
nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır”(TDK,2006).Eşitlik, en büyük
ortak bölen, en küçük ortak kat,üçgen,benzerlik,üslü sayı vb. birer matematiksel kavramdır.
Kavram öğrenme, Ülgen’e (2001) göre; “Uyaranları belli kategorilere ayırarak, zihinde bilgiler
oluşturmaktır.” İnsanların ürettiği bu kavramlar dünyayı anlamaya ve onunla bütünleşmeye
yarayan, sonuçta insanlar arası iletişimi sağlayan ve ilkeler geliştirmeye temel olan bir çeşit
bilgi formudur (Köksal,2006:474). Kavram bilgisinin tam olarak kazandırılabilmesi için, konu
ile ilgili tanımlar, özellikler eksiksiz ve doğru olarak verilmeli,ayrıca bir kavram öğretilirken o
kavramın ne olduğunun yanı sıra ne olmadığı da verilmelidir. Bu durum çocuğun zihninde, o
kavramın ne olduğunun ya da neler olamayacağının netleşmesinde yardımcı olur(Küçük ve
Demir,2009:99). Matematiksel kavramların öğrenimi sürecinde öğrencilerin düşüncelerini
ifade edebilmeleri için öğretmenlerin yönlendirmeleri gerekli ve önemlidir. Aksi halde
matematiksel kavramlar tam olarak kazandırılamayabilir. Kavramlar tam olarak
kazandırılmadan problem çözmek ya da uygulama çalışmaları yaptırmak, ezbere dayalı bir
öğrenme ortamına yol açar(Küçük ve Demir,2009:99). Her bilim dalının kendi amaçları
doğrultusunda kendine has bir öğretim şekli vardır.Matematiğin yapısına uygun bir öğretim
öğrencilerin;
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●

Matematikle ilgili kavramları anlamalarına (Conceptualknowledge of mathematics)

●

Matematikle ilgili işlemleri anlamalarına (Proceduralknowledge of mathematics)

●

Kavram ve işlemler arasındaki ilişkiyi (Connections of between conceptual and
procedural knowledge) kurmalarına yönelik olmalıdır(Van de Wella,1989,Akt:Soylu ve
Aydın,2006:86).

Matematiksel bilgiler duyular yolu ile alınanın ötesinde akıl yürütme sonucu mantıksal
zincirler şeklinde oluşturulur(Olgun ve Toluk,2007,Akt:Ergül,2014:36). Skemp’e göre
matematiksel bilgi, işlemsel ve kavramsal bilgi olmak üzere iki türe ayrılır.İşlemsel
bilgi,matematik sembollerini ve gösterimlerini tanıma, kural ve formülleri bilme, verilen bir
problemi işlem basamaklarına uygun biçimde çözebilme gibi becerileri gerektiren kavramaya
dayanmayan tamamen mekanik bir bilgidir(Birgin ve Gürbüz,2009:531).Kavramsal bilgi ise
matematiksel kavramları, işlemleri ve aralarındaki ilişkileri anlamak şeklinde
açıklanmıştır(Kilpatrick, Swaffordve Findell,2001,Akt:Özyıldırım-GümüşveUmay,2018:376).
Matematikte işlemsel ve kavramsal bilgi birbirinden ayrı gibi düşünülse de temelde birbirini
tamamlayan bağımlı iki bileşendir. Bu nedenle öğrencilerin işlemsel ve kavramsal bilgilerinin
dengelenebildiği bir matematik bilgisine sahip olmaları gerekir,ancak böyle bir matematik
bilgisinin, kavramları ve kavramlar arası ilişkileri özümsemede, kalıcı ve işlevsel bilgiyi
yapılandırmada ve yeni ilişkileri keşfetmede etkili olduğu bilinmektedir(Birgin ve
Gürbüz,2009:531). Kavramsal öğrenmede,kavram ve işlem bilgisine dengeli bir şekilde önem
verilerek her iki tür bilgi de kullanılır.Dolayısıyla, işlem ve kavram bilgisini ayıran kesin bir
çizgi yoktur(Baki ve Kartal,2004:29). Bunun için kavramsal öğrenme yaklaşımı matematiği
birbirine bağlı kavramlar ve düşünceler ağı olarak görür ve matematiksel kavramların ve
düşüncelerin dışarıdan kopya edilmesi yerine öğrencinin bizzat kendisinin yapısallaştırmasını
önerir(Bell ve Baki,1997,Akt:Baki ve Kartal,2004:29). İşlemsel bilgi ezberlenerek
öğrenilebilinirken, kavramsal bilgi anlamayı gerektirir.Bu nedenle, kavramsal bilginin
edinilmesi daha uzun süre alır ve daha karmaşık süreçler içerir.Kavramsal bilgiden yoksun
işlemsel bilgiler matematik öğretiminin özüne terstir (Ersoy,2002,Akt:Delice ve
Sevimli,2010:583). Kavramsal öğrenmede öğrenci, problem çözmede ve matematiksel bilgi
üretmede kendi yaratıcılığını, sezgilerini ve yeteneklerini verimli bir şekilde kullanabilen bir
problem çözücüdür (Baki ve Kartal,2004:29). Kavramsal öğrenmenin öğrenciye olan bu bakış
açısı öğrencinin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesine sebep olur.
Matematiği öğrenmek zihni sadece hazır bilgiyle doldurmak değildir. O bilgiyi kendi
düşüncelerinizi ortaya çıkaracak şekilde ve problem çözmede kullanmaktır(Baki ve
Kartal,2004:30).İşte bunu sağlayan kavramsal öğrenme, mevcut sistemde sıklıkla görülmese
de matematiği ve feni daha iyi anlamanın bir yoludur(Baki ve Kartal,2004).
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Bireyler genellikle çevrelerinde oluşan olaylara belirli anlamlar yüklerler. Bu anlamları
kazanılmış bireysel deneyimler olarak yansıtırlar. Bu deneyimler sonucunda inançlar ve
yaklaşımlar şekillenir. Bu inanç ve yaklaşımlar tutum olarak adlandırılır(Yenilmez ve
Özabacı,2003:132).Başarı ve tutum arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik olarak yapılan
araştırmalarda tutumun başarıyı, başarının da tutumu etkilediğini göstermiştir(Neale,
1969,Akt:Küçük,Kahraman ve İşleyen,2013:179).
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin
öğrencilerin başarısı ve tutumu üzerindeki etkilerini incelemektir.Bu amaca uygun olarak
araştırmanın problemi “Ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin öğrencilerin
başarısı ve tutumu üzerindeki etkisi nedir?” şeklinde belirlenmiştir.
Bu araştırma problemine uygun olarak altı tane alt problem belirtilmiştir:
1. Kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen öğrencilerin işlemsel bilgi ve
kavramsal bilgi düzeylerinin ön test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
2. Kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen öğrencilerin Matematik
Tutum Ölçeğinin alt boyutlarının ön test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
3. Kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen öğrencilerin işlemsel bilgi ve
kavramsal bilgi düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık var
mıdır?
4. Kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen öğrencilerin Matematik
Tutum Ölçeğinin alt boyutlarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı
farklılık var mıdır?
5. Kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen öğrencilerin işlemsel bilgi ve
kavramsal bilgi düzeylerinin son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
6. Kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen öğrencilerin Matematik
Tutum Ölçeğinin alt boyutlarının son test puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
2. YÖNTEM
Ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin öğrencilerin başarısı ve tutumu
üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada ön test-son test kontrol gruplu
yarı deneysel desen kullanılmıştır. Ön test-son test karşılaştırma gruplu desen, katılımcıların
deneysel araştırmanın öncesinde ve sonrasında, bağımlı değişken ile ilgili ölçüme tabi
tutulmasıdır (Karasar, 2016). Bu modelde katılımcılar, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır. Deney grubunda kavramsal öğretim uygulanırken,kontrol grubuna
işlemsel bilgilerle ders işlenmiştir.
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2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanının çalışma grubu olarak Sakarya ili Akyazı ilçesinde bulunan bir ortaokulda 20172018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Uygulamaya
başlamadan önce, bilgi seviyeleri birbirine yakın iki sınıfın seçimi için çalışma
yapılmıştır.Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri hakkında öğrencilerin bilişsel
ve duyuşsal olarak yakın seviyede olması için okul idaresinin, ders öğretmenlerinin ve rehber
öğretmenin görüşleri alınmıştır. Seviyeleri yakın olduğu belirlenen yedinci sınıfların altıncı
sınıf sene sonu not ortalamaları karşılaştırılmış ve ortalamaların birbirine yakın olduğu
görülmüştür. Buna göre araştırmaya yedinci sınıflarda öğrenim gören tüm sınıflar dahil
edilmiştir. İlgili okulda bulunan 3 sınıfın bir tanesi deney grubu, diğeri birinci kontrol grubu,
kalan son sınıf ise ikinci kontrol grubu olarak ele alınmıştır. Çalışmaya deney grubundan 18,
birinci kontrol grubundan 16 ve ikinci kontrol grubundan 11 öğrenci olmak üzere toplam 45
öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında ise
öğrencilerin 23’ü kız 22’si erkektir. Bu cinsiyet açısından da çalışma grubunun birbirine yakın
olduğunu göstermektedir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veriler,kavramsal öğrenmenin öğrencilerin başarısı üzerine etkisini araştırmak
amacıyla hazırlanmış yedinci sınıf “Rasyonel Sayılar” ünitesinin kazanımlarını kapsayan
“Rasyonel Sayılar Başarı Testi(RSBT)” ve öğrencilerin matematik dersine karşı tutumunu
incelemek amacıyla hazırlanmış “Matematik Tutum Ölçeği (MTO)” yardımıyla toplanmıştır.
Veri toplama aracı olarak kullanılan “Rasyonel Sayılar Başarı Testi”rasyonel sayılar konusunda
öğrencilerin işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla altısı işlemsel altısı
kavramsal olmak üzere toplam 12 sorudan oluşan iki aşamalı çoktan seçmeli bir test olarak
Birgin ve Gürbüz (2009) tarafından geliştirilmiştir. Testte rasyonel sayılara ilişkin denklik,
toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve sıralama işlemini içeren birer soru yer almaktadır.Testte
öğrencilerin doğru cevapladıkları her soruya 1 puan,yanlış cevapladıkları ya da boş bıraktıkları
her soruya ise sıfır 0 puan verilmiştir.Erol (1989) tarafından geliştirilen ve Nazlıçiçek ve Erktin
(2002) tarafından kısaltılan “Matematik Tutum Ölçeği (MTO)”, 5 cevap seçeneği bulunan 20
maddeden oluşmuştur. Bu seçenekler “asla”dan “her zaman”a 1’den 5'e kadar
derecelendirilmiştir. Bunun yanı sıra, tekdüze bir cevaplama sırasını önlemek için, maddelerin
8 tanesi olumsuz, diğerleri de olumlu ifadeler içermektedir.
2.3. Verilerin Analizi
Verilerin analizi araştırma problemleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup betimsel
istatistiklerden ve parametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. Merkezi Limit Teoremi’nin
30 ve 30’un üstünde yer alan gruplarda normal dağılım gösterir varsayımı ve buna bağlı olarak
deneysel desende yer alan birinci kontrol, ikinci kontrol ve deney grubunda yer alan öğrenci
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sayılarının her birinin 30’dan az olmasından dolayı verilerin analizinde parametrik olmayan
yöntemler kullanılmıştır (Armutlulu, 2008; Can, 2014; Privitera, 2015).Bu bağlamda
araştırmanın birinci, ikinci, beşinci ve altıncı araştırma problemlerinde ilişkisiz ikiden fazla
örneklemi karşılaştırma amacıyla Kruskal-Wallis testi kullanılırken üçüncü ve dördüncü
araştırma problemlerinde ilişkili iki örneklemi karşılaştırmak amacıyla Wilcoxon testi
kullanılmıştır. Bunun dışında, yapılan Kruskal-Wallis testinde anlamlı çıkan sonuçlarda
grupları karşılaştırmak amacıyla çoklu karşılaştırmalar ve Mann-Whitney-U testi
kullanılmıştır. Verilerin analizinde sosyal bilimlerde istatistik paket programından
yararlanılmıştır.
3.BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın problemleriyle ilgili bulgular sırasıyla gerekli tablolar ve açıklamalar
ile sunulmuştur.
Birinci araştırma problemi kapsamında deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin uygulama
öncesinde rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerine ait betimsel
istatistikler Tablo1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Ön Test İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzey Puanlarının Gruplara Göre Betimsel
İstatistikleri
Gruplar

İşlemsel Bilgi

Kavramsal Bilgi

Art. Ort.

Std. Sapma

Art. Ort.

Std. Sapma

1. Kontrol

2.688

1.621

1.188

1.167

2. Kontrol

2.727

1.679

1.727

1.191

Deney

3.722

1.602

2.056

1.259

Tablo 1 incelendiğinde ön test açısından hem işlemsel hem de kavramsalbilgi düzeyleri
açısından deney grubundaki öğrencilerin aritmetik ortalamalarının her iki kontrol grubundaki
öğrencilerin aritmetik ortalamalarından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu yüzden
öğrencilerin ön test sonuçlarına göre işlemsel ve kavramsal düzeylerinin deney ve kontrol
gruplarında farklı olup olmadığını test etmek amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Tablo
2’de Kruskal-Wallis testi sonuçları sunulmuştur.
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Tablo 2.Ön Test İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzey Puanlarının Gruplara Göre KruskalWallis testi sonuçları

İşlemsel
Bilgi

Kavramsal
Bilgi

Gruplar

N

Sıra Ort.

sd

χ2

p

1. Kontrol

16

19.94

2

3.103

0.212

2. Kontrol

11

20.73

Deney

18

27.11

1. Kontrol

16

17.88

2

4.352

0.113

2. Kontrol

11

24.00

Deney

18

26.94

p<0.05
Tablo 2’ye göre gruplar arasında ön test işlemsel bilgi (χ2(2)= 3.103, p>0.05) ve kavramsal bilgi
(χ2(2) = 4.352, p>0.05) açısından anlamlı farklılıkyoktur. Buna göre rasyonel sayılar konusunda
hem işlemsel hem de kavramsal bilgi açısından ön test sonuçlarına göre tüm grupların
birbirine eş değer olduğu söylenebilir.
İkinci araştırma problemi kapsamında deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin uygulama
öncesinde MTO’nun alt boyutları olan Matematiğin Yararı, Algılanan Matematik Başarı Düzeyi
ve Matematik Derslerine Karşı Olan İlgiye ait betimsel istatistikler Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3. Ön Test Matematik Tutum Ölçeği Alt Boyutları Puanlarının Gruplara Göre
Betimsel İstatistikleri
Gruplar

Matematiğin
Yararı

Algılanan
Matematik Başarı
Düzeyi

Matematik
Derslerine Karşı
Olan İlgi

Art.
Ort.

Std.
Sapma

Art. Ort.

Std.
Sapma

Art. Ort.

Std.
Sapma

1.Kontrol

20.315

3.683

24.313

4.127

33.875

9.528

2.Kontrol

20.455

5.087

21.818

6.338

34.546

7.967

Deney

21.500

2.503

23.833

4.768

37.889

5.433
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Tablo 3’e göre ön test puanları açısından Matematik Yararı ve Matematik Derslerine Karşı Olan
İlgi boyutlarında deney grubu aritmetik ortalamasının her iki kontrol grubunun aritmetik
ortalamasından fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Algılanan Matematik Başarı
Düzeyi boyutunda ise birinci kontrol grubunun aritmetik ortalamasının deney ve ikinci kontrol
grubundan fazla olduğu görülmektedir. Betimsel istatistiklerde ortaya çıkan bu durumun
öğrencilerin ön test sonuçlarına göre MTO’nun alt boyutlarında deney ve kontrol grupları
arasında farklı olup olmadığını test etmek amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Tablo 4’de
Kruskal-Wallis testi sonuçları sunulmuştur.
Tablo 4.Ön Test Matematik Tutum Ölçeği Alt Boyutları Puanlarının Gruplara Göre
Kruskal-Wallis testi sonuçları

Matematiğin
Yararı

Algılanan
Matematik
Başarı Düzeyi
Matematik
Derslerine
Karşı Olan İlgi

Gruplar

N

Sıra
Ort.

sd

χ2

p

1. Kontrol

16

21.06

2

0.555

0.758

2. Kontrol

11

24.32

Deney

18

23.92

1. Kontrol

16

24.75

2. Kontrol

11

19.91

Deney

18

23.33

1. Kontrol

16

20.59

2. Kontrol

11

20.77

Deney

18

26.50
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2

0.913

0.634

2

2.151

0.341

p<0.05
Tablo 4 incelendiğinde gruplar arasında Matematiğin Yararı (χ2(2) = 0.555, p>0.05), Algılanan
Matematik Başarı Düzeyi (χ2(2) = 0.913, p>0.05) ve Matematik Derslerine Karşı Olan İlgi (χ2(2) =
2.151, p>0.05) boyutlarında anlamlı farklılık yoktur. Buna göre MTO’nun alt boyutları
açısından ön test puanlarına göre tüm grupların birbirine eş değer olduğu söylenebilir.
Üçüncü araştırma problemi kapsamında kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen
öğrencilerin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerine ait ön test
ve son test puanlarınınbetimsel istatistikleri Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5. İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzey Ön ve Son Test Puanlarının Betimsel
İstatistikleri
Gruplar

Bilişsel
Bilgi

Kavramsa
l Bilgi

Ön Test

Son Test

Art. Ort.

Std.
Sapma

Art. Ort.

Std.
Sapma

1. Kontrol

2.688

1.621

3.063

2.048

2. Kontrol

2.727

1.679

2.636

1.629

Deney

3.722

1.602

3.611

1.944

1. Kontrol

1.188

1.167

2.063

1.340

2. Kontrol

1.727

1.191

2.909

.539

Deney

2.056

1.259

3.389

1.787

Tablo 5 incelendiğinde bilişsel bilgi açısından yalnızca birinci kontrol grubunun son test
puanları ön test puanlarından yüksektir. İkinci kontrol ve deney grubunun son test ortalaması
ön test ortalamasından düşüktür. Kavramsal bilgi açısından ise her üç grubun son test puanları
ön test puanlarından yüksektir. Hem bilişsel bilgi hem de kavramsal bilgi için ön test ve son
test puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı Wilcoxon Testi yapılmış ve bunlara ilişkin
sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur.

1564

Tablo 6. İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzey Ön ve Son Test Puanlarına Göre Wilcoxon
testi sonuçları
Gruplar

1. Kontrol

Bilişsel
Bilgi

2. Kontrol

Deney

1. Kontrol

Kavram
sal Bilgi

2. Kontrol

Deney

Son testÖn test
Negatif
Sıra
Pozitif
Sıra
Eşit
Negatif
Sıra
Pozitif
Sıra
Eşit
Negatif
Sıra
Pozitif
Sıra
Eşit
Negatif
Sıra
Pozitif
Sıra
Eşit
Negatif
Sıra
Pozitif
Sıra
Eşit
Negatif
Sıra
Pozitif
Sıra
Eşit

Sıra
Toplamı

z

p

6 4.30

21.50

-1.039**

0.299

5 7.42

44.50

-0,173**

0,862

-0.619**

0.536

-1.966**

0,049*

-2.565**

0.010*

2.896***

0.004*

N

Sıra
Ort.

6
3 3.75

15.00

4 4.33

13.00

3
9 7.83

70.50

6 8.25

49.50

3
3 7.33
1
7.55
1
2
0

.00

8 4.50

22.00
83.00

.00
36.00

3
2 3.50
1
8.17
2
4

7.00
98.00

* p<0.05,
** Pozitif Sıralar temeline dayalı düzenlenmiştir.
*** Negatif Sıralar temeline dayalı düzenlenmiştir.
Tablo 6 incelendiğinde bilişsel bilgi açısından ön test ve son test puanları arasında birinci
kontrol (z =-1.039, p>0.05), ikinci kontrol (z =-0.173, p> 0.05) ve deney (z =-0.619, p>0.05)
grubunda anlamlı farklılık bulunamamıştır. Buna karşın kavramsal bilgi açısından ön test ve
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son test puanları arasında hem birinci kontrol (z =-1.966, p<0.05), hem ikinci kontrol (z =2.565, p<0.05) hem de deney (z =-2.896, p<0.05) grubunda anlamlı farklılık bulunmuştur.
Kavramsal bilgi açısından sıra ortalamaları ve sıra toplamları incelendiğinde tüm gruplarda
farkın pozitif sıra yani son test lehine olduğu görülmektedir.
Dördüncü araştırma problemi kapsamında kavramsal öğrenme ile öğrenim gören ve görmeyen
öğrencilerin MTO’nun alt boyutları olan Matematiğin Yararı, Algılanan Matematik Başarı
Düzeyi ve Matematik Derslerine Karşı Olan İlgiye ait betimsel istatistikler Tablo 7’de
sunulmuştur.
Tablo 7. Matematik Tutum Ölçeği Alt Boyutları Ön ve Son Test Puanlarının Betimsel
İstatistikleri
Gruplar

Ön Test
Art. Ort.

Std.
Sapma
3.683

Son Test
Std.
Art. Ort.
Sapma
19.875
4.395

1.
20.313
Kontrol
Matematiğin
2.
20.455
5.087
20.455
3.698
Yararı
Kontrol
Deney
21.500
2.503
19.944
2.733
1.
24.313
4.127
19.375
3.775
Kontrol
Algılanan
Matematik
2.
21.818
6.337
21.636
4.007
Başarı Düzeyi
Kontrol
Deney
23.833
4.768
22.278
4.750
Matematik
1.
33.875
9.528
33.313
6.457
Derslerine
Kontrol
Karşı Olan İlgi 2.
34.545
7.967
35.364
3.722
Kontrol
Deney
37.889
5.433
33.667
4.015
Tablo 7’ye göre Matematiğin Yararı alt boyutunda ön test ve son test puanları açısından ikinci
kontrol grubunun ortalaması aynı kalırken birinci kontrol ve deney grubunda son test puan
ortalaması ön test puan ortalamasından düşüktür. Algılanan Matematik Başarı Düzeyi alt
boyutunda da benzer şekilde son test puan ortalaması ön test puan ortalamasından düşük
olduğu görülmektedir. Matematik Derslerine Karşı İlgi alt boyutunda ikinci kontrol grubunun
ön test ortalaması son test ortalamasından düşüktür. Buna karşın ikinci kontrol ve deney
grubunda bunun tersi durum gözlenmiştir. MTO’nun alt boyutlarında gruplarında genellikle
gözlenen durum yukarıda da belirtildiği üzere son test puanlarının ön test puanlarından düşük
olmasıdır. Bu düşüşün anlamlı olup olmadığını Wilcoxon Testi yapılmış ve bunlara ilişkin
sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur.
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Tablo 8. Matematik Tutum Ölçeği Alt Boyutları Ön ve Son Test Puanlarına Göre
Wilcoxon testi sonuçları
Gruplar
Son test-Ön test
N
Sıra Ort.
Sıra Toplamı
z
Negatif Sıra
7
7.43
52.00
-0.032***
1. Kontrol
Pozitif Sıra
7
7.57
53.00
Eşit
2
Negatif Sıra
4
5.50
22.00
-0.059***
Matematiğin
2. Kontrol
Pozitif Sıra
5
4.60
23.00
Yararı
Eşit
2
Negatif Sıra
13
9.31
121.00
-2.123**
Deney
Pozitif Sıra
4
8.00
32.00
Eşit
1
Negatif Sıra
13
8.46
110.00
-2.847**
1. Kontrol
Pozitif Sıra
2
5.00
10.00
Eşit
1
Algılanan
Negatif Sıra
5
5.40
27.00
-0.051***
Matematik
2. Kontrol
Pozitif Sıra
5
5.60
28.00
Başarı
Eşit
1
Düzeyi
Negatif Sıra
9
10.39
93.50
-0.807**
Deney
Pozitif Sıra
8
7.44
59.50
Eşit
1
Negatif Sıra
7
9.57
67.00
-0.052***
1. Kontrol
Pozitif Sıra
9
7.67
69.00
Eşit
0
Matematik
Negatif Sıra
5
6.60
33.00
0.000****
Derslerine
2. Kontrol
Pozitif Sıra
6
5.50
33.00
Karşı Olan
Eşit
0
İlgi
Negatif Sıra
13
10.35
134.50
-2.137**
Deney
Pozitif Sıra
5
7.30
36.50
Eşit
0
* p < 0.05,
** Pozitif Sıralar temeline dayalı düzenlenmiştir.
*** Negatif Sıralar temeline dayalı düzenlenmiştir.
****Negatif ve pozitif sıra toplamı eşittir.

p
0.975

0.953

0.034*

0.004*

0.959

0.419
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0.959

1.000

0.033*

Tablo 8 incelendiğinde Matematiğin Yararı alt boyutunda birinci (z =-0.032, p>0.05) ve ikinci
kontrol (z =-0.059, p>0.05) grubunda anlamlı farklılık bulunamazken deney grubunda (z =2.123, p<0.05) anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu fark için sıra ortalamaları ve sıra toplamları

incelendiğinde farkın negatif sıra yani ön test lehine olduğu görülmektedir. Algılanan
Matematik Başarı Düzeyi alt boyutunda yalnızca birinci kontrol grubunda (z =-2847, p<0.05)
anlamlı fark bulunurken ikinci kontrol (z =-0.051, p>0.05) ve deney (z =-0.807, p>0.05)
grubunda anlamlı farklılık bulunamamıştır. Birinci grupta olan fark için sıra ortalamaları ve
sıra toplamları incelendiğinde farkın negatif sıra yani ön test lehine olduğu görülmektedir. Son
olarak Matematik Derslerine Karşı Olan İlgi alt boyutunda Matematiğin Yararı alt
boyutundakine benzer şekilde birinci (z = -0.052, p>0.05) ve ikinci kontrol (z = 0.000, p>0.05)
grubunda anlamlı farklılık bulunamazken deney grubunda (z =-2.137, p<0.05) anlamlı farklılık
bulunmuştur. Yine benzer şekilde ortaya çıkan bu farkın sıra ortalamaları ve sıra toplamları
incelendiğinde farkın negatif sıra yani ön test lehine olduğu görülmektedir.
Beşinci araştırma problemi kapsamında öğrencilerin son test sonuçlarına göre işlemsel ve
kavramsal düzeylerinin deney ve kontrol gruplarındafarklı olup olmadığını test etmek
amacıyla Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Tablo 9’da Kruskal-Wallis testi sonuçları
sunulmuştur.
Tablo 9.Son Test İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzey Puanlarının Gruplara Göre KruskalWallis testi sonuçları

İşlemsel
Bilgi

Kavramsa
l Bilgi

Gruplar

N

Sıra
Ort.

1.
Kontrol

16

22.53

2.
Kontrol

11

18.91

Deney

18

25.92

1.
Kontrol

16

16.44

2.
Kontrol

11

25.50

Deney

18

27.31

sd

χ2

p

2

2.023

0.364

2

6.673

0.036*

Fark
-

1.Kontrol
-Deney

*p < 0.05

Tablo 9 incelendiğinde gruplar arasında son test işlemsel bilgi (χ2(2) = 2.023, p>0.05) açısından
anlamlı farklılık bulunmazken ve kavramsal bilgi (χ2(2) =6.673, p<0.05) açısından anlamlı
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farklılık bulunmaktadır. Kavramsal bilgi açısından ortaya çıkan anlamlı farkın hangi grup ya da
gruplara arasında olduğunu anlamak amacıyla çoklu karşılaştırmalar ve Mann-Whitney U testi
yapılmıştır. Yapılan çoklu karşılaştırmalar sonucunda farkın birinci kontrol ile deney grubu
arasında (U= 81.500, p<0.05) ve deney grubu lehine olduğu görülmüştür. Bu ise kavramsal
öğretimin deney ve birinci kontrol grubu arasında deny grubu lehinde farklılık oluşturduğu
anlamına gelebilir.
Altıncı araştırma problemi kapsamında öğrencilerin son test sonuçlarına göre MTO’nun alt
boyutlarında deney ve kontrol grupları arasında farklı olup olmadığını test etmek amacıyla
Kruskal-Wallis testi yapılmıştır.Tablo 10’da Kruskal-Wallis testi sonuçları sunulmuştur.
Tablo 10.Son Test Matematik Tutum Ölçeği Alt Boyutları Puanlarının Gruplara Göre
Kruskal-Wallis testi sonuçları

Matematiğin
Yararı

Algılanan
Matematik
Başarı Düzeyi

Matematik
Derslerine Karşı
Olan İlgi

Gruplar

N

Sıra Ort.

sd

χ2

P

1. Kontrol

16

23.31

2

0.355

0.837

2. Kontrol

11

24.64

Deney

18

21.72

1. Kontrol

16

18.25

2. Kontrol

11

24.55

Deney

18

26.28

1. Kontrol

16

21.81

2. Kontrol

11

26.77

Deney

18

21.75
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2

3.389

0.184

2

1.211

0.546

p < 0.05
Tablo 10 incelendiğinde gruplar arasında son test Matematiğin Yararı (χ2(2) = 0.355, p>0.05),
Algılanan Matematik Başarı Düzeyi(χ2(2) = 3.389, p>0.05) ve Matematik Derslerine Karşı Olan
İlgi(χ2(2) = 1.211, p>0.05) alt boyutlarının hiç birinde anlamlı farklılık bulunamamıştır.
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin öğrencilerin başarısı ve
tutumu üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan
analizlere göre, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kavramsal bilgi düzeyi, işlemsel bilgi

düzeyi ve matematiğe yönelik tutumları bakımından ön test sonuçları arasında anlamlı bir fark
bulunmamakta ve grupların denk olduğu görülmektedir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda tüm gruplardaki işlemsel bilgi düzeyi ortalamasının,
kavramsal bilgi düzeyi ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. Önceki çalışmalar
incelendiğinde(Baki,2006 ve Baştürk,2005;Akt: Bekdemir,2012) bunun nedeninin
“Türkiye’deki okullarda matematiğin işlem bilgisi ve becerisinin ağırlıklı olarak öğretilmesi”
olabileceği söylenmektedir. Ayrıca deney grubu ile 1. kontrol grubundaki öğrencilerin hem ön
test hem son test ortalamalarına ve 2. Kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ortalamasına
göre işlemsel bilgi düzeyinin kavramsal bilgi düzeyinden
yüksek olduğu,2. Kontrol
grubundaki öğrencilerin son test ortalamasına göre ise kavramsal bilgidüzeyinin işlemsel bilgi
düzeyinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Birinci kontrol grubu ve deney grubundaki
öğrencilerin işlemsel bilgi düzeyinin kavramsal bilgi düzeyinden yüksek olması sonucu
beklendik bir sonuçtur. Alanyazın imcelendiğinde, Birgin ve Gürbüz (2009), Baki ve
Kartal(2004), Soylu ve Aydın(2006), Delice ve Sevimli (2010) tarafından yapılan çalışmalarda
öğrencilerin işlemsel bilgi gerektiren sorularda kavramsal bilgi gerektiren sorulara oranla
daha başarılı oldukları bulgusunu destekler niteliktedir. Ancak 2. Kontrol grubuna bakıldığında
son testte işlemsel bilgi düzeyi ortalaması düşerken kavramsal bilgi düzeyiortalamasının
yükseldiği görülmektedir.Buradan hareketle her zaman işlemsel bilgisi düzeyinin kavram
bilgisi düzeyini doğru orantıda etkilemediği söylenebilir. Diğer taraftan alana bakıldığında da
işlem bilgisinin kazanılmasının yeterli derecede kavram bilgisinin kazanılmasını
sağlamadığına yönelik çalışmaların olduğu da (Bekdemir,2012;Baki ve Kartal,2004)
görülmektedir. Öğrencilerin işlemsel bilgide kavramsal bilgiye oranla daha iyi bir performansa
sahip olmalarında, deney grubu da dahil olmak üzere bu zamana kadar öğretim ortamlarında
geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanılmasının ve bu yönteme uygun olarak işlemsel
bilginin ön plana çıkarılmasının etkili olduğu söylenebilir(Birgin ve Gürbüz,2009:542). Yapılan
araştırmadan elde edilen sonuçlara göre grupların rasyonel sayılar konusunda işlem bilgisi
düzeyi istenilen düzeyde yüksek çıkmamıştır. İpek ve arkadaşlarının(2005) yaptığı bir
çalışmada rasyonel sayılar konusundaki temel kavramların zor anlaşıldığı bulgusu bu bulguyu
destekler niteliktedir. Ayrıca kavramsal öğretimin öncesi ve sonrasında da, kavramsal bilgi
düzeyi ortalamasının yüksek olduğu grupta işlemsel bilgi düzeyi ortalamasının da yüksek
olduğu görülmüştür. Bu durum Baki ve Kartal’ın (2004) yaptığı bir çalışmada kavram bilgisinin
kazanılmasının işlem bilgisinin kazanılmasını da sağladığı bulgusuyla örtüşmektedir. Bunun
nedeni olarak kavramı anlamanın işlemlerin yapılmasında kolaylık sağlamasının olduğu
söylenebilir. Matematikte anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencilerin işlem bilgisi
ile kavram bilgisi arasında dengeyi kurması gerekir. Baki (1998)’ye göre, matematikte kalıcı ve
işlevsel bir öğrenme ancak işlemsel ve kavramsal bilginin dengelenmesiyle mümkün
olabilir(Soylu ve Aydın,2006:89). Yani bu denge kurulduktan sonra matematik dersi için
akademik başarının da artması beklenir.
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Elde edilen bulgulara göre ön test-son test karşılaştırılmasında kavramsal öğretimden sonra
işlemsel bilgi açısından gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı,kavramsal bilgi
açısından ise tüm gruplarda son test sonuçları lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir.
Kavramsal öğrenmeye dayalı ders işlendikten sonra gruplar arasında işlemsel bilgi açısından
fark bulunmazken, kavramsal bilgi açısından 1. Kontrol grubuyla aralarında deney grubu
lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Bu bulgu Bayrakcı’nın(2005) ve Kaya ile Geban’ın (2012)
yaptıkları çalışmalarda kavramsal öğretimin yapıldığı grupta kavramsal bilgi düzeyinin daha
yüksek olduğu bulgusuyla paralellik göstermektedir.2.Kontrol grubuyla deney grubu arasında
anlamlı bir farkın çıkmamasının nedeni olarak öğretmenin kavramsal öğrenme etkinliklerini
yeterince verimli gerçekleştirememesi, bu hususta yeterli donanıma sahip olmaması,
öğrencilerde kavramsal bilginin önemi üzerinde yeterince farkındalık sağlanamaması ve bu
sebeple öğrencilerin kolaya kaçarak, alıştıkları ezbere dayalı işlem bilgisine odaklanmaları
söylenebilir.
Araştırmanın ön test-son test karşılaştırılmasında matematiğe yönelik tutum ölçeğinin
“Matematiğin Yararı” ve “Matematik Dersine Karşı Olan İlgi” alt boyutları için deney grubunda
“Algılanan Matematik Başarı Düzeyi” alt boyutu için birinci kontrol grubunda,ön test lehine
anlamlı bir fark görülmektedir.Kavramsal öğretim uygulamasından sonra grupların arasında
matematiğe karşı tutumlarında anlamlı bir fark görülmemiştir.Bunun sebebinin öğrencilerin
anket maddelerini okumadan doldurması ya da olumsuz maddeleri olumlu madde gibi
düşünerek cevap vermesi olabilir.
Bu sonuçlardan hareketle matematik öğretiminde, geleneksel anlatım yöntemlerinden
uzaklaşıp konuyu somutlaştırarak ve kavramsal düzeyde öğrenilmesine önem vererek
gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır. Bu konuda öğretmenlere gerekli hizmet içi eğitimler
verilmesi sağlanmalı ve öğretmen becerileri geliştirilmelidir.Ayrıca matematik öğretiminde
öğrencilerin kavram yanılgılarını düzeltip başarılarını artırmak için nerelerde kavram
yanılgılarına sahip olduğu tespit edilmeye çalışılmalıdır.
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REKLAMDA YENİ BİR YAPIBOZUM TÜRÜ OLARAK “SUBVERTISING”
Hande BİLSEL*
ÖZET
Bu çalışmada, subvertising kavramı çerçevesinde yapı bozuma uğratılmış reklam türünün sözel
ve görsel unsurların bir karşı çıkış bağlamında manipüle edildiği koşullar tartışılacaktır. Bu
çerçevede tüketim karşıtı bir grup olan Adbusters topluluğu tarafından yapıbozumsal olarak
üretilmiş olan bir dizi imaj göstergebilimsel açıdan incelenerek iletişimin bilişsel ve pragmatik
boyutları ele alınmıştır. Bu yeni yıkıcı iletişim genre’ının kaynak metnin içeriğini hangi imgeileti ya da görsel ilişkiler üzerinden yapıbozuma uğratarak orijinal reklam içeriğinin öne
sürdüğü iddiayı değilleme üzerinden çürüttüğü bulgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: yıkıcı reklam, yapıbozum, değilleme, parodi
SUBVERTISING AS A BRAND NEW DECONSTRUCTING GENRE OF ADVERTISING
Abstract
This paper argumentatively analyzes the context in which the manipulation of the visual and
verbal elements in the genre of subvertising can be considered as a bold move of defying
advertising conventions. In this light, a number of works subverted by the anti-consumerist
group Adbusters will be semiotically analyzed by considering also the interrelations between
different semiotic modes. I will put forward several ways in which text-image relations reveal
how the message of the subvertisement function as a negating challenge to the original claim
set forth by the original advertisement.
Keywords: subvertising, deconstruction, negation, parody
1. GİRİŞ
Değilleme, iletişimin dilbilimsel dizgelerinin en sıklıkla karşılaşılan özelliklerinden biri olarak
karşımıza çıkar. Özellikle bir tartışma bağlamı açısından elzem bir unsurdur. Her ne kadar
fotoğraflar değilleme çerçevesinde apaçık bir işarete sahip olmasalar da, yine de olumsuz
çıkarımları tetiklemek açısından etkin biçimlerde kullanılmaktadırlar. Görsel değillemenin
sınırlılığı hatta olanaksızlığı iddiası görsel değilleme simgelerini çağrıştırarak ya da eşleşimsiz
imge ve sözcükleri bir arada kullanarak veya genel geçer görsel kuralları açık bir şekilde ihlal
ederek ya da altüst ederek ortaya koyulan bir değilleme iletişiminde bulunan yaratıcının
böylesi bir düzlemde hareket etmesini sağlayan bir dizgenin üzerinden atlamış olacaktır
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(Groarke, 1996: 109). Bu çerçevede genre ve bağlam ilişkisini de göz önünde bulunduran
çalışmalar çok daha zihin açıcı olabilecektir.
Birbiriyle uyum arz etmeyen imge ve sözcükler ya da olumsuz bir biçimde değerlendirilen
imgelerin tasviri nasıl olmaktadır da ilk etapta öne sürülen iddiaları çürütebilme noktasına
gelebilmektedir? Bu inceleme çalışmasında, sözel ve görsel unsurların etkileşiminin hangi
koşullar altında bir karşı çıkış ya da çürütme eylemi olarak tanımlanabileceğini tartışmaya
çalışacağım. Bu doğrultuda, tüketim karşıtı bir topluluk olan Adbusters grubu tarafından
üretilen bir dizi afiş çalışmasını inceleyeceğim. Yapıbozuma uğratılmış reklamlar öncelikle şu
noktaya işaret etmektedir: Kültür bozumu ya da “brandalism” olarak adlandırılan eylemlerde
bulunan bu oluşumlar orijinal reklamlardan çekip çıkardıkları ve genellikle salt görsel ya da
imaj-metin kombinasyonu olarak kodlanmış olan belirli bir mesaj argümanını tekrardan
yapılandırırlar.
Bu çerçevede, yapıbozuma uğratılmış reklam içeriklerinin (subvertising) orijnal reklamlara
atfedilen belirli iddiaları çürüttüğü görülecektir. Yapıbozuma uğratılmış reklamların imajmetin ilişkileri ve görsel biçemleri derinlemesine incelendiğinde, bu çok-modelli metinsel
içeriklerin üreticilerinin orijinal reklamda ortaya koyulan ileti-argümanı ters yüz etmeye
yönelik olarak hem metinsel hem de görsel yöntemleri sistematik olarak yaratıcı biçimlerde
kullanmakta olduğu görülür.
2. GÖRSEL DEĞİLLEME
Görsel iletişim, göstergebilim ve biliş alanlarında çalışmalar yapan araştırmacılar, anlam
aktarımı süreçlerinde sözel olmayan kaynaklar üzerinde özellikle durmuşlardır. Bu süreçler
içerisindeki en temel tartışmalardan biri dilbilimsel perspektifin ne derecede görsel iletişim
analizinde uygulanabileceği ekseninde gerçekleşmiştir. İmajların bir değilleme unsuru olarak
kullanılabilirliği sorunsalı da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Worth, doğaları gereği orada
olanı sunma işlevlerinin altını çizerek fotoğrafların bir değilleme aracı olarak
kullanılamayacağını öne sürmektedir zira orada olmayanla ilgili işlerlik gösteremeyeceklerini
iddia eder (1981).
Ancak Oversteegen ve Schilperoord (2014) gibi araştırmacılar bu görüşe karşı çıkarak görsel
simge ve içeriklerin değilleme ya da meydan okuma süreçlerindeki potansiyelleri üzerine
çalışmalar yürütmüşlerdir. Giora da aynı şekilde görsel imajların, tıpkı dilde olduğu gibi,
değillemesi yapılan unsurun bertaraf edilmesini gerektirmediğini öne sürmektedir (2009:
2232). Afiş, reklam ve sanat içeriklerinde, değillemenin görsel imleçleri, üzerine
yerleştirildikleri görsel ya da sözel unsurları tamamen engellemeye yönelik olarak
kullanılmamakta, tam tersine alımlayıcının değillenen nesneyi akılda tutarak onun üzerinde
düşünmesini hedeflemektedir. Giora ve arkadaşlarının da işaret etmiş oldukları gibi görsel
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değilleme imi kullanıldığında iki olası yol ortaya çıkmaktadır: ya değillenen bilginin
lağvedildiği ve yerine mevcut bir karşıt kavramın kullanılarak oluşturulan çelişimli okuma ya
da alımlayıcının değillenen bilgiyi alımlayıp üzerine düşünmesini sağlayan bir yol.
Değillemenin böylesi imleri kullanıldığında her iki yol da, bütünsel olarak imajın bir çeşit
çürütme unsuru olarak işleyiş gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Adbusters örneğinde ele alınan içeriklerde imajın sözel ve görsel unsurları üzerine giydirilmiş
açık değilleme imleri söz konusu değildir. Ancak tasvir edilen ya da imaj üzerinde yazılı olarak
bulunanla, alılmayıcının orijinal içeriğin nasıl göründüğü bilgisi arasındaki uyumsuzluk böylesi
bir olumsuz okumayı da imajın alımlanması açısından beraberinde getirmektedir.
2.1. Bir İletişim Hareketi Olarak Karşı Çıkış ve Çürütme
Argümantasyon araştırmaları bağlamında, değilleme, bir argüman ya da iddiaya karşı alınan
tutum, karşı çıkış ya da çürütme gibi birçok farklı kavram üzerinden ele alınmıştır (Walton,
2009; Govier, 2010; Krabbe ve van Laar, 2011). Karşı çıkış ve çürütme bağlamlarını inceleyen
araştırmacıların en çok üzerinde durduğu sorunsallar genellikle karşı çıkışın nesnesi, karşı
çıkışın doğası ve karşı çıkışın biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Govier, “karşı çıkış”
kavramını kullanarak, karşı çıkışın hedefi temelinde beş farklı tür ortaya koymaktadır
(2010:355). Krabbe ve van Laar “eleştirel tepki” kavramını kullanarak eleştirinin tüm olası
biçimlerini tartışmacı bir aktarım çerçevesinde tanımlamaktadırlar. Karşı çıkış ya da çürütme
eylemi bir tarafın, diğer bir tarafın daha önce ortaya koymuş olduğu iddiası karşısında
takındığı eleştirel bir mesafeyi temsil etmektedir. Eleştirel mesafe diğer tarafın iddiasının
savunulması imk}nsız olduğu ya da diğer tarafın belirli iddiasını yapılandıracağı sağlam bir
temele sahip olmadığı savıyla şekillenir.
Bu noktada ele alınması gerekli olan bir diğer kavram da ironi kavramı olarak karşımıza çıkar.
İmajın unsurları arasındaki uyumsuzluğun yanı sıra, imajın alılmayıcısı nezdindeki (geçmiş
birikimleri, bilgisi ve beklentileri bağlamında) yeri de önemli bir faktördür. Scott, bizlere
Bağıntı Kuramı çerçevesinde ironi bağlamında bazı fotoğrafların bir şeyi gösterek aslında
görünenin ötesinde çok daha farklı anlamlara işaret edebileceğini hatırlatır (2004: 51). Bir
başka deyişle, ironi açısından en önemli ölçüt eş zamanlı olarak bir dünya görüşünün ortaya
koyulurken bir taraftan da ona karşı alınan eleştirel mesafenin de altının çiziliyor olmasıdır.
İşte yapıbozuma uğratılmış reklamlarda da bu iki bileşen (gösterilen ve eleştirel unsurlar)
karşı çıkış ve çürütme eylemleri açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Sözel ve görsel yöntemlerin içerik ya da biçimleri arasındaki uyumsuzluk izleyicinin dikkatini
bu iki konum arasındaki uyumsuzluğa odaklayarak, imajı üretenin karşı duruşunun idrak
edilmesini sağlar. İletişimin bu belirli türünün genel işleyiş kurallarına dair bilgi sahibi
olunması hem atıfta bulunulan durumun hem de ona olan karşı çıkışın anlaşılması açısından
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elzemdir. Bir sonraki bölümde yapıbozuma uğratılmış reklam örnekleri bu bilgiler ışığında
incelenecektir.
3. KURUMSAL İDDİALARA KARŞI ÇIKIŞ HAREKETİ OLARAK “SUBVERTISING”
İngilizce “advertising” (reklam) ile “subvert” (yönünü değiştirerek yıkmak) sözcüklerinin
birleştirilmesiyle türetilmiş bir terim olan subvertising sözcüğü yapıbozuma uğramış bir
reklam içeriğine işaret etmektedir. Bir başka deyişle yıkıcı reklam, şirketler ya da markalar
tarafından üretilen marka söylemlerinin gücünü, reklam yapısı içerisinde kullanılan biçemsel
ya da içeriksel unsurlar üzerinde değişiklikler yaparak alımlayıcının da kişisel birikimleriyle
sosyal çıkarımlar yapmasını tetikleyecek biçimde reklamın kendisine karşı ters yüz edilmesiyle
ortaya çıkan bir eleştirel genre’dır. Rutherford’a göre subvertising hareketi, simgeler
dünyasıyla ürünler dünyası arasındaki köprüyü oluşturan, ürün ve hizmetlere özel anlamlar
yükleyerek metalardan markalar yaratmayı hedefleyen, tüketiciye hoş ve büyülü gelen imgeler
yaratmak için hem görüntü hem de retorik araçlar kullanarak tılsımını gerçekleştiren çağdaş
ikonalara ait reklamların yarattıkları büyülü iletişimi, onlarla aynı taktikleri kullanarak
değiştirme, bozma, çürütme, yıkma doğrultusunda gerçekleştirilen eylemleri temsil etmektedir
(2000:16).
Adbusters bu alanda en yoğun faaliyet gösteren oluşumların başını çekmektedir. Bir dizi eski
reklamcı, sanatçı, tasarımcı ve grafiti sanatçısının bir araya gelmesiyle kurulmuş olan bu
topluluk 1989 yılında kar gütmeyen, tüketim karşıtı ve çevre dostu bir yapı olarak Kanada’nın
Vancouver kentinde hayata geçirilmiştir. Buy Nothing Day (Hiçbir şey satın almama günü), TV
Turn Off Week (Televizyon kapama haftası eylemi), Occupy Wall Street (Wall Street eylemi)
gibi birçok uluslar arası kampanyaya öncülük etmiş ve çok sayıda popüler reklamı yapı
bozuma uğratarak çevrim için ve çevrim dışı mecralarda afişe etmiştir.
Subvertising örnekleri kaynak içeriğe atıfta bulunmakla kalmayıp daha önemlisi ona karşı
yıkıcı boyutta eleştirel bir tutum sergilemek üzere kurgulanmaktadır. Bu bakımdan bu
içeriklerin birer karşı-reklam olarak ele alınması doğru olacaktır. Karşı-reklamcılar orijinal
içeriğin genre çerçevesi ve ortaya koyduğu iddiaların izleyici tarafından fark edildiği varsayımı
ile hareket ederler: “A ürününü alın”, “A ürünü sizin için cazip özelliklere sahiptir” gibi iddiaları
bilirler. Alımlayıcının bu şekilde karşı-reklamla karşı karşıya bulunduğunu fark ettiği noktada
bu iddialar karşı reklam çerçevesinde “A ürününü almayın”, “A markasının ürünleri sizin için
iyi değildir”, “A markası iyi bir marka değildir” uyarılarına dönüşür. Bu karşı iddialarda
bulunarak, karşı reklamlar izleyicilerini çeşitli ürünlerin sırdan bir potansiyel satın alıcı hedef
kitlesinden eleştirel bir yurttaş konumuna taşırlar. Etkin bir iletişim gerçekleştirebilmesi
açısından, karşı-reklamlar sadece izleyicinin zihninde orijinal reklam ya reklam kampanyasını
anımsatmakla kalmaz aynı zamanda erişim bağlamının gerçek reklamınkine benzer bir yapı
arz etmesini destekleyici biçimde işlevselleştirilir. Örneğin billboard mecrası üzerinde
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uygulamalar ya da dijital mecra uygulamaları buna örnek olarak gösterilebilir. Çünkü Marshall
McLuhan’ın “medium is the message” savı hala ve her koşulda geçerliliğini korumaktadır.
Adbusters oluşumunun websitesinden elde edilen örneklerde daha önce sözü edilmiş olduğu
gibi ya reklamın sözel açıklama, ya görsel düzlemde ya da her ikisinin kombinasyonu
çerçevesinde inceleme altına alınmıştır. Aynı şekilde orijinal reklam ve karşı reklam arasındaki
uyumsuzluk ya görseller ya da sözel açıklamalar ya da ikisinin kombinasyonu üzerinden analiz
edilmiştir. Bu çerçevede karşı reklamlar dört kategori üzerinden gruplanmıştır:
●
●

●

●

Sözel açıklamanın orijinal reklamınkilerle aşağı yukarı aynı olduğu ancak görsel
içeriğin uyumsuzluğu ortaya koyduğu sözel-görsel uyumsuzluk
Görselin orijinal reklamdakiyle aynı olduğu ancak sözel metnin yapıbozuma
uğratılarak orijinal reklamdakine karşı bir tezatlık oluşturduğu görsel-sözel
uyumsuzluk
Hem sözel unsurların hem de görsel unsurların manipüle edilerek orijinal reklamı belli
belirsiz biçimlerde anımsatarak sözel-görsel kombinasyon üzerinden uyumsuzluk
yaratılması
Orijinale ve uyumsuzluğa ayrı ayrı görsel imler (görsel biçim, görsel tarz, kompozisyon
vs.) üzerinden işaret eden görsel-görsel kombinasyonu

3.1. Sözel-Görsel Uyumsuzluğu
Bu türde metin / amblem orijinal reklama atıfta bulunur. Orijinal reklamın imajı olumsuz
çağrışımlar yaratan bir içerikle değiştirilmiştir.
Şekil 1. Calvin Klein Obsession Parfüm Reklamının Karşı Reklamı
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Bu reklamın yer aldığı orijinal kampanya kapsamında Kate Moss gibi kadın cinselliğini ve zayıf
olarak kodlanan görsel estetiğini yücelten kadın modeller ve erkeksiliği güçlü ve cinsel olarak
çekici çizgilerde betimleyen yapılı erkek modeller kullanılmıştır. Bu karşı reklamda görülen
yapıbozuma uğratılmış imajda ise tuvalette yediklerini kusma hamlesi yapmaya çalışan ya da
kustuktan sonra doğrulmaya çalışan bir kadın betimlenmektedir. Orijinal reklam metninde
kullanılmış olan tipografiyle siyah-beyaz fotoğraf kullanımı karşı reklam formatında taklit
edilerek orijinal reklamı yankılayan bir etki elde edilmiş olur. Aynı zamanda alılmayıcı
açısından bu imaj hemen akıllara moda endüstrisinde kendilerine bir yer edinme hevesinde
olan birçok genç kadının kendilerini yapmaya zorladıkları sert diyetler içinde kıvrandıkları,
hatta anoreksiya gibi hastalıklarla boğuştukları içler acısı hikayelerini getirir. Bu yeni imaj,
orijinal Obsession kampanyasında büyüleyici çekicilikte tasvir edilen kadın imgesine karşı bir
tavır alarak moda endüstrisinin karanlık arka planına işaret eder. Sonuç olarak da karşıreklamcılar “obsession” (İngilizce’de saplantı anlamına gelmektedir) sözcüğünü yeniden
tanımlayarak kadın ve erkeklerin saplantılı biçimlerde bu tarz reklamlarca da güdülenen güzel
ve fit görünmek için her şeyi göze alabilme eğilimlerini afişe etmektedir.
3.2. Görsel-Sözel Uyumsuzluğu
Marlboro sigara reklamlarının ikonik kovboylarının atları üzerindeki asi seyirlerini tasvir eden
klasik görüntüler bu tarzdaki karşı reklamlarda orijinal Marlboro logosu olmaksızın
kullanılmaktadır.
Şekil 2. Marlboro Sigara Reklamının Karşı Reklamı
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Logo kullanımının yerine “Bob, amfizem hastalığına yakalandım”, “Ciğerlerimi özlüyorum,
Bob” ya da ”Bob kanser oldum” gibi sözler reklam imajını ortalayarak yerleştirilmekte, bir
kovboyun diğerine seslenişi biçiminde görülmektedir. Aynı Şekil 1’de görüldüğü gibi burada da
harflerin font ve ölçüleri Marlboro logosunu taklit etmektedir. Ancak metin bu çerçevede
görünür olmasa da, fotoğraf Marlboro sigara kampanyasını bir şekilde çağrıştıracaktır.
Dolayısıyla orijinal kampanyaya atıfta bulunan ana unsur burada fotoğraf olarak karşımıza
çıkar. Metin ise bu spesifik imajın yarattığı beklentiyi alaya almaya hizmet etmektedir. Diğer üç
grupta ele alınan karşı-reklamlara karşılık, Marlboro kovboyunun kullanıldığı bu tip
yapıbozumsal içeriklerde uyumsuzluğu sağlayan tetikleyici sözel unsurdur; böylelikle bütünsel
imajın çürütme işlevi sağlanmış olur. Bu yapıbozum stratejisi aynı zamanda “bilboard
Vandallığı” olarak da tanımlanan, yapıbozucuların afiş ve posterlerden sözcük, söz öbeği ya da
harfleri eksilterek ya da ekleyerek oluşturdukları parodilerde de görülmektedir.
Şekil 3. Adbusters Billboard Vandallığı Örneği
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3.3. Sözel-Görsel Kombinasyonu Üzerinden Uyumsuzluk Aktarımı
Joe Chemo karşı-reklam serisi kapsamında sıfırdan bir görsel imaj çalışılarak 1980’lerin
sonlarında orijinal Camel sigara reklamlarında lansmanı yapılan Joe Camel karakteri hedef
alınmıştır.

Şekil 4. Camel Sigara Reklamının Karşı Reklamı
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Orijinal deve imajı yapıbozuma uğratılarak dönüştürülmüş ancak orijinal yapının simgesel
yansıması orijinal reklamlardaki ana karakteri çağrıştıracak biçimde benzer renk şemaları
üzerinden korunmuştur. Dönüşüme uğratılmış logoda ise aynı fonların kullanılmasına dikkat
edilmiştir. Karşı-reklam düzleminde, Joe Camel ticari karakterinin isimlendirilmesi Joe Chemo
gibi neredeyse eşsesli bir formatta yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni karakter, bir hastane odası
kemoterapi tedavisi alırken betimlenmektedir; İngilizce’de kemoterapi anlamına gelen
“chemo” sözcüğü ise ironik bir şekilde dönüştürülmüş karaktere bir lakap olarak verilmiş,
karakter sigara kullanımı sonucunda acı çeker, hatta bir sonraki karşı reklam karesinde kanser
hastalığından ölmüş bir biçimde tabut içinde betimlenmiştir. Orijinal reklamlarda, Joe Camel
karakteri sigara içer biçimde birden fazla mizansen çerçevesinde kurgulanmıştır. Karşı-reklam
çerçevesinde ise, yeniden oluşturulmuş deve karakteri orijinal kampanyada mutlu ve zinde bir
biçimde betimlenen maskot imajının tersine hastanede, giderek zayıf düşerek sonunda ise
ölümle noktalanacak bir finalle mesajını iletmektedir.

3.4. Görsel-Görsel Kombinasyonu Üzerinden Uyumsuzluk Aktarımı
Bu kategorideki karşı-reklamlardaki imajlar, renk, kompozisyon, betimsel unsurlar gibi görsel
çerçevede, orijinal reklama atıfta bulunacak şekilde ancak aynı zamanda da orijinalden belirli
eleştirel bir mesafe ile ayrışacak biçimde kurgulanmıştır.
Şekil 5. BP Petrol Reklamının Karşı Reklamı
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Bu tip karşı-reklamların eleştirel gücü, temelde manipüle edilmiş görsel marka logolarının
tanınabilir olduğunun varsayılmasıdır. Bunun yanı sıra, bu kurgunun, elleri arkasında
bağlanmış bir kişinin başına doğrultulmuş silahın ölümle sonuçlanacak açık ve yakın bir infaza
işaret ettiğine dair bir önbilgi de gerektirdiği açıktır. Şekil 5’te görülen siyah gölgeler Eddie
Adams adlı fotoğrafçı tarafından çekilmiş olan Viet Conglu bir şüphelinin Gen. Nhuyrn Ngoc
Loan tarafından 1968 yılında Saigon kenti sokaklarında infaz edildiği bir olaya doğrudan
göndermede bulunmaktadır. Dolayısıyla bu görsel göndermeler çerçevesinde, karşı-reklam bu
tarz dev enerji şirketlerinin savaş süreçlerinde insanları bastırarak ya da bunu yapan rejimleri
destekleyerek arka planda hareket ettiklerini vurgulamaktadır.
3. SONUÇ
Her ne kadar değillemeyi tam anlamıyla betimleyebilecek ölçüde saf görsel unsurlar olmasa da,
bu çalışmada, görsellerin tek başlarına ya da metinsel içerik kombinasyonları çerçevesinde
yaratıcı biçimlerde kullanıldığında bir takım çarpıcı karşı-iddialarda bulunabileceği
gösterilmeye çalışılmıştır.
Çalışma, kurumsal ve siyasi reklamları eleştirel bir biçimde ele alarak yapıbozuma uğratan
yaratıcı protesto gruplar tarafından kullanılan karşı-reklam formatı üzerine
temellendirilmiştir. Karşı-reklamların, orijinal kaynağa da atıfta bulunarak ancak aynı

zamanda da alternatif bir iddiada bulunarak ya da eleştiriye gerekçe teşkil edecek çürütücü
nedenlerle karşımıza çıkarak orijinal iletiye karşı eleştirel bi mesafenin de altını çizdikleri
görülmektedir.
Görsel ya da görsel-metinsel uyumsuzlukların, argümentatif iddialara karşı eleştirel hatta iddia
çürütücü boyutlarda işlev gösterebileceği çarpıcı bir biçimde ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
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KEMAL TAHİR’İN DEVLET ANA ROMANINDA
TÜRK TOPLUMUNUN SOSYAL/SİYASAL/EKONOMİK İZLEKLERİ
Ensar YILMAZ*
ÖZET
Kemal Tahir, tarih üzerine okuma ve araştırmalardan sonra batıdaki ilkel toplum, kölelik,
feodal dönem, kapitalizm tarihselliğinin, doğudaki toplumla bire bir uyuşmadığını fark ederek,
kendi toplumunun tarihsel yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkarmak üzerine düşünmeye
başlamıştır. Kemal Tahir, Baykan Sezer’e göre Türkiye toplumunu anlama ve bilgi birikimine
emek verme anlamında öncü isimlerden biridir. Tahir, Türk tarihi üzerine yaptığı
araştırmalarından edindiği öznel yorumlarını, roman yoluyla duyurmak istemektedir. Tahir,
Türk romanının Batı’yı taklit etmemesi gerektiğini, milli değerlerin romana konu olabileceğini
ifade eder. Kemal Tahir’in 1967 yılında yayınlanan ve 1968 yılında Türk Dil Kurumu roman
ödülünü alan Devlet Ana romanı, 1290 yılında, Söğüt merkezli Bitinya Bölgesinde Konya
Sultanlığına bağlı küçük bir Türkmen uç beyliğinin Osmanlı Devleti’ne dönüşümünü anlatır.
Devlet Ana tezli bir tarihi roman hüviyetindedir. Kemal Tahir’in eserlerine tezli roman
denmesinin nedeni; romanı, sosyolojik düşüncelerini işleyebileceği bir araç olarak kullanması
olarak görülmektedir. Birçok millet için olduğu gibi, Türkler için de devlet, en önemli kavramkurumlardan birisidir. “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” bu durumun ifadelerinden biridir. Türk
toplumunun kerim devlet anlayışı küçük bir aşiretten yeni bir devlet kurmasının temel hareket
ettiricisidir. Kerim devlet anlayışı toplum odaklı bir devlet anlayışını ifade etmektedir. Diğer
bir deyişle Türk toplumunun varlığını devam ettirebilmesi bir otoritenin etrafında örgütlü bir
yapı oluşturmasıyla ilgilidir. Siyasal düzeydeki bu kerim devlet anlayışı sosyo-ekonomik
düzlemde Ahilik kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarşı ve pazardaki düzen toplumun
dirlik düzenini ifade eder. Diğer yandan roman kurgusunda önemli yeri olan Bacıbey-Devlet
Ana’da, devletin hem otoritesi, hem de koruyucu şefkati sembolleşmektedir ki sosyal devlet
anlayışının cisimleşmiş bir hali olarak da görülebilir.
Anahtar kelimeler: Kerim devlet, Ahilik, Devlet Ana, Kemal Tahir
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KEMAL TAHİR'S STATE MAIN ROMAN
SOCIAL / POLITICAL / ECONOMIC RULES OF TURKISH SOCIETY
Abstract
Kemal Tahir, after reading and research on history, began to think about revealing the
historical structure and dynamics of his community by realizing that the primitive society in
the west, slavery, feudal period, the historicity of capitalism did not coincide with the society in
the east. Kemal Tahir, according to Baykan Sezer is one of the leading names in the sense of
making the effort to understand and knowledge society in Turkey. Tahir wants to announce his
subjective interpretations of Turkish history through his novels. Tahir states that Turkish
novel should not imitate the West and national values may be the subject of novel. Kemal Tahir
published in 1967 and received the Turkish Language Association novel award in 1968. The
main story of the State, in 1290, is a transformation of a small Turkmen tribe, which is attached
to the Sultanate of Konya in the Bitinya Region of Sogut, into the Ottoman Empire. The State is
a historical novel. Kemal Tahir's works are called den novel roman; The use of the novel as a
tool to process its sociological thoughts. As for many nations, the state is one of the most
important concept-institutions for Turks. Id Either the head of state or the raven k is one of the
expressions of this situation. The understanding of the Kerim state of Turkish society is the
main motive for the establishment of a new state from a small tribe. Kerim state understanding
refers to a society-oriented state. In other words, the existence of Turkish society is related to
the formation of an organized structure around an authority. At the political level, the concept
of Kerim state is seen as the institution of Ahi in the socio-economic plane. The order in the
bazaar and the market refers to the order of the community's rigidity. On the other hand, in
Bacıbey-Devlet Ana, which has an important place in the novel fiction, both the authority and
the protective compassion of the state are symbolized, which can be seen as an embodiment of
the social state concept.
Keywords: Generous state, Ahi, State Main, Kemal Tahir

1. GİRİŞ
Kemal Tahir’in 1967 yılında yayınlanan ve 1968 yılında Türk Dil Kurumu roman ödülünü alan
Devlet Ana romanı, 1290 yılında, Söğüt merkezli Bitinya Bölgesinde Konya Sultanlığına bağlı
küçük bir Türkmen Uç Beyliğinin Osmanlı Devleti’ne dönüşümünü anlatır.
Eser; Ertuğrul Gazi'nin, Osman ve Orhan beylerin çökmekte olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin
uç beyi olarak kerim devlet anlayışı çerçevesinde küçük bir aşiretten yeni bir devlet
kurmalarının hik}yesidir (Uçman, 1994: 240).
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Birçok millet için olduğu gibi, Türkler için de devlet, en önemli kavram-kurumlardan biridir.
“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!” tecrübesi, kavimler koridoru sayılabilecek Anadolu
coğrafyasını mesken tutmuş bir milletin tecrübi bilgisine dönüşür.
Kemal Tahir, nev’i şahsına münhasır fikirleri olan ve bunu roman yoluyla topluma ulaştırmayı
hedefleyen bir aydındır. Baykan Sezer’e göre Türkiye toplumunu anlama ve bilgi birikimine
emek verme anlamında öncü isimlerden biridir (Ülken, 2008). Tahir, tarih üzerine yaptığı
okuma ve araştırmalar sonucu; batıdaki ilkel toplum, kölelik, feodal dönem, kapitalizm
tarihselliğinin, doğudaki toplumla birebir uyuşmadığını fark ederek, kendi toplumunun
tarihsel yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkarma gerekliliğine işaret etmiştir. Batıda
kapitalizmi getiren sermaye birikimi, doğuda hiç bir zaman olamamıştır, çünkü sermaye
birikimine esas olan toprak, asillere değil devlete aittir.
Kemal Tahir, Devlet Ana’yı hangi ilkeler doğrultusunda yazdığına dair bir konuşmasında : “Bir
kere Batı’da roman nereden kaynaklanmış? Masaldan, halk hik}yelerinden mi? Tamam! Benim
de masalım var, halk hik}yelerim var... Öyleyse romanımı oturtacağım temel var bende...”
diyerek Türk romanının Batı’yı taklit etmemesi gerektiğini, milli değerlerin romana konu
olabileceğini ifade eder (Karabulut, 2009: 116). Moran’a göre Kemal Tahir’in, Türk romanının
Batı’dakinden farklı, kendine özgü olması gerektiğini öne sürmesi, kendisinin tarihsel,
toplumsal, ekonomik görüşlerinden bağımsız değildir (Moran, 2014: 173).
Mead, bireysel benliğin aslında toplumsal bir benlik olduğunu ve etkileşim süreçleri esnasında
üretildiğini ileri sürer (Giddens-Sutton, 2017: 89). Bu bağlamda romandaki bireysel benliklere
ait olduğu düşünülen durumların aslında toplumsalı simgeleyen ve toplumsal etkileşim
sürecinde inşa edilen sosyal benlikler olduğu ileri sürülebilir. Toplumsalı simgeleyen bu
benliklerin sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki inşaları Türk toplumunun temel niteliklerine
de işaret etmiş olur.
Moran, Devlet Ana romanında Kemal Tahir’in amacının, kendisinin de söylediği gibi; çökmüş
bir imparatorluğun yarattığı aşağılık duygusunu silmek ve Osmanlı insan tipini, onun
erdemlerini ve devlet kurma yeteneğini ortaya koymak olduğunu söyler (Moran, 2014: 212).
Tahir, bu bakış açısıyla tarihi, roman sanatının imk}nlarıyla yeniden ele alır.
2. SOSYAL İZLEKLER
Selçuklular’dan Osmanlılar’a geçişte dört sosyal zümre devamlılığı sağlamaktır. Bunlar ahiler,
gaziler, abdallar ve bacılardır. Bu zümrelerden ahiler Anadolu’da iktisadi hayatın, gaziler
askeri faaliyetlerin, abdallar kültür ve eğitim faaliyetlerinin, bacılar, bütün bunların kadınlarla
ilgili yönlerini teşkilatlandırmışlardır (Tabakoğlu, 2017; 25).
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Silah taşıma hakkına sahip bütün erkekler on dört yaşına basar basmaz ergin sayılırdı… On
altısını bitirmişse, dilerse gaziler bölümüne katılır, dilerse kuşak töreni isteyip ahi yiğitleri
arasına girerdi (Tahir, 1973: 166).
Dervişlerin savaşçılıkları yarımdı. Dünyayı büsbütün boşlayıp ahrete yönelmedikleri gibi,
kendilerini toptan dünyaya verip cennetten de vazgeçmiyorlardı. Dillerden ‘Bir lokma-bir bir
hırka’ lafını düşürmedikleri halde, savaşlardan sonra ‘Zaviyemize, tekkemize vakıf isteriz’ diye
Bey eşiklerini aşındırmaları bundandı (Tahir, 1973: 167).
Ertuğrul Bey tam olarak göçebe değildir, eskiden göçebeyse de artık boşlamıştır çoktan.
Yaylaya çıkması ovada yazın sinekten barınılmamasına bağlanır. Aslında oturaktırlar. Hatta
Ertuğrul’un babası Konya Sultanına memurluk etmiştir. Kendisinin de memurluğu vardır biraz.
Kılıçlı memurluk, subaşı gibi (Tahir, 1973: 14). Orhan Bey, Lotüs’e ‘Aslına bakarsan oturağızdır
biz… Yaylaya çıkmamız batağın zoru… Yazın barınılmaz orada… Sinekler yer adamı… Sıtma
bitirir…’der (Tahir, 1973: 519). Ayrıca göçebe olmadığının bir göstergesi olarak “herkesin evi
vardır, ikişer katlı “(Tahir, 1973: 520) demektedir. Fakat ne kadar yerleşseler, yurt-ocak sahibi
olsalar da göçebe geçmişleri kıra bayıra çekmektedir Türkmenleri (Tahir, 1973: 693). Birlikte
hareket etmek göçebe kültüründen kalma bir töre gibidir. Böylece göç birlikte eyleme geçmeyi,
organize olmayı gerektiren bir olgu olarak çıkar karşımıza. Sosyolojik açıdan da ciddi bir iş
bölümünü içeren göç olgusu aynı zamanda bir yönetim anlayışının gelişmesine de zemin
hazırlar, yönetim kabiliyetinin gelişmesine katkı sunar.
Bu birlikte hareket etme, eğlencelere, yaslara ve toplumla ilgili alınacak kararlara da yansır.
Örneğin Türkmenlerde keyifli düğünlerin olduğu, ahi derneklerinin kurulduğu, savaşçıların
gerektikçe toplanıp uç işlerini konuştukları bir meydan geleneği vardır (Tahir, 1973: 155).
Et yemeyince ekmek yedim saymaz Türkmen (Tahir, 1973: 42). Diğer yandan yiyecek ekmeği
olmasa bile, kapısına varsan yol sormağa, çabalar ki sofra kursun!.. Hiçbir şey uyduramasa,
ekmekle turşu çıkarır!... “Demin yedim” diyerek yalan söyler, hep misafirine yedirmek için..
(Tahir, 1973: 43).
Batıdaki
toplumsal/siyasal/ekonomik
örgütlenme
ile
Anadolu
topraklarındaki
ayrışma/farklılaşma Notüs Galdyüs ile Mavro arasındaki bir konuşmada verilir. Batıdaki
aristokratik, feodal yapı şu şekilde aktarılır “Soylu Hıristiyan hiç suçlu olmaz. Çünkü soylunun
soyluluğu gibi yaptığı da hep Allah’tandır. Pazar baçını(vergisini) artırmaya geldi mi, senyörün
keyfinedir. Kimse karışamaz. Kendi toprağında dilediğini yapar. Çünkü toprağı da soylular için
yaratmıştır, Allah! Salt toprağı değil, üstündeki köylüyü de bağışlamıştır mal diye, canı çekerse
asar!
-Asar mı? Asar da nasıl öder kanını?
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-Kanı sorulmaz köylü takımının soylulardan…
-Böyle midir gerçekten sizin oraların zagonu?
-Elbet…
-Sizin soylunuz, neden asar köylüyü? Durduğu yerde mi?
- Yok… Gölünde, deresinde, izinsiz balık tutanı asar, ormanında avlayanı, çalı keseni…
Angaryasından kaçanı, harmanda, bahçede soylu payına hile katanı… Sıkı çalışmayan
kunduracıyı, demirciyi de canı çekerse asar, acır da bağışlarsa, demire vurur ölene kadar…
-Ahiler ne der bu işe aman Şövalyem, çarşıyı dar etmez mi soyluların başına?
-Ahi de neymiş?
- Bizim buraların çarşısı pazarı ahilerden sorulur. Subaşı da karışabilmez, tekfur da… Kadı
karışır az biraz, kitabın yazdığı kadarcık… (Tahir, 1973: 36-37).
Batıyla kıyaslandığında durum böyleyken Doğu’dan gelen tehlike olarak da Moğol’un özelliği
“söz nedir bilmez, ahde vefa göstermez, yemin tutmaz” olarak farklılaşır Türk topluluklardan
(Tahir, 1973: 354).
Diğer yandan etrafındaki komşu toplumlar ‘Ertuğrul Beyin milleti gibi kılıksız’, lafını atasözü
etmişlerdir. Tekfur hisarlarında kadınlar kocalarına ‘Şu üstüme başıma bak! Türkmen
karılarına döndüm’ demektedir. (Tahir, 1973: 180). Oysa Ertuğrul beyin milletinde kadının çok
yönlü ve işlevsel rolleri vardır. Kadın, toplumsal yapı içinde çok önemli bir aktördür. “Karıları
bile dövüşkendir Ertuğrul beyin… Bunlara ‘Rum bacıları’ derler… Bunların töreleri de gaziler,
savaşçı dervişler töresi gibi din yayma üstünedir…”(Tahir, 1973: 32). “Rum bacılar, ok atmakta,
kılıç tutmakta, binicilikte değme savaşçılardan geri kalmamaktadır…”(Tahir, 1973: 143).
‘Bacılar’ ahiliğin de kadın kolları gibidir. Aynı zamanda silahlı kadın birlikleridir. Anadolu’da
dokuma sanayinin gelişmesinde büyük etkinlikleri olmuştur (Tabakoğlu; 2017; 25).
Ailenin biçimlenişinde yine kadın temel aktördür. Anne olarak Bacıbey’in “gelininin ille de
Müslüman olmasını diretmesi” (Tahir, 1973: 25) toplumsal anomiye karşı çıkışın, toplumsal
birliğin sağlanmasına yönelik bir girişimin/bilincin göstergesi olarak ele alınabilir.
Bacıbey’in oğlu Kerimcan’ın okuyup molla olmasını değil de kılıç kuşanıp gazi olmasını
istemesi toplumdaki statülere verilen değer göstergelerinden biridir. Diğer bir deyişle askeri
statünün entelektüel statüden daha yüksekte tutulmasının bir göstergesi olarak çıkar
karşımıza.
Yine Bacıbey ‘Uçlarda barışın uzaması iyilik getirmez’ der. Yani etrafı düşmanlarla çevrili bir
toplumun sürekli diri olması gerektiğini söyler. Çünkü “barış uzadı mı, cenkçiler alışır
oturaklığa, kurulu kalmış yay gibi gevşer. İstese bile vuruşamaz gereğince… Beyliği, göçenlere
kaptırır, oturak olan, denilmiştir” (Tahir, 1973: 179). Bacıbey’in gerçek adı, Devlet Ana’dır.
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Devlet davranışı göstererek, gerektiğinde acısını arka plana atar, kuralları hatırlatır ve
uygulatır.
Türkmenlerde özellikle kadın yaşlandıkça toplumsal statüsünde de bir yükselme görülür.
Sütana, Osman beyi emzirmiştir. Konakta, Ertuğrul beyin karısı Hayma Hatundan sonra gelir,
sırasında, Osman beye bile söz geçirir (Tahir, 1973: 424). Genç kadınlar ise kilim dokur, içlik
bez dokur, ipekli dokur (Tahir, 1973: 520). Türkmenlerde kadının çalışma hayatındaki yeri
öylesine yoğundur ki komşuları “bu Türkmenler, cariyelerle kölelerin görmesi gereken çoğu
işleri karılarına yaptırıyorlar” diye eleştirilmelerine bile neden olur (Tahir, 1973: 513).
Kadının toplum içindeki başka yönüne işaret eden bir konuşma da Aslıhan ile Kerimcan
arasında geçer. Aslıhan, Kerimcan’a “Bey kızıdır Malhatun, öfkesinden geberse kuma işinde
surat bile asamaz. Ar eder, ‘Erkek açı’’ dedirtmez kendine, soyu lekelenir, çünkü… Beye varan
karı, üstüne kuma geleceğini göze alacak önceden… Bey evinin işlerini bir karı çevirebilmez tek
başına… Her gün sürülerin sağımı… Sütlerden vurulacak peynir, yağ, yoğurt düzeni…
İlkbaharda yayla göçü… Güzün, bey hakları gelir yığılır kapıya… Yaz-kış yeme içme, konma
göçme olur. Bunca hizmetçi, yanaşma, horanta…Alan, veren yok-yoksul… Ünlü beylerin yıllık
armağanları… Halı kilim dokuyanlar… Düğünler ayrı, toylar ayrı… Bir karı, peri kızı olsa, güç
yetirebilmez, canı üzülür. Başkaca, gebeliği var bunun, hastalığı var. Hayır, tek karı, üstesinden
gelemez bey evindeki kargaşanın… Karı milletinin alın yazısıdır bu… Erkekten yana yazmış bu
yazıyı, kurban olduğum koca Tanrı, her nedense…” der (Tahir, 1973: 270-271). Hiç kuşkusuz
bu aktarım ailenin yapısal durumuna sosyal, ekonomik ve coğrafi nedenler oluşturmaktadır.
Bu nedenlerle birlikte patriarkal bir yapının varlığına işaret eden izlekler de söz konusudur.
Kerimcan’ın annesine kızdığında “Rahmetli babam tevekkeli mi döverdi anamı kırbaçla… “Karı
kısmının saçı kurumayacak bir, gözü kurumayacak iki…” derdi rahmetli…” (Tahir, 1973: 128)
demesi veya Türkmen topluluklarında “Kitabın yazdığına göre, cariye kısmının efendisine karşı
savunulacak ırzı olamaz, aralarındaki birleşme, nikahsızsa bile günah sayılmazdı” (Tahir, 1973:
425) anlayışı gibi özellikler patriarkal yapının varlığına yapılan vurgulardır.
3. SİYASAL İZLEKLER
Ertuğrul beyin aşiretinin güneyi Germiyanlı, doğusu ve kuzeyi Karacahisar’la Selçuklu, batısı
Bizans’la çevrilidir. Batı’da Bizans, doğuda ise Moğol tehdidi vardır. Romanda Frenk(Batı)’nın
Anadolu üzerindeki siyasal yaklaşımını Notüs Gladyüs ve Keşiş Benito temsil eder. Bunların
niyetleri; Anadolu coğrafyasında soylu sınıfı oluşturup, derebeylik kurmaktır. Karacahisar
tekfurunun kardeşi Filatyos, İnegöl tekfuru Aya Nikola’nın da bu işe aklının yattığı, birlikte
hareket ettikleri görülür.
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Notüs Gladyüs, Bizans İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin otorite zaafı içinde
olduğu bölgeye kendisi için, öncelikle dükalık, sonra Bitinya prensliği kurmak için gelmiştir.
Hatta Bizans tacına kadar hayaller içerisindedir.
Notüs Gladyüs, Mavro’dan Ertuğrul’un bir savaş olsa ne kadar savaşçı çıkarabileceğini laf
arasında soruşturur. Doksan yaşındaki yatalak Türkmen’i, bazı tekfurların yardımıyla ortadan
kaldırmak nasıl işten değilse, ondan boşalacak yere kendisinin yerleşmesi de o kadar kolay
olacaktır (Tahir, 1973: 13).
Selçuklunun son zamanlarında bütün yollar bataklaşmış, kervan işlemez olmuştur. “Buraların
yoksulluğu bundandır” “yoksulluk, yıkılsın gitsin, isteniyorsa Kayzerin, ya da Konya sultanının,
güçlü olması gerekecektir (Tahir, 1973: 30).
Ekonomi-politik açıdan zamanın Anadolu’su şu şekilde izah edilir: “Aklı ermeyenler yollar
silindiğinden kervan geçmez oldu, demektedir… Hayır, kervanlar işlemeyince yollar
silinmektedir. Neden geçmez kervanlar? Çünkü güven ister tüccar takımı… Bezirg}nlar baktılar
ki, mallar gitmekte, üste can bile caba gitmekte… Çevirdiler kervan yollarını Akdeniz’e,
Karadeniz’e… Konya sultanları güçlüyken yolları düzdü, harman yerleri gibi, tekerlek kırılma
nedir bilinmezdi… Yol güvenini bozmanın cezası: Yağlı kendir, ırza geçmenin cezası: Kazıktı!”
(Tahir, 1973: 62-63).
Yahşi İmam’a göre Konya Sultanı güçten düştü düşeli, memurun rezil takımı kudurup
zaptolmaktan çıkmıştır. Orhan Beye göre Selçuklunun güçten düşmesi ülkeye böyle rezil
memur diktiğindendir. Kaplan Çavuş’a göre ise balık baştan kokmaktadır. Sultan divanı
bozulmayınca, rezil takımı töre çemberinden hiç çıkamaz. Ahi Nakibi Hasan Efendiye göre ise
bir devletin gideri gelirini aştı mı, rezilliği, Hızır peygamber gelse önleyemez. Rüşvetin,
soygunun, töresizliğin, utanmazlığın kaynağı budur (Tahir, 1973: 299).
Selçukluya bundan böyle belini doğrultmak yoktur…(Tahir, 1973: 254). Bu kez ahilik,
tutabilmez kendi başına, ülkenin düzenini…(Tahir, 1973: 258). Selçuklu’nun hanlığı kapması,
zaten, zor iledir ve töresizdir (Tahir, 1973: 223). Ankara ahileri, Konya ahileri, Amasya, Sivas,
Kayseri kısacası, ülkenin bütün ahileri, Konya tahtına Kayı’dan Bey gözlemektedir. (Tahir,
1973: 225). Konya’nın taht şehri olması için, Basra’ya kadar Irak’ı, Sudan’a kadar Mısır’ı
Anadolu’ya katması gerektir. Ayrıca İstanbul’un suyolunu ele geçirip Marmara çevresiyle
Balkanların verimli topraklarını da sınırları içine alması gerektir (Tahir, 1973: 225). Ahilik ile
Sultan, devlet yönetimi ile ekonomik yapının uyumuna işaret etmektedir. Hiç kuşkusuz bu
temel yapılar aynı zamanda sosyal yapı ile de uyumlu olmak durumunda olacaktır.
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Ertuğrul Bey ‘Ölümüm duyulmadan, kendinize yararlıyı seçin ki, başsız kalmasın
ülkemiz…(Tahir, 1973: 185), der. Osman Bey cenaze günü süslü giyinir. Çünkü yeni beydir.
Birazdan derneğe birikilecektir. Kılığı düzgün olanın sözü güçlü olur, diye bilinmektedir (Tahir,
1973: 199). Diğer yandan Bey kısmının onuru artık kendi malı değildir (Tahir, 1973: 213). Bey
kısmı, yeri gelir her dilediğini yapar, yeri gelir yapamaz. Çünkü yaptıkları iş salt kendilerini
ilgilendirmez. Bütün halkı ilgilendirir (Tahir, 1973: 639).
Osman Bey, ‘Batıya yöneleceğiz! Talan etmeyeceğiz! Din yaymaya çabalamayacağız. Tersine
herkesin inancına saygı göstereceğiz! İnsanlar arasında, din, soy, varlık bakımından hiçbir
üstünlük tanımayacağız!’ der (Tahir, 1973: 229). Anadolu coğrafyasında insanların güçlü
devlete duyduğu ihtiyaç ve güçlü devletin aynı zamanda kerim olmasının anlamının altı çizilir.
Siyasal örgütlenmenin mek}nsal göstergelerinden biri olan ‘hisar’ın Ertuğrul beyin aşireti
tarafından kabul görmemesini Orhan bey şöyle açıklar: “Hisar kısmı tehlike yoksa bekler
adamı… Geriden büyük yardım gelecekse bekler. Hisarımız var, zorlu düşman geldi, kapandık
diyelim… Nereden gelecek bize imdat? Bizim hisarımız atımızın sırtı, kılıcımızın, kalkanımızın
ardı”dır… (Tahir, 1973: 519). Bu ifadeler aynı zamanda Türk toplumun “beka” sorununun
sürekliliğine işaret etmektedir.
Anadolu tükenmez insan kaynağıdır, insanının zanaatı da köylülük değil devlet kuruculuğudur
(Tahir, 1973: 226). Fakat burada Cengiz Yasası yürümez. Çünkü soylular kurultayı yoktur
Ertuğrul’un töresinde… Gazi birliğidir bu… Soyluluk ağır basabilmez kendi başına… Kişinin
değerine bakılır. Danışmak, danışmakta hayır olduğundandır (Tahir, 1973: 189). Sosyal bir
zümre olarak ‘gaziler’ siyasal alanın da temel aktörlerinden biri olur böylece.
4. EKONOMİK İZLEKLER
İstanbul’un Bizans’ı, Frengin karanlık dünyasından kopup gelmiştir. Ama oranın kölelik
düzenini burada tutturamamıştır. Tutturamayınca da ‘Toprak Allah’ın, İmparator k}hya, köylü
kiracı’ demek zorunda kalmıştır (Tahir, 1973: 228). Bu durum coğrafyanın burada yaşayan
toplumların yapısal özelliklerini belirleme gücüne işaret emektedir. Bu coğrafyadaki tarım ve
ticaret güçlü siyasal yapılara ihtiyaç duymaktadır.
Sosyal ve siyasal rolleri de olan Ahiler ekonomik yapının merkezinde bulunan temel aktör
olarak karşımıza çıkarlar. Türkmen geleneğinde Ahilik çocuk oyunlarından itibaren
öğrenilmeye başlanır. En büyüğü on beş yaşında Söğüt çocukları kurduğu Ahi oyununda
(Tahir, 1973: 115) şu diyaloglar yer alır:
-Ahiliğin açığı kaçtır?
- Dörttür.
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- Say gelsin!
-Eli, yüzü, gönlü, sofrası…
-Kapalısı kaçtır?
- Üçtür…
- Gözü, beli, dili…
- Gözü kapalılıktan murat nedir?
- Kimsenin suçunu, ayıbını görmemektir…(Tahir, 1973: 111-112). Ahilik çok ulu kattır ve de
saygılı basamaktır…(Tahir, 1973: 107). Ahilikte miras yürümez, babanın kazandığı oğula
geçmez ve de herkesin kendi kazanması kanundur… (Tahir, 1973: 108).
Buna karşın Ahi yiğitleri sabahtan akşama kadar, çarşıda zanaatla uğraştıklarından,
savaşçılıkta gaziler kadar usta değillerdir; ama aralarında okuma yazma bilenleri, ülkeye nam
salmış ustalar çoktur. Yol terbiyesi ile yontulmuşlardır. Her yerde öğütleri bulunduğu için,
şeyhleri birbiriyle aralıksız haberleşirler, ayrıca gezginleri tekkelerinde kondurduklarından
dünyada olup bitenleri herkesten önce duyup öğrenirler (Tahir, 1973: 167).
Ahiler esnaf önderliğinde teşkilatlanan gruplardır (Tabakoğlu, 2017: 25). Fakat yine de
şeyhleri, nakipleri, esnaf seçse de ellerinde sultan fermanı olmadıkça hiçbiri hiçbir iş yapamaz,
Bu durum da ahilerin; kadılar, subaşılar, sancak beyleri gibi sultanın memuru olduğunun
göstergesidir. Halifenin ahi şalvarı giymesi ahilerin halife kulu(Bürokratı/Bürokrasisi) olması
anlamına gelir (Tahir, 1973: 259).
Bu düzene göre, çarşı esnafı fermanlı memur sayılır. Çünkü çarşı, kadı narhına bağlıdır.
Dileğini, dilediği pahaya, dilediği kadar alamaz, satamaz. Hele birazını saklayıp da yok olunca
dilediği paraya satamaz (Tahir, 1973: 294).
Ticari alandaki bu yapısal ilişkilerin yanında tarımsal alandaki ilişkiler romanda şu şekilde
verilir: “Osman Bey, }deti olduğu üzere kısadan giderek Selçuk sultanlığının neden yalnız
seksen yıl rahat ettiğini, yüz elli yıldan beri niçin can çekişmekten kurtulamadığını anlattı.
Toprağın ıkta düzeni bozulduğu için devletin vergiden, haraçtan bir şey ummayacağını,
köylerin dağılıp köylünün eşkıyalığa çıktığını, şimdiki sultan Giyasüddin Keyhüsrev’i indirip
yerine başka birini oturtmakta hiçbir şeyin değişmeyeceğini, batmış köylerin kısa zamanda
kalkınmayacağını kalkınmayınca da hiç kimsenin kurtulamayacağını söyledi” (Tahir, 1973:
225). “Ezilen reaya savuşup ülkeyi şenliksiz, toprağı ekimsiz bırakırsa Allah korusun, kıtlık yüz
gösterir” (Tahir, 1973: 327).
Diğer yandan tarımın yapılması için gerekli olan en temel faktör olarak suyun kullanılabilmesi
de Anadolu coğrafyasında güçlü iktidarlara ihtiyaç duymaktadır. Bu durum temel üretim aracı
olarak toprakla siyasi iktidar arasındaki ilişkiye güçlü bir vurgu yapar. “Eskilerde sular, hiç
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densizlik edemezmiş, çünkü dizgin vurularmış ağızlarına Kayzerler, Sultanlar, sert başlı
hayvanlar gibi… Ülkeyi batıdan Frankler basmış, doğudan Moğollar… Vergi, haraç alamaz
olmuş Kayzerle Konya Sultanı… vergisiz, haraçsız nasıl dizginlersin bunca azgın suyu? Sular
kudurgan olursa ekin olmaz, ekin olmazsa köylü olmaz, köylü olmazsa ekmek olmaz, ekmek
olmazsa dünya batar” (Tahir, 1973: 30).
Toprakla mülkiyet ilişkisi de şu şekilde belirtilmektedir. “Kitabımızın kavlince faiz haramdır.
Reayayı topraksız koymak haramdır, topraklarını birbirine katıp mülk çiftliği peydahlayraktan
halkı boğazı tokluğuna çalıştırmaksa büsbütün haramdır” (Tahir, 1973: 341).
Toprağın mülkiyeti sosyal/kültürel alanlarda da yapısal bir ilişki olarak karşımıza çıkar. Kız
isteme ritüelinde Türkmen geleneğini Orhan Bey şöyle anlatır:
-(Başlık olarak) Bir sürü koyun veririz. Üç yüz baş… Sağmal inekler, su sığırları veririz…
Mandalar… Soylu savaş atları, değerli silahlar veririz. Kilimler… Halılar…Kumaşlar…
-Toprak
-Toprak bağışlanmaz bizde, kız karşılığında… Toprak beyin malı değildir çünkü…
- Ya kimindir?
-Allahın…(Tahir, 1973: 560).
5. SONUÇ
Osmanlı’nın kuruluşuna giden yıllarda, Anadolu toprakları, Anadolu Selçuklu Devleti’nin son
demlerine şahit olmaktadır. Bizans, karışıklık içindedir. Bizans’a bağlı tekfurlar bağımsız
derebeylerine dönüşme eğilimindedir. Ülkede dirlik, düzen kalmamış, uçlar da bundan
ziyadesiyle etkilenmiştir. Söğüt merkezli Kayı Beyliğinin başında yaşlı Ertuğrul Bey vardır.
Hassas dengelerin bulunduğu coğrafyada beyliğini korumuştur. Ertuğrul Bey’in ölümü ile
yerine geçen oğlu Osman Bey, temkin ve cesareti dengeli kullanabilen özelliği ile öne
çıkmaktadır. Roman kurgusunda önemli yeri olan Bacıbey-Devlet Ana’da, devletin hem
otoritesi, hem de koruyucu şefkati sembolleşmektedir. Batı-Frenk diyarının toplumsal / siyasal
/ ekonomik yapısı ile Türkmen geleneğinin yerleştiği Anadolu geleneği semboller aracılığı ile
mukayese edilir ve kendine özgülüğü gösterilir. Anadolu’da yaşayan yerli halklar, romanda
toplumun zenginliği olarak görülmektedir. Töreye yapılan vurgu, dikkat çekicidir.
Eserde Asya Tipi Üretim Tarzı roman sanatının imk}nlarıyla ele alınır. Bu olgu Batı’dan farklı
olarak Anadolu’da kendine özgü sosyal, siyasal ve ekonomik bir yapının ortaya çıkmasına
zemin hazırlarken Türk toplumunun göçebelikten yerleşik hayata geçişinin getirdiği kültürel
birikimle de bütünleşerek yeni bir yapının ortaya çıkışını oluşturmaktadır.
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Kerim devlet anlayışı toplum odaklı bir devlet anlayışını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle
Türk toplumunun varlığını devam ettirebilmesi bir otoritenin etrafında örgütlü bir yapı
oluşturmasıyla ilgilidir. Siyasal düzeydeki bu kerim devlet anlayışı sosyo-ekonomik düzlemde
Ahilik kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü çarşı ve pazardaki düzen toplumun dirlik
düzenini ifade etmektedir.
Kerim Devlet düşüncesinin ortaya çıkması, yağmacı devlet klişesini karşısına alarak devletin
bir statüko olarak değil, kültürel varlık alanı olarak algılanmasına hizmet eder (Biricik, 2016:
1273).
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BELEDİYELERDE KURUM İÇİ KATILIMCILIĞIN VE İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK BİR UYGULAMA: FİKİRPEREST
Onur Kemal YILMAZ*
ÖZET
Bu çalışmada, kurum içi katılımcılık ve iletişim konuları açıklanmakta; ayrıca bu kavramların
somut bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayan bir örnek uygulama incelenmektedir.
Çalışmada kurum içi katılımcılıkla ilgili olarak kurum içi katılımcılığın seviyeleri, uygulama
alanları ve şekilleri açıklanmaktadır. Kurum içi iletişimle ilgili olarak ise kurum içi iletişimin
şekilleri, kuruma faydaları ve uygulanmasında sorun yaratan unsurlar açıklanmaktadır. Bu
birbirini tamamlayan iki kavramın hayata geçirilmesini mümkün kılan örnek uygulamanın
ismi ise Fikirperest’tir. Fikirperest, en temelinde bir yerel yönetim idaresinde görevli
personelin fikir beyan etmesini ve bu fikrin hayata geçirilmesini sağlayan uygulama olarak
işlev görmektedir. Çekmeköy Belediyesi tarafından şekillendirilmiştir ve kullanılmaktadır.
İnternet tabanlı bir uygulama olup, Çekmeköy Belediye personeli tarafından ortaya konulan
fikirlerin, Belediye tarafından hayata geçirilmesini sağlayan bir sistemdir. Proje önerileri hem
belediye iç çalışma yapısına yönelik hem de şehre yeni hizmet sunulmasına yönelik
olabilmektedir. Bu kapsamda uygulama ile belediye içerisinde hem katılımcılık hem de iletişim
alanında bir gelişim sağlanabilmektedir. Çekmeköy Belediyesi Strateji Geliştirme
Müdürlüğü’nden alınan bilgi ve belgelere göre, Fikirperest uygulaması kapsamında personel
tarafından sunulan ve kabul edilen bazı projeler şu şekildedir; “Sanat Sokağı Projesi”, “Bebek
Bakım Odası Projesi”, “Birebir Uygulamalı Online Eğitim Projesi”, “WiFi Durak Projesi”, “En
Güzel Balkon Yarışması Projesi” ve “Sağlığınız İçin Pedal Çevirin Projesi”.
Anahtar Kelimeler: Fikirperest, Kurumsal İletişim, Kurumsal Katılım, Örgütsel İletişim,
Örgütsel Katılım.
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AN IMPLEMENTATION FOR IMPROVING ORGANISATIONAL PARTICIPATION AND
COMMUNICATION IN MUNICIPALITIES: FIKIRPEREST
Abstract
In this study, organisational participation and communication subjects are explained. In
addition, a sample implementation that allows the realization of these concepts in a concrete
way is examined. About the organisational participation, the dimensions, levels and forms are
explained. About the organisational communication, the forms, the benefits to the organization
and the factors that cause problems in its implementation are explained. The name of
implementation which enables this two concepts is Fikirperest. Fikirperest enables the staff of
a municipality to express their opinions and implement their project proposals. It is used by
Çekmeköy Municipality and it is an internet based application. Project proposals can be
directed both to the internal working system of the municipality and new services for the city.
So, an improvement can be achieved in both the participation and communication field in the
municipality. According to the documents received from Çekmeköy Municipality Strategy
Development Directorate, some projects submitted by the staff and accepted are as follows;
”Art Street Project”, “Baby Care Room Project”, “Face to Face Online Education Project”, “Wi Fi
Station Project”, “Most Beautiful Balcony Project” and “Biking for Your Health Project”.
Keywords: Fikirperest, Corporate Communication, Organizational Communication,
Corporate Participation, Organizational Participation.
1. GİRİŞ
Günümüzde kamu idarelerinin etkinlik ve verimlilik temelinde daha nitelikli çalışmalar ortaya
koymak için kendilerini geliştirme gayretinde oldukları görülmektedir. Bu kapsamda kurumsal
seviyede kapasitelerini geliştirme ve hizmet kalitelerini arttırmak için yeni uygulamaları
bünyelerinde hayata geçirebilmektedirler. Kurumsal kapasitenin arttırılmasında kurum içi
iletişim ve katılımcılık olguları önemli birer bileşen olarak kabul edilebilir. Böylece örgüt içi
uyumun ve işbirliğinin geliştirilmesi mümkün olurken, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi de
sağlanabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, bir yerel kamu idaresi olan Çekmeköy
Belediyesi’nin kurum içi iletişimi ve katılımcılığı geliştirmek için kullandığı Fikirperest
uygulaması incelenmektedir. Çalışma kapsamında derlenen bilgiler doğrudan belediyenin
Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile iletişime geçilerek elde edilmiştir.
2. KURUM İÇİ KATILIMCILIK
Katılımcılık en temelinde, karar alma süreçlerine etki etmek olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla
insan unsurunun bulunduğu ve yönetim fonksiyonu içeren tüm organizasyonlarda
katılımcılığın gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu kapsamda kamusal, özel, sivil ve diğer
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alanlarda katılımcılık mekanizması işletilebilmektedir. Fakat yönetimin karar alma süreçlerine
etki edilmesi oranı ve gücü değişiklik gösterdiğinden, katılımcılık seviyesi kendi içerisinde
sınıflandırılabilmektedir. Bu ayrım şu şekilde yapılabilir (Cornwall,2008:272);
●

●

●

●

●

●

Pasif Katılım: Yönetim kademesince kararlar alındıktan veya uygulama
gerçekleştirildikten sonra insanlara bilgilendirme yapılmasını içermektedir. Burada
sadece bilgi paylaşımı söz konusudur ve insanların karar alma sürecinde bir gücü
bulunmamaktadır.
Danışma Yollu Katılım: Burada da insanların karar alma sürecinde bir gücü yoktur,
fakat karar alma yetkisine sahip olanlar insanların görüşlerini almaktadırlar. Gerekli
gördükleri durumda bu görüşleri uygulama kararı sadece karar vericilerdedir.
Çıkar Temelli Katılım: Bu katılım türünde bir çıkar elde etmek amacıyla iş birliği
gerçekleştirilmektedir. Fakat yine katılımcılar karar alma süreçlerinde belirleyici
değillerdir. Kendilerine vaat edileni aldıkları sürece karar alınmasına iştirak
etmektedirler.
Fonksiyonel Katılım: Burada yöneticilerle katılımcılar arasında yakınlaşma ortaya
çıkmaktadır. Her ne kadar karar alma gücü yöneticilerde bulunsa da yöneticiler kendi
belirledikleri alanlarda ve oranlarda katılımcılara kararlara katılma imk}nı
sağlamaktadırlar.
Etkileşimli Katılım: Bu seviyede uygulanan katılımda artık katılımcılık bir hak
olarak görülmektedir. Fikirlerin ortaya konulmasına, eylem planının oluşturulmasına
ve alt karar kurullarının tesis edilmesine katılımcılar yöneticilerle birlikte karar
verebilmektedirler.
Kendi Başına Katılım: En üst seviyede katılımcılığın gerçekleştiği durumdur. Burada
katılımcılar karar almak ve uygulamak için üstlerinde bir yönetim kademesine ihtiyaç
duymamaktadırlar. Kendi başlarına karar alarak doğrudan bunu hayata
geçirebilmektedirler.

Katılımcılık, politik bir zeminde halkın kamusal kararların alınmasına katılması şeklinde
olabileceği gibi; organizasyonel boyutta kurum içi katılımcılık şeklinde de olabilir. Kurum içi
katılımcılık ile yönetim kademesi ve çalışanlar arasında etkileşim sağlanabilmektedir. Bu
kapsamda kurum içi katılımcılıkla bahsedilen çalışan katılımcılığıdır. Çalışan katılımcılığı,
organizasyon içerisinde yer alan çalışanların konumlarına göre karar alma süreçlerine
katılmasıdır (Kpakol vd., 2016: 33). Kurum içi katılımcılığın temelde dört alanda
gerçekleştirilmesi mümkündür (Bakan, 2008: 35);
●
●

Amaç Belirleme: Çalışanlar kuruma yönelik amaç belirleme süreçlerinde yer
alabilirler.
Alternatifler Arasında Seçim Yapma: Çalışanlar burada yönetim tarafından
kendilerine sunulan alternatifler arasından bir seçim yapmaktadırlar.
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●
●

Problemleri Çözümleme: Çalışanlar sorunların tespit edilmesinde ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerilerinin üretilmesinde katılım sağlayabilirler.
Örgütsel Değişimi Gerçekleştirme: Bu seviyede gerçekleştirilen katılımcılıkta
çalışanlar organizasyona yönelik politikaların belirlenmesinde, işe alım ve işten
çıkarmaların belirlenmesinde, kar paylaşımının belirlenmesinde söz hakkına
sahiptirler.

Katılımcılık konusuyla ilgili olarak, katılımcılığı gerçekleştirme şekilleri de bulunmaktadır.
Cotton ve arkadaşları katılımcılık şekillerini aşağıdaki gibi derlemişlerdir (Cotton, 1988: 1216);
● İş Kararlarına Katılım: Kurumun gerçekleştirdiği işlerle ilgili olarak çalışanların
resmi yapı içerisinde katılımcılık sağlamalarıdır. Burada hangi işin yapılacağı, kim
tarafından yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve hangi miktarda yapılacağı gibi kararlar
alınmaktadır.
● Danışmacı Katılım: Bu seviyedeki katılımcılıkta çalışanlar doğrudan karar alma
süreçlerinde yer almamakta, kendilerine danışılan konularda görüş belirterek alınan
kararlara etki etmeye çalışmaktadırlar.
● Kısa Dönemli Katılım: Burada çalışanlar yaptıkları işle ilgili kısıtlı alanlarda
doğrudan ve resmi yapıda katılım sağlamaktadırlar. Genel kurum faaliyetlerine yönelik
katılım sağlamamaktadırlar.
● Resmi Olmayan Katılım: Resmi bir katılım mekanizması olmayan durumda, gayri
resmi olarak ikili ilişkiler ile çalışanlar ve yöneticiler arasında oluşturulan katılımdır.
● Çalışanın Sahipliliği Üzerinden Katılım: Burada resmi fakat doğrudan olmayan
katılım söz konusudur. Çalışanlar hissedarlar olarak konumlandıkları zaman, yönetim
kademesine seçimlerle ve toplantılarla doğrudan olmayan seviyelerde etki
edebilmektedirler.
● Temsili Katılım: Temsili katılımda resmi seviyede fakat doğrudan olmayan şekilde
katılım sağlanmaktadır. Burada çalışanlar kendi aralarından temsilciler seçerek
yönetim kademesinin aldığı kararlara etki etmeye çalışmaktadırlar.
Tüm bu şekil ve alanlarda kurum içinde sağlanan katılımcılığın kazanımlarını Bakan ve
Büyükbeşe çalışmalarında şu şekilde derlemişlerdir (Bakan ve Büyükbeşe, 2005: 26-29);
● Örgütsel performansın arttırılmasını sağlar;
● Verimliliği arttırır;
● Aynı konu üzerine birden fazla kişinin yoğunlaşmasını ve böylece kalite artışını sağlar;
● İletişimi geliştirdiği içi kurum içi iletişimin kalitesini arttırır;
● Çalışanların organizasyona güven duymasını sağlar;
● Çalışanların motivasyonunu arttırır;
● Çalışanların iş tatminini arttırır;
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●
●
●
●
●
●

İş birliği anlayışını kurum içinde yaygınlaştırır;
Kurum içinde öğrenme sürecini geliştirir;
Örgütsel amaçların daha net anlaşılmasını sağlar;
Ast ve üst arasında iletişimi geliştirir;
Çalışanların taleplerini dile getirmeleri daha rahat hale gelir;
Çalışanların bilgi ve tecrübelerini işlerine aktarmaları mümkün olur.

3. KURUM İÇİ İLETİŞİM
İletişim insanlar arasında sosyalleşmenin en temel unsuru olduğu gibi, insanlar tarafından
oluşturulmuş kurumlarda da en temel faaliyet basamağıdır. Konuya bu çalışma kapsamında
bakılacak olursa kurum içi iletişimden kastedilen; örgüt içerisinde bilgilerin ve fikirlerin
dolaşımı, örgütü oluşturan birimler arasında bilginin dolaşımı, yöneticiler ve çalışanlar
arasında etkileşim, yöneticilerin kendi arasında etkileşimi, çalışanların da kendi arasında
etkileşimi gibi kurum içindeki tüm kişilerin birbirleri ile iletişimde bulunmasıdır (Eroğluer,
2011: 122). Dolayısıyla kurum içerisinde etkin bir iletişim sisteminin kurulmasıyla, kurumun
sorunlarını çözmesi ve daha başarılı bir performans sergilemesi mümkün hale gelebilmektedir.
Kuru içi iletişimin iki farklı şekli bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde ayrılabilir (Ölçer ve Koçer,
2015: 343-344);
● Biçimsel İletişim: Kurum içerisinde belirli kurallara göre belirlenmiş şekil şartlarında
iletişimin gerçekleştirilmesidir. Burada kişiler arası gayri resmi yaklaşımdan ziyade
kurumun tamamını kapsayan resmi bir iletişim sistemi söz konusudur. Bu iletişim
sistemi ile kurum içerisindeki organlar, birimler ve kademeler arasında belirli şekil
şartlarına tabi iletişim sağlanmaktadır. Bu şekil şartlar biçimsel özellikte yazılı ve sözlü
olabilir. Böylece kurumsal bütünlüğün sağlanması, sorumlulukların net bir şekilde
belirlenmesi ve görevlerin tespit edilerek yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Biçimsel
iletişim sisteminin kendi içerisinde etkileşim kanalları bulunmaktadır. Bunlar da şu
şekilde sınıflandırılabilir;
o Dikey İletişim Kanalı: Yöneticiler ve çalışanlar arasında kurulan iletişim
kanalıdır. Yöneticiler emir ve yönlendirmelerini bu kanal üzerinden yukarıdan
aşağı doğru gerçekleştirmektedirler. Çalışanlar da istek, talep ve beklentilerini
aşağıdan yukarı doğru yöneticilerine iletmektedirler.
o Yatay İletişim Kanalı: Kurum içerisinde aynı düzeyde yer alan birimler ve
kişiler arasında tesis edilen iletişim kanalıdır. Burada çoğunlukla problem
çözme ve koordinasyonun sağlanması amaçlı iletişim kurulmaktadır.
o Çapraz İletişim Kanalı: Kurum içerisindeki birimlerin ve kişilerin kademeleri
dikkate alınmadan tüm birimler arasında tesis edilen iletişim kanalıdır.
Böylece bürokratik sürecin azaltılması, iletişimin daha kısa sürede ve
doğrudan gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.
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●

Biçimsel Olmayan İletişim: Kurum içerisindeki kişiler arasında belirli şekil şartlara
tabi olmayan ve anlık gelişen iletişim şeklidir. İnsanlar arasında gündelik konuşmalar,
dedikodular, söylentiler, sohbetler, talepler ve diğerleri bu sınıfa girmektedir.

Kurum içi iletişimin şekilleri göz önüne alındığında, kurum içi iletişimin yönleri, amaçları ve
uygulama araçları Tablo 1’deki gibi derlenebilir (Eunson, 2012: 516);
Tablo 1: Kurum İçi İletişimin Yönleri ve İçerikleri
Aşağı Yönlü İletişim
Yukarı Yönlü İletişim
● Toplantılar
(yüz
yüze,
● İş talimatları ve açıklamalar
elektronik)
● Politika ve prosedürler
● Katılımcı karar verme
● Değerleme ve performans geri
● Öneri sistemleri
bildirimi
● Resmi brifingler
● İntranet
● Emirler ve direktifler
● E-posta
● Toplantılar (yüz yüze, elektronik)
● Telefon
● Yeni çalışanlar için başlangıç
● Şikayet prosedürleri
programları
● Notlar ve e-postalar
● Eğitim programları
● Telefon
● Dedikodu
● İlan panoları ve intranetler
● Açık kapı politikaları
● Haber bültenleri
● Görüş anketleri
● Yıllık raporlar
● Sosyal aktiviteler
● Eğitim programları

●

Yatay Yönlü İletişim
Toplantılar (yüz yüze, elektronik)

●

Dedikodu

●
●

Telefon
Sosyal aktiviteler

●

E-posta

●
●
●

Eğitim programları
Anlık mesajlaşma
Mesajlaşmak

●
●
●
●
●

Çapraz Yönlü İletişim
Telefon ve E-posta
Emir komuta zincirinin başına
ulaşmak
Resmi olmayan bağlantılar
Sosyal aktiviteler
Uzmanlık iletişimi - “konumun
yetkisi” yerine “bilgi yetkisi”

Doğru ve etkin tesis edilmiş bir kurum içi iletişim sisteminin kuruma getirileri bulunmaktadır.
Burada en temel amaç, etkin bir kurum içi iletişim sistemiyle kurumun faaliyetlerinde
karşılaşacağı sorunları bertaraf etmek ve kurumun amaçlarına en başarılı seviyede ulaşmasını

1600

sağlamaktır. Bunun yanında verimli çalışan kurum içi iletişim sisteminin getirileri şu şekilde
sıralanabilir (Kocabaş, 2005: 250);
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Örgüt amacının, politikaların ve hedeflerin çalışanlar tarafından bilinmesini sağlamak;
İş ve işlemlerle ilgili çalışanlara bilgi kazandırmak;
Örgütün sosyal ve ekonomik sorunlarıyla ilgili çalışanları bilgilendirmek;
Yenilik ve yaratıcılığı özendirerek çalışanları süreçlere d}hil etmek;
Çalışanlara yönelik bilgilendirme kanallarını tesis etmek;
Çalışanlar ve yöneticiler arasında iletişimi sürekli mümkün kılmak;
Yönetime karar alma sürecinde gerekli bilgileri eksiksiz sağlamak;
Çalışanların örgüte bağlılığını arttırmak;
İş tatmini ve motivasyon gibi alanlarda ilerleme sağlamak;
Örgüt içerisinde paylaşım duygusunu geliştirmek;
Örgütsel faaliyetlerde istikrarın gelişmesini sağlamak;
Hata oranlarını düşürmek;
Planların etkin uygulanmasını sağlamak.

Kurum içerisinde etkin bir iletişim sistemi kurmanın getirileri olmakla birlikte, bu sistemin
tesis edilmesini zorlaştıran bazı etkenler de söz konusudur. Bakan ve Büyükbeşe
çalışmalarında bunları şu şekilde derlemişlerdir (Bakan ve Büyükbeşe, 2004: 5-6);
●

●

●
●
●
●
●
●

Kültürel Farklılıklar: Kurum içerisinde farklı kültüre mensup kişilerin varlığı,
kültürel farklılıklardan doğan iletişim sorunları meydana getirebilir. Örneğin çok
uluslu şirketlerde farklı kültürlerin bir arada bulunması gibi.
Geri Besleme Sisteminin Olmayışı: Geri beslemeden kastedilen; mesajın alıcının
eline zamanında ve eksiksiz ulaşıp ulaşmadığının göndericiye bildirilmesidir. Böylece
gönderici kişi zamanını ve enerjisini mesajının iletilme kaygısıyla kaybetmeyecektir.
Statü Farkı: Kurum içerisindeki hiyerarşik yapıya bağlı bürokratik düzen, mesajların
iletilmesine engel teşkil edebilmektedir.
Mesajı Alan Kişinin İlgi Eksikliği: Alıcının ilgisiz olması durumunda iletişim başarısız
olmaktadır. Burada mesajın iletim zamanı da önemli bir unsur olarak görülmelidir.
Fazla Bilgi Yüklemesi: İletişim sürecinde fazla bilginin yüklenmesi mesajın etkin
çözümlenmesini engelleyebilir.
Elektronik İletişim Kaynaklı Sorunlar: İleri teknolojinin fazla karmaşık olması veya
yetersiz olması iletişim sürecini tıkayabilir.
Fiziksel Koşullar: İletişim kanalına etki edebilen çevre koşulları bulunabilir. Mesafe,
gürültü ve diğer unsurlar bu kapsamda değerlendirilebilir.
Güvensizlik: Alıcı tarafın mesaja veya gönderene güvenmemesi temelinde olabileceği
gibi, gönderici taraf açısından da aynı durum alıcıya yönelik düşünülebilir.
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●
●

Örgütsel Hatalar: Yetki eksikliği, sorumlulukların tanımlanmaması, iletişim kanalının
ve şeklinin doğru tanımlanmaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir.
Kişisel Farklılıklar: Mesajı gönderen ve alan arasındaki hisler, duygular, hedefler,
amaçlar ve bakış açıları bir uyumsuzluk doğurabilir.

4. FİKİRPEREST UYGULAMASI
4.1. Uygulamanın Amacı
Fikirperest, en temelinde bir yerel yönetim idaresinde görevli personelin fikir beyan etmesini
ve bu fikrin hayata geçirilmesini sağlayan uygulama olarak işlev görmektedir. Çekmeköy
Belediyesi tarafından şekillendirilmiştir ve kullanılmaktadır. Fikirperest uygulaması, 2017
yılında Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen ve jüri üyeleri
akademisyenlerden oluşan Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında “en iyi kurumsal
gelişim projesi” olarak seçilmiştir (Altın Karınca, 2017). İnternet tabanlı bir uygulama olup,
Çekmeköy Belediye personeli tarafından ortaya konulan fikirlerin, belediye tarafından hayata
geçirilmesini sağlayan bir sistemdir. Proje önerileri hem belediye iç çalışma yapısına yönelik
hem de şehre yeni hizmet sunulmasına yönelik olabilmektedir. Bu kapsamda uygulama ile
belediye içerisinde hem katılımcılık hem de iletişim alanında bir gelişim sağlanabilmektedir.
Fikirperest uygulamasının hazırlık, araştırma ve kurgu süreci 1 yıl kadar sürmüştür. 2016 son
aylarında test yayınları ile uygulamaya başlanmış ve Ocak 2017 ‘den itibaren resmi olarak aktif
kullanıma açılmıştır.
4.2. Uygulamaya Katılım
Fikirperest uygulaması internet tabanlı bir sistem olup, mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Belediyenin personeli, bunlara müdürlerden saha personeline kadar herkes d}hil olacak
şekilde katılım gösterebilmektedir. Uygulama kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında 44 farklı
personel fikir paylaşmıştır. Belediyede mevcutta 1000’den fazla personel olmasına rağmen
bunların büyük bir kısmı saha personeli (temizlik işleri, park bahçeler, fen işleri vb.) olduğu
için ve uygulama sadece internet üzerinde kullanılabildiği için, saha personelinin uygulamaya
fikir beyan etmediği gözlemlenmiştir. Uygulamayla ilgili duyuruların yazılı ve görsel olarak
belediye içerisinde tanıtıldığı Fotoğraf 1’de görülmektedir;
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Fotoğraf 1: Fikirperest’in Duyurusu

Kaynak: Çekmeköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
4.3. Fikirlerin Kabul Süreci
Fikirperest uygulamasında fikir sunulması ve bu fikirlerin kabul edilmesi süreci şu şekilde
işlemektedir; personel tarafından internet sistemine önerilen fikir öncelikle tüm belediye
personelinin erişimine açılmaktadır ve bir ay belediye personeli tarafından oylanmaktadır.
Daha sonra ilgili fikir Ön Değerlendirme Kuruluna iletilmektedir. Burada daha önce proje
konusunda eğitim almış ve belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 11 kişi yer almaktadır.
Bu 11 kişi birbiri ile etkileşime geçmeden, daha öncesinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü
tarafından belirlenmiş kriterlere göre oy kullanmaktadırlar. Bir ay personel oylamasından
geçen, daha sonra bir ay kurul oylamasında kalan fikir, ortalama puanını almaktadır.
Puanlamalarda %70 personel oyu ve %30 kurul oyu geçerli olmaktadır. Tüm bu süreçler
neticesinde 70 ve üzeri puan alan fikirler ilgili müdürlüğe gönderilmektedir. İlgili müdürlük
fikre ilişkin görüşlerini belirterek fikri projelendirmektedir. Son aşama olarak fikir belediye
başkan yardımcılarından oluşan Nihai Kurula ulaştırılmaktadır. Burada fikir sahiplerinin bizzat
fikirleriyle ilgili sunum yapmaları talep edilmektedir. Nihai Kuruldan onay alan proje, belediye
başkanı imzasıyla uygulanmak üzere ilgili müdürlüğe gönderilmektedir.
4.4. Başarılı Fikirlerin Ödüllendirilmesi
2017 ve 2018 yıllarında Fikirperest uygulaması aracılığıyla personel tarafından 144 öneri
paylaşılmıştır. Bu önerilerden 108 adedi kullanıcı oylamasına sunulmuş ve 20 tanesi ilgili
kurulların onayından geçerek uygulanmaları üzere ilgili müdürlüğe iletilmiştir. Bu süreç
içerisinde ortalama dört ayda bir fikirlerin değerlendirilmesinin yapıldığı dikkat çekmektedir.
Bu oylama dönemlerinde fikirleri kabul edilen belediye personeline ödüller verilmektedir.
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Ödüller şu şekildedir;
● Birinciye dizüstü bilgisayar,
● İkinciye tablet bilgisayar,
● Üçüncüye altın,
● Diğer kazananlara mansiyon ödülleri.
Ödüllendirme her dönem sonunda bir organizasyon ile gerçekleştirilmektedir. Başarılı fikir
sahipleri belediye binasında belediye başkanı tarafından ödüllerini almaktadırlar. Fotoğraf
2’de bir ödül töreni görülmektedir.
Fotoğraf 2: Ödül Törenlerinden Bir Fotoğraf
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Kaynak: Çekmeköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
4.5. Kabul Edilen Proje Örnekleri
Fikirperest uygulaması kapsamında kabul edilen, ödül alan ve uygulanan fikirlerin bazıları
aşağıdaki gibidir. Fotoğraf 3 ve 4’de uygulanan proje örnekleri görülmektedir;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bire Bir Uygulamalı Online Eğitim / İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Sanat Sokağı Projesi / İmar ve Şehircilik Md. - Fen İşleri Md.
Bebek Bakım Odası / Destek Hizmetleri Md.
WiFi Durak Projesi / Bilgi İşlem Md.
Elektrikli Şarj İstasyonları / Emlak İstimlak Md.
Sağlığınız İçin Pedal Çevirin / Spor İşleri Md.
Çocuk Sokağı Projesi / Fen İşleri Md. - Spor İşleri Md.
Motosiklet Park Alanı / Destek Hizmetleri Md.
Güvenli Park Projesi / Park ve Bahçeler Md.
Bağımlılık Sosyal Erişim / Kültür ve Sosyal İşler Md.

Fotoğraf 3: Çocuk Sokağı Projesi

Kaynak: Çekmeköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Fotoğraf 4: Sağlığınız İçin Pedal Çevirin Projesi
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Kaynak: Çekmeköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
5. SONUÇ
Günümüzde kamu kurumları etkinlik ve verimlilik temelinde hizmet üretmek için kurumsal
kapasitelerini geliştirmek gayretinde olabilmektedirler. Özellikle önemli bir kamusal hizmet
fonksiyonunu yerine getiren belediyeler de bu alanda çalışmalar yapabilmektedirler.
Çekmeköy Belediyesi kendi bünyesinde kullandığı Fikirperest uygulamasıyla, belediyelerde
kurum içi iletişimin ve katılımcılığın geliştirilmesinde kullanılabilecek bir örnek uygulamayı
hayata geçirmiştir. Bu uygulama ile belediyede aşağıdan yukarı ve çapraz yönlü kurum içi
iletişim sağlanabilmektedir. Katılımcılık konusunda ise personelin kısa dönemli ve fonksiyonel
katılım sağlaması mümkün olabilmektedir. Fikirperest gibi planlı ve sistemli uygulamaların

belediyelerde hayata geçirilmesiyle, Türkiye’de kentlerin ve vatandaşların daha etkin ve
verimli hizmet alması mümkün olabilecektir.
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RIFAT ILGAZ’IN PİJAMALILAR ROMANINDAHASTA-HEKİM-HASTANE İLİŞKİLERİ
Ensar Yılmaz*
Şevval Vatansever**
ÖZET
7 Mayıs 1911’de Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğan Rıfat Ilgaz Gazi Terbiye’nin son sınıfında
tüberküloz hastalığına yakalandı. 1938 yılında okulunu bitirip Adapazarı’nda Türkçe
öğretmeni olarak göreve başladı. Bu sırada hastalığının ilerlemesi üzerine sanatoryuma
yatırıldı. Tedaviden sonra Rikkat Hanım’la evlendi. Hastalığı nedeniyle İstanbul’a tayinini
istedi. Karagümrük Ortaokulu’nda göreve başladı. Bu sırada Rıfat Ilgaz, dergilerde, gazetelerde
çeşitli şiirler yazmaya devam etti. Eşiyle çektikleri sıkıntılar yüzünden zor zamanlar geçirdi.
Uzun süre hastalık ve hapishane hayatı yaşayan Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993’te hayata veda etti.
Ilgaz 1952-1960’da gazetecilik yaptı, Dolmuş dergisinde “Stepne” takma adıyla yazılar yazdı.
Bizim Koğuş bu dergide dizi olarak yayınlandı. Daha sonra 1973’te Pijamalılar olarak
yayınlandı. ‘Pijamalılar’ toplumsal yergi türüne örnek olan bir Rıfat Ilgaz eseridir. Romanda
bölümler halinde verem hastası bir kişinin hastanede kalmaya hak kazanması, hastanede
kaldığı süre boyunca da diğer hastalar ve hekimlerle ilişkisi anlatılır. Romandan hareketle;
2.Dünya Savaşı sonrası kötüleşen yaşam koşullarında 1950’lerde Türkiye’deki hastanelerde;
hasta-hastane, hasta-hekim, hekim-hastane ilişkilerini ele almak mümkündür. Buna göre hasta
ve hastane ilişkilerinde yoğun bir formalite sürecinin olduğu; fakat formalitelerin
“usulsüzlükler” yoluyla aşıldığı görülmektedir. Hasta-hekim ilişkilerinde hastanede doktor
merkezli, hastanın tam bir itaatle hareket ettiği, başka bir deyişle partiarkal bir ilişkinin ortaya
çıktığı, doktorun muayenehanesinde ise karşılıklılığa dayanan bir ilişkinin ortaya çıktığı
görülmektedir. Doktorun özel muayenehanesi paralı olduğu için hastalar muayenehanede
müşteriye dönüşmüş olur. Bu ilişki devlete ait olan hastanelerde doktor eliyle hastaya bir
ayrıcalık tanınmasının yolu olur. Doktor-hastane ilişkisinde ise Ivan Illich’in tam da “klinik
iatrojenez” olarak tanımladığı doktorların hastanede bir iktidar alanı oluşturmaları ve bunun
yanında devlete ait hastaneleri kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Hasta, Hastane, Hekim, Rıfat Ilgaz, Pijamalılar
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RIFAT ILGAZ'S IN THE PIJAMAL'S ROMAN PATIENT-PHYSICAL-HOSPITAL RELATIONS
Abstract
Rıfat Ilgaz Gazi Terbiye was born on May 7, 1911 in the town of Cide in Kastamonu province,
where he was diagnosed with tuberculosis. In 1938, he graduated from school and started to
work as a Turkish teacher in Adapazarı. Meanwhile, he was admitted to the sanatorium on the
progress of his illness. After the treatment, she married Mrs. Rikkat. Due to illness, he asked for
his appointment to Istanbul. He started to work at Karagümrük High School. In the meantime,
Rifat Ilgaz continued to write various poems in magazines and newspapers. He had a hard time
with his wife. Rıfat Ilgaz, who had been living for a long time because of illness and prison life,
died on 7 July 1993. Ilgaz worked as a journalist in 1952-1960 and wrote articles under the
nickname “Stepne“ in Dolmus. Our Ward was published as series in this magazine. Later in
1973 was published as Pajamas. Ir Pijamalılar ’is a work of Rıfat Ilgaz, which is an example of
the type of social indigenous. In the novel, a patient with tuberculosis who is entitled to remain
in hospital and the relationship with other patients and physicians during the hospital stay are
explained. Moving from the novel; After World War 2 the deteriorating living conditions in
hospitals in Turkey in the 1950s; patient-hospital, patient-physician, physician-hospital
relations can be discussed. According to this, there is an intense formality process in patient
and hospital relations; however, it is seen that formalities have been overcome by aş
irregularities fakat. In the patient-physician relations, it is seen that the doctor is centered in
the hospital, the patient acts with complete obedience, in other words, a party-like relationship
has arisen; Since the doctor's private practice is paid, patients are turned into clients in the
practice. This relationship is a way of giving the patient a privilege in the state-owned hospitals
by the doctor. In the relationship between the doctor and the hospital, it is seen that the
doctors, whom Ivan Illich describes as hast clinical iatrogenesis lad, form a sphere of power in
the hospital and use the state hospitals in their own interest.
Keywords: Patient, Hospital, Physician, Rifat Ilgaz, Pajamas

1. GİRİŞ
Rıfat Ilgaz 7 Mayıs 1911’de Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğdu (Saydur, 1998: 10). Ortaokulu
1924 yılından itibaren Kastamonu’da ablasının yanında okudu (Bezirci, 1997: 20).
Ortaöğrenimini Kastamonu Öğretmen Okulu’nda tamamladı.
Gazi Terbiye’nin son sınıfında tüberküloz hastalığına yakalandı. 1938 yılında okulunu bitirince
Adapazarı’na Türkçe öğretmeni olarak atandı. Bu sırada hastalığının ilerlemesi üzerine Yakacık
Sanatoryumu’na yatırıldı. Tedaviden sonra evlendi. Hastalığı nedeniyle İstanbul’a tayinini
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istedi. Karagümrük Ortaokulu’nda göreve başladı. Bu sırada Rıfat Ilgaz, dergilerde, gazetelerde
şiirler yazmaya devam etti (Ilgaz, 1991: 17). Toplumcu gerçekçi akıma bağlı bir yazar olarak
değerlendirildi (Bezirci, 1997) .
Hastalığı nedeniyle uzunca bir süre okula ara verdi. Bunun üzerine bakanlık okula gidemediği
için istifa etmiş saydı. 1944 yılında yayınladığı “Sınıf” adlı kitabı nedeniyle altı ay hüküm giydi.
Altı ay sonra çıktığında hastalığı iyice artmıştı. Bunun üzerine Heybeliada Sanatoryumuna
yattı. Burada sağlığı biraz düzeldi. Uzun süre hastalık ve hapishane hayatı yaşayan Rıfat Ilgaz, 7
Temmuz 1993’te hayata veda etti (Kaya, 2007).
Ilgaz 1952-1960’da gazetecilik yaptı, Dolmuş dergisinde “Stepne” takma adıyla yazılar yazdı.
Bizim Koğuş bu dergide dizi olarak yayınlandı. Daha sonra 1973’te Pijamalılar olarak
yayınlandı. ‘Pijamalılar’ toplumsal yergi türüne örnek olan bir Rıfat Ilgaz eseridir. Romanda
bölümler halinde verem hastası bir kişinin hastanede kalmak için verdiği mücadele, hastaneye
yattıktan sonra diğer hastalar ve hekimlerle ilişkisi anlatılır. Gözlemci bakış açısıyla anlatılan
eserde anlatıcı, ismi verilmeyen bir hastadır. Romanın diğer kahramanları kültürel ve
ekonomik farklılıklara göre birbirini lakaplarla isimlendirmiştir. Mercimek Fahri, Nalbant
Şevket, Deve Recep gibi lakaplı hastalar romana renk katarken ilişkileri daha iyi anlamaya
yardımcı olurlar.
1950’li yıllarda Türkiye’de sağlık sektöründeki durum ve hasta-hastane-hekim ilişkilerinin
biçimlenişi Ilgaz’ın Pijamalılar romanında sosyolojik bir aynaya dönüşür. Bu özelliğiyle de
dönemin sağlık alanındaki yapısal durumun çözümlenmesi açısından bize bir zemin sunar.
2. HASTA-HASTANE İLİŞKİLERİ
Roman kalp yetmezliği tanısı koyulan bir hastanın doktorla arasında geçen konuşmalarla
başlar. Hasta aynı zamanda romanın anlatıcısıdır. Doktor, hastaya hastaneye yatması
gerektiğini söyler ve hasta, hastaneye yatmak için girişimlerde bulunmaya başlar; ama 50’li
yıllarda hastaneye yatmak kolay değildir. Çünkü uyulması gerekli formaliteler vardır. Hasta
önce yatış işlemleri için belediyeye gönderilir. Buraya ‘Hastayım!’ diye yazılmış kısa bir
dilekçeyle başvurur ve hastaneye yatmak istediğini belirtir (Ilgaz, 2017: 9).
Hastaneye sevk edilen hastanın dilekçesini bir hademe alır. ‘Tecrübeli bir müdür pişkinliğiyle
dilekçeyi hastanın yüzüne karşı fırlatarak, ‘yarın gel!’ diye çıkışı gösterir” (Ilgaz, 2017: 10).
Dolayısıyla hasta-hastane ilişkileri daha hastanın hastaneye yatmasından önce başlar.
Daha sonra hasta, hastaneye yatmak için doktorla görüşür. Doktor hastaya kaba davranır.
Hasta gazeteci olduğunu söyleyince birden her şey değişir ve hastanın bütün işlemleri hızlıca
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yapılır (Ilgaz, 2017: 14). Kaydı yapıldıktan sonra artık hasta “hastanenin malı olmuştu”r (Ilgaz,
2017: 22).
Hastanın öğrenmesi gereken formalitelerden biri hastaneye yatabilmek için doktorun özel
muayenehanesine gitmektir. Eğer hasta doktorun özel muayenehanesine gider vizite ücretini
öderse doktor da o kişinin hastaneye yatmasına yardımcı olacaktır. Diğer bir deyişle hasta ile
hastane ilişkileri böylece başlamış olur. Tabii ki diğer formaliteler de tamamlandıktan sonra.
Bir hasta devlet hastanesinde üç dört ay yatabilmek için önce doktorların Cağaloğlu’ndaki
muayenelerinden birine uğrar vizite parasını verir. Doktorun nöbetçi olduğu bir gece
“kanamam var!” diye hastane kapısına dayanır, sonrası kolaydır artık (Ilgaz, 2017: 30). Doktor
ertesi günü hastayı sanki ilk defa görüyormuş gibi süzer ve gerekli işlemleri yaparak hastaneye
yatırır (Ilgaz, 2017: 32).
Roman buradan sonra hastanın hastanede geçirdiği günler üzerinden devam eder. Hastaneler
hastaların ihtiyaçları üzerine tasarlanmıştır. Fakat 50’li yıllarda, Türkiye’de hastaneler bakımlı
olmadıklarından hasta ihtiyacını karşılaması konusunda sorunlar vardır. Örneğin, asansör
bozuk olduğundan hasta üst kata sedyeyle taşınmak durumunda kalır; ancak sedye de kırıktır.
Acil müdahale gerektiren durumlar için tasarlanmış butonlar çalışmamaktadır. Zaten
yetersizliklerden muzdarip olan hastalara hastane de yetersiz kalır. Diğer yandan hastalar
hastanede istedikleri zaman doktora ulaşamazlar. Mek}nsal yakınlığa rağmen, statüler
üzerinden sosyolojik mesafe bir hayli uzaktır.
Fiziki şartlara rağmen hastaneye yatış formalitesinin yanlış olduğundan bahseden hemşireye
hasta:‘Asansör bozuk. Zil bozuk. Sedye bozuk. Musluk bozuk. Yemekler bozuk. Servis bozuk.
Düzen bozuk. Bozuk oğlu bozuk… Şu formalite dediğiniz şey de bozuluversin artık!’ (Ilgaz:
2017: 29), der. Böylece bu dönemde hastanelerdeki sorunların bir kısmı da dile getirilmiş olur.
Hastanın hastaneyle ilişkilerinde doktorların koymuş olduğu kurallar geçerlidir. Hemşire ile
hastalar arasında geçen bir konuşmada kanamalı verem hastalarının konuşmasının yasak
olmasına değinilir. Bu yasak biyolojik temelli olduğu kadar sosyal gerçeklerin de anlatımıdır.
Hasta hastane ilişkisinde hastaların fikir beyanı da yasaktır bir bakıma; fazla dikkate alınmaz
söyledikleri. “Doktor çattı kaşlarını: ‘Konuşmak yasak!’ Sen misin yasak eden! Bütün yasaklara
karşı alerjim vardır. Bir çenem açıldı mı susturabilirsen sustur: ‘Neden yasak oluyormuş
konuşmak? Ne olurmuş konuşursam? On yıldır konuşmadık da bütün kanamaların önüne mi
geçildi?’ ‘Sus yahu! Sakin ol! İstirahat et!’ dedikçe verdim veriştirdim. ‘Daha mı susalım? Biz
sustukça biniyorlar dalımıza!’”(Ilgaz, 2017: 20).
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Hastanenin kurallarından biri de üç aylık yatışını dolduran hastaların hastaneden taburcu
edilmesidir. Hasta ve hekim arasında geçen bir konuşmada aslında hastanın yatış amacının pek
de iyileşmek odaklı olmadığı anlatılır. “Doktor, ‘Burası Miskinler Tekkesi değil’ diye başladı
söze ‘Dışarıda bekleyenler var!’, ‘Yani’ dedi ‘Ölelim mi?’. ‘Ölen ölür… Üç ayını dolduran da
taburcu olur gider’” (Ilgaz, 2017: 78).
Bunun yanında hastanede birinin ölmesi de çok normal karşılanır. Öyle ki bazen saatlerce
öleceği belli olan kişinin başında ölmesi beklenir ve hemşirenin de görmesiyle ölüm onaylanır.
Ardından diğer hastalar ölen hastanın yatağına yerleşebilir, terliklerini alabilir bu da ölümün
normalleşmesi olarak ortaya çıkar.
Ilgaz’a göre; 1950’li yıllarda Türkiye’deki hastanelerde birçok sorunun yanında hasta ve
hastane ilişkilerinde yoğun bir formalite süreci vardır; formaliteler ancak “usulsüzlükler”
yoluyla aşılmaktadır. Diğer yandan hastane personeli tarafından hastanenin imk}nlarının
suiistimal edildiği romanın hemen her yerinde karşımıza çıkar. Doktorlardan, hemşirelere
hatta ambar memurunun hastalara verilmesi gereken yumurtalar üzerinden yaptığı
yolsuzluklara, usulsüzlüklere kadar suiistimaller ortaya serilir. Hastaneler devlet imk}nlarıyla
hastaları tedavi etme merkezlerinden çok burada görevli personelin (doktor, hemşire, memur)
menfaat alanlarına dönüşmüştür.
Hastanelerde yemekler bozuktur. Yağlar bozuk, etler bozuk olduğu gibi, çekirdekli patlıcanla,
kabaklı türlüden başka, verdikleri iç açıcı yemek de yoktur. Hele kahvaltıda, kauçuk gibi peynir
veriyorlardır ki çiğnerken gıcır gıcır ediyordur ağızlarda (Ilgaz, 2017: 165).
Diğer yandan helalar pislik içerisindedir. Hela kapıları bozuk ve sürgüsüzdür. Musluklar
laçkadır (Ilgaz, 2017: 26). Özellikle gece olunca hastanın acil ihtiyaçları için bile hastabakıcı
bulunmaz. Hastaların başucundaki zile basınca gelmeleri gereken hastabakıcılar gelmez (Ilgaz,
2017: 25). Yine hemşireler de ikindi vakti uykusuna yatarlar ve hastalarla ilgilenilmezler
(Ilgaz, 2017: 38). Fakat doktorların hasta koğuşlarına veya odalarına girecekleri zamanlardaki
uygulamayı ise Ilgaz şöyle anlatır: “Doktor geliyor dediler. Masalar çekildi. Terlikler hizaya
konuldu. Tabela tahtasına çekidüzen verildi” (Ilgaz, 2017: 27).
3. HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİ
Hastalar hekimleri hasta olduğuna inandırmakta zorlanırlar. Hekimin alayları karşısında
‘profesyonel hasta’ damgalamasına maruz kalırlar. “Siz profesyonel hastalar hep böylesiniz!
Hastane hastane dolaşır, yer, içer, yatarsınız. Üstelik doktorlara yapmadığınızı bırakmazsınız!
Nedir sizden çektiğimiz? ’’(Ilgaz, 2017: 13).
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Doktorlar üç ayını doldurup kendi muayenehanesine gelmeyen hastaları taburcu etmektedir.
Taburcu olmak istemeyen ve hastanede yatmaya devam emek isteyen hastalar hastaneden izin
alarak doktorun özel muayenehanesine gitmek ve vizite ücreti ödemek zorundadırlar (Ilgaz,
2017: 78-79). Çünkü taburcu olmak hastalar için bir tehlike olarak görülmektedir (Ilgaz, 2017:
98).
Zaman zaman hekimler hastalara koğuştan çıkabileceklerini belirten izinler yazarlar. Bu ‘Gel
beni muayenehanemde gör,’ demektir (Ilgaz, 2017: 80). Doktorlar asıl görev yerlerini
muayenehanelerinin yanında hep ikinci plana atarlar. Bu tutum ticari kaygı temelli hasta
hekim ilişkisi olarak değerlendirilebilir. Örneğin Bihruz Bey isimli hasta ipek pijamasıyla
koğuşta kendinden söz ettirir. Tabi ki bu ekonomik durumlar hasta hekim ilişkisini de etkiler.
Üslup ve saygı dış görünüşe ve statüye göre şekillenir. ‘Bir dakika beyefendi’ dedim! ‘ Siz
doktorlar, bizim gibi gazetecilere…’ diye başladım. Hayret! Karşımdaki beyaz gömlekli zat kuzu
gibi oluvermişti. Biraz önceki kabadayı o değildi sanki’’(Ilgaz, 2017: 14).
Hastalardan sorumlu hemşireler genelde iğne yapma, damar yolu bulma gibi işleri layıkıyla
yapamayan, her gün ikindi vakti uykuya yatan ve genelde arandığında bulunması zor kişilerdir.
“Elinden dereceyi kapan yanındaki yatağa uzatıyordu. Derece hastalardan bazılarını atlayarak
bütün koğuşu dolaştı. Niyazi’nin sağ elinden çıkan derece, bir turdan sonra sol elinde yine
buldu yerini. ‘ Kırk iki buçuk mu sahi?’ Hep birden cevap verdik: ‘Tamam’ dedik. ‘Kırk iki
buçuk!’ Mercimek Fahri fırladı yerinden: ‘Ben nöbetçi doktora gidiyorum!’ ‘Gelmez!’ ‘Kırk beşe
çıksa gene gelmez!’ ‘Gelir canım, git çağır!’ ‘Hemşireler bezik oynar bu saatte!’… Tahir Tutuk
yalvarıyordu: ‘Fahri, git çağır şunu; ölüyor Niyazi de… Gelsin!’ ‘ Ölen kim Niyazi mi, sen
mi?’(Ilgaz, 2017: 102). Örneğin bir ölünün başında bir başhekim görmek nadirdir (Ilgaz, 2017:
74).
Doktorlar ise hastaların yanına çok fazla uğramayan, uğradıklarında ise statülerini
davranışlarıyla hatırlatan, tavırlarla unutturmayan taraftırlar. Hastalarla doktorlar arasındaki
statü farkı hasta-hekim ilişkisinin, özellikle hastane boyutunda bütün ağırlığıyla ortaya çıkar.
Hastalar arasında geçen konuşmada bir hastanın kurduğu cümle hasta hekim ilişkisini
anlamamıza ışık tutar: “Beyaz gömleği giyen canavar kesiliyor, haybeden de giyse!’’ (Ilgaz,
2017: 133). Yine hastalar arasındaki hekim tasvirlerine bir örnek olarak: “‘Doktor olana kadar
hep!’ dedi. Sonra ölmüş eşek ararlar nallarını sökecek…’’’ (Ilgaz, 2017: 135) cümlesi verilebilir.
Doktorlar hastaya ‘tıbben ölmüşsün sen’ tanısı koyabilir ve hastayı ‘’Siz sağ olun doktor bey,
biz böyle olacağız ki siz yaşayacaksınız’’ der hale getirebilirler (Ilgaz, 2017: 163). Eserde hastahekim çatışmasında galip tarafın çoğunlukla hekimler olduğunu görmekteyiz.
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Doktor hastanede 28 kişinin vizitesini 10 dakikaya sığdırır (Ilgaz, 2017: 32). Doktorun
hastaları görmesinden sonra hastalar yataktan çıkmak, balkon dedikleri geniş yerde sigara
içmek, yatakların üstünde pişpirik oynamak serbesttir artık (Ilgaz, 2017: 33). Doktorlar saat
15:00 oldu mu hastanede bulunmazlar. Çoğunlukla Cağaloğlu’ndaki özel muayenehanelerine
giderler (Ilgaz, 2017: 37).
Hasta-hekim ilişkilerinde hastanede doktor merkezli, hastanın tam bir itaatle hareket ettiği,
başka bir deyişle partiarkal bir ilişkinin ortaya çıktığı, doktorun muayenehanesinde ise
karşılıklılığa dayanan bir ilişkinin ortaya çıktığı görülmektedir. Doktorun özel muayenehanesi
paralı olduğu için hastalar muayenehanede müşteriye dönüşmüştür. Bu ilişki devlete ait olan
hastanelerde doktor eliyle hastaya bir ayrıcalık tanınmasının yolu olur.
4. HEKİM-HASTANE İLİŞKİLERİ
Hekim hastane ilişkisini ele aldığımızda yine hekimin hegamonik konumundan söz etmek
mümkündür. Pek fazla hastaların yanına uğramayan hekimlerin koğuşa uğradıkları gün
koğuştaki koşuşturmadan belli olur. Hemşireler o gün her şeyi olması gerektiği gibi yapar
fakat bu sadece o güne özel bir durumdur. Hekimin hastanedeki tavırlarına örnek olarak bir
hastanın cümlesi verilebilir: ‘’ Dört yataklının kapısını asistana açtırmak hastanenin
gelenekleri arasındaydı. Mütehassısların kapı tokmaklarına elleri değmemesi gerekirdi!’’
(Ilgaz, 2017: 127).
Hekimler, hastalar lezzetli yemeğe hasretken ve ihtiyaç duyarken onlar yemeğin güzel tarafını
yiyen kişilerdir. Herkes ambar memurunun çürük yumurtaları hastaların yumurtalarıyla
değiştirdiğini biliyordu. ‘’ Ambarcı şöyle diyebildi: ‘Taze yumurtaları mı soruyorsunuz? Şu
kadarını başhekimin evine, şu kadarını yardımcısına, gerisini de doktorlara, hemşirelere,
kalemdekilere veriyorum. Kendime bile otuz yumurta zor ayırabiliyorum. Eğer geriye kalırsa
seksen kuruştan veriyorum hastalara, el altından. İdare dediğin de bu kadar olur!’’(Ilgaz, 2017:
150).
Hastaların deyimiyle hastaneden çok doktora hizmet eden bir “doktorhaneye” benzer burası: ‘’
Bu hastane veremliler için açıldı, işkembesi sağlam doktorlar için değil! Yook, eğer onlar için
açılsaydı adı hastane değil doktorhane olurdu!..’’(Ilgaz, 2017: 173).
Doktorlar asıl görevleri olan iyileştirmeyi bir kenara bırakarak hiyerarşik düzen içinde
kaybolmuşturlar. Ne yazık ki bu durum denetim yapan bürokratik yapıya daha farklı yansıtılır.
Koğuşta bir ölüm olduğunda eğer saat üçü geçtiyse doktor beklenmez. Çünkü koğuştakiler bilir
ki bu saate kadar hastanede doktor kalmaz. ‘’ Mercimek Fahri soluk soluğa koğuşa girdi. Benzi
kül gibi olmuştu. ‘Oturaklılar koğuşunda ölü var!’ dedi. … Nebil Efendi gözlerinin önüne çektiği
gazeteyi indirdi: ‘Doktor gelir şimdi, herkes yatağına!’ ‘Saat üç! Bu saate kadar doktor mu kalır?
Çoktan tuttu Cağaloğlu’ndaki muayenehanesinin yolunu!’’(Ilgaz, 2017: 37).
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5. SONUÇ
Ilgaz’ın Pijamalılar romanından hareketle; 2. Dünya Savaşı sonrası kötüleşen yaşam
koşullarıyla birlikte 1950’lerde Türkiye’deki hastanelerde; hasta-hastane, hasta-hekim, hekimhastane ilişkilerini ele almak mümkündür. Buna göre hasta ve hastane ilişkilerinde yoğun bir
formalite sürecinin olduğu; formalitelerin ancak “usulsüzlükler” yoluyla aşıldığı görülmektedir.
Hasta-hekim ilişkilerinde hastanede doktor merkezli, hastanın tam bir itaatle hareket ettiği,
başka bir deyişle partiarkal bir ilişkinin ortaya çıktığı, doktorun muayenehanesinde ise
karşılıklılığa dayanan bir ilişkinin ortaya çıktığı görülmektedir. Doktorun özel muayenehanesi
paralı olduğu için hastalar muayenehanede müşteriye dönüşmüştür. Diğer yandan bu ilişki
devlete ait olan hastanelerde doktor eliyle hastaya bir ayrıcalık tanınmasının yolu olur.
Doktor-hastane ilişkisinde ise Ivan Illich’in (Ilich, 1995), “klinik iatrojenez” olarak tanımladığı
doktorların hastanede bir iktidar alanı oluşturmaları ve bunun yanında devlete ait hastaneleri
kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları görülmektedir.
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SANATIN FELSEFİ DEĞERLERİ
Nigar ASKEROVA*
İngilizce ve Türkçe başlıklar uyuşmuyor
ÖZET
Sanatta felsefenin değerini anlamak için felsefenin, bir bilim olarak hangi kategorileri, yani
hangi anlayışları açıkladığını incelemeye çalışalım ve felsefeyi sanatla kıyaslayalım. Felsefenin
ana problemi insanın, varlığın, toplumun, zamanın ve mek}nın, tarihin ruhlarını öğrenmek, bu
kategorilerin birbirine bağlılığını açıklamak, bu anlayışlar hakkında filozofların fikirlerini ve
teorilerini incelemektir.
Sanat da aynen, bütün bu problemlere sanatçının gözüyle bakar. Çoğunlukla sanatçıların esas
maksadı insanları, onların eserlerini tüketen izleyicileri düşündürmek, ruhlarını etkilemektir.
Genellikle filozofların, düşünürlerin eserlerini biz yalnız üniversitelerde öğreniriz, h}lbuki
sanatçıların eserleriyle her hangi birimiz daha sık ve farklı ortamlarda temasta bulunuruz.
K}inatta hiçbir şey tamamlanmış değildir ve hiçbir zaman tamamlanmış olmayacaktır. K}inat
durgunluğa karşıdır. Her şey değişmeye mahkûmdur. Değişme, her hangi bir nesnenin iyiye
veya kötüye doğru yoludur; eskiden yeniye, basitten karmaşığa veyahut aksine. Gördüğümüz,
işittiğimiz, duyduğumuz her şey gidiyor, değişiyor. Felsefi kategoriler de, isimlerini korusalar
da, değişkendir. Tarihi döneme ve mek}na bağlı olarak insanın ruhu ve onunla alakalı her şey
değişir. Sanat eserlerinin de ruhu onları yaratan ve onlara değer veren insanlara bağlı olarak
değişir. Bu değişkenliğin kendisi diyalektiğin “ink}rı inkar” kanunun üzerinde kurulmuştur.
Önce sanatçı sonra da izleyici bu gün üstün sanılan sanatçıların üsluplarını eskimiş sayıp yeni
üsluplar arıyorlar. İşte bu yüzden felsefi değeri olmayan eserler ölür, bu değeri kendilerinde
taşıyan eserler tarihten tarihe değerlerini kaybetmeden yaşıyorlar.
Bu eserlerde varlığı yaşatan sevgi ve nefret, hayır ve şer, hakikat ve yalan, ahlak ve
bozgunculuk gibi manevi değerleri ve bunların sebebini ve sonucunu, form ve içeriğini anlatan,
bunların zaruretten mi veya tesadüften mi oluştuğunu izah eden, imk}n ve gerçekliği açıklayan
eserler felsefi değerini elde ederek milletin, mek}nın, tarihin maynetik çekiciliğinden çıkıp,
çekisizlik, yani kozmopolit değer elde eder. Böylelikle tarihte isimleri kalan sanatçılar tarihin,
zamanın, mek}nın sınırlarını, cazibe kuvvesini aşan, K}inatın boşluk seviyesinden tüm
dönemlere hareket eden sanatçılar olar. Böylelikle yüzyıllarda kalan eserler sanatın tüm
alanlarında - ister resim sanatında olsun, ister mimarlıkta, ister edebiyatta olsun, ister
sinemada, ister müzikte olsun, ister grafikte - felsefi değeri olan eserlerdir. Makalenin amacı
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sanatçıyı, sanat eserlerini felsefi bakış acısından incelemek, onların felsefi değerini
açıklamaktır.
Anahtar kelimeler: sanat, sanatçı, felsefi değerler, izleyici, sosyal varlık

PHILOSOPHICAL AND SOCIAL VALUES OF ART
Nigar ASKEROVA
Abstract
In all periods of history, people who created art were not only talented, but also free in spirit.
They were considered elected and highly valued. Perspective of their thinking was different.
Consciously or unconsciously, they changed and moved society forward. And if the adjustment
(infrastructure) of society, the reins of management was in the hands of economists,
mathematicians or other exact sciences, then the superstructure was controlled by people of
art, philosophy and religion. In this regard, the main goal of any artist is: • Deliver pleasure to
the consumer, that is, the reader, listener or viewer. Consequently, the artist takes into account
the intellectual level, aesthetic taste of the viewer and spiritual authorities, which he evaluates
when creating his works; • Prove to the consumer the correctness of his own ideas, support
him or agree with him; • To use the atartic functions of art, that is, to bring pleasure to the
consumer, to isolate his everyday life and to engage the world of fantasy, which the artist
himself invented. In this case, the consumer does not live his life, but the life of the artist. •
Educate the consumer to be free and independent. Only then a person can feel free even in the
most dismal society deprived of freedom. But we must never forget that human is a product of
society. And the main task of art is to turn the public person into an individual. According to
Fromm, if the animal afraid of death, for a man the most terrible thing is to feel detached from
the society. But the society must be strong. The greatest factors that support its longevity are
its language, mental intelligence, thinking style and ideology. Such discussions are the subject
of this study. Keywords: Art, Artist, Philosophical Values, Audience, Social Being

GİRİŞ
Sanatta felsefenin değerini anlamak için felsefenin, bir bilim olarak hangi kategorileri, yani
hangi anlayışları açıkladığını incelemeye çalışalım ve felsefeyi sanatla kıyaslayalım. Felsefenin
ana problemi insanın, varlığın, toplumun, zamanın ve mek}nın, tarihin ruhlarını öğrenmek, bu
kategorilerin birbirine bağlılığını açıklamak, bu anlayışlar hakkında filozofların fikirlerini ve
teorilerini incelemektir.
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Sanat da aynen, bütün bu problemlere sanatçının gözüyle bakar. Çoğunlukla sanatçıların esas
maksadı insanları, onların eserlerini tüketen izleyicileri düşündürmek, ruhlarını etkilemektir.
Genellikle filozofların, düşünürlerin eserlerini biz yalnız üniversitelerde öğreniriz, h}lbuki
sanatçıların eserleriyle her hangi birimiz daha sık ve farklı ortamlarda temasta bulunuruz.
Örneğin: edebiyat eserleri okurken, televizyon kanallarını izlerken, sinemalara bakarken,
sokaklarda mimari eserleri görürken, resim eserlerini izlerken v.s. Bundan yana XIX. yy
filozofu Engels diyordu ki, ben Fransa tarihini daha çok yazılı edebiyattan öğrenmişimdir.
Kainatta hiçbir şey tamamlanmış değildir ve hiçbir zaman tamamlanmış olmayacaktır.
Salvador Dali’nin “Zaman” eseri bu durumu oldukça net anlatmıştır.
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K}inat durgunluğa karşıdır. Her şey değişmeye mahkûmdur. Değişme, her hangi bir nesnenin
iyiye veya kötüye doğru yoludur; eskiden yeniye, basitten karmaşığa veyahut aksine.
Gördüğümüz, işittiğimiz, duyduğumuz her şey gidiyor, değişiyor. Felsefi kategoriler de,
isimlerini korusalar da, değişkendir. Tarihi döneme ve mek}na bağlı olarak insanın ruhu ve
onunla alakalı her şey değişir. Sanat eserlerinin de ruhu onları yaratan ve onlara değer veren
insanlara bağlı olarak değişir. Bu değişkenliğin kendisi diyalektiğin “ink}rı inkar” kanunun
üzerinde kurulmuştur. Önce sanatçı sonra da izleyici bu gün üstün sanılan sanatçıların
üsluplarını eskimiş sayıp yeni üsluplar arıyorlar. İşte bu yüzden felsefi değeri olmayan eserler
ölür, bu değeri kendilerinde taşıyan eserler tarihten tarihe değerlerini kaybetmiyorlar.
Fakat felsefi değeri olan eserlerde bilhassa tarihe, zamana, mek}na bağlı olmadan insanı
düşündüren, ona yol gösteren beşeri problemler ortaya koyular. Bu eserlerde varlığı yaşatan
sevgi ve nefret, hayır ve şer, hakikat ve yalan, ahlak ve bozgunculuk gibi manevi değerleri ve
bunların sebebini ve sonucunu, form ve içeriğini anlatan, bunların zaruretten mi veya
tesadüften mi oluştuğunu izah eden, imk}n ve gerçekliği açıklayan eserler felsefi değerini elde

ederek mekanın sınırlarını, cazibe kuvvesini aşan, Kainatın boşluk seviyesinden tüm
dönemlere hareket eden sanatçılar olar. Böylelikle yüzyıllarda kalan eserler sanatın tüm
alanlarında - ister resim sanatında olsun, ister mimarlıkta, ister edebiyatta olsun, ister
sinemada, ister müzikte olsun, ister grafikte - felsefi değeri olan eserlerdir.
İnk}r edilenin yerine iyisi gelmeyedebilir. Bunu felsefede sanatın bozulması dönemi
adlandırırız. Yani eski ne kadar iyi olsa da, yeni zamanda ve mek}nda yaşayamıyor. Tezatlı bir
süreç – regresyon (gelişimsizlik) - ortaya çıkıyor. Tam olan, bütün olan bölümlere, parçalara
ayrılıyor. Mesela, Antik Yunan’da tam bilim olan felsefe mantık, estetik, etik v.s. adlandırılan
disiplinlere ayrılır. Sanatta Klasik Dönem, kendi yerini önce Romantizme, sonradan çeşitli
“izm”lere veriyor; Empresiyonizm, Postempresiyonizm, Kübizm, Neoklasisizm v.s.
Felsefi değeri olan eserlerde felsefi kategorilerin birbirine bağlılığını görüyoruz. Bakarsın, bazı
eserlerde kategorilerden biri öne çıkar ve diğerlerini kendine tabi eder. Mesela, resimde varlık,
mimaride mek}n ve zaman, müzikte his ve duygular öne çıkar. Bu, elbette ki, sanat türlerinin
ifade araçları ile de bağlıdır.
K}inatta olduğu gibi gezegenimizde de konjonktürsel süreçler meydana gelir. Şöyle ki, M.Ö VIIV. yy felsefenin beşiği olan Antik Yunan bizim dönemimizde yalnız tarihi eserlerini turistlere
gösteren sıradan bir devlet gibi gözükür. XIV. yy mimari eserleri ile dünyayı fetheden ve
mimarları ile devletleri süsleyen İtalya, sanat bakımından XIX. yy. yerini müziğe, XX yüzyılda
da sinemaya bıraktı. Fransa XVI. yy. mimari eserleri, XVII-XVIII yy. müziği, XVIII-XIX.
yy.edebiyat eserleri ile meşhur olurken, XX yy.da sanat bakımından bir bozukluğa uğradı.
Ancak bu bozukluk mu, belki bu dönemi aramalar dönemi adlandırabiliriz. Bunun
değerlendirilmesini elbette tarih yapacaktır. Almanya XVII. yy. sonundan XX. yy. başına kadar
filozof- yazarlar, besteciler ve müzisyenler yetiştiren bir devlet olmuştur. Bugün siyasetin
içinde boğulan aynı Almanya sanat bakımından bozulma dönemini yaşamaktadır.
Felsefenin tek, seçkin ve geleneksel kategorileri sanat eserlerine de uygulanmaktadır. Tüm
ressamları aynı mekana aynı zamanda toplayıp bir objeyi resmetmeleri için toplarsanız,
malum ki, onların eserleri birbirinden hem renkler bakımından, hem üslup bakımından farklı
olacaktır. Burada obje tektir, yani konu aynıdır, ressamlar seçkin, birey olarak birbirinden
farklı, mek}n ve zaman gelenekseldir.
Tarihin tüm dönemlerinde sanatı yaratan o dönemin özgürlük ve yetenek bakımından seçilmiş
insanları olmuştur. Bunlar, bilinçli veya bilinçsizce yaşadıkları topluma farklı yaklaşmış ve her
zaman onu değiştirmek, geliştirmek istemişlerdir. Böylelikle toplumun alt kurumunu
iktisatçılar, üst kurumunu filozoflar, dini elit ve sanatçılar oluşturmuştur.
Nesrin Akan “Platon’da Müzik” eserinde yazar: “Platon hem sanatı önemsemiş, hem de
sanattan, hem de sanatın etkisinden korkmuştur. Önemsediği için eğitimde kullanmasını
savunurken, ruh üzerindeki etkisinden korktuğu için de tehlikeli bulmuş ve bir takım

1618

yasaklamalar getirmiştir” (Nesrin Akan “Platon’da Müzik”. S 46). Gerçekten de sanatçılar iki
türlü olur dersem, yanlış yapmam. Fikirleri ile insanları kötü etkileyen ve aksine felsefi
düşünceleri ile beşere doğru yol gösteren sanatçılar olur. Bu bakımdan konuyu asıl sanatçılara
yöneltmek isterim, o sanatçılara ki, eserleri ile tarihi, coğrafi mek}nı, milletleri aşar.
Asıl sanatçılar dünyaya tesadüfen gelmiyorlar. Her hangi bir dahi sanatçı Tanrının, toprağın,
mensup olduğu halkın ve nihayet tarihin birliğinden, vahdetinden yaratılmış bir varlıktır.
Alman bestek}rı Bach’ı ikiyüzyıllık bir soy – müzisyen soyu yaratmıştır. Onun üzerinde onlarca
hocanın zahmeti vardır. Sanatçı da aynen peygamberler gibi Allah’la, K}inatla insanlar
arasında “elçilik” yapar. “Mucizeler” eserinden bir fikri bölüşmek isterim: “Bir keresinde,
büyük bir grup çalışması yaparken küçük bir kart fark ettim. Üzerinde bir şiir ya da dua
vardı:”Buddha doğası tüm evreni istila ederek şimdi ve burada var olur. Bu pratiğin erdemini
tüm duygulu varlıklara adıyorum. Birlikte, özgürleşmeyi gerçekleştiriyoruz.”
Bu sözcükleri okurken bunun herkes ve her şey için geçerli olduğunu fark ettim. Örneğin, daha
iyi hissetmenizi sağlıyorsa “Buddha doğası” ifadesinin yerine sevgi, Tanrı, İsa, yüce güç
ifadelerini veya başka bir spiritüel figürü koyabilirsiniz. Fark etmez. Bu, yalnızca tüm evrenin
atomlarını ve moleküllerini ve enerji partükillerini dolduran şefkatli, bilge ve belki de bizim
algılayabileceğimizin de ötesinde tutumlarla sevgi dolu bir enerji, bir anlamda bizi var eden
hızlandıran bir enerji demektir. Bu enerji Buddha veya Tanrı doğası, her zaman ve her yerde,
şimdi ve burada vardır.” (Brian L.Weiss, M.D. ve AMY E. Weiss. M.S.W. Mucizeler; Geçmiş
Yaşam Anılarının Dönüşümsel İyileştirici Gücü, 2012, s.19) Asıl sanatçılarda aynen öyle – her
zaman ve dünyamızın her yerinde, şimdi ve burada varlar.
Böyle sanatçılarının esas maksadı bilhassa;
1. Tüketiciye, yani okuyucuya, dinleyiciye veyahut izleyiciye zevk vermekle beraber
düşünmek beçerisini vermektir. Kurani Kerim’e başvurursak, Mukaddes Kitap Allah’ın
yarattığı her bir varlığın nedeni hakkında düşünmemizi tavsiye eder. Nahl (Bal arısı) suresinin
68. ve 69. ayetlerinde böyle denilir:
68.
Rabbin bal arısına şöyle ilham etmiştir:
“Dağlardan, ağaçlardan (insanlar) tarafından
kurulan çardaklardan kendine evler edin.
69.
Bütün meyvelerden ye ve Rabbin gösterdiği
yoldan rahatlıkla git.
(Çiçeklerin) içinden çeşit- çeşit renklerde
bir içecek çıkar ki, insanlar şifa bulsun.
Şüphesiz ki, bunda da düşünen toplum için
ibretlik dersler vardır.
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İnsanın sağlığı üzerinde bal arısının ürettiği yalnızca balın kendisi değil, onun renginin de
etkisi büyüktür. Burada dikkatinizi çeşit çeşit renklere çekmek isterim. Çok yakın bir zamanda
belki de bilim insanları renklerin psikolojimize ve estetik algımıza olduğu kadar, şifamıza da
etkisinin olduğunu bulacaklardır. Bu gün maksadım Allah’ın yarattığı, sadece bal arısının bizi
düşündüren mucizeleri hakkında konuşmak değil. Amacım sanat eserlerindeki felsefeyi, yani
insanları düşündüren makamları açıklamaktır.
2. Sanatçı eseri yaratırken izleyicinin entelektüel seviyesini, estetik zevkini, onun
değerlendirdiği manevi makamları dikkate alır;
Tüketicinin her hangi bir eseri değerlendirmesi için entelekti olmalıdır ve bu entelekt yalnız
fertlere ait değil, toplumun da entelekti önemlidir. Bu yüzden biz sanat eserlerini esasen
nüfuzu 3 milyondan fazlayı aşan büyük şehirlerde sunuyoruz. Rafaello’nun, Michelangello’nun,
Rubens’in eserlerini Hıristiyan dünyasının dışındaki ülkelerde gösterirsek, bu gösteri belki en
fazla iki gün sürer. Dünyanın en tanınmış orkestrasını da, Bethoven’in, Çaykovski’nin v.b.en
meşhur eserleri ile, en güzel sunucuları ile getirsek, yalnız 2 gün salonlar dolu olur. Bunun
nedeni bu topraklarda yaşayan ahalinin entelektüel seviyesinin farklı olmasıdır. İstanbul’da,
Moskova’da, Paris’te ve bu gibi diğer şehirlerde bu problem yoktur. Bu durum bu şehirlerde
yaşayan insanların hepsinin entelektüel olduğu anlamına gelmez. Belki, en fazlası ancak yüzde
10’u entelektüeldir. Fakat bilmeliğiz ki, bilhassa bu sosyal tabaka sanat eserlerini yaşatır. İşte
bu yüzden yeteneği olan gençler büyük şehirlere gidip, orada kendi yeteneklerini geliştirmek
isterler.
Burada parantez açıp bil bilgiyi paylaşmak isterim. Avusturya ile Türkiye halkının entelektüel
seviyesini kıyaslayalım. Nüfus bakımından Avusturya’da 8 milyondan fazla, Türkiye’de 85
milyona yakın insan yaşamaktadır. Avusturya’nın merkezi Viyana’da 2 milyona yakın
(1.868.000) insan, Türkiye’nin merkezi İstanbul’da 15 milyon insan yaşıyor. Tiyatroların
sayısını kıyaslarsak Viyana’da yalnız opera tiyatrosu beştir ve hepsinde her gün yalnız
Avusturya bestecilerinin değil, dünya bestecilerinin operaları sahnelenir. Acaba Türkiye’de kaç
opera sahnesi var? Avusturya ile aynı sayıda nüfüsu olan Azerbaycan’da bir Opera tyatrosu
vardır. Entelekt medeniyetle beslenir. Entelekti olmayan her hangi bir ülke diğer
medeniyetlere tabi olmak zorundadır. Bunu bilmeliyiz.
3. Sanatçı, onun eserlerini değerlendiren tüketiciye, kendi fikirlerini, bu fikirlerin
doğruluğunu ıspatlayıp onu terbiyelendirmek veyahut kendine hemfikir yapmak ister;
4. Biz tarihe sanatçının gözüyle bakarız. Bu yakınlarda sunulmuş olan “Sultan Süleymen”
filmini izleyenler için (tarihçi bilim insanlarını nazara almazsak) Hürrem karakteri filmin en
negatif karakterlerindendir. Halbuki, onun Türk halkına yaptıkları iyilikleri tarihin
sayıfalarında korunmuştur. A.Düma’nın
“Üç silahşör” eserini okuyanlar D’Artanyan’ı
kahraman gibi algılar, çunkü yazar onu kahraman olarak sunmuştur. Halbuki arşivler bu
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insanın entrigan bir insan olduğunu söyler. Burada önemli olan isimler değil, bu isimlerle
yaratılmış olan möhteşem karakterlerdir.
5. Sanatçı, sanatın ötarkik (kendine zevk verme) fonksiyonunu kullanarak tüketiciyi yaşadığı
mühitten, insanlardan tecrit etmek, onu kendisinin (sanatçının) yarattığı aleme taşımak ister.
Yani izleyici kendi hayatını değil, sanatçının yarattığı hayatı yaşamaktadır. Aynı zamanda
sanatçının esas maksatlarından biri tüketiciye yaşadığı dönemin rutininden imtina etmek, yeni
yollar aramayı tavsiye etmektir;
6. Sanatçı, tüketiciyi kendisi gibi azade, özgür görmek ister. Sanatçının fikrine göre insan en
sıkıcı ve özgürlükten mahrum olan toplumda bile kendini azade duyabilir.
Michelangelo’nun “Pyeta” veyahut “İsa peygambere ağıt” eserinin felsefi değerini beraber
analiz edelim.
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Bu eser İtalya’da Hümanizma ideallerinin yayıldığı dönemde yaratılmıştır. Ressamın seçtiği
mevzu artık beşeridir, çok ciddi ve sorumluluk taşıyan bir eserdir. Meryem ananın
faciasını,üzüntüsünü gösteren bu heykeli Michelangelo henüz 25 yaşında tamamlamıştı. Böyle
bir eseri yaratmak XV. yy kadar hiçbir sanatçıya nasip olmamıştı. Sanatçı heykelde statik,
durağan figürler değil, psikolojik bir drama yaratmıştır. Michelangelo Anneği gencecik
gösterirken Meryem Ananın temizliğini, saflığını öne çıkarar. Meryem Ananın yüksek
maneviyatı, comert sakinliği trajik olan bu durumu çaresi olmayan bir olay olarak sunmuyor.
Yüksek maneviyatından dolayı genç Ana hiç kimseyi suçlamıyor. Allah’a sonsuz bağlılığı: “Ya

Rabbim, bu neden böyle oldu?” sorusuyla isyan etmeye de ona izin vermiyor. O sadece
Mukaddes Ananın hüzünlü faciasını yaşıyor. Bir eliyle oğlunu tutan Ana diğer elini Allah’a
açıyor.O hiç kimseyi kınamıyor. Neden? Çünkü Peygamberin anası olarak o kendini beşer
evlatlarının annesi olarak görmektedir. Bu ali makamı onu kimseyi kınamaya izin vermiyor.
Pembe renkli mermerden yapılan bu eserde Meryem Ana ve İsa peygamber orijinal insan
boyutlarındadırlar.
Eserin orijinalinin etkisi çok güçlüdür. Şöyle ki, bunu izleyenlerden biri evine dönmüş, baltayı
getirip Meryem Ananın kolunu baltayla zedelemiştir. O zamandan bu yana Heykel kırılmayan
camla korunmaktadır.
İkiknci felsefi değerini açıklamak istediğim eser Salvador Dali’nin “Gala Aralık denizi üzerinde”
veyahut “‘Lincoln’in Dalivision” isimli eseridir.
Bu eseri önden izleyince Salvador Dali’nin eşi Gala’nın denizi seyrettiğini görürüz. Eseri 18
metre uzaklığından izleyince Amerika başkanı Linkoln’un portresi canlanır. Bununla sanatçı,
Linkoln’un yüksek görevde olmasına rağmen ruhunun derinliklerinde bir kadın taşıdığını
bizlere anlatır. Çünkü hakikaten öyle bir erkek yok ki, onun iç dünyasında kadın, öyle bir kadın
yok ki, onun iç dünyasında erkek olmasın. Diğer taraftan Dali hayat yoldaşı Gala’nı sonsuz bir
aşkla seviyor ve onu dünyanın en böyük siyasetçilerinden biri olan Linkoln’a layik olduğunu
dünyaya gösteriyor.
Mitlerden görüyoruz ki, insana “sanat” onun gündelik taleplerini çözen (Prometey), onun his
ve duygularını yönelten (Orfey) ustalık ve bir vasıta gibi gelmiştir. İnsan aklını kullanarak
kendini korumak, varlığı kendine tabi etmek için doğayı kendine tabi eder. Dahiyane fikirleri,
zekanın fantezilerini üst kurum sanat eserleri vasıtasıyla alt kuruma sunmuş, alt kurum onları
toplumun kullanılması için maddi olarak yaratmıştır.

Sonuç:

1. Felsefi değeri olan eserlerde bilhassa tarihe, zamana, mek}na bağlı olmadan insanı
düşündüren, ona yol gösteren beşeri problemler ortaya koyular ve tarihte isimleri
kalan sanatçılar tarihin, zamanın, mek}nın sınırlarını, cazibe kuvvesini aşan, Kainatın
boşluk seviyesinden tüm dönemlere hareket eden sanatçılar olar. Bu eserler milletin,
mek}nın, tarihin maynetik çekiciliğinden çıkıp, çekisizlik, yani kozmopolit değer elde
eder.
2. Felsefi değeri olan eserlerde felsefi kategorilerin birbirine bağlılığını görüyoruz.
Bakarsın, bazı eserlerde kategorilerden biri öne çıkar ve diğerlerini kendine tabi eder.
Mesela, resimde varlık, mimaride mek}n ve zaman, müzikte his ve duygular öne çıkar.
Bu, elbette ki, sanat türlerinin ifade araçları ile de bağlıdır.
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3. Felsefi değeri olan eserlerde felsefi kategorilerin birbirine bağlılığını görüyoruz.
Bakarsın, bazı eserlerde kategorilerden biri öne çıkar ve diğerlerini kendine tabi eder.
Mesela, resimde varlık, mimaride mek}n ve zaman, müzikte his ve duygular öne çıkar.
Bu, elbette ki, sanat türlerinin ifade araçları ile de bağlıdır.
4. Asıl sanatçılar dünyaya tesadüfen gelmiyorlar. Her hangi bir dahi sanatçı Tanrının,
toprağın, mensup olduğu halkın ve nihayet tarihin birliğinden, vahdetinden yaratılmış
bir varlıktır.
5. Sanatçılarının esas maksadı:
- dinleyiciye veyahut izleyiciye zevk vermekle beraber düşünmek becerisini vermek;
- onun eserlerini değerlendiren tüketiciye, kendi fikirlerini, bu fikirlerin doğruluğunu
İspatlayıp onu terbiyelendirmek veyahut kendine hemfikir yapmak ister;
- sanatçı, sanatın ötarkik (kendine zevk verme) fonksiyonunu kullanarak tüketiciyi
Yaşadığı muhitten, insanlardan tecrit etmek, onu kendisinin (sanatçının) yarattığı
aleme taşımak ister
-sanatçı, tüketiciyi kendisi gibi azade, özgür görmek ister.
Kaynakça:
1. Nesrin Akan “Platon’da Müzik”. Bağlam Yayınları, s. 46
2. Brian L.Weiss, M.D. ve AMY E. Weiss. M.S.W. Mucizeler; Geçmiş Yaşam Anılarının
Dönüşümsel İyileştirici Gücü, Butik Yayıncılık ve Kişisel Gelişim Hiz.Tic.A.S; 2012,
s.19)
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ÂŞIK GARİP DESTANINDA GURBET
Venera MUSTAFAYEVA*
ÖZET

1.
2.
3.
4.
5.

Âşık Garip hik}yesi Türk dünyasının ortak mirasıdır çünkü bu destanın tüm versiyonlarında
Türk halkının yaşamının, kültürünün, sözlü örneklerinin kalıntılarını hala görmekteyiz. Bu
kalıntılar içerisinde yaygın kullanım alanına sahip olan konulardan birisi de gurbet konusudur.
Halk hik}yelerimizin hemen hepsinde karşılaştığımız gurbet motifi hem yayılma alanı
bakımından, hem de konunun işlevselliği bakımından ele alınması gereken konulardandır. Bu
yüzden de bu mevzunun genel tanımını vermekle beraber bu motifin tarihi geçmişine de
değineceğiz. Gurbet -yabancı il, yabancı yurt, y}d topraklar anlamındadır. Gurbet kelimesi ilk
defa yarı göçebe hayatın ürünü olan ‘Kitabi Dede Korkut’ hik}yelerinde karşımıza çıkıyor.
Ayrıca gurbet konusuyla diğer Türk destanlarında ve 16. yüzyıldan sonraki }şık edebiyatında
sık sık karşılaşıyoruz.
Âşık Garip destanında Gurbet’ adlı bu çalışmamda Âşık Garip destanının hem nazım hem de
nasir bölümünde gurbet motifin değineceğiz:
Gurbet neresidir?
Kahraman neden gurbete gider?
Gurbette kahramanın karşılaştığı engeller?
Gurbette kalma süresi?
Gurbetten dönme?
Bu sorulardan yola çıkarak Âşık Garip destanının Azerbaycan nüshası üzerinden gurbet
konusunu detaylı şekilde araştırmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Âşık Garip Destanı, Azerbaycan Nüshası, Halk hik}yeleri, Gurbet

HOMESICKNESS IN THE STORY OF AŞİK GARİP
Abstract
Aşık Garip story is the common legacy of Turkish World because it houses the remnants of
deep rooted Turkish lifestyle, culture and literary examples. Among these remnants, one of the
most commonly covered themes is homesickness. This theme that we encounter in all folk
tales should be examined in terms of its prevalence and functionality. For this reason this text
will present the overall definition of the concept and also cover the historical background of
*
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the pattern. ‘homesickness’ is translated as ‘abroad, foreign country, stranger lands'. The term
‘homesickness’ was first coined in the stories of ‘Kitabi Dede Korkut’ which is the first literary
byproduct of semi-nomadic life. Furthermore, we come across with the 'homesickness’ theme
in Turkish legends and Aşık literature after the 16th century.
In my thesis named ‘homesickness in the story of Aşik Garip’ we will handle the the pattern of
homesickness in both poetry and prose section:
1. Where is homesickness?
2. Why does the hero go away homesickness?
3. What obstacles does the hero face on homesickness?
4. How long does the hero have to be on abroad?
5. How does the hero return from abroad?
Answering the questions above, this text intends to examine homesickness theme from the
Azarbaijani sample of Âşık Garip story.
Keywords: The epic of Âşık Garip Destanı, Azerbaijan copy of Aşık Garip epic, Folk stories,
Homesickness

GİRİŞ
Âşık edebiyatı
Halk edebiyatının öneminden bahseden Kunoş destan ve masallar için ‘bunlar bir milletin
ayineyi devranıdır. Millet o ayineye bakarak kendini görür’ 1demiştir. Destanların bir kolunu
kapsayan Âşık edebiyatı da sazla sözün eşliğinde halkın kendi geçmişini görmesini sağlamıştır.
Kendi geçmişini eski Türk kültüründen alan }şık geleneği köklü bir şaman inancına
dayanmıştır. ‘şamanlar musiki, sihirbazlık, hekimlik yaparlarmış, ozanlarda şairliklerinin yanı
sıra sihirbazlık, musikişinaslık, rekkaslık, hekimlik yapmışlar’2 Şaman ayinlerinde kamlar
ruhlarla irtibata geçmek için davul(dütar) kullanmışlar. Kamlar davul, kırgız, türkmen bagşıları
onun yerine kopuz kullanırlar.3 Yapılan araştırmalarda da şamanlardakı kamla, Türkmen ve
kıgızlarda bakşı aynı anlamları ifade ettiğini görmekteyiz. Fakat zaman içinde Türkmenlerin
1

Türk Halk Hikâyeleri incelemeleri, Türk Kültürü Araştırmaları Enst. Yayn. 2013 sah 68
İnan. Abdulkadir, Tarihte ve bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu. 1986. Sah.85
3
İnan. Abdulkadir, Tarihte ve bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu. 1986. Sah. 74-75
2
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islamın kabulünden sonra bu kam geleneği kayıp olmuş yerini bagşılar ifa geleneği almıştır.
Kopuzla, sazla ifa geleneği farklı adlar altında ozanlar, saz şairleri şeklinde farklı coğrafiyalarda
yayılmıştır. ‘Ozan baksi geleneği mansuplarının bir kısmı islam dininin kabulünden sonra
tekke meclislerinde bakşı geleneğini devam ettirdiler. Bunların bir kısmı kahvehane tarzı
geleneği, diğerleri tekke meclisi geleneğini yaşatmaya başladılar. Tekke tarzı gelenek İslam’ı
nitelikli ve felsefi şiirlerle Allaha aşklarını gösteren tarikat şairleriydi. Bu yüzden de bu tarikat
mensupları kendilerini hak aşığı olarak adlandırmışlar. ‘Geleneksel halk inanışlarında, kırklar
elinden b}de içenin, “hak aşığı" olacağına inanılırdı. Kırklar, evliyadırlar ve “iyilerden”
sayılırlar. Onlar göze görünmezler. Onların b}de içirdikleri herkes “hak }şığı’’ olur ve kara
sevdaya düşer. B}de içmiş adam, kırk gün ağzı köpürmüş halde yüzükoyun yatar. Tomurcuk
verilen geleceğin “hak aşığı”, bu haliyle yetenek veren şamana oldukça yakındır’.

4

Bu nurlu

badeden içen kişiye, dirilik suyu içti derler, dünya sırrına vakıf olur, gafletten uyanır, manevi
bir güçe sahip olur.
Kahvehane geleneği dediğimiz bu gelenek 16. yüzyılın ortalarından yaygınlaşmış ve
kahvehanelerde teşekkül etmiştir. Kendilerini aşık adı veren her iki zümrenin kendi
dinleyicileri olmuştur. Kahvehane tarzı saz şairleri din dışı karakter taşımıştır. Kahvehanedeki
insanları eğlendirmek ve hoş vakit geçirmeleri amaçlanmıştır. Bu }şık zümresinin amacı para
kazanmak ve geçimlerini sağlamaktır.’5 Belli zaman geçtikten sonra artık bu iki zümre }şıklar
bir birinden faydalanış ve bu da islami motiflerin aşık destanlarına geçmesini ağlamıştır.
Genellikle aşk destanların gördüğümüz rüya motifi ve Hızırın gelişi bu dönemdeki hak aşığı
geleneğiyle halk aşığı geleneklerinin kaynaşmasındandır.
16. Yüzyıldan sonra yaygın şekilde görülmeye başlayan saz ifaçılığı geleneğinde ‘halk şairleri
ekseriyet itibarıyla, saz çalan ve şiirlerini sazla söyleyen şairlerdir’6.

4

5

Beydilli, Celal, Türk mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, çev Eran Ercan, Yky, 2004 s. 229

Çobanoğlu. Ö. Âşık Geleneğinin Eminönü Merkezli Aşık Edebiyatı İstanbul. 2006 s. 13-16
Boratav. N.P. Halk Edebiyatı Dersleri, Tarih Vakfı. 2011 sah. 83
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‘Âşık tarzında müzikle şiirin birbirini tamamlayıcı mahiyette devam etmesi, asıl halk
edebiyatının çok eski bir geçmişten gelen değişmez karakterinin devamını göstermek bakımından
çok manalıdır.’7
Aşık Garip destanında ‘Gurbet’
1. Gurbet neresidir?
Gurbet -yabancı il, yabancı yurt, y}d topraklar anlamındadır. Bildiğimiz gibi Türklerin
hayat tarzlarının (göç etmeleri) kültürlerine ve edebiyatlarına yansıması zamanla
gurbet konusunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü her toplumun yaşadığı
coğrafi alan ve yaşam şartları onun edebiyatını da etkiler ve şekillendirir. Türkler hem
göçebe halindeyken, hem de yerleşik hayata geçtikten sonra yaşadığı göçlerden ve
tarihî savaşlardan dolayı başka halklarla da kaynaşmış, kendi kültürünü bu halkların
yerel medeniyetleriyle zenginleştirmiştir. Yani göç olgusu }şık edebiyatında varlığını
gurbet motifiyle devam ettirmiştir.
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Gurbet kahramanların hiç bilmedikleri, hiç görmedikleri yerlere yolculuğudur. Gurbet
sevginin ve çaresizliğin ayak tutup yürümesidir. Destan kahramanları iç dünyalarında
taşıdıkları sevgiden güç alarak bu yola baş koyarlar. Gurbete gitme konusu }şık
destanlarından önce diğer halk hik}yelerimizde de karşımıza çıkıyor.

Alpamış

destanında, kanlı koca oğlu Kanturalı boyunda, Uçan koca oğlu Seyrek boyunda, Kam
Büre bey oğlu Bamısı Beyrek boyunda da gurbet motifleri işlenmiştir. Fakat aşk
hik}yelerinde gurbet konusunun işlenmesi konunun çeşitlendirilmesi açısından daha
ayrıntılı ve kahramanın mücadelesinin sebebi olarak verilmiştir. Saz }şıkları üç
sebepten gurbete çıkmışlar.
1. Para kazanma,
2. Kendi }şıklık maharetlerini göstermek ve ün kazanmak,
3. Rüyasında gördüğü sevgilisini bulmak

7

Köprülü. F. Edebiyat araştırmaları Türk Tarih Kurumu. 1. Cilt makaleler külliyatı. 1986 sah 182

Rüya tabirinden sonra başlayan gurbet yolculuğu kahramanların ergenlik
dönemlerinden olgunlaşmasına kadar olan süreçte yaşadıkları zorlukları anlatıyor.
Aşk hik}yelerinde vatandan ayrılmak, gurbete yollanmak aynı zamanda }şıkların
bir h}k aşığı olmaları için verilmiş sınanma, olgunlaşma sürecidir. Gurbet
konusunun rüya motifiyle işlenmesi, eski esatiri izlerin hala Türk hik}yelerinde
varlığını sürdürdüğünün bir göstergesidir. Çünkü }şık hik}yelerinin kahramanı
olan }şıklar sıradan bir il ozanı değildir onlar nurlu aşk badesinden içerek, sevgiyle
ve }şıklıkla mük}fatlandırılmış kişilerdir. Bu yüzden de içlerinde olan sevgi ve
inam onların zor bir yolculuğa çıkmalarına mani olmaz. Onlar karşılaşacakları
engellerin farkında olarak bu yolculuğa çıkmaya karar verirler. Genellikle aşk
hik}yelerinde gurbet kahramanın rüyasında nurlu badeden şarap içerek bir
güzelin aşkına tutulması ve nasibi olan bu güzelin bulunduğu şehre giderek
sevgilisini bulmasıyla başlıyor.
Buradaki gurbette çaresizlik, inam, beklenti ihtiyacın karşılanması vardır. Çaresiz olsa
da bu yolculuk aşığı rüyasına götüren tek kapıdır. Çünkü kahraman bu rüyanın gerçek
olduğuna tüm kalbiyle inanarak bu yolculuğa çıkar. Burada rüya kalbe açılan kapı
olarak görülür ve rüyanın kerametine inanılır, }şıkların başlarına gelen olumlu veya
olumsuz her şey rüyalarla yorumlanırdı.
Âşık Garip hik}yesinde de iki türlü gurbet söz konusudur. Birisi kahramanın rüya
gördükten sonra kendi vatanından uzaklaşarak }şık olduğu sevgilisini bulması için Tiflise
gelmesi, ikinci gurbet ise sevgilisine kavuşması için kız babasının ondan istediği kırk kese
altını kazanması için Halep şehrine gitmesidir. Burada Tiflis ve Halep gibi gurbet olarak
gösterilen mek}nlar hayali değil, aşığın gezdiği, gördüğü itibari, gerçek mek}nlardır.
2. Kahraman neden gurbete gider?
Kahramanın gurbete gitme sebeplerini Gunay Umay şöyle belirtmiştir: ‘Çocukluk ve gençlik
döneminin şartları, maddi veya manevi sıkıntı, bir sıkıntı veya dilekle uykuya dalış, uyunan
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yerlerin kutsal yerler olması, ıssız olması, pir elinden bade içmek gibi özelliklerdir.’8 Burada
rüya gören kişinin manevi bir boşluktan ve sıkıntıdan sonra duş görmesi olayların akışını
değiştirmesi için kullanılmıştır. Duş gören kişinin kendisine özgü bir dünyası var, o rüyasında o
dünyasına iner. Bu dünyada kahraman terk edilmiş ve yalnızdır. Kahramanın hayatındaki
sorunları onun psikolojisini etkiler. Bu karmaşalardan ve sorunlardan kurtulması ve benliğinin
aranması için bilinçaltı ona yol gösterir. Bu yol ona rüyaları aracılığıyla açılır. Bu ‘Rüya motifi
onları sade kişilikten sanatçı kişiliğe geçirmektedir.’9 Kahramanların ergenlik döneminde
yaşadıkları yani 14-16 yaşlar arasında yaşadıkları olaylar onları }şıklık mertebesine kadar
yüceltmek için onlara verilen fırsatlardır. Kahramanın bu yaş döneminde gördüğü rüyalarda
sevgili unsurunun olması normaldir. Diğer aşk hik}yelerinde olduğu gibi Âşık Garip
hik}yesinde de kahramanın }şık olması rüyada gerçekleşmektedir. Rüyada Hızır’ın elinden
aşk badesini içen Resul buta alarak, }şık olarak uyanır.
Kahramanın Buta alması
Buta kelimesinin etimolojisiyle ilgili farklı görüşler var. ‘Buta birisini nişan vermek, erkek ve
kızın kaderini birleştirmek anlamında kullanılıyor, buda dininden gelmesi ihtimal olunur.
Budizmin bir kolu olan Dzen Budizm dünyevi ve ruh aleminin vahdet halinde olduğunu
söylüyor. Bu dünyada da Allaha kavuşmak, Allah’ı kendi varlığında bulmak mümkün. Çok zor
durumda ve sıkılmaz bir anda kaldığınızda insan beyninde bir şey değişiyor ve ona yol
gösteriyor bu budanın tezahürüdür. Destanlarda ve hik}yelerde de buta verilmesi yaşanmış acı
bir olaydan sonra kahramana verilen müjdedir. Budanın kendi tanrısını bularak gerçek
dünyadan uzaklaşması, destanlarda da kahramanın buta verildikten sonra vatanından
uzaklaşması olayı ile özdeşleşe bilir. Buta kelimesi aynı zamanda aşık ve sevgili anlamında
divan edebiyatında but, buta şeklinde kullanılıyor.’10 Buta kelimesinin diğer bir anlamı da
Türk halk mitolojisinde Buta verilmesi dirilik suyu olarak algılana bilir, aşk destanlarında da
bu izleri kahramanların ışık kadehi içmesiyle özdeşleşmiştir. Dirilik suyu içerek güzelleşen
8
9

Gunay Umay ‘Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi’ Türk Tarih Kurumu. ANKARA 1986. Sah 116-117
Gunay. Umay ‘Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi’ Türk Tarih Kurumu. ANKARA 1986. Sah 113
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veya sihirli kılığa giren kahraman manevi güç kazanarak mük}fatlandırılır. Bu suyun hayat
verme, yeni bir ciltte doğulma özelliğini daha sonraki aşk destanlarımızda kahramanların özel
yetenekle doğulmalarında da göre biliyoruz. Koroğlu destanında olan iki yıldızın birleşmesi
sonucunda akan pınardan su içen Koroğlu’nun da kılık değişmesi dirilik suyu ve su kültünün
değişmiş izleridir. Bu su bazı kahramanlara kahramanlık bazılarına aşıklık için verilir. Âşık
Garip hik}yesinde de kahramanın saz çalmayı nasıl ve nerede öğrendiğiyle ilgili net bir bilgi
verilmemektedir. Bu yüzden bu olayın da su kültü veya dirilik suyu mitolojisinden esinlenerek
yaratıldığını söylemek mümkündür. Anladığımız kadarıyla kahramanın rüyasında Hızır’ın
elinden bade içerek bir güzelin aşkına tutulmasıyla, }şık olup saz çalma ve şiir söylemesi de
ona hak vergisi olarak rüyasında veriliyor. ‘Şamanizm temeli üzerine oluştuğu için, aşk
destanlarının kahramanı olan “hak }şığı” motifiyle şaman arasında açık şeklide görünen bir
yakınlık var’11. Bu rüyadan sonra bir gece içinde hak vergisi olarak saz çalıp, söz söyleme
yeteneğini kazanarak çevresindeki insanlardan seçilen kahraman eski şamanların zamanla cilt
değiştirmesidir. Yani eski gelenek ve inançların izleri zamanla destan ve hik}yelerin konusunu
oluşturan temel motifler oluyor.
S. Sakoğlunun söylediği gibi ‘Sözlü kültür ortamında }şık olarak kabul görmek için irticalen söz
söyleyebilmek, saz çalabilmek, atışma yapmak, bade içtiğini iddia ediyor olması şarttır.’12 Bu
yeteneğinden dolayı insanlar ona saygı duyar ve onun olağanüstü güç sahibi olduğuna
inanırlar. ‘Maddi ve manevi sıkıntıların sonunda, çoğunluk kutsal sayılan bir yerde uykuyla
uyanıklık arasında rüyada pir elinden içilen bade, şiir söyleme kabiliyeti yanında saz çalma,
dini bilgiler öğrendikten sonra dünya ahiret sevilecek bir sevgiliyle karşılaşırlar’13. Bu rüyadan
sonra Resulun aşkı yolunda çektiği çileler, sevgilisini bulma çabası ve onun aşkı için gurbete
yollanması fiziksel aşktan ziyade rüya tabiriyle ilahi aşkla mük}fatlandırılan kahramanın
hik}yesidir. Rüyasında Tiflisli tüccar Hoca Senanın kızına }şık olan, onun butasını alan Resul
rüyasından uyanıyor ve ağlayarak derdini sazla anlatmaya başlıyor.

11

Beydilli, Celal, Türk mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, çev Eran Ercan, Yky, 2004 s.230
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Veyğada Resula Buta verdiler,
Doldurdular camı, tuta verdiler,
Tifliste Şahsenemi buta verdiler,
İşim oldu zikri illallah menim. 14
‘Bu bölümdeki olaylar kahramanın etrafında gelişir. Yani, vakanın merkezinde hikâyenin asıl
kahramanı yer alır.’15 Garip Şahsenem’e }şık olduğunu onu aramak için Tiflis’e gitmek
istediğini annesi ve kız kardeşine söylediğinde, ailesi ilk önce bu yolculuğun zorluklarından
bahsederek onu bu düşüncesinden vazgeçirmeğe çalışıyorlar.

Başına döndüyüm, gülüzlü ana,
Ana, men Tiflise varmalı oldum.
Bir dilberin eşqi düştü canıma,
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Ana, men Tiflise varmalı oldum. 16
Ailesi Garibin durumunun ciddi olduğunu anladıktan sonra ona destek çıkıyor ve ona bu
yolculukta eşlik ediyorlar. Kendileri bile kendi memleketlerini bırakarak gurbet yollarına
düşerek oğlunun sevgisine kavuşmasına yardımcı oluyor.

Gurbete çıkan kahramanın ve

ailesinin karşılaştığı ilk engel onların yolculuklarında çektikleri zorluklardır. Bu maşa ketli
yolculukta, zorluklarda, açlıkla, karla, soğukla karşı karşıya kalsalar da Garibin ailesi bu
yolculuktan vazgeçmiyor ve sonuna kadar onun yanında oluyor. Yaya olarak yolculuğa çıkan
aile yolda kar ve soğukla yüzleşiyor ve zorlukla yüzleşen Resul sazını alarak tabiata ve dağlara
derdini anlatıyor. Çünkü bu zor yolculukta aşığın tek silahı sazı ve sözüdür.

Göyden enir yere lepe lepe qar
Bacı,qardaş, ana mene baxarlar,
14

Azerbaycan Destanları, 3. Cilt, Lider Neşriyatı, Bakı 2005 sah 12
Köse N. İnayet. A ‘AŞIK GARIB'IN TÜRKMEN VE UYGUR VARYANTLARI ÜZERİNE’ Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi Sayı I, izmir 1996, ss. 46
16
Azerbaycan Destanları, 3. Cilt, Lider Neşriyatı, Bakı 2005 sah 12
15

Biz ölsek burada, sensen günahkar,
Yar düşübdü menden aralı, dağlar.
Kimimiz var burda bizi dindire,
Kimsene yok halim yara bildire,
Qorxum budur, tufan bizi öldüre,
Resul qala burda yaralı, dağlar!
a.

17

Genellikle diğer aşk hik}yelerinin hemen hepsinde aşkı için gurbete giden erkek
kahraman oluyor. Gördüğümüz gibi burada da yolculuğa, gurbete giden hik}yenin
erkek kahramanıdır.

b. Burada onun yol arkadaşı ise ailesidir. (anası, bacısı ve erkek kardeşi)
c.

Bu yolculuğa yaya olarak çıkıyorlar.
Burada dikkat çeken diğer önemli husus kahramanın ailesinin onun sevgisine
saygı göstermesi ve bu rüyanın kerametine inanarak bu yolculuğa onunla beraber
çıkmalarıdır. Bu aynı zamanda Türk toplumunda aile bağlarının güçlü olmasının
bir örneğidir. Evini barkını bırakarak y}d topraklara, bilmedikleri, görmedikleri
bir ile gitmek aslında büyük bir sorumluluktur.

a.

Kahramanın gurbetde Garip mahlasını alması.
Resul Tiflis’e vardıktan sonra Garip ismini alıyor. Hik}ye kahramanın ismi
gurbette olmasından dolayı, Garip oluyor. Destanın diğer versiyonlarında da
kahramanın ismi sonradan aldığı mahlasıyla ilişkilidir. ‘Şah Senemi aramak
üzere Tiflis’e gittiği zaman oradaki }şıklar çalıp çağırmasını beğendikleri için
ona Garip mahlasını verirler.’18
Ayrıldım elimden çıhdım gurbete,
Ağlaram sızlaram, kımsem yok menim,

17
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Azerbaycan Destanları, 3. Cilt, Lider Neşriyatı, Bakı 2005 sah 14
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Garip olub düştüm dilden dillere,
Ağlaram, sızlaram kimsem yok menim.
Genç yaşımda terk eyledim veteni,
Gurbet eller oldu, menim meskenim,
Gözü yolda, ağlar kaldı Senemim,
Ağlaram, sizlaram kimsem yok menim. 19

3. Gurbette kahramanın karşılaştığı engeller.
1. Burada kahramanın gurbet yolculuğu, gurbette karşılaştığı engeller ve bu engellerle
nasıl baş edeceği söz konusudur.
2. Kahramanın sevgisi için mücadelesi ve kararlığının sınanmasıdır.
3. Engeller aslında hik}yenin daha da renklenmesi ve çeşitlenmesi için ozanlar tarafından
kurguya d}hil edilmiş olaylardır. Engeller halk hik}yelerinde iyi ve kötü kahramanların
karşılaştırılması ve sonunda iyilerin kazanacağına inam yaratmasıdır.
‘Kişisel sınırların aşmanın acısı, ruhsal büyüme acısıdır. Sanat, edebiyat, mit ve tapım felsefi ve
çileci disiplinlerin hepsi, biriye ufuklarının ötesinde, durmaksızın genişleyen gerçekleşme alanına
geçmesine yardımcı oluyor’20
‘Zor görev motifi tüm zamanların ve dünyanın kahraman görevlerinde yer almıştır.’ Uygulanan
sınavlar çok zordur fakat beklenmedik yardımcılar zaman ve uzay mucizeleri, kahramanın
tasarısını ilerletir. Kaderin kendisi el uzatır, engeller, zincirler, telsimler, her türlü engel
kahramanın yetkin varlığı önünde kayboluyor’21. Burada böyle bir sonuca varıyoruz ki, insan
önündeki engeli yenmek gücüne sahiptir ve yendiği her engel ona büyük bir şans kapısı
açar. Burada kahramanın gurbet yolculuğu, gurbette karşılaştığı engeller ve bu engellerle nasıl
baş edeceği söz konusudur. Bir erkek kahraman için bu sınanma bir kadınla yapılıyorsa, bu
normaldir çünkü erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere ilgi duyar. İnsan yalnız olunca
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Azerbaycan destanları 3. Cilt. Lider neşriyatı, Bakı 2005. Sah 42
Cambell, Joseph, Kahramanın Sonsuz yolculuğu, Kabalcı yay. 2010 sah 218
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Cambell, Joseph, Kahramanın Sonsuz yolculuğu, Kabalcı yay. 2010 sah 375
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mutsuzdur, bir eşe ihtiyacı var, İnsan vücudunun bölünmesi, eşleşme dürtüsüdür. ‘Ergenlikteki
dürtüler insanı dünyanın her noktasına götürür’22. İnsanlar hep ihtiyacı olan şeylerle imtihan
olunur. Bu fiziksel ve ruhsal yaşamın değişmez kuralıdır. Kahramanın gurbetle sınanması
sebeplerinden birisi, insanların hep uzakta olan şeylere ilgi duyması ve kendisinden üstün olan
şeylere ulaşma çabasından doğar. Âşık edebiyatında da kahramanın uzakta olan bir sevgiliyle
sınanması da insanların içgüdülerinde olan uzaklık merakının bilinçaltına yansımasıdır. Hayat
sorunları karşısında korkuya kapılmış kahramanın çıkış yolu bulmak için kendi rüyalarını
çıkış yolu olarak görmesidir.
‘Hepimizin bilinç dışında hala barındırdığımız çocukluk fantezilerinin mitte, peri masalında ve
kilise öğretilerinde yok edilmez varlıkların simgeleri olarak hep yer ettiği açıktır.’23
Engeller- zor görev motifi aslında hik}yenin daha da renklenmesi ve çeşitlenmesi için ozanlar
tarafından kurguya d}hil edilmiş olaylardır. Engeller halk hik}yelerinde iyi ve kötü
kahramanların karşılaştırılması sonunda kötülerin cezalanacağı ve iyilerin kazanacağına inam
yaratmasıdır.
Âşık Garip hik}yesinde de de kahramanın sevgilisine ulaşması için engel olan kahramanların
sosyal statülerinin farklı olmasıdır. Kızın zengin aileden gelmesi, erkek kahramanın ise fakir ve
gariban olmasıdır. Bu yüzden de kız babası olan Hoca Senan kızını fakir bir il ozanıyla
evlendirmek istemiyor. Bu kadar parayı bulamayacağını düşünerek Şahsenemi istemek için
gelen kahveci Deli Mahmuttan ve Garibin anasından başlık parası olarak kırk kese altın istiyor.
Garip ise sevgilisine kavuşmak için bu parayı kazanmak zorundadır. Ö. Çobanoğlu’nun
söylediği gibi bu tür eserler ‘İşsizlik, fakirlik ve benzeri sebeplerden dolayı yerinden,
yurdundan ayrılmış olan kişilerin gurbette çektiklerini ve sılalarına olan özlemlerini dile
getirdikleri destanlardır’24.
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Freud, Junk, Adle, Psikoanaliz açısından Edebiyat. Ataç yay. 1989 s 113
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Cambell, Joseph, Kahramanın Sonsuz yolculuğu, Kabalcı yay. 2010 sah 203
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Bildiğimiz gibi }şıkların kazanç kaynağı halktan kazandığı paradır. F. Köprülünün tabiriyle
söylersek ‘Saz şairleri hem mesleklerini icra etmek, hem de para kazanmak için köy köy, kasaba
kasaba gezerek maddi geçimini sağlamışlar.’25
Çarşı pazarlardan kahvehanelere, il meclislerinden saraylara saz çalarak, meclis kurarak, diğer
ozanlarla yarışarak ve onları yenerek gitmişler. Bir ozanın para kazanması dışında, ad
kazanması için de gurbete çıkması önemlidir. Çünkü ozanların saraylara giden yolu halk
arasında ün kazanmasından geçiyor. Onlar gittikleri şehirlerde ozan oldukları belli ettikten
sonra o yerin ozanları tarafından imtihana çekilir. Bu imtihanı kazanarak hak aşığı olduğunu
ispat ediyorlar. Burada onların başarısı kılıcın ve kolun gücü değil, sazın ve sözün zaferidir.
Hik}yenin ikinci gurbet kısmı Garibin sevgilisine kavuşması için lazım olan parayı kazanmak
amacıyla Halep şehrine gitmeye karar vermesiyle başlıyor. Kahraman için ilk gurbet Tiflis
yolculuğu, ikinci gurbet Halepdir. Birinci gurbet yolculuğuna çıkmak istediğinde Garibe ailesi
engel olmak istiyor, ikinci gurbet yolculuğunda ise Şahsenem ona engel (Şahsenem ona kırk
kese altını vererek onu bu düşüncesinden vazgeçirmek istiyor) olmak istiyor. Fakat Garip bu
engelleri aldırmayarak kendi çizdiği yola çıkıyor. Kahraman sevgilinin bu cömert teklifini
kabul etmiyor. Kendisi bu parayı kazanarak sevgisine kavuşmak istiyor.
4. Kahramanın Gurbette kalma süresi
Garip sevgilisiyle yedi yıl vade keserek Halep yolcuğuna çıkıyor. Vaade kesme diğer halk
hik}yelerimizde de karşılaştığımız motiflerdendir. Türk halk hik}yelerinin hemen hepsinde
görülen mistik rakamlar (üç, yedi, kırk) ve vade kesme geleneği bu halk hik}yesinde de
karşımıza çıkıyor. Yedi rakamı eski Türk inancında yaratıcı Ülgenin oğullarının sayısıdır. Yedi
kat gök, yedi kat yer kelimelerinin geçtiği Türk rivayetlerinde de bu mistik rakamların
kullanıldığını görüyoruz. Âşık Garip hikayesinde de kahramanın gurbette kalma süresi yedi
yıllık zaman dilimi olarak gösteriliyor.
Senden kimseneye gelmez gümanım
Alagözlü perim, kaşı kemanım,
25

Köprülü. F. Edebiyat araştırmaları Türk Tarih Kurumu. 1. Cilt makaleler külliyatı. 1986 sah 182
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Yeddi ile kesdim ehdi peymanım,
Gettim yar, eylendim, belke gelmedim.26 (Aşık Garip destanı sah 32)
Önce sevgilisiyle vade kesip helalleşen Garip, daha sonra ailesiyle helalleşerek yola çıkıyor.
Canım ana, gel eyletme sen meni,
Eyleyirem Hakka emanet seni,
Tapşırıram sene butam Senemi,
Gedirem gurbete gezem bir zaman.
Halep şehrine gelen Garip gurbette farklı zorluklarla karşılaşıyor. Vatanından, sevgilisinden,
ailesinden uzaktan olmanın hasreti ve gurbetin zorluğu onu üzüyor.
Xaraba qalasan ,ay gerip ölke
Heç sende oynayıb gülen yok imiş
Bülbül susub, bağ bozulub gül solub,
Yad bağların etibarı yok imiş.27
Bu ayrılık sadece aşığın özlemi değil, annenin evlat hasreti, bacının kardeş beklentisi, sevgilinin
yar özlemdir. Gurbete gelen Garibin hayatı baştanbaşa değişmiş oluyor. Geldiği gurbet hiç
bilmediği, hiç görmediği bir diyardır. Burada çalışmak kendini ispatlamak zorundadır. Bu
minvalle Garip Halepte bir kahvehaneye geliyor. Âşıklık yaparak para kazanmaya başlıyor.
Garip gurbette olduğu yedi yıl boyunca ailesinden habersiz, ailesi de ondan habersizdir. Ailesi
onun yalancı ölüm haberini alıyor. Anasının ağlamaktan gözleri kör olur, bacısı karalar giyer,
sevgilisi nakam yar yolu bekler. Burada hik}yedeki olayların bu kadar gelişmesi engellerin
çoğalması, farklı motiflerin kullanılması sonuca varmanın gecikmesi içindir. Hak aşığı olma
imtihanından geçen, önüne gelen tüm ozanları yenen Gribin ünü Halep paşasının sarayına
ulaşıyor.

26
27

Azerbaycan Destanları, 3. Cilt, Lider Neşriyatı, Bakı 2005 sah 32
Azerbaycan Destanları, 3. Cilt, Lider Neşriyatı, Bakı 2005 sah 34
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5.

Gurbetten dönme?

‘Kahramanın macerası ya kaynağa nüfuz etme ya da bir takım erkek veya kadın, insan ya da
hayvan kişileşmelerin yardımıyla sona erdiğinde, maceracının yaşam değiştiren gezisinden
dönmesi gerekir’. 28
Gurbetten dönme hik}yenin sonuca varmasını hızlandıran kısmıdır. Kahramanı gurbete
götüren sebep ve sorunların çözüme kavuşmasıdır. Kahramanı gurbete götüren sebepler artık
çözülmüş, yara verdiği vadenin bitmesine az kalmış tüm engeller ortadan kalkmış görünüyor.
Âşık Garip hik}yesinde gurbetten dönmek dediğimizde kahramanın kendi vatanı Tebrize değil,
sevgilinin ve ailesinin olduğu şehre dönmesidir. Burada gurbet aşığın sevgisinden ve
ailesinden uzak olduğu yerin adıdır.29 Garip Tiflisi kendi vatanı olarak görüyor. Kahramanın
Gurbetten dönmesi sevgilisinden aldığı haber üzerine kuruludur. Sevgilisinin onu buldurmak
için gönderdiği aracı ve yardımcı kahraman burada kervanbaşı Ahmet’tir. Sevgilisini soran
Garibe verdiği cevap:
Men gelende sizin eller yaz idi,
Çöllerinde ördek idi, kaz idi,
Şahsenemin gelin değil, kız idi,
Ağlar, sızlar gördüm nazlı Senemi
Şahsenemin zorla amcasının oğlu Şahveletle evlendirilmesi haberini Garibe yetiren kervanbaşı
burada kahramanların kavuşmasına sebep oluyor.
Halep paşası kudretli }şıkları yenen Garibe Halepte kalmayı teklif etse de O, Paşadan yarının
yanına dönmesi için izin istiyor.
Sevdiğimden name geldi,
İzin ver, paşa, men gedim,
Ağlar kalıbdır sevdiyim,
İzin ver, paşa, men gedim.30
28
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Aşık Garip deyer derdini dilden
Çarasini diler obadan, elden,
Kömek ele, alım yarımı elden,
Gelsin deyip ismarlamış yar meni. 31
Bu şiirsel dille dertlerin anlatılması halk hik}yelerinde yaygın görülen mevzu biçimlerindendir.
Bu hik}yeleri masallardan farklandıran ve daha akıcı kılan zaten kahramanların dilinden
verilen şiirlerin olmasıdır. Kişilerin iç dünyalarındaki isteklerin, şiirsel dille dışa vuruşudur.
Garip başından geçen olayları sevgilisinin zorla başkasıyla evlendirildiğini, Tiflis’e dönmeli
olduğunu Paşaya şiirsel bir dille anlatıyor. Paşa onun haline üzülerek kırk kese altın ve at
vererek vatanına gönderilmesine izin veriyor. Tek başına gurbetten dönen Garip için süre az,
yollar uzak, mevsim ise kıştır. Hik}ye kahramanının gelişi sırasında yaşadığı engeller gibi
dönüşünde de soğuk hava, kar, atının ölmesi onu bu yolundan döndüremiyor. Karşılaştığı bu
engeller kahramanın mücadelesinin bitmediğini, sevgisi için hala mücadelesinin göstergesidir.
Sadakati denenen }şık bu engelleri de geçerek haktan gelen yardıma ulaşıyor. Bu epizotta Hak
aşığının bir mucizeye ihtiyaçı vardı ki, o mucizeyi Hızır vasıtasıyla Mevla ona gönderiyor.
Beyaz atlı Hızır onun yardımına geliyor ve onu bir an içinde Tiflis’e ulaştırıyor. Hik}yenin
sonucunu hızlandıran Hızır’ın gelişi ve yardımı oluyor. ‘Kahramanın doğaüstü macerasından
dışarıdan yardımla geri getirilmesi gerekebilir’.32 Olağanüstü güçlerin yardımıyla kahraman
gittiği yolculuktan dönüyor. Hik}yede gördüğümüz zaman olayı, an içinde kahramanın gitmek
istediği mek}na ulaştırılması aslında insanın doğumu ve ölümüyle eşleştirilebilir. Çünkü
doğum ve ölümde anidir. Bir insanın yaranması ile ilgili ve ölümle ilgili mitlerin gerektirdiği,
bilinçaltı izlerin dürtüleridir. Ana rahmindeki insan dışarıya çıkmaya can atar, bu rüya onun
gerçek dünyaya gelmesidir. Oradaki mücadelesi, gerçek hayatta yaşadığı zorluklar, sınamalar,
sonunda engellerle baş ederek geldiği yere geri dönme isteğidir. Doğum ve ölüm motifleri
yaşam ve ölüm arasında yaşayan insanın yolculuğudur. Kahraman bildiği dünyadan, karanlığa
doğru yola çıkar, sosyal görevler yükleyerek bu düşsel döngüleri maceraya dönüştürür,
macerasını tamamlar ve geri döner.
31
32
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Hik}yenin de sonucunu hızlandıran olağanüstü güç olan Hızır’ın gelişi ve yardımı oluyor.
Burada aynı zamanda Tiflise varan Garip onun hızlı gelişinin ispatı olarak insanların ona
inanmaları için Hızırdan bir mucize göstermesini istiyor, Hızır ise atının ayaklarının altından
götürülen tozun anasının gözlerine sürmesini ve bundan sonra kör gözüne şifa olacağını
söylüyor. Burada kahramanın Hak aşığı olması, sınanması ve annenin gözlerinin açılması
olayıyla ispatlanmış oluyor. Hik}yenin sonucu }şıkların bir birine kavuşması, hasretin sona
ermesi, iyiliklerin kötülükler üzerinde zaferiyle son buluyor. Tiflise varan Garip onun hızlı
gelişinin ispatı olarak insanların ona inanmaları için Hızırdan bir mucize göstermesini istiyor,
Hızır ise atının ayaklarının altından götürülen tozun anasının gözlerine sürmesini ve bundan
sonra kör gözüne şifa olacağını söylüyor. Burada kahramanın Hak aşığı olması, sınanması ve
annenin gözlerinin açılması olayıyla ispatlanmış oluyor. Hik}yenin sonucu }şıkların bir birine
kavuşması, hasretin sona ermesi, iyiliklerin kötülükler üzerinde zaferiyle son buluyor.
Kahramanın gurbete gitmesi, vade kesme, ölüm haberinin gelmesi, kanlı gömlek motifi,
sevgilinin başkasıyla evlenmeye zorlanması, sevgilinin son anda düğüne yetişmesi, annenin
ağlamaktan gözlerinin kör olması ve kör gözün tedavisi motifleri Âşık Garip hik}ye ’sinin diğer
versiyonları ve Dede Korkut hik}yelerindeki benzer motiflerden sayılır. Destan İslam’dan
sonraki devirlerde yaratıldığı için İslam dininin tesirleri, }şıklık geleneğinin izleri
korunmaktadır. Fakat konu ve diğer İslam’dan önceki devirlerle sesleşen destan motiflerinin
de izlerini koruması destan konusunun bozkır hayatından da parçaları olduğunu, fakat
zamanla bu izlerin İslami etkilerden dolayı kaybolduğunu veya değişime maruz kaldığını
söyleyebiliriz.

Sonuç
Büyük bir coğrafi alanda yayılmış olan “Aşık Garip” hik}yesi aşk ve gurbet konusunun işlendiği
halk hikayelerimizin en iyi örneklerindendir.. İster konu, isterse de destani özellikleriyle Âşık
Garip hik}yesi temiz aşka koyulan abide olarak hala insanların hafızasında yaşamaya devam
ediyor. Bunun sırrı ise destanı yaratan halkın kendi geçmişiyle olan gerçek bağlarını hala
koparmamasıdır. “Âşık Garip”in halk diliyle konuşması, döneminden asılı olmayarak hala
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güncel konularla gündemde olması, ali değerleri ve sevgiyi bu kadar yüceltmesi bu destanın bu
kadar sevilmesine sebep olmuştur. Destanda saf aşk, ahlaki değerler, insan karakterinin
yenilmezliği, dürüstlük, adalet gibi değerler yüceltiliyor, yalan, ikiyüzlülük gibi kötü değerler
lanetleniyor.
“Aşık Garip`”–aşktan, sadakatten ve aşk yolunda çekilen azaplardan bahsediyor. Aşk destanının
ana kurgusu aşkı için mücadele veren ozanın sonuna kadar sevgisine sahip çıkması ve
yenilmezliğidir. Sevginin, insani duyguların değerli tutulması, iyiliklerin her zaman kötülükler
üzerinde zafer kazanmasıdır. Lakin destanda gösteriliyor ki, zenginliğin ve paranın üstün
olduğu yerde özgür sevgiyi yok etmeye çalışıyorlar.
Kahramanın gurbete gitmesi, vade kesme, ölüm haberinin gelmesi, kanlı gömlek motifi,
sevgilinin başkasıyla evlenmeye zorlanması, sevgilinin son anda düğüne yetişmesi, annenin
ağlamaktan gözlerinin kör olması ve kör gözün tedavisi motifleri Âşık Garip hik}ye’sinin diğer
versiyonları ve Dede Korkut hik}yelerindeki benzer motiflerden sayılır. Destan islamdan
sonraki devirlerde yaratıldığı için islam dininin tesirleri, }şıklık geleneğinin izleri
korunmaktadır. Fakat konu ve diğer islamdan önceki devirlerle sesleşen destan motiflerinin de
izlerini koruması destan konusunun bozkır hayatından da parçaları olduğunu, fakat zamanla
bu izlerin islami etkilerden dolayı kaybolduğunu veya değişime maruz kaldığını söyleyebiliriz.
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KORE’NİN HASAT BAYRAMI (추석) ÇUSOK’A DAİR*
Nihan KARAKUŞ HARMANCI**
ÖZET ( Metin içerisinde dipnot verilmesi gerkemektedir)

Bayramlar toplumun kültürüne göre şekillenen herkesi etkileyen olaylar, durumlar,
düşünceler ve eylemlere bağlı olarak gelişmekte ve kutlanmaktadır. Bayramlar, geleneksel
olarak bir milletin kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bayramların bir diğer özelliği ise
yılın belirli bir gününde veya günlerinde kutlanması, belirli bir zamana bağlı olmasıdır. Bu
özelliklerinden hareketle, kaynağını toplum hayatından alan bayramlar, topluma ait
olgulardır. Bayramlar, belirli günlerde toplum tarafından birlik ve beraberlik içinde
paylaşılan ve grup kimliğinin dışa vurulduğu çok amaçlı ve çok işlevli karmaşık yapılara
sahip, sosyal ve kültürel içerikli bir olgu olarak tanımlanabilir. Kore’de ay takvimine göre
belirlenen Hasat Bayramı Çusok sekizinci ayın 15'inde büyük bir coşku ile kutlanmaktadır.
Çok eski zamanlarda tarım ile uğraşan Korelilerin aldıkları hasat için teşekkür amaçlı
kutladıkları bu özel gün; teknolojisi ile ünlü modern Kore’de de kutlanılmaya devam
edilmesi ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir yıl emek harcayıp emeklerinin sonunda
onlara getirdiği bereketli tarım ürünleri için Kore’de insanların atalarına ve tanrılarına
şükranlarını sunmaları amacıyla kutladıkları özel bir gündür. Bugün Koreliler için oldukça
önemli olduğundan üç gün resmî tatil ilan edilmiştir. Hasat Bayramı Çusok, geleneksel
olarak her zaman anma törenleriyle yerine getirilen bir etkinlik olmasının yanı sıra aynı
zamanda eğlenceyle kutlanan bir etkinliktir. Atalarını anma törenlerinin yapılmasının yanı
sıra bereketli bir hasat için minnet duyguları da dile getirilmektedir. Aynı zamanda tüm
aile bireylerinin bir araya gelerek birlik beraberlik içinde eğlenceli bir şekilde zaman
geçirdikleri bir dönemdir. Bu dönemde insanlar yoğun geçen tarım işlerine son vermenin
ve yoğun geçecek olan gelecek yılın hasat mevsimi öncesinde eğlence, dua ve şükürlerle
yaşanmasını sağlayan Hasat Bayramı Çusok’u coşkuyla kutlamaktadırlar. Çalışmada, Kore
Çusok Bayramının Kore toplumundaki yerine ve kültürel boyutuna genel olarak
değinilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kore, Hasat Bayramı, Çusok, Kore Kültürü
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KOREAN THANKSGIVING DAY CHUSEOK
Abstract

Festivals are developed and celebrated depending on the events, situations, thoughts and
actions that affect every aspect of society that is shaped by the cultures. Holidays
traditionally have an important place in the culture of a nation. Another characteristic of
the festivals is that the celebration on a certain day or days of the year depends on a
certain time. Acting on these characteristics, festivals that take their source from
community life are collective events. Bayramlar can be defined as a social and cultural
content with a complex and multifunctional structure shared by the society on certain
days in unity and togetherness and out of group identity.Korean Thanksgiving Day
Chuseok, which is determined according to the lunar calendar in Korea, is celebrated with
great enthusiasm at the 15th of the eighth month. This special occasion is celebrated by
Koreans dealing with agriculture in ancient times with the purpose of thanking them for
the harvest they have received; It has a very important place in that it is celebrated in
modern Korea, famous for its technology. It is a special day celebrated in Korea for the
people to give their gratitude to their ancestors and gods for the lush agricultural products
they have brought to their labor at the end of their labor for a year. Since it is very
important for Koreans today, three days have been declared official holidays. Korean
Thanksgiving Day Chuseok is not only an event that is traditionally always performed with
commemoration ceremonies, but also an entertainment event celebrated at the same time.
In addition to the ceremony of commemoration of their ancestors, gratitude for a fertile
harvest is also expressed. At the same time, it is a period when all the family members
come together and have fun together in unity. In this era, people are enthusiastically
celebrating Harvest Festival Chuseok, which will end the intensive farming activities and
enable the next year, which is going to be intense, to be enjoyed with fun, prayer and
thankfulness before harvest season.The aim of the study is to refer to the Korean society in
general and the cultural dimension of Korean society.
Key words: Korea, Harvest Festival, Chusok, Korean Culture

1. Giriş
Bayramların, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması fonksiyonu
yanında, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer
etmesinde de büyük önemi vardır. Millî bayramlar ulus olma, beraber aynı kaderi, aynı tasayı,
aynı kıvancı yaşama gücünü kuvvetlendirir. Dinî bayramlar da aynı dinî inanca sahip insanlar
için, farklı zamanlarda farklı bayramlarla da olsa kendi aralarında birlik ve beraberliğin,
kardeşliğin, çıkarsız saygı ve sevginin yaşandığı günlerdir.
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Kore köklü tarihinin bir sonucu olarak içerisinde sanat, müzik, dans, halk tiyatrosu ve savaş
sanatı gibi öğeleri barındıran zengin bir kültüre sahiptir. "Kore, Asya’da bulunduğu stratejik
konumu nedeniyle tarih boyunca güçlü komşularının, denizaşırı güçlerin, saldırılarına ve
işgallerine sahne olmuştur."1 Tarih boyunca Kore üzerinde h}kimiyet kurmaya çalışan pek çok
devlet olmuştur. Bunlara örnek olarak Japonlar, Çinliler, Ruslar, Moğollar gösterilebilir. Bunun
bir sonucu olarak Kore kültürü kendi topraklarında h}kimiyet kurmaya çalışan ülkelerin
kültürlerinden etkilenmiştir.
Kore topraklarında yıllar boyunca yaşanan acı tatlı pek çok olay, Kore Halkının sosyal açıdan
yakınlaşmasında etkili olmuştur. Toplumun bütünü tarafından özel kabul edilen ve ortak bir
heyecanla kutlanan pek çok özel gün vardır. Bu özel günler genelde ay takvimine göre kutlanır.
Bu günlere özel kıyafetler giyilir, bu günlere has yemekler hazırlanır, oyunlar oynanır, tören ve
selamlamalar yapılır.
Kore’de en uzun yani üç gün resmi olarak tatil ilan edilen bayramlar Sollal (설날)2 ve
Çusok’tur. Çusok bir gün kutlanılmasına rağmen üç gün resmi tatil ilan edilmektedir. Kore’de
pek rastlanılmayacak kadar uzun süreli resmi tatil edilen Hasat Bayramı Çusok’un Kore
toplumu için önemini bu noktada fark etmekteyiz.
Resmi olarak güneş takvimini kullanmakta olan Kore’nin, ay takvimine göre kutlanan Hasat
Bayramı Çusok’u çok eski zamanlardan bu yana şimdiki modern zamanda da kutlaması dikkat
çekmektedir. Bu noktada araştırılması gereken bir konu olarak seçilmiştir. Kore toplumunda
ve kültüründe nasıl bir öneme sahip olduğu, o gün öncesinde ve sırasında neler yapıldığı
kültürel boyutlarıyla incelenerek toplumdaki yeri ve Kore Hasat Bayramı kültürel öğelerinin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

1.1. Çusok Kelime Anlamı
Çusok’un bir diğer adı da “Hangavi”dir. Çusok eski zamanlarda Gabe (가배) olarak da
bilinmekteydi. Gabe (가배) Şilla dönemi Kral Yuri (유리왕) (Yurivanğ)zamanında saraylarda
yapılan bir eğlence adıdır. Ay takvimi 7. ayın 16. gününden 8.ayın 14.güne kadar kutlanan bir
eğlencedir. M.S. 32’de Şilla Hanedanlığı döneminde Kral Yuri, başkentte bulunan kadınları iki
ayrı gruba bölmüştür ve her bir grubun başına bir kızını getirmiş, kenevir örme yarışı
düzenlemiştir. Örmeyle geçen bir ay sonunda sekizinci ayın dolunayında en çok örgüyü ören
kadınlar bu yarışı kazanacaklardır. Kaybeden takım kazanan takıma yiyecek ve içecek
hazırlayıp sunacaktır.

1

Ercan Haytaoğlu, “Kore Savaşı ve Denizli Kore Şehitleri İle Gazileri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı 11, Denizli 2002
2

Ay takvimine göre kutlanan yeni yılın ilk günü
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Gabe zaman geçtikçe Gavi (가위) olmuştur. Hangavi (한가위)3 olarak da bilinir. Gavi 8.ayın
ortaları ve sonbaharın ortaları anlamına gelmektedir. Hangavi’deki Han kelimesi ise büyük
anlamındadır. Bu iki kelimenin birleşimi Hangavi, Ağustos ayının ortalarındaki büyük gün
anlamına gelmektedir.

2. Kore Hasat Bayramı'nın Tarihçesi
Kore’de ilk zaman kuruluş yıllarında Korece’de 음력 (Imnyog) olarak adlandırılan ay takvimi
kullanıldı. Bu takvim kökenini Çin takviminden aldı ve Kore’de uzun yıllar kullanıldı. Cosıon
Hanedanlığı döneminin sonlarında güneş takvimi benimsendi. Kore uluslararası toplumun bir
parçası olduğundan, dünya ile uyum sağlamak amacıyla resmi olarak 1896'da ay takviminin
yerine Gregoryen kullanılmaya başlandı. Güneş takvimi Korece’de 양력 (Yanğnyog) olarak
ifade edilir. Ülkede resmi olarak Gregoryen takvimi kullanıldığı ilan edilmesine rağmen,
kraliyet doğum günleri, anma günleri ay takvimine göre hesaplanarak kutlanılmaya devam etti.
Ancak resmî işler için hükümet ve monarşi Gregoryen takvimini kullanmaya başladı.
Kore h}len resmi olarak Gregoryen takvimini kullanmaktadır ancak binlerce yıl ay takvimini
kullanan Korelilerin hayatlarını ay takvimi büyük ölçüde etkilemiştir. Korelilerin geleneksel
yaşamlarında ay takviminin etkilerini görebiliriz
Ay takvimi sekizinci ayının 15'inde kutlanan bir yılın onlara getirdiği bereketli tarım ürünleri
için Kore’de insanların atalarına ve tanrılarına şükranlarını sunmaları amacıyla yapılan özel bir
gündür. Bu Koreliler için oldukça önemli olduğundan Kore’de pek rastlanılmayacak kadar uzun
süreli resmî tatil ilan edilmiştir.
Ay takvimi sekizinci ayında bütün bir yıl içindeki ayın fiziksel görünüşünün tüm Kore’de ayın
dolunay olup, en büyük, en parlak ve en ihtişamlı olduğu söylenilir. Muhteşem görünen bu ay
altında yıllardır kadınlar bir araya gelip önceden bereketli bir hasat geçirilmesi için yapılan
zamanla kültürel bir sembole dönüşen kadınların döngü dansı Ganğganğsulle (강강술래)
performanslarını sergilerler.
Korelilerin çok eski tarihlerinden beri var olmakta olan Çusok sadece ayın güzelliğinden dolayı
kutlanmıyordu. Çok eski zamanlarda elektrik olmadığı için dolunay her tarafı aydınlatıyordu.
Eskiden ayın ışığı sayesinde hem düşmanlarını hem de yabani hayvanları fark edebiliyorlardı.
Dolunayın mistik havası dışında aydınlatma özelliği de Korelilerin Çusok’u bugünde
kutlamasına sebep olmuştur.
Kore Hasat Bayramı ile ilgili gelenekler ilk olarak Samgugsagi (삼국사기) adlı kitapta yani “Üç
Krallık Tarihi Kayıtları”nda bulunduğu söylenmektedir.
3
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Çusok, direkt olarak Şilla Hanedanlığı döneminde Kral Yuri zamanında kenevir örme yarışıyla
başlamış değildir. Çin’de dolunayda kutlanan Hasat Festivali çoktan geleneksel olarak
kutlanmaktaydı. Çinliler aya yiyecek sunarlardı ve aya benzeyen kekler yapıp yerlerdi. Farklı
}detlerle kutlanıldığı için Çusok kökenini Çin’in geleneklerinden almamış gibi görünmektedir.
Dikkate alınması gereken bir şey de Kral Yuri’ni saltanatında başlayan kenevir örme yarışları
bir ay önce başlardı ve sonrasında sekizinci ayın dolunayında Gabe festivali ile sonlandırılırdı.

3. Kore Hasat Bayramı Günü Yapılanlar
3.1. Ataları Anma Törenleri
Çusok’ta iki tane ataları anma töreni düzenlemek gelenek olmuştur.
Bunların ilki Çare (차례) sabahın erken saatlerinde evde ya da aile mezarlığında düzenlenir.
Masa üzerine içkiler ve yiyecekler konulur ve ölen atalara sunulur.
İkincisi ise Sıonğmyo (성묘), ölen dört nesil ataların mezarları ziyaret edilir. Mezar başında
atalara yiyecek ve içki sunularak hürmet ve şükranlarını sunarlar. Mezar başında ayin
yapılmadan önce mezarlık etrafının hazırlanması gerekmektedir. Mezarın etrafındaki otların
yolunması ve temizlenmesi Bıolço (벌초) olarak adlandırılır. Bu temizlik işlerinden genelde
aile reisi ya da en büyük oğlan evlat sorumludur.

3.2. Çusok Eğlenceleri
Sadece Çusok için değil genel olarak Kore kültüründe eğlence ve dans etmeye bakıldığında,
Kore halkı duygularını yaşamlarıyla ilişkili olarak sergilenen geleneksel dans ile ifade
etmektedir. Bireysel olarak veya toplu halde yapılan dansları Kore kültüründe önemli bir yer
tutar. Kore'de sergilenen geleneksel dans yavaş bir tempoyla zarif ve yumuşak hareketler
içerir. Yelpaze Dansı 부채춤 (Buçeçum), tezimin diğer bölümünde ayrıntılı olarak değinilen
강강술래 (Ganğganğsulle), Maske Dansı 탈춤 (Talçum) gibi danslar Kore geleneksel
danslarından birkaçıdır. Ayrıca bireysel olarak yapılan 살풀이춤 (Salpuriçum), 도살풀이
(Dosalpuri), 경기도당굿 (Gyıonğgidodanğgut ) gibi danslar da vardır. Kore geleneksel dansları
bir inanca bağlı olarak icra edilir. Bunlara örnek olarak hastalık yok etme, kötü ruh defetme,
bereket dileme, bebek sahibi olmak için yapılan danslar örnek verilebilir.

Çusok, geleneksel olarak törenlerle yerine getirilen bir etkinlik olmasının yanı sıra aynı
zamanda eğlenceyle kutlanan bir etkinliktir. Ataları anma törenlerinin yapılmasının yanı sıra
dualarda yapılmaktadır ve bereketli bir hasat için minnet duyguları dile getirilmektedir.
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Aynı zamanda aileyle beraber eğlenceli bir şekilde zaman geçirilen bir dönemdir. Gelecek bir
yılın yoğun geçecek olan hasat mevsimi öncesi ve yoğun geçen tarım işleri sonrası arta kalan
herhangi bir gelir elde edilmeyen, uğraşın olmadığı bu dönemi eğlence, dua ve şükürler
geçirilmesini sağlayan Çusok’tur.
Oynanan oyunlar aşağıdaki gibidir;
Güreş 씨름 (Şirım),
Güreş, Çusıog eğlencelerinde çok eski zamanlardan beri olan bir spordur. Güreşin yapılacağı
ring kumlu ya da çimenli bir alana çizilmelidir. Gençler için de yetişkinler için de ayrı güreş
yarışları bulunmaktadır. Yetişkin bölümünde galip gelen kişiye장사4 (Canğsa) unvanı verilir ya
da hediye olarak genç bir boğa, pirinç veya pamuklu kumaş verilirdi. Şimdiki şirım ise
profesyonel güreşçilerle turnuvalar düzenlenip televizyonda yayınlanmaktadır. Zafer hatırası
olarak boğa resmi şampiyona verilir.
Tahterevalli 널뛰기 (Nıolddügi),
Erkekler yoğun bir şekilde şirım ile ilgilenirken kızlarda tahterevalliye binerek eğlenceli zaman
geçirirler. Tahterevalli geçmişten bu yana önemli tatillerin favori oyunu olmuştur.
Çatıda yürüme 기와밟기 (Givababgi),
Givabapgi oyunu onlu yaşlarda olan yaklaşık yirmi kızla oynanır. Bu oyun için kızlar ip gibi
dizilip önünde olan arkadaşının beline sarılarak eğilirler. Kafalarını yanlara doğru eğdirirler.
Kafaları sırtlarında yürüyecek olan arkadaşının gidiş hizasına doğru dizilmişlerdir. Kambur
vaziyette çatının kiremitleri gibi dizilirler. Üstlerinde yürüyen kişi düşmemelidir ve üstünde
yürüdüğü sırayı bozmamalıdır. Şarkılar bu oyunu oynarken onlara eşlik eder.
Kadınların döngü dansı강강술래 (Ganğganğsulle),
İyi bir hasat elde etmek için yapılan dinsel bir törendir. Beş bin yıllık bir Kore }detidir. Zaman
geçtikçe Çusıog ile bağdaştırılmıştır. Çusıog günü yapılan bir dans olmuştur. Eskiden insanlar
doğaya, güneşe ve aya inanırlardı. Koreliler tarımın iyi geçmesi için ve iyi bir hasat elde
edebilmek için parlak ayın altında Ganğganğsulle dansıyla gökyüzüne yalvarıp dua ederlerdi.
Tahtırevan Savaşı Oyunu 가마싸움놀이 (Gamassaumnori) ,

4

Vücudu sağlıklı ve çok güçlü kimse.
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Kasaba genç erkekleri iki grup olurlar ya da rakip grup diğer kasaba gençlerinden oluşur. Bu
oyunun hazırlığı için gençler okullarına Çusıogtan bir iki gün önce gitmezler. Her iki taraf da
kendine bir tahtırevan yapar. Genellikle dört tekerleği vardır bu tahtırevanların. Ellerinde
yukarı doğru kaldırdıkları onları grup olarak ayıran bayraklarıyla kasabanın etrafında bir geçit
töreni yaparlar. Takımlar onlarca genç erkekten oluşmuştur. Görevleri karşı takımın
tahtırevanını altüst etmektir. Ayrıca şöyle inanılır ki kazanan takımın genç erkekleri hükümet
sınavlarını daha çabuk geçecektirler. Oyundan sonra kazanan takım çanlarla ve davullarla
kasabasının etrafında tur atarak sevinç gösterisinde bulunurlar.
Kaplumbağa Oyunu 거북놀이 (Gıobugnori) ,
Çusıog günü akşamın yaklaşmasıyla birlikte Çusıog günü popüler olan bir aktivite, özellikle
Gyıonğgi bölgesinde 경기도 (Gyıonğgi Do) ve çevresindeki bölgelerde, Kaplumbağa Oyunu
거북놀이 (Gıobugnori)’dir. Kasabanın delikanlıları kaplumbağa şekli oluştururlar. Dört kişi sırt
sırta verip eğilirler ve artı (+) şeklini oluştururlar. Sırtlarına bir örtü sererler genelde bu
süpürge darısı saplarından örülmüş örtüdür. Daha sonra buna baş ve kuyruk da eklenecektir.
Kaplumbağanın liderliğinde çiftçilerin alay başı, grup üyeleri ve köylüler köyün en zengininin
evine doğru giderler. Yol üstündeki diğer evlere de uğrarlar. Evin sahibi grubu karşılar.
Kaplumbağa açlıktan ölmek üzere olduğundan yere düşer ve yemek için yalvarır. Ev sahibi bol
bol yiyecek ve içecekikram eder. Ancak ikramlar az bulunursa kaplumbağa yeniden
bayılacaktır ve daha fazla yiyecek içecek gelene kadar baygın kalacaktır. Bu arada çiftçilerin
grubu enerjik bir şekilde evin etrafında dönerek dans eder. Bu şekilde başarılı bir hasat için
dünyadaki ruhları tanıyıp değerlerini bildiklerini gösterip kötü ruhları kovarlar. Bir ya da daha
fazla ev bu şekilde ziyaret edilecektir.
Kaplumbağa uzun ömürlü bir hayvan olup ciddi hastalıklara karşı oldukça dirençlidir.
Bereketli bir hasadın yanı sıra kaplumbağa oyunuyla köy halkına da kaplumbağanın bu
özelliklerinin bahşedileceğini düşünürler. Kaplumbağanın bu özelliklerinin yanında beş lütufla
da yani sağlık, zenginlik, uzun yaşam, doğal ölüm ve erdemli davranışlarla kutsanacaklarını
düşünürler.
Uzun Zaman Bir Araya Gelemeyenlerin Buluşması 반보기 (Banbogi) gibi oyunlar oynanır.

3.3. Kore Hasat Bayramı İkramları
Çusok günü erkekler ve çocuklar geleneksel oyunlarla meşgul olurlarken ülkede bütün
kadınlar yemek yapmak ve sunmak ile meşguldürler. Her zaman olduğu gibi hiçbir Çusok
yarım ay şeklinde yapılmış pirinç lokumları Sonğpyıon (송편) olmadan geçmez.
Sonğpyıonların içine genellikle soya fasulyesi, börülce, hünnap, kestane, fasulye unu, susam ve
bal koyarlar. Aslında Sonğpyıon çam iğneleri ile buharda pişirilir. Bu şekilde pişirilmesi
Sonğpyıonlara kendine özgü bir tat ve koku verir.
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Ayrıca daha büyük boyda yapılan buharda pişirilen pirinç lokumu Şiruddıog5 (시루떡) da
favori yemekler arasında yer almaktadır.
Çusok günü yeni hasat edilen tahıllardan buharda pişirilmiş pirinç lokumları yapmak bir
zorunluluktur. Kestane, cennet hurması, şeftali, elma gibi taze meyvelerle birlikte servis edilir.
Kökler ve yumru kökler çorba içinde kullanılır veya yemeğin yanına koyulur. Alkollü
içeceklerin de yeni hasat ürünlerinden yapılması bir gelenektir. Bu yiyeceklerin çoğu Çusok
günü ataları anma törenleri yapılırken de kullanılır. Bu ayinler çok eskiden beri hiç
değişmeden günümüze gelmeyi başarabilmişlerdir.

4. Kore Hasat Bayramı İnançları
4.1. Mutfak Tanrısı İnancı
Mutfak tanrısı mutfakta olan tanrıdır, tanrının olduğu yer de ocaktır. Bu tanrı Kore’nin efsanevi
üç koruyucu tanrısıyla beraber çocukları büyütmenin sorumluluğunu üstüne almıştır. Bazen
zenginlik tanrısı olarak ta düşünülür ki bunun sebebi mutfakta ateş olmasıdır. Ateş zenginliği
simgeler. Bu yüzden rüyada ateş görülürse zenginlik olacağı söylenir. Bu inanç son zamanlarda
yok olmuştur, fakat önceden yeni taşınılan eve gidildiğinde kibrit veya un satın alınıp gidilirdi.
Çünkü burada alevin çıkması zenginliğin artması anlamına gelirdi.

4.2.Tahıl Asma 올게 심니 (Olge Şimni)
Yeni hasat edilmiş en iyi pirinçleri, süpürge darısını, darıyı ve diğer tahılları toplayıp
bağlayarak kapının üst kısmına asılmasına 올게 심니6 (Olge Şimni) denir. Bu sosyal bir olay
olarak düşünülür. Kapı üstüne tahıl asmak komşularını yemeğe içmeye davet etmektir.

4.3. Ayı Karşılama 달맞이 ( Dalmaci)
Çocuklu kadınlı herkes ellerine fener alıp yüksek bir tepeye giderek dolunayın doğmasını
beklerler. Bu gelenek "ayı karşılamak" 달맞이 (Dalmaci) olarak adlandırılır. Herkes sevdiği
yemeklerini yiyip oyunlar oynar ve bu esnada gözleri sürekli dolunayı bekler. Dolunayı ilk
gören kişi o yıl boyunca iyi şans elde edecektir. Dolunayı ilk gören ya da sonradan gören kişiler
dolunayın ihtişamından etkilenerek ailesinin sağlıklı olmasını diler. Köylerine de bereketli bir
yıl için dualar ederek dileklerde bulunurlar.

5

Bu ddıog türü yeni evine taşınan kişi taşındığı ilk gün komşularına da ikram eder. Buna Korecede 이사떡 (İsaddıog)
da denir. İyi komşuluk için ikram edilir.
6

https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/069c59ac1fb74bfbb0e9dddc063f1dfa
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5. SONUÇ
Bu çalışmada ay takvimine göre özel kabul edilen gün Çusok ve bu özel günde yapılan ritüeller,
bu özel günde kendine yer bulan inanışlar ve toplum kültürüne yansımaları incelenmiştir.
Dünya üzerindeki tüm ülkelerde olduğu gibi Kore’de özel kabul edilen ve ortak bir heyecanla
kutlanan pek çok özel gün vardır. Elde edilen bulgular Kore kültüründe de bu özel günlerin;
hazırlanan yemekler, oynanan oyunlar, törenler, selamlamalar ve diğer pek çok özel kültürel
uygulamalarla zengin bir biçimde kutlandığını göstermektedir.
Ayrıca bu özel günlere ait geçmişten gelen inanışlara bağlı ritüellerin, nesilden nesile
aktarılarak, toplumun büyük bölümünde h}len uygulandığı, varlığını koruduğu söylenebilir.
Kore’de yapılan kutlamalarda gündüz aktiviteleri olduğu kadar gece aktiviteleri de önemli
derecede yapılmaktadır. Kore'de sonbaharın sekizinci ayının dolunayında yani Çusok’ta gece
yapılan kutlama sabaha kadar devam etmektedir. Yapılan araştırmada Çusok’un gece ve
gündüzü kapsayacak şekilde gün boyu, günün her saatinin anlam taşıdığı görülmüştür.
Kore aile yapısına önem veren ve geleneklerine bağlı ülkedir. Aile büyüklerine olan saygı ve
sevginin önemli bir göstergesi olarak; Kore'de yaşça küçüklerin büyükleri selamlaması vardır.
Bayram zamanları ölmüş olan atalarını da ziyaret ederler ve onlara anma törenleri düzenlerler.
Bu durum ülkede yaşayan aile yakınları kadar, ölen ataların da unutulmadığını göstermektedir.
Geleneksel olarak Kore’de, kişi öldüğünde, ruhu hemen ayrılmayıp, ruhunun dört kuşak
boyunca akrabalarıyla birlikte kaldığına inanılmaktadır. Bu nedenle Koreliler bazı önemli
günlerde yemekler hazırlayıp, ölen atalarına hediye etmektedirler.
Hayatın hareketliliği içerisinde insanlar birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Bayramların Kore’de
de pek çok kültürde olduğu gibi uzun süre birbirini görmeyenler için buluşma zamanıdır.
Kore’de yaşça büyük olanın evinde toplanılarak bayram geçirilir. İnsanlar bayram günleri
misafirlerinin seveceği yemekleri hazırlayıp, onları en güzel şekilde ağırlamaya çalışırlar. O
güne kadar anlatamadıkları üzüntü ve sevinçlerini birbirleriyle paylaşırlar. Bu açıdan Kore
Hasat Bayramı’nda sosyal açıdan zenginlik yaşanır.
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신라왕실에 나타난 여성의 독특한 지위와 역할
THE UNIQUE POSITION OF WOMAN IN THE SHILLA DYNASTY
Jung Hye LEE*

Abstract
Three Kingdoms were Koguryeo, Baekche, and Shilla dynasties that settled in the Korean
Peninsula. Shilla (57 BC - 935 AD) was located in the south-east of the Korean peninsula and
had a different social and political nature compared to the other two kingdoms. The founder of
Silla was Park Hyeokgeose who was the founder of the Silla dynasty, so the reigning family of
the kingdom of Shilla was Park. Yet Shilla’s kings would feature names such as Kim, Seok, along
with Park. The reason for the different family names of royals in the Shilla dynasty was that
those who had Seok, Kim were married into the royal family princesses in line to take over the
throne and thus the reigning power. Apart from that, the position of the queen in Shilla
Kingdom was rather a distinct one since the first queen of the dynasty, that is the queen of Pak
Hyeokgeose was Alyoung, a legendary figure, and the subsequent queens were heirs of this
outstanding figure which gave them a unique precedence. The king to rule was to come from
the highest rank of the Seongol class and had to be an heir of Seangol to be kings and queens.
The most striking feature of the Shilla dynasty was the presence of female Monarchs, which
never existed in other dynasties. The women of the Shilla dynasty played much more
prominent roles in many ways as to related with the political, social and diplomatic matters in
Shilla. Shilla as a dynasty, in terms of females had a relatively different and unique social and
political traces when compared to the other two dynasties of the same era and location.
Keywords: Shilla, Princess, Queen’s family, Alyoung

* Öğr. Gör. Dr., Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Böl., leeistanbul@gmail.com
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1. 들어가는 말
신라는 고구려·백제와 함께 같은 시대 및 같은 지역적 공간을 공유함으로써 피할 수
없는 삼국의 치열한 영토전쟁 속에서 살아 남은 건 1000년의 왕조사이다. 신라에는
백제 및 고구려와는 다른 사회적·문화적 현상들이 드러나는데, 이들 중의 하나가 신라
사회를 형성해간 왕실의 여성들의 독특한 지위와 역할이다. 신라에서는 여성의 지위가
특히 높았는데, 이것은 여왕 뿐만 아니라 여신의 존재를 인정했다는 점에서도
드러난다. 박혁거세의 왕후인 알영부인, 남해왕의 왕후인 운제부인, 충신 박제상의
부인인 치술공주는 국신으로 추앙을 받았다. 또 남해왕의 누이인 아로공주는
박혁거세의 제사를 주관했던 점에서 여성 사제의 존재도 인정했다.1 두 명의 왕실
여성이 8월 한가위에 길쌈 시합을 주관한 사실이나 여성이 화랑도의 전신인
원화제도의 수령이었다는 증거 등은 그 당시 여성의 리더십이 광범위하게
인정되었음을 보여주는 징표이다.2 더욱이 신라는 한민족 왕조들 가운데 유일하게
여성이 왕으로 -제 27대선덕왕, 제28대 진덕왕, 제51대 진성왕- 재위하고 통치한
역사를 갖고 있다.
신라왕실에서는 여성의 독특한 지위가 신라왕조사의 정치, 사회, 군사 및 국제
외교정책에 이르기까지 전반적인 사회적 토대를 이뤄가는데 밀접한 연관이 있음을
보게 된다. 본고에서는 신라왕실에서의 공주의 지위와 역할 그리고‘왕비가문’의
존재와 그 기능을 살펴봄으로써, 신라왕실의 여성의 독특한 지위와 역할에 대한
일련의 흐름을 고찰하고자 한다.

2. 공주의 지위와 역할
2.1. 신라 형성의 특징
삼국시대를 종결하여 하나의 단일왕국을 이룬 왕조는 신라이다. 그 뒤를 이은 고려
왕족은 왕씨였고, 고려 왕족을 뒤엎고 역성혁명을 이루며 새로운 왕조를 연
조선왕조는 이씨였다. 그러면 삼국시대를 마감하며 통일신라시대를 열어간 신라왕조의
성씨는 무엇이었는가? 이 물음에 대해 중학교와 고등학교 역사 교사서에는 대동소이한
내용이 다음과 같이 기술되어 있다.

12
2

KBS역사스페설,‚왜 신라에만 여왕이 있었나?‛(1990.07.30.).
(김종성,2016:95).
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진한지역에서는 경주 지역의 사로국이 신라로 성장하였다. ˹삼국사기˼에 따르면,
박혁거세가 이 지역 촌장들의 추대를 받아 신라를 세웠다고 전한다(기원전 57). 이
무렵 신라의 왕은 자치권을 지닌 6부와 함께 국가를 국영하였고, 복속 지역은
토착세력을 통해 간접 지배하였다. 신라초기에는 박씨·석씨·김씨가 돌아가며
왕위를 차지하였지만, 4세기 중반 내물왕 때부터는 왕권이 크게 강화되어 김씨가
왕위를 이어가게 되었다. 왕의 칭호도 ‘연장자’를 뜻하는 이사금에서
‘대군장’을 뜻하는 마립간3으로 바꾸었다.4

여기에서 기술된 것처럼, 신라왕조사의 독특한 현상들 가운데 가장 두드러진 특징은
박·석·김씨라는 3성(三姓)이 공존하며 신라의 왕위를 이어간 것이다. 왕조 국가의 가장
큰 특징은 혈통에 의한 왕위 세습이다. 신라는 기원전 57년에 박혁거세가 세운
나라이다. 따라서 이 나라에서는 박혁거세 자손만이 왕위를 이을 수 있었다. 만일
다른 혈통의 성씨가 들어오면, 고려왕조의 왕씨에서 이씨 왕이 나올 수 없었기에
조선왕조가 역사에 출현했듯이, 이것은 역성혁명이 되어 나라의 이름이 바뀌는 역사적
변동이 수반되게 된다. 그러나 신라에서는 분명 3개의 서로 다른 성씨가 공존하여
왕위를 계승하면서 신라 왕조사를 형성해 간다. 여기에는 신라가 진한 연합체의 한
소국인 사로국에서 출발하는 정치적 배경과 박혁거세의 신라건국이 고대국가로
발전해가는 과정에서 겪을 수 밖에 없었던 위기의 상황 속에서 왕실을 보호하고
왕권을 강화하기 위해 외부세력들을 왕실로 포섭해야 했던 정치적 입장과 맞물려
있다. 신라 초기의 왕은 ‘소국(간/ khan)들의 연합체’라는 정치적 지배구조를
바탕으로 한 진한 6부 연합체에서 선출된 한 거서(수장)에 불과했다. 따라서 진한의
토착세력들의 추대로 왕이 된 박혁거세로 시작된 신라왕실은 때로는 독특하고
개방적인 결혼관으로 왕실을 보호하고, 다른 한편으로는 폐쇄적이고 엄격한 혈통적

3

신라의 왕호 변천사는 곧 왕권의 강화 변화과정을 보여주는 한 지표이기도 하다. 박혁거세 거서간,
남해 차차웅, 유리 이사금, 내물 마립간, 지증왕 등 신라에서 왕호는 거서간 차차웅 이사금
마립간 왕이라는 변천 과정을 겪는다. 거서간은 ‘수장’ 혹은 ‘귀인’을 뜻하고, 차차웅은
‘무당’이라는 의미에서 왕은 정치와 제사를 담당했음을 알 수 있다. 치아가 많은 사람이
지혜롭다는 데서 유래한 이사금은 ‘연장자’를 뜻하며, 마립간은 ‘대군장’ 혹은 ‘최고
우두머리’라는 의미이다. 이후 지증왕 때부터 중국식 칭호인 ‘왕’을 사용하면서, 지증왕과 법흥왕
때 왕을 ‘매금왕’ 곧 으뜸왕이라 하였고, 법흥왕 재위 후반에 ‘대왕’이라는 칭호를 사용하였다.
이와
같은
왕호
변천사는
왕권이
몇
단계를
거치면서
강화되었음을
보여주는
것이다;(박영규,2004:43-44,62).
4

(조한욱 외 10명,2013:54);(김종수 외 7명,2014:42).
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제어장치를 통해 왕실의 고유성을 확보하며 그 권위를 굳히고자 했다. 이것이 건
1000년을 존속해 온 신라왕실에 3개의 다른 성씨들이 공존하게 된 배경이고, 이
독특한 왕위계승제도에 왕실의 ‘공주’라는 지위가 중요한 역할을 하게 된다.

2.2. 신라왕실을 형성한 박·석·김씨의 정체성
1)박혁거세의 정체
그러면, 신라왕조의 시조가 된 박혁거세는 누구인가?
신라의 개국 전설에 대한 사료는 『삼국사기』와 『삼국유사』로 시조 박혁거세에
대해 기술하고 있는데, 박혁거세가 왕후 알영을 맞아들이는 시기를 제외하고는 그
내용이 거의 비슷하다. 『삼국사기』는 신라개국시 진한의 상황과 박혁거세에 대해
다음과 같이 기술하고 있다.
시조는 성이 박씨(朴氏)이고 이름은 혁거세이다. 전한 효선제 오봉 원년
갑자(기원전 57) 4월 병진일에 즉위해, 왕호를 거서간이라 하였다. 이때 나이가
13세였으며, 국호를 ‘서라벌’이라 하였다. 이보다 앞서 조선의 유민들이 산과
골짜기에 나뉘어 살면서 6촌을 이루었다. 첫째가 알천의 양산촌, 둘째가 돌산의
고허촌, 셋째가 취산의 진지촌, 넷째가 무산의 대수촌, 다섯째가 금산의 가리촌,
여섯째가 명활산의 고야촌이니, 이것이 진한의 6부가 되었다. 고허촌장 소벌공이
양산의 기슭을 바라보니 나정 옆의 숲사이에 웬 말이 꿇어앉아 울고 있는
것이었다. 다가가서 보자 홀연히 사라져 보이지 않고 큰 알만 하나 있었다. 알을
가르자 그 속에서 한 어린아이가 나오므로 거두어 길렀다. 나이 10여세가 되자
뛰어나게 숙성하였다. 6부의 사람들은 그의 출생이 신이하다 여겨 그를 받들어
오던 중 이때에 이르러 그를 옹립해 임금으로 삼았다. 진한 사람들이 호를 박이라
하였는데, 처음 그가 나온 큰 알이 박과 같은 모양이었기 때문에 성을 박씨로
하였다. 거서간이란 진한 말로 왕을 이른다.(혹은 귀인의 칭호라고 한다).5

또 『삼국유사』에 따르면, 전한 지절 원년 임자(기원전 69) 3월 초하루에 ‘6부의
조상들’이 각기 자제들을 거느리고 알천의 언덕 위에 함께 모여, 덕 있는 사람을
찾아 임금을 삼고 도읍을 정해 나라를 세우고자 의논했다고 한다. 그리하여 기원전
57년에 혁거세를 거서간으로 세우고 신라를 건국하게 되었다고 한다.6 위의 사료들에
나타나는 진한의 6촌 촌장들은 진한연합체를 형성하는 각 국의 독자적인 ‘간(Khan,
우두머리)’들로, 이들이 모여서 혁거세를 거서간에 추대했다. 거서간은 ‘거서’와

5
6

(김부식,1988, 삼국사기I, 신라본기 제1,‚시조 혁거제거서간‛:63).
(일연, 2008, 삼국유사, 기이 제1,‚신라 시조 혁거세왕‛:58).
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‘간’의 합성어로 ‘간들의 거서’라는 뜻이다. 혁거세는 6국의 간 중의 한 사람이
아니라, 6국의 간과 자제들이 그들의 거서간으로 삼기 위해 공론을 모아 간택하고
양육한 ‘신성한 아이’였다고 한다. 따라서 초기 신라의 본질은 간이 다스리는
국들이 각기 존재하는 가운데 그 국의 지배층이 모여 다시 신라라는 나라를 형성한
구조, 즉 간을 용립시킨 구조에 덧씌워 간들이 자기들의 간을 용립시킨 이중의
용립구조라 할 수 있다.7 신라의 구성에 참여한 각국의 지배층을 따로 ‘부’라는
단위로 불렀음으로 진한 6국에서 나온 6부가 신라를 형성한 주체인 셈이었다.
따라서 예·맥족이 서로 섞여 형성한 진한의 여러 나라 지배층이 모여 합의로 세워진
신라의 개국 전설에는 고구려나 백제에서 보여지는 건국 시조의 능동적이고 영웅적인
활약상이 보여지지 않는다. 먼저 와서 자리를 잡은 세력들이 혈통조차 제대로 알 수
없는 혁거세를 거두고 키워서 왕으로 추대함으로써 나라를 세웠다는 내용이다. 따라서
신라의 건국자인 박혁거세은 진한에 나타난 한 외부인이었다. 후에 신라의 개국
시조인 혁거세는 왕비인 알영과 함께 성인(聖人)으로 모셔졌는데, 이것은 신라
초기에는 신성한 사람이 왕이 된다는 관념이 있었기 때문이다. 이 신성성에 기초해
신라의 개국 시조가 된 박혁거세는 왕비 알영과 더불어 신성한 왕족가문을 이루면서
‘성골’이라는 신분으로 왕실가문의 시초가 되었다.8

2)석탈해의 정체
신라가 건국한 뒤에도 유이민의 유입은 계속 되었다. 나중에 신라로 들어온 집단 중
큰 세력을 형성하여 결국 신라의 왕위를 차지한 집단이 둘이 있었는데, 바로 탈해가
이끈 석씨계 집단과 알지가 이끈 김씨계 집단이다. 먼저, 석탈해에 대해 알아보자.
신라 동쪽에는 왜국이 있고 왜국 동북쪽에는 다나파국이 있었다. 다나파국 왕이
여인국 공주와 결혼한 지 7년만에 큰 알을 낳았다. 왕이 불길한 일이라고 생각해서
내다버리라고 하자, 왕비는 차마 죽일 수 없어 비단에 싼 뒤 금궤에 넣어 바다에
띄웠다. 금궤가 금관국 해변에 도착하자, 이곳 사람들은 이상하게 여겨 건지려고 하지
않았다. 금궤가 진한의 아진포구에 도착하니, 이때는 박혁거세 39년(기원전
19년)이었다. 해변에서 노파가 건져보니, 어린애가 그 속에 있었다. 노파는 아이를
거두어 길렀다. 금궤에서 탈출했다고 하여 이름을 탈해라고 했다. 금궤가 떠내려 올
당시에 까치가 따라오며 울었다고 하여 성을 까치 작(鵲)자에서 우변을 떼어 내어

7
8

(서의식, 2015:178); (송호정, 2016:66-69,72).
(서의식, 2015:179-180).
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석(昔)이라 했다. 그가 석씨의 시조이다.9
석탈해가
한반도에
도래한
시점에
대해서는
자료에
따라
차이를
보인다.『삼국사기』에는 기원전 19년에 상자에 실린 채 신라에 출현했다고 설명한다.
이 표현대로라면, 석탈해는 혈혈단신으로 한반에 왔다는 의미로 풀이될 수 있다.
반면『가락국기』에 따르면, 그는 서기 44년경 수백 척의 선박을 이끌고 온
세력가였을 가능성이 매우 높다.
『가락국기』에서 석탈해는 처음에 가야에 정착하려 했지만, 가야 왕 김수로와의
경재에서 패해 신라로 도망갔다고 설명한다. 석탈해는 해상을 통해 도망했는데,
김수로는 도망가는 석탈해를 분쇄할 목적으로 함선 500척을 띄워 추격했지만 체포하는
데는 실패했고, 석탈해는 무사히 신라영역에 진입했다고 한다.10
김수로가 석탈해를 잡기 위해 500척의 함선을 띄웠다면, 석탈해가 거느린 세력이
적지는 않았을 것이다. 이는 석탈해가 상당한 세력을 가진 상태에서 고국을 떠났을
가능성을 보여준다. 또 『삼국유사』에서는 그가 신라에 정착한 뒤에 저명한 귀족인
호공의 집을 빼앗는 장면이 나온다. 이 집은 서라벌 성내의 명당을 차지하고 있었다.11
이 사례는 석탈해가 신라에 정착하는 과정에서 무력 혹은 불법적인 수단을 사용했음을
시사한다. 이 이방인의 출현에 위협을 느낀 것은 귀족 호공만이 아니었다. 상당한
규모의 함선을 보유한 세력을 해안에서 막지 못하고 나라 안으로 들인 신라 왕실도
두렵기는 마찬가지였다. 그리하여 신라왕실은 이 이방세력에 대해‘포용’이라는
중대한 결정을 내렸는데, 이 결정이 신라왕실의 왕위 계승 체계에 중대한 영향을
미치게 되었다.
신라왕실은 석탈해의 해상 위력 앞에서 포용정책을 폈다. 석탈해가 도래할 당시
신라군주는 제2대 남해왕이었다. 남해왕은 석탈해를 장녀인 아효공주와 결혼시킴으12,
석탈해를 왕실의 일원으로 받아들였다. 우리말에‘시집가다’와‘장가가다’라는
표현이 있는데, 석탈해의 경우는 장가를 간 것이었다. 석탈해는 아효공주에게 장가를
감으로써, 박성 왕실의 일원이 되었던 것이다. 신라왕실에서는 왕실에 남성 후계자가
없는 상황에서는 첫째 딸의 지위가 후계자 자리로 연결되었다. 그리고 첫째 딸의
지위는 첫째 딸과 결혼하는 남성에게도 공유되었다. 즉 사위가 왕위를 계승할 수
있었던 것이다. 첫째 딸이 결혼하지 않은 경우에는 첫째 딸 본인이 왕위에 오를 수

9

(김부식,1998,삼국사기I,신라본기제1,‚탈해 이사금‛:73);(신채호,2014:202).
(일연,2008,삼국유사,기이 제2,‚가락국기‛:234-235).
11
(일연,2008,삼국유사,기이 제1,‚탈해왕‛:67-70).
12
(일연,2008,삼국유사,기이 제1,‚남해 차차웅‛:69).
10
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있었다(선덕여왕).따라서 신라왕실 입장에서는 사위가 왕위를 계승하는 것이 아니라,
딸과 사위가 함께 왕위를 계승하는 것이었다.왕위를 사위에게 넘기는 것이 아니라
자기 딸에게 넘기는 것과 다를 바 없었다.13
3)김알지의 정체
신라왕실에 도래한 또 하나의 이방세력은 김알지였다. 신라왕실의 또 한 세력으로
자리하는 김알지의 정체는 무엇인가?
석탈해 9년(서기 65년), 금성(경주) 서쪽의 시림이란 숲에서 닭울음소리가 들렸다.
석탈해는 대보(총리)인 호공을 내보냈다. 호공이 가보니 작은 금빛 상자가 나뭇가지에
걸려있고 그 밑에서 흰 닭이 울고 있었다. 금궤를 열어보니 어린아이가 있었다.
아이를 거두어 기르기로 하고, 이름을 알지라고 했다. 금궤에서 나왔다고 하여 성을
김이라고 하니, 이가 신라 김씨의 시조이다.14
위의『삼국사기』에는 석탈해와 김알지의 법적 관계가 명시되어 있지 않다. 이에
비해『삼국유사』에는 석탈해가 남자 아이를 안고 시림에서 돌아온 뒤 길일을 택해
태자로 책봉했다고 기록되어 있다.15 태자로 책봉했다는 것은 아들로 인정했다는
뜻이다. 따라서 김알지는 석탈해의 양자가 되어 왕실에 들어갔다. 박성 가문의 일원이
된 석탈해가 김알지를 입양함으로써 김알지는 대외적으로 박성의 일원으로
간주되었다. 그렇게 박성의 일원이 된 김알지는 신라 왕실 내에서 김씨 지파의 시조가
되었다.
김알지가 박성 가문의 양자가 된 것은 왕조국가의 일반적인 상식과 충돌하는 면이
있다. 일반적으로 딸이나 사위의 왕위 계승을 인정하는 왕조에서는 양자를 들일
필요가 없고, 반대로 양자의 왕위 계승을 인정하는 왕실에서는 굳이 사위의 왕위
계승을 인정할 필요가 없다. 그런데 신라 왕실은 양자로 받아들인 김알지를 태자로
책봉했다. 이것은 김알지가 신라왕실이 대항할 수 없는 아주 큰 세력이었음을
증명하는 것이라 할 수 있다. 김알지의 정체성을 풀어주는 실마리를 몇 개의 사료를
통해 접근할 수 있다.
‘대당고김씨부인묘명’은 864년경 당나라에 이주했던 김씨 성의 한 여성의 묘비이다.
이 묘비명에 김씨의 조상을 두고 ‚먼 조상의 이름은 투후 일제‛라고 기록되어 있다.
이것은 흉노족 김일제를 가리키는 것으로,『한서』「김일제열전」에서는 김일제가
13
14
15

(김종성,2016:94-95).
(김부식,1998:74-75).
(일연,2008,삼국유사, 기이 제1,‚김알지‛:72-73).
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‚본래 흉노족 휴도왕의 태자‛라고 했다. 신채호는 『조선상고사』에서 『사기』의
「흉노열전」을 인용하면서 ‚상제(上帝)를 형상화한 구리 형상을 휴도라고 불렀고,
휴도의 제사를 맡은 자를 휴도왕이라고 했다‛고 적었다.16 김일제는 그런 휴도왕의
태자, 즉 후계자였다. 『한서』「김일제열전」에 따르면, 그는 기원전 122-117년
사이에 벌어진 한무제의 흉노정벌에서 나라가 패망하자 한나라에 포로로 끌려간다.
한나라에 정착한 그는 한무제의 신임을 받으며 기반을 쌓아간다. 휴도왕이 인간
모양의
금빛
구리
형상으로
제천의식을
지냈기
때문에
한무제는
일제에게‘김(金)’이라는 성을 하사했다고 한다. 한무제를 암살음모로부터 지켜준
답례로 김일제는 한무제에 의해‘투후’라는 지위에 책봉되어, 황실의 지지와
산동성의 봉토를 기반으로 세력을 축적한다. 그러나 한나라가 멸망하는 일련의 혼란
속에서 김일제의 후손들은 중국 땅을 떠나게 되는데, 그 후손들 가운데 일부는 요동
땅에 은신하고, 일부의 후손들은 세력을 보유한 상태에서 한반도로 들어오게 된다.17
이때 한반도로 들어온 김일제의 후손들이 김수로왕을 기점으로 가야국 건설에
참여하고, 또 다른 일파였던 김알지는 김수로와 길을 달리하여 신라로 들어왔다.
일찍이 김수로와 사이가 좋지 않았던 석탈해의 입장에서는 이런 김알지가 정치적으로
가치있는 인물일 수 밖에 없었고, 따라서 신라왕실은 김알지를 양자로 들일 수 밖에
없었다.
진한의 토착세력인 6부 연합체로 구성된 신라국가에서는 국가의 존폐를 위협하는
외부세력이 출현하면, 그 위기나 위협적 요소를 포용하여 왕권을 보강하는 방편으로
활용했다고 할 수 있다. 제2대 남해왕 시기에 출현한 석탈해는 데릴사위의 신분으로
왕위를 계승하고, 제4대 탈해왕 시기에 더 큰 세력집단으로 등장한 김알지는 양자의
신분으로 태자에 책봉되었다. 신라는 이런 정책으로 석씨와 김씨를 박성이라는 왕실
테투리 안에 묶음으로써, 신라왕실 내의 3씨성이 얽혀 왕위를 계승해 가는 독특한
왕조사를
이뤄낸
것이다.18
신라왕조사의
이런
독특한
3씨성
조합구도는
16

(신채호,2014:107-108).

17

(이희철,2017:62-63,80-81);(김종성,2016:120-127);(이상훈,2017: 45-47,58-61);(이희수,2017:3341). 신라의 김알지가 흉노족(훈족) 김일제의 후손이라는 긴밀성은 미추왕 이후 김씨 왕족들의
무덤인 신라의 천마총, 한남대총 고분에서 나타나는 적석목곽분의 존재 및 기타 북방 민족의
흔적들이 신라 유물들에 나타나는 일련의 문화적 공통성을 연결하는 매개체로서 알타이 문화권을
설명하는 중요한 실마리로 작용한다. 이것은 신라와 흉노족의 연계를 통해 터키민족과 한민족의
친연성을 풀어가는 주요한 요소로서 자리한다; (박상남- 카리모바,나탈리야,2013:7275);(정석배,2017:49-51,70);(이상훈,2017:54-55);(KBS역사추적, ‚신라 김씨 왕족은 흉노의
후예인가?‛, 2008.11.22);(KBS역사추적, ‚왜 흉노의 후예라고 밝혔나?‛,2008. 11.
29.);(KBS역사스페설,‚금관은 왜 사라졌는가?‛,2010.11.25.);(박남수,2013:19).
18

신라왕조사에 나타난 역대 왕들의 성씨 분포도를 살펴보면, 박씨(제1대 박혁거세~3대 유리왕,

1661

신라왕실의‘공주’에게 부여된 고유한 특권이 있었기 때문에 가능한 것이었다.

3. 왕비족의 존재와 기능
박씨·석씨·김씨 세 계열은 박성이라는 울타리 안에서 신라 왕족을 구성했다. 이들은
폐쇄적인 결혼 즉 근친혼으로 하늘이 내려 보낸 신성한 인물로 추앙된 박혁거세의
후손들 사이에서만 권력이 유지되도록 기여했다. 그래서 근친혼은 왕권의 신성화에
기여한 측면이 있다. 이 근친혼의 한 축이‘왕비족’이라는 세력으로 신라 사회
구성원의 출신성분과 관직을 결정하는데 중요한 요소로 자리하게 된다. 신라왕실의
왕비족 가문은 알영계열, 진골정통 그리고 대원신통파가 있다.

3.1. 알영계열
알영은
발견한
역할을
왕후가
무게가

박혁거세의 왕후이다.『삼국사기』의‚박혁거세‛편에 따르면, 박혁거세를
사람은 고허촌장 소벌로 박혁거세와 진한의 6촌 세력을 연결하는데 중요한
했다. 고허촌은 박혁거세의 배우자인 알영이 신화적인 방식으로 신라에 출현해
되는 데에도 중요한 역할을 했다. 바로 이 알영의 등장과 그 등장이 지니는
신라 왕실 족내혼·근친혼의 결정적인 배경이 되었다.

『삼국유사』‚박혁거세‛편에 의하면, 사량리 알영정 우물가에 계룡이 나타났고, 이
계룡의 옆구리에서 여자 아이가 나왔다고 한다. 얼굴과 용모는 매우 아름다웠지만,
입술이 닭부리와 같았다. 냇가에서 목욕을 시키자 부리가 떨어져 나갔다고 한다.
토착세력이 알영과 박혁거세를 정성스럽게 키운 뒤에 임금 부부로 모시게 되었다고
전한다.19
『삼국유사』에서는
알영이
사량리에서
출현했다고
언급하는데,
『삼국사기』에 의하면 사량리의 원래 지명은 고허촌으로, 유리왕 때 사량부로
개칭되었다.20 이미 신라왕실에 성씨의 시조로 등장하는 이들의 신화적 출현에서
보여지듯이, 알영도 신라 6촌에 기반을 가진 인물이 아닌 외래인이었다. 알영이 이
지역에 기반을 둔 전형적인 인물이었다면, 굳이 알영에 관한 신화가 만들어지지
제5대 파사왕~제8대 아달라왕, 제53대 신덕왕~제55대 경애왕)는 약 233년간을 통치했고, 석씨
계열(제4대 석탈해, 제9대 벌휴왕~제12대 첨해왕, 제14대 유례왕~제16대 홀해왕)은 172년을, 김씨
가문(제13대 미추왕, 제17대 내물왕~제52대 효공왕, 제56대 경순왕)은 586년간을 통치했다. 이렇게
신라왕조사는 992년간을 존속했고, 신라왕실에 김씨 가문이 가장 뚜렷한 족적을 남겼다;
(박영규,2004:65).
19
(일연, 2008:59).
20
(김부식,1998:71).
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않았을 것이다. 알영은 토착세력이 아니었을 뿐만 아니라 그저 평범한 일반인도
아니었을 것이다. 알영의 신화적인 출현은, 알영에게는 분명 토착세력이 경외시하는
어떤 특별한 무언가가 있었음을 반영한다. 알영이 지닌 특별함은 그의 자녀들이
지녔던 특수적 기능을 통해 관찰되어 진다. 알영과 박혁거세 사이에서 태어난
남해왕은 차차웅(무당)이었고, 남해왕의 누이인 아로공주는 시조(박혁거세) 사당의
최고 사제였다. 고대사회에서 일국의 시조 사당에서 최고 사제의 지위에 오른 사람은
기본적으로 영적인 직감력과 능력을 지닌 샤먼이었다. 알영의 자녀들은 이 영적능력을
겸비한 자들이었음으로 알영도 샤먼이었을 것이다.21 신라에서 알영은 일반적인 왕비나
건국 시조의 부인보다 훨씬 더 위상이 컸다. 알영의 위상은 그의 혈통이 정치적인
독자성을 획득하는데 기여했다. 알영은 왕을 선택하고 왕의 신성성을 강화할 수 있는
독자적인 역할을 가지고 박혁거세의 동반자가 되었다.
왕비의 위상이 높았던 사례는 신라 이외의 왕조에서도 찾아볼 수 있다. 조선 왕조때도
왕비는 왕실의 간택을 통해 선정되어 독자적인 책봉식을 거쳐 그 자리에 올랐다.
왕비는 궁궐 여성은 물론이고 관료의 부인들까지 통솔하는 권한이 있었고, 왕이
도성을 비울 경우에는 왕비가 권한을 행사했다. 왕조시대 때, 왕비의 지위와 권한은
남편의 생사여부와 상관이 없었다. 왕비는 남편이 죽으면 대비 자리에 올라 오히려
권한이 더 강력해졌고, 후계자가 즉위하기까지 대비가 비상대권을 행사했다. 경우에
따라서는 차기 임금을 결정하는 권한을 가졌다. 알영의 위상은 위에서 언급한
일반적인 왕비들이 가지는 위상보다 훨씬 더 강력했다. 알영의 왕비 지위는 본인
대에서 끝나지 않고 그가 낳은 딸들에게로 세습되었다. 신라의 왕비 자리는 왕비의
후손에게 계승되었다.22 이런 근친혼 관계를 통해 신라 왕실은 박혁거세의 핏줄에서
왕을 배출했고 알영의 핏줄에서 왕비를 배출했다. 신라 왕실에서는 두 사람의 핏줄을
모두 타고난 사람만이 왕이나 왕비가 될 수 있게 함으로써, 왕실의 신성성과 위엄을
강화하였다. 왕족과 왕비족에서 나온 신분이 성골이었다.23

3.2. 진골정통
박성이라는 혈통에서 출발한 신라왕실이 외부세력의 위협에 대응하여 왕실을 보호하는
방편으로‘공주’나‘양자’라는 매개체를 통해 박·석씨를 왕실의 또 다른 파로
포용하여 왕권을 강화했듯이, 왕실의 신성성을 보호하는 제도적 장치였던 왕비족도
신라의 팽창과 성장이라는 과정에서 직면해야 했던 대외적인 국제정세 속에서 일련의
변화를 겪게 되었다. 신라의 시대적 대외정책에 대응하여 나타난 또 하나의 왕비족이
21

(김종성,2016:150-152).
(김종성,2016:154-156).
23
YTN사이언스,‚신라왕권 양날의 칼,골품제도‛,(2015.12.23.).
22
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바로 진골정통이었다.24
진골정통은 조문국 공주가 구도(김알지의 5대손이자 미추왕의 아버지)와 결혼해서
낳은 딸인 옥모를 통해 형성된 왕비족 계열이다. 신라는 한반도 동남부에서 출발한
나라다. 신라의 수도 서라벌(경주)는 경상북도 동남부 오른쪽 모퉁이에 있었고,
조문국은 서라벌에서 좀 떨어진 경북 의성 땅에 있었다. 따라서 신라의 대외적인
목표는 서쪽과 북쪽으로 팽창하는 것일 수 밖에 없었다. 신라가 그 목표를 달성하려면
먼저 낙동강을 넘은 다음에 소백산맥을 넘어야 했다. 조문국은 바로 이 길목에 위치해
있었다. 그래서 신라의 조문국 침공은 2세기 무렵의 신라왕실에서는 매우 중요한
사건이었다.
신라의
국운을
개척하는데
중요한
통로가
된
조문국에
대한
기록은,
25
26
『삼국사기』‚벌휴 이사금‛편에‚조문국을 쳤다‛는 것과 『화랑세기』 ‚제6대
풍월주 세종편‛에 실린 조문국의 공주가 신라 왕족과 혼인했다는 기록이다.27 위의 두
사료를 통하여 추론할 수 있는 것은, 2세기의 신라는 조문국을 정벌한 것이 아니라
침략을 했었고, 그러나 그 결과는 만족할 만한 성과를 거두지 못했다는 것이고,
그래서 신라왕실은 조문국과의 정략결혼으로 이 문제를 해결했다는 것이다.
신라왕실이 석탈해나 김알지 같은 외부인을 왕실의 일원으로 받아들였던 것은 그들이
그만한 힘을 가지고 있었기 때문이었다. 따라서 신라왕실이 결혼이라는 매개체를 통해
조문국 공주를 왕실의 일원으로 받아들였다면, 조문국이 여전히 신라가 대항할 수
없는 어떤 힘을 가지고 있었다는 것을 반영하는 것이다. 즉, 조문국이 형식상으로는
신라에 항복하되 기존의 백성과 영토에 대한 지배권은 인정받는 선에서 관계를
정립했다고 보는 것이 정황상 이치에 맞다.
이런 정황에서 진행된 신라왕실의 조문국과의 결혼정책은 ‘진골정통’이라는 또
24

진골정통은 왕과 혼인을 하는 여자를 공급하는 계통으로, 신라 제13대 미추왕이 조문국의
운모공주와 구도 사이에서 출생한 옥모의 계통이 아니면 왕후로 삼지말라고 한 기록에서 비롯되었다.
이로 인해 옥모는 진골정통의 시조가 되었으며, 진흥왕의 어머니인 지소태후가 진골정통의
우두머리가 되었다. 구도는 185년 조문국을 친 미추왕의 아버지이고 내물왕의
할아버지였다;(김대문·각훈,2012:41).
25
벌휴 이사금은 재위 2년(185)에 파진찬 구도와 일길찬 구수혜를 임명해 조문국을 치게
했다;(김부식,1998:86).
26
『화랑세기』는 신라시대에 관한 가장 오래된 사료로서, 가장 최근에 발견된 사서이다. 김대문이
681~687년 사이에 저술한 것으로 화랑도의 32명의 풍월주에 대한 전기이다. 출현과 동시에
사료로서의 진위성 논란으로 역사학계의 뜨거운 논쟁이 되기도 했으나,『화랑세기』는
『삼국사기』와 『삼국유사』에서 공백으로 자리하는 신라 사회의 독특한 제도와 고유한 여러
현상들을 조명해주는 사료로서 가치를 인정받고 있다.
27
(김대문,1999:82).
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하나의 왕비족 계열을 파생시키며 신라 왕비족의 역사에 변화를 가져오게 된다.
신라는 조문국과 결혼동맹을 맺음으로써 국제적인 위상을 높일 수 있었다. 신라의
신하국이 된 조문국이 그 길을 열어주고, 신라의 대외 팽창정책에 협력했을 것이기
때문이다. 이렇듯 신라왕실에서 조문국의 역할이 중요해지면서 조문국 공주의 혈통이
존재가치를 인정받던 시기에 왕이 된 인물이 바로 미추이다. 이때 미추는 왕비족
역사에 족적이 될 중대한 결단을 내린다. 이 결단의 내용이『화랑세기』‘제6대
풍월주 세종’편에 기록되어 있는데, 미추왕은 ‚옥모의 계통이 아니면 왕후로
삼지말라‛고 명령했다. 앞으로는 옥모의 혈통에서만 왕비를 간택하도록 명했던
것이다.
미추왕은
자신의
유언이
후세에
구속력을
가질
수
있도록
했는데,『화랑세기』는 이렇게 생겨난 왕비족이 바로 진골정통이라고 기술하고 있다.28
이로써 신라왕실에서 알영의 혈통에서 왕비를 고르던 전통이 종결되고, 옥모를 시조로
하는 새로운 왕비족이 파생된 것이다. 그러나 새로운 왕비족이 기존의 왕비족과
별개였던 것은 아니다. 옥모는 알영과 박혁거세를 계승한 혈통이 조문국 공주를
계승한 혈통과 만나 태어난 인물이다. 따라서 알영 혈통과 완전히 무관한 여성은
아니었던 셈이다. 하지만 미추왕의 유언을 계기로 알영 혈통 가운데 옥모의
직계비속이 아닌 여성은 왕비가 될 자격을 상실하게 된 것이다. 알영과 옥모 양쪽의
혈통을 모두 이어받은 여성만이 왕비족으로 인정받을 수 있게 된 것이다.29
1세기에 석탈해와 김알지라는 강력한 외래 집단이 도래해 신라왕실이 해체위기에
봉착했을 때, 신라왕실은 이들을 왕족의 일원으로 받아들임으로써 오히려 위기를
성장의 기회로 삼았다. 한편 2세기때 동아시아 패권국인 후한이 약화됨으로써
고구려가 만주 공략에 좀 더 많은 역량을 쏟던 기회를 이용해 관할범위를 팽창하려던
신라 왕실은 조문국과의 결혼동맹으로 그 가능성을 열었다.신라왕실은 조문국 공주를
왕실의 일원으로 인정했고, 그 혈통에서 낳은 딸을 왕비족의 새로운 시조로 인정했다.
신라왕실은 보다 더 강한 신라를 만들기 위해 왕비족의 범위를 조절한 것이었다.
진골정통의 출현은 2세기 후반 국제정세의 변화와 그에 대한 신라의 대응이 이뤄낸
결과였다.30

28
29
30

(김대문,1999:82-83).
(김종성,2016:212-213).
(김종성,2016:214).
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3.3. 대원신통파
신라왕실에 등장하는 또 다른 왕비족 계열은 대원신통31이었다. 대원신통의 시조는
보미인데, 옥모와는 달리 보미에 관련된 정보는 거의 없다.『화랑세기』를 보면, 그가
눌지왕의 동생인 복호의 첩이었다는 것과 이 여성이 대원신통이라는 새로운 왕비족의
시조가 되었다는 정도만 알 수 있다.32 보미의 출현과 관련하여 살펴볼 수 있는 사료는
『삼국사기』의「열전 5」‚박제상‛편에 나타난 복호와의 관련성이다. 제19대
눌지왕은 왕이 되자마자, 고구려와 왜에 인질로 가 있는 동생들인 복호와 미사흔을
귀환시키기 위해 박제상을 파견한다. 박제상은 뛰어난 화술로 고구려의 장수왕을
설득하여 418년 정월에 고구려에 있던 복호를 귀환시켰고, 그 해 가을에는 왜에
볼모로 붙잡혀 있던 미사흔을 탈출시켰다. 하지만 박제상은 미사흔의 안전을 위해
함께 도주하지 않아 왜인의 칼날에 목숨을 읽었다.33 복호가 고구려에 인질로 있었을
때는 장수왕의 통치기로 이 시기에 고구려는 북진정책에 제동이 걸려 한반도 이남으로
방향을 틀었을 때였다. 복호의 고구려 억류는 고구려의 남진정책에 대한 어쩔 수 없는
신라의 대응책이기도 했다. 양국의 이권이 맞물리는 이런 정황에서 장수왕이 순순히
신라의 볼모를 내주었다는 것이 납득이 가지 않는다. 따라서 보미는 복호가 박제상과
함께 고구려를 빠져나올 때 함께 데려온 여성이었을 가능성이 크다. 보미는
신라왕실을 감시할 목적으로 장수왕이 파견한 여성 첩보원으로, 고구려는 보미를 복호
옆에 두었기에 쉽게 복호를 내주었다고 볼 수 있다.
보미가 첩으로 인생을 마친 것을 보면, 신라왕실에서는 이 여성의 후손을 왕비족으로
인정할 생각이 없었던 것 같다. 그럼에도 보미의 후손은 새로운 왕비족을 형성했다.
고구려의 침략을 경계해야 했던 신라 왕실의 상황이 보미의 후손을 왕비족으로 만든
요인이었을 것이다. 기존의 신라 왕실의 혈통과 보미의 혈통이 섞이면서 대원신통이
생겨났다. 신라에서 왕비족의 정통성을 계승한 여성은 서라벌의 궁궐 중 하나를
차지했는데, 이러한 여성을 궁주(宮主)라고 불렀다. 왕비족의 정통성을 이은 여성은
서라벌의 궁궐 하나를 차지함으로써 자신의 신성성을 유지할 수 있었다. 이들의 수장
역시 서라벌에서 궁궐을 하나 차지하면서 대원신통 왕비족을 이끌었다. 훗날 대원신통
출신의 궁주가 된 여성 중 하나가 바로 미실이다. 그러니까 미실의 몸에는 모계에서
온 고구려 혈통이 흐르고 있었다고 볼 수 있다. 요약하면, 진골정통이 신라가 대외
팽창을 시도할 수 있는 기회의 상황이 낳은 산물이었다면, 대원신통은 신라가

31

대원신통은 보미를 시조로 했으며 진흥왕의 왕후였던 사도 왕후, 사도의 조카였던 미실 등이
대표적인 인물이다.
32
(김대문,1999,‚11세 풍월주 하종‛:128).
33
(김부식,1998:813-817).
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외부침략을 걱정해야 하는 위기의 상황이 낳은 산물이었다.34
골품제도는 신라사회를 구성하고 유지하는데 매우 중요한 역할을 담당한 제도였다. 이
골품제도는 처음 성립한 후 신라가 멸망할 때까지 동일한 모습으로 유지된 불변의
제도가 아니라, 골품을 구성하는 신분과 그 신분의 지위가 시기에 따라 변했다.
신라에서 왕이 될 수 있는 자격은 성골이었다. 현재의 국왕과 장차 왕이 될 자격이
있는 왕자들을‘신성한 골’이라는 뜻의‘성골(聖骨)’이라고 불렀다. 따라서 성골은
왕과 그의 형제의 가족으로 구성되었고, 그들 성골집단에서 다음 세대의 왕을
배출했다. 새로운 왕이 즉위하면 왕과 그 형제의 가족으로 구성되는 새로운 성골
집단이 만들어졌고, 전왕의 형제와 그 가족들은 족강되어 진골이 되었으며, 언젠가는
왕궁을 떠나야했다. 따라서 성골은 신분이라기보다 왕이 될 자격을 정한 것이라고 할
수 있다.35 왕은 성골 출신으로 왕비족 가문과 결혼한 자이어야 했다. 왕비족의 피를
타고난 여성은 왕족과 혼인함으로써 왕비가 될 가능성을 만들 수 있었고, 마찬가지로
왕족의 피를 타고난 남성은 두 왕비족 가운데 한쪽과 혼인함으로써 왕이 될 가능성을
만들 수 있었다. 이렇듯 신라왕조사에서 왕후와 왕비족은 왕실의 위엄과 신성성을
유지지키는 한 정치적 도구로서 그 기능과 역할이 독특하였다.

4. 나가는 말
신채호는 단적으로 신라를 3성 6부제라고 정의한다.36 신라왕실은 ‘진한 6부
연합체’와 박·석·김 3씨성으로 이뤄졌다는 의미이다. 신라왕실의 1000여 년의 긴 역사
속에서 공주라는 씨줄과 왕비족이라는 날실은 신라가 그 지경을 넓혀가고 왕권을
견고히 하는 데 주요한 역할을 했다. 신라왕실은 석씨와 김씨 집단을 왕실의 한
분파로 인정했지만, 이것을 박성가문이라는 테두리에서 이탈하지 않았다. 신라왕실의
그 연결 매개체는‘공주’라는 지위였다. 신라왕실은‘공주’라는 매개체를 통해
융통성 있게 석탈해와 김알지 같은 힘있는 외부세력을 왕실 안으로 포용함으로써
왕실을 보호할 수 있었다. 석탈해는 박성 가문의 공주에게 장가를 온 데릴사위로서,
즉 왕실의 일원으로서 공주와 함께 왕위를 계승했다. 따라서 신라왕실에서는 이방인
사위가 아니라 왕실 공주가 왕위를 계승한 것이었다. 또 신라왕조사의 왕비족의
존재는 신라에서 여성의 정치적 역할이 높이 평가되었다는 단적인 증거이다. 신라건국
초기부터 왕비족이 존재했다는 사실은 박혁거세 본인 혹은 그 후손만으로는 왕권을
지키기 어려웠고, 왕비와 그 가문을 왕실의 일원으로 인정하고 권력을 공유할 수 밖에
없었음을 의미하는 것이다. 이것은 다른 왕조사에서는 볼 수 없는 신라 왕실에서만
34
35
36

(김종성,2016:221-222).
(서의식,2015:272-274);(이종욱,2003:34);(YTN사이언스:2015.12.23.)
(신채호,2014:201).
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보여지는 여성의 독특한 지위와 역할을 반영하는 것이라 할 수 있다. 신라 왕실의
여성들은 정치,사회제도 및 외교정책에 이르기까지 사회전반에 걸쳐 그 영향을
과시하며 신라왕조사 형성에 한 축이 되었다. 이런 측면에서 본고에서 살펴본 신라
왕실의 여성들의 독특한 지위와 역할들은 신라의 고유하고 다양한 사회 및 문화
현상들을 연구하고 풀어가는데 한 실마리가 될 것이라 여겨진다.
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외국인근로자의 한국어와 한국사회이해교육에 대한 노력
ENDEAVOR FOR KOREAN LANGUAGE EDUCATION AND KOREAN SOCIETY
UNDERSTANDING EDUCATION OF FOREIGN WORKERS

Yun HYANGHEE*
Abstract
Among foreigners who stay in Korea in 2018, there are 592,265 employment qualified foreign
workers, 48,689 professional personnel, and 543,576 simple function personnel. The Korean
language ability of foreign workers is related to their survival in Korea as a basic requirement.
Korean language is very important in playing a role as a member in a group of Korea. Foreign
workers enter Korea with an employment visa when they have passed EPS test in their home
countries for employment in Korea. There are many cases that they enter Korea as nonprofessional employment. The foreign workers of simple function personnel, non-professional
employment, want to extend the length of stay in Korea. Therefore, the following measures are
suggested to improve the labor productivity of foreign workers in worksites, to solve the
difficulties during their stay in Korea, and to change their stay qualifications. First, the number
of Korean language education institutions should be increased, and the learning requirements
of foreign workers should be created. Second, the professional personnel should be input in
Korean language education and Korean society understanding education.In the case of foreign
workers living in Korea, it is necessary to increase the institutions where they can learn with
the education for them to meet the purpose of the law in accordance with the Basic Act on the
Treatment of Foreigners, and the teaching of teachers with professional qualification should be
done. With the understanding of Korean society and the improvement in communication of
foreign workers, their lives in Korea will get changed stably, they will escape from the
misunderstanding and conflicts caused by language, and positive effects will be expanded
socially and economically.
Keywords: Foreign Workers, Korean Language and Korean Culture, Korean Language
Education, Korean Society Understanding, Stay Qualification

*

PhD. Gongju National University of Education, yunhyanghee@naver.com
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1. 서론
세계화에 따른 한국은 외국인들의 유입으로 인구변화는 2019년 1월말1 현재
외국국적동포는 895,232명으로 전월보다 1.9% (16,567명) 증가하였고, 전체
체류외국인(2,257,116명) 대비 36.7%를 차지한다. 이들 중 취업자격 외국인근로자는
592,265명이며, 전문 인력이 48,689명이고 단순 기능 인력이 543,576명이다.
한국의 체류외국인 증감추이를 살펴보면 <표1>과 같다

<표1> 한국의 체류 외국인 증감 추이2
(단위:명)

<표1>에서 살펴본 바와 같이 연도별 한국체류 외국인의 증감추이는 2015년 6,637명,
2016년 7,999명, 2017년 8041명, 2018년 8,891명으로 한국체류 외국인 수는 점점
증가하고 있다.
한국체류외국인들 중 한국으로의 취업을 목적으로 비전문취업(E-9)3으로 유입되는
외국인들의 수는 더욱 증가할 것이다.
1
2

출입국∙외국인 정책 월보 2019년 1월
출입국∙외국인 정책 월보 2019년 1월 출입국자 입국현황
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외국인 근로자들의 한국어능력은 기본적인 요건으로 생존과 관련이 있다. 한국의
어느 집단에 소속되어 구성원으로서의 역할을 하는데 한국어는 매우 중요하다. 외국인
근로자들은 한국으로의 취업을 위하여 본국에서 EPS를 치르고 합격을 하였을 경우
한국으로 취업비자를 받아 입국한다. 비전문취업(E-9)4으로 한국으로 입국하는 수가
많다. 이는 고용허가제에 따라 16개국이 고용허가제 선정국가5이다.
외국인 근로자는 외국인 고용 등에 관한 법률6에 따라 취업활동 기간의 제한이 있다.
그러나 성실근로자에 한해 1년 10개월까지 연장 가능하다. 이처럼 외국인 근로자들이
한국에서의 생활에 한국어는 필수적인 요소라 할 수 있다. 더불어 한국사회의 이해
정도에 따라 한국인들과의 교류에 도움이 될 수 있다.
이렇듯 한국에 체류하고 있는 외국인 근로자들은 다른 체류자격의 외국인들과 또한
비전문취업(E-9)의 외국인 근로자들은 근로현장에서의 노동성향상과 한국에서의
체류기간 동안 한국어의 부족으로 오는 어려움의 해결하기 위해 한국어교육에
참여한다. 또한 외국인 근로자들의 한국에서의 체류자격 변경을 위해 한국어 능력
시험을 보거나 법무부에서 시행하고 있는 사회통합프로그램에 참여한다.
본 연구에서는 한국 체류 외국인 중 외국인 근로자들의 한국사회적응과
한국체류자격 변경을 위한 교육이 잘 이루어지고 있는가를 살펴보고자 한다. 또한
기관별 교육과정과 교육기관에 대한 현황 및 외국인 근로자에 맞는 교육의 정책적
방향을 제시하는데 목적을 두고 있다.

2. 이론적 배경

3

비전문취업(E-9)의 고용허가제 ｢외국인근로자의 고용 등에 관한 법률｣에 의거, 사업주에게
외국인근로자의 고용을 허가하고, 외출입국자 국인 근로자에게는 당해 사업주에게 고용되는
조건으로 최장 4년 10개월간 취업을 허용하는 인력제도로, ‘04. 8월 제도 시행 이후 현재까지
16개국과 MOU를 체결하여 운영 – 상시 근로자(고용보험 기준) 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하
중소기업에 외국인 고용허가
4
비전문취업(E-9)의 고용허가제 ｢외국인근로자의 고용 등에 관한 법률｣에 의거, 사업주에게
외국인근로자의 고용을 허가하고, 외출입국자 국인 근로자에게는 당해 사업주에게 고용되는
조건으로 최장 4년 10개월간 취업을 허용하는 인력제도로, ‘04. 8월 제도 시행이후 현재까지
16개국과 MOU를 체결하여 운영 - 상시근로자(고용보험 기준) 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하
중소기업에 외국인 고용허가
5
태국, 필리핀, 스리랑카, 베트남, 인도네시아, 몽골, 파키스탄, 우즈베키스탄, 캄보디아, 중국,
방글라데시, 네팔, 미얀마, 키르기즈스탄, 동티모르, 라오스
6
외국인근로자의 고용등에 관한 법률 제 18조, 외국인근로자는 입국한 날부터 3년의 범위에서
취업활동을 할 수 있다.
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1) 외국인 근로자의 개념
외국인 근로자의 용어는 ‘외국인 고용 등에 관한 법률7’과 ‘출입국관리법’에
근거한다. 고용노동부의 고용허가로
유입된 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10) 등 일반 외국인근로자와 방문취업(H-2)의
동포 근로자를 나타낸다(이혜경).
외국인 근로자의 한국에서의 유입은 1991년 ‘해외투자업체 연수제도’를 시작으로
1993년 ‘외국인 산업기술 연수제도’의 도입시작과 함께 단순기능인력에 대한 합법적
유입이 시작된다. 그러나 산업연수생들의 이탈로 인해 문제가 발생되었다. 이에
정책적, 법적제도가 요구되면서 2003년 외국인 고용법제정과 2004년 내국인의 고용이
어려운 사업장을 대상으로 일정요건하에 외국인 노동자의 합법적 고용이
허가되었다(정훈∙이미정, 2019).

2) 한국의 외국인 근로자 현황
한국체류 외국인 근로자들의 수는 해마다 증가하고 있다. 외국인 근로자들은
한국입국 시 3년 체류자격이 부여된다. 성실근로자에 한해 1년 10개월 한국에서
체류할 수 있도록 비자 연장을 해준다. 그렇다면 분야별로 한국으로 단기체류자를
살펴보면 <표2>과 같다

<표2> 단기체류 외국인 자격별 현황
(단위:명)

자격별

사증면제 관광통과 단기방문 단기취업
(B-1)
(B-2)
(C-3)
(C-4)

인 원 204,777

7

96,412

178,89
8

1,097

유 학

일반연수

(D-2)

(D-4)

2,347

1,959

회화지도 예술흥행
(E-2)

(E-6)

107

284

외국인고용등에 관한 법률 제 2조 외국인근로자의 정의는 "외국인근로자"란 대한민국의 국적을
가지지 아니한 사람으로서 국내에 소재하고 있는 사업 또는 사업장에서 임금을 목적으로 근로를
제공하고 있거나 제공하려는 사람을 말한다.

1673

자격별

특정활동 비전문취 방문동거
업(E-9)
(E-7)
(F-1)

인 원

396

4,259

1,771

<표 2>에서 살펴본 바와
다음으로 나타나고 있다.

같이

한국 체류 외국인 중 분야별
증감추이를 살펴보면 <표3>와 같다

동반

재외동포 관광취업

방문취업
기 타

(F-3)

(F-4)

(H-1)

311

5,819

176

비전문취업(E-9)은

체류

(H-2)
3,634

4,258명으로

자격별∙연도별

63,261

재외동포(F-4)

비전문취업(E-9)의

연도별

<표3> 비전문취업(E-9)의 연도별 증감추이8
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(단위: 명)

전년
연 도

2015년

2016년

2017년

2018년

18년 1월

19년 1월
대비

비전문취업
123,433

134,764

140,072

145,174

13,279

12,454

93.8%

(E-9)

<표2>에서 살펴본 바와 같이 살펴본 바와 같이 연도별 한국체류 외국인의
증감추이는 2015년 123,433명, 2016년 134,764명, 2017년 140,072명, 2018년
132,279명으로 비전문취업(E-9)의 증가 또는 계속되고 있다.
한국체류외국인들 중 한국으로의 취업을 목적으로 비전문취업(E-9) 으로 유입되는
외국인들의 수는 더욱 증가할 것이다.

8
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3. 외국인 근로자의 한국어와 한국사회 이해 교육
1) 외국인의 한국어와 한국사회이해 정책 및 현황
(1) 문화체육 관광부
문화체육관광부에서 ‘국어기본법」’에 따라 2007년에 ‘한민족 언어에서 세계
속의 언어로’를 목표로 한 ‘제1차 국어발전 기본계획’이 수립하며 현재
3차국어발전 기본계획이 수립되어 진행 중이다.
국어발전 기본계획 제1차, 제2차, 제3차의 국어 발전 기본계획의 추진목표에서 1차
국어발전 기본계획에서는 다원주의 언어정책을 통한 국가 성장 동력의 지속창출이다.
2차 국어발전 기본계획에서는 언어적 소외계층의 환경 개선과 한국어교육 콘텐츠 개발
및 보급이다. 현재 3차 국어발전 기본계획에서는 전 국민을 아우르는 언어통합 정책
추진으로 언어 장벽 없는 사회와 문화적 환경 구축이다. 그리고 제 3차 국어발전
기본계획의 추진과제는 다문화가족, 외국인근로자, 북한 이탈주민을 대상으로
한국어교육을 실시하는 것이다.
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(2) 법무부
사회통합프로그램이란 대한민국에 체류하는 이민자가 우리사회 구성원으로
적응·자립하는데 필요한 기본소양 한국어와 한국문화 한국사회의 이해에 대한 교육을
단계별 이수 한 후 한국에서 생활하는 외국인 근로자, 결혼이민자 동포 등을 대상으로
한국 국적의 취득과 영주권 등의 자격 변경을 할 수 있다. 또한 외국인 근로자들은
한국에서의 체류기간을 연장할 경우와 체류자격 변경을 할 경우에 법무부
사회통합프로그램에 참여하였거나 단계별 이수에 따라 점수가 부여되어 현대와 다른
체류자격을 부여 받을 수 있다.
법무부 사회통합프로그램의 교육과정을 살펴보면 <표4>와 같다.

<표4> 사회통합프로그램 교육과정9
한국어와 한국문화

한국사회이해

단계

0단계

1단계

2단계`

3단계

4단계

5단계

과정

기초

초급 1

초급 2

중급 1

중급 2

기초

심화

교육

15시간

100시간

100시간

100시간

100시간

50시간

20시간

없음

1단계평가

2단계 평가

3단계평가

종합평가

영주용종합평가

귀화용종합평가

시간
평가

위의 표와 같이 단계나, 과정에 들어가기 위해서는 법무부 사회통합정보망을 통해
사전평가에 응시하여 자신의 한국어능력의 정도에 따라 그 과정에서 한국어 교육을
받게 된다. 그러나 각 단계별 80%이상 참여함을 원칙으로 하고 있다. 또한 사전
평가의 목적으로는 사회통합프로그램에 참여하고자 하는 이민자의 교육단계 배정 및
이민자의 한국어와 한국문화 이해도 측정하여 본인에게 맞는 교육과정에서 교육이
이루어진다.
사회통합프로그램의 과정에서 높은 단계의 이수증을 발급 받거나
합격을 한다면 한국 체류자격 변경에 큰 영향을 준다.

종합평가에

(3) 문화체육관광부10
국어기본법에 의해 한국에서는 외국으로 한국어 국외보급 부서를 마련하여 통합
브랜드로서의 세종학당을 나라별로 운영하고 있다. 외국어로서의 한국어 교육관련
연구 및 자료개발에 수행하고 있으며, 외국인을 대상으로 한국어 교육관련 포괄적
업무를 포괄적으로 담당하고 있다.

9

사회통합프로그램 홈페이지
조항록 외(2013), ‘한국어 교육현황 점검 및 교육지원 연구 전략 보고서(참조)

10

1676

4. 외국인 근로자를 위한 한국어 교육과 한국사회이해교육에 대한 연구

앞서 제시한 바와 같이 한국에는 많은 외국인들이 더불어
살아 가고 있다. 한국사회에서 외국인들 중 많은 비중을 차지 하는 것이 외국인
근로자라고 할 수 있다. 이들은 한국에 들어오기 전 ‘외국인 고용허가제
한국어능력시험’을 치르고 합격을 할 경우 한국으로 들어온다. 그러나 본국에서
치러지는 ‘외국인고용허가제 한국어능력시험’으로 한국에서의 생활에는 어려움이
있고 문화적 차이와 한국어의 부족함 등을 나타낸다.
외국인근로자들의 근로현장에서의 노동성향상과 한국에서의 체류기간 동안 어려움의
해결과 체류자격 변경을 위한 노력으로 다음 방안을 제시하고자 한다.
첫째, 한국어 교육기관을 늘리고 외국인근로자의 학습요건을 만들어야 한다.
여성가족부에서 진행하는 다문화가족지원센터의 한국어 교육과정은 주말에 이루어지는
경우가 매우 미흡하다. 또한, 법무부에서 외국인들을 대상으로 한국어와
한국문화교육, 한국사회의 이해과정으로 사회통합프로그램을 진행하고 있는데 주중에
교육이 많이 이루어지고 있고 주말에 교육과정의 개설이 이루어지는 곳도 있다.
그러나 기관 개설의 부족으로 외국인 근로자들이 멀리까지 이동하여 교육을 받아야
하는 어려움이 있다.
둘째, 한국어 교육과 한국사회 이해 교육에 대하여 전문 인력이 투입되어야 한다.
사설기관에서도 주말에 한국어 교육과정이 이루어지고 있다. 그러나 주로 봉사로
교육이 이루어지고 있기 때문에 전문적인 한국어 교수학습에 부족함이 나타나고 있다.
이는 전문적인 한국어교육이 이루어지기 어렵다고 볼 수 있다.
셋째, 교육기관을 늘리고 다문화사회전문가의 확대이다. 외국인들을 교육하는
교사는 학습자의 이해에서 시작된다. 외국인 근로자들의 한국어교육은 곧
한국문화교육과 연결이 될 수 있다. 따라서 한국어와 한국문화교육은 한국사회를
이해하는데 큰 도움이 될 수 있다.
이에 외국인들의 특성을 잘 알고 교육의 효과를 높일 수 있는 방안으로 한국에서
생활하는 외국인근로자의 경우 ‘재한외국인 처우 기본법’에 따라 법의 목적에
맞도록 외국인근로자들을 위한 교육으로 외국인근로자들이 학습할 수 있는 기관을
늘리고, 전문적인 교육자격을 갖춘 교사의 학습이 이루어져야 할 것이다.
외국인근로자들의 한국사회 이해와 의사소통의 향상으로 한국에서의 생활이
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안정적으로 변해갈 것이며, 언어로 인한 오해나 갈등에서 벗어나고 긍정적인 영향이
사회, 경제적으로 확대될 것이다.

5. 맺음말
한국은 매년 많은 이주민들이 유입되고 있다. 국제 이주여성, 외국인 근로자,
유학생, 북한 이탈주민들이 매년 증가하고 있다. 더불어 한국으로 유입되는 비중이
더욱 증가할 것으로 보이는 이주배경 청소년들 또한 증가할 것이다. 이런 유입의
증가에도 불구하고 이들에게 갖는 사회적 배려나 혜택은 낮은 편이다.
물질적인 것으로 배려를 하기보다는 이들이 한국에서 잘 적응해 나갈 수 있도록
환경적 배겨가 우선시 되어야 할 것이다. 한국사회에 유입되는 외국인들은 언어의
부족으로 한국생활 초기에 만나는 외국인들은 한국인들과의 의사소통에 어려움을 겪고
있다.
한국에서 비전문취업(E-9)의 한국생활 적응과 관련하여 외국인 노동자의 한국어와
한국문화 이해 교육에 대한 노력이 필요하다. 이를 위한 노력으로 세가지 방안을
제시하려고 한다.
첫째, 한국어 교육기관을 늘리고 외국인근로자의 학습요건을 만들어야 한다. 둘째,
한국어 교육과 한국사회 이해 교육에 대하여 전문 인력이 투입되어야 한다.
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한국어 학습자와 모어화자의 문장 비교 연구
- 학술 보고서의 <결론> 부분을 중심으로 –
A STUDY ON THE ANALYSIS OF SENTENCES IN THE ACADEMIC
TEXTS OF KOREANLEARNERS IN GRADUATE SCHOOLS*
Sangkyoung PARK**
Abstract
In the genre of academic texts, there are detailed rules and conventions that are required by the
academic discourse community, whether a researcher produces a scholarly text in response to such
rules and conventions has a direct influence on the academic success and failure of the learners.
Currently, advanced learners from abroad who are studying in Korea for academic purposes feel
pressured in the production of scholarly texts. Therefore, there is a need for practical research and
teaching towards helping learners produce more appropriate scholarly texts. The present study
developed a discussion using scholarly papers among various discourse genres as the research
object. Through a comparative analysis of the texts produced by Korean language learner and native
speaker, the present study examined the differences that appear in the conclusion sections of the
papers. The present study also produced teaching contents that can be applied to the academic text
writing education. As follows, the present study analyzed the text of the most advanced level Korean
leaner in a graduate school, along with the text of native speaker who is attending the same
discourse community. As concluded by the existing study by Lee(2015), the conclusion section of
scholarly texts contains an intersection of ‘offering of the research results’ and ‘comments or
evaluations by the researcher.’ As such, the present study took the varied uses of sentence types into
account and therefore used the conclusion sections of academic papers as the research object. The
introduction explains the topic and purpose of the present study. In the second section, existing
research of the topic is discussed. In the third section, the research methodology and research
objects are explained, and the fourth section provides the research results. The analysis of sentences
that the present study analyzed the sentences that includes the grammatical level as well as the
expressional level. Grammatically, the study examined the sentence structure, the usage of tenses,
and the appearance of errors. With regards to expressions, the study focused on the lexicon usage
and the sentence ending usage. Lastly, in the conclusion, the implications of the study and
suggestions for pedagogical applications are outlined.

Keywords: Analysis of Sentences, Korean Learners, Academic Texts, Graduate Schools

* –Focused
**

on the <Conclusion> Section of Academic PapersPhD. Student, Yonsey University, pepper_mints@naver.com

1680

1. 서론
학술 텍스트 장르는 학술적 담화공동체에서 요구하는 상세한 규칙과 관습이 존재하고 이것에
부합하게 학술 텍스트를 생산했는지의 여부가 학습자들의 학업 성패에 직접적으로 영향을 미친다.
국내에서 유학 중인 학문 목적 고급 학습자들은 이러한 점들로 인해 학술 텍스트 생산에 부담을
느끼는 실정이다. 학습자가 더 적절한 학술 텍스트를 산출할 수 있도록 하는 실질적인 연구와
교수가 이루어질 필요성이 있다는 점에서 본 연구는 여러 담화 장르 중에서 학술 보고서를 연구
대상으로 삼아 논의를 전개하고자 한다.
한국어 학습자와 모어화자 텍스트의 대조 분석을 통해 보고서 결론 부분에 나타나는 표면적 차이를
살피고, 나아가 학술 텍스트 쓰기 교육에 적용할 교수 내용을 도출하는 것이 본 연구의 목적이다.
이에 본 연구는 대학원에 재학 중인 최고급 수준 한국어 학습자와, 같은 담화 공동체에 재학 중인
모어화자의 텍스트를 분석하고자 한다. 처음 계획은 각 10편씩 총 20편을 분석하고자 하였으나,
정량적 분석보다는 정성적 분석을 통해 면밀히 살피는 것이 연구의 취지에 더 적합하다는 점을
고려하여 각 1편씩을 상세히 분석하였다. 이때 분석 대상은 결론 부분의 이동마디(move)를 모두
갖춘 논문을 대상으로 하였다.
한편 이슬비(2015)에서 알 수 있듯이 학술 텍스트의 결론 부분은 ‘연구 결과의 제공’과 ‘연구자
본인의 논평 또는 평가’가 교차되어 나타난다. 이에 결론 부분을 분석하는 것이 다양한 문장 사용을
살펴보기에 알맞다고 판단하여 보고서의 결론 부분을 분석 대상으로 한정하였다. 본 연구에서
진행하고자 하는 문장의 분석은 표면 구조와 의미 구조 분석을 모두 포함한다. 표면 구조 분석을
통해서 문형, 시제, 오류 양상을 살필 것이며, 의미 구조 차원에서는 어휘 사용 및 정형화된 표현 사용
양상, 응집성 확보 전략을 중심으로 분석할 것이다. 마지막으로 결론에서는 연구의 함의와 교육적
제안을 제시할 것이다.
2. 연구 방법
2.1 연구 대상
본 연구는 대학원생 학습자의 학술 텍스트에 나타나는 문장을 분석하여 학습자들의 문장 사용
양상을 살피고, 나아가 모어화자와 비교하고자 한다. 이에 같은 학술적 담화공동체에 속한 학습자와
모어화자의 텍스트로 분석 대상을 한정하였다. 이는 각 학술적 담화공동체의 관습의 차이가
변인으로 나타나는 것을 막기 위함이다. 본고에서 분석하고자 하는 학술 텍스트 장르는 대학원 수업
후 평가를 위해 제출된 ‘학술 보고서’이며, 그중에서도 결론 부분을 분석의 대상으로 삼았다. 분석
대상으로는 학습자와 모어화자 각 1명씩, 총 2명의 필자가 쓴 텍스트를 선정하였다.
분석 텍스트 선정 기준으로는 다음의 연구를 참고하였다. 이주희(2012)에서는 학술 논문 결론
부분의 수사 구조를 분석하기에 앞서 Bitchener의 C모형 및 Bitchener의 D모형(2010)의 이동마디와
단계를 조합하여 분석의 틀을 제시한다. 본 연구에서는 해당 연구에서 제시한 세 가지 이동 마디를
모두 갖춘 보고서 텍스트를 분석의 대상으로 삼았다. 다음은 선행연구에서 정리한 Bitchener(2010,
이주희, 2012에서 재인용)의 모형이다.
<표1> Bitchener의 D모형(이주희, 2012에서 재인용)

1681

이동마디

1.배경 정보 제공

단계
a. 연구목적의 재진술, 연구 문제 및 연구 가설

1a

b. 핵심 선행연구(key published research) 재진술

1b

c. 연구/방법론적 접근 재진술

1c

a. 핵심 결과의 재진술

2a

b. 핵심 결과에 대한 확장된 진술

2b

2. 결과의 진술 제시
a. 결과에 대한 설명(해석)
결과에 대한 이유 제시
b. 예상되거나 예상되지 않은 결과
- 예상되든지 예상되지 않았든지 논평함

3. 결과 및 발견에 대한
평가/논평

3a

3b

c. 선행연구 참조 – 선행연구 결과와의 비교

3c

d. 예증 – 결과의 예시 제공

3d

e. 추론 또는 주장 – 결론을 맺거나 가설을 진술하는 등, 결과에
3e
따른 더 일반화된 주장하기
f. 선행연구로부터의 지지 – 만들어진 주장을 지지하기 위한
3f
선행연구 인용
g. 제언 – 후속연구를 위한 의견 제시

3g

h. 후속연구에 대한 정당화 – 후속연구를 제안하는 이유 설명

3h

2.2 분석 기준 및 분석 방법
본 연구에서 문장의 분석은 표면 구조 분석과 의미 구조 분석으로 나누어서 진행하였다. 먼저, 표면
구조 분석을 통해서는 문법적 양상, 즉 문형, 시제, 오류 양상을 살필 것이며, 의미 구조 차원에서는
어떻게 응집성(coherence)을 확보하는지, 어휘 사용 및 정형화된 표현 사용, 담화 전략을 중심으로
분석할 것이다. 분석 기준 및 방법은 다음과 같다.
2.2.1 문형
문형 분석의 기준은 원해영(2013)의 ‘한국어 기본 문형(p. 166)을 참고하였다.

<표2> 한국어 기본 문형(원해영, 2013)
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기저형

(필수논항의 수)

서술어의 자질

격표지에 따른 기본문형

S+P

동작동사/상태동사

① N이 V/A

(제1 기저형)

체언+서술격조사

② N이 N이다
③ N이 N을 V

동작동사

④ N이 N에서 V
⑤ N이 AD V

S+C1+P

⑥ N이 N으로 V/A

(제2 기저형)

⑦ N이 N보다 V/A
동작동사/상태동사
⑧ N이 N이 V/A
⑨ N이 N에(에게) V/A
⑩ N이 N과 V/A
체언+서술격조사

⑪ N이 N에 N이다
⑫ N이 N을 N에(에게) V

S+C1+C2+P
(제3 기저형)

⑬ N이 N을 N에서 V
동작동사
⑭ N이 N을 N과 V
⑮ N이 N을 N으로 V

2.2.2 시제
이슬비(2015)에서는 한국어 학술 논문의 중심 시제를 분석하였는데, 연구 방법 및 결과, 결론의
연구 내용 요약 등의 부분은 중심 시제가 과거이고, 서론, 이론적 배경, 결과에 대한 논평, 연구의
의의 및 평가, 제한점에 대한 부분은 현재로 나타난다고 하였다. 그리고 이는 소설에 대한
선행연구(김흥수, 2005, 이슬비, 2015에서 재인용)에서 발생한 사건의 기술에 대한 부분은 과거로
나타나고 서술자의 주관적 논평 부분이 현재 시제로 나타난 것과 유사한 결과라고 밝혔다.
학술논문에서 필자는 자신이 수행한 연구 내용을 보고하고 논평을 덧붙이기도 하는데 이때 각각
다른 시제를 사용한다는 것이다. 이 연구에 따르면 논문의 결론 부분은 ‘배경 정보의 제공’과 ‘결과 및
발견’은 과거 시제로, ‘연구의 의의 및 평가’와 ‘연구의 제한점 및 제한’은 현재 시제로 나타난다.
이러한 경향성이 학습자 및 모어화자의 보고서 텍스트에서도 나타나는지를 분석하고자 한다. 이때
분석의 편의 및 정확성을 위해 절 단위가 아닌 문장 단위로 분석하였으며, 각 문장의 종결 표현
부분에서 나타나는 시제 선어말어미로 해당 문장의 시제를 파악하였다.
2.2.3 오류
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오류 분석의 기준은 유혜령·정희모(2012)을 따랐다. 아래 분석 틀에 따라 오류를 분석한 뒤 빈도를
조사하였다.

<표3> 오류 분석 기준(유혜령·정희모, 2012)
범주

하위 범주
1. 한글맞춤법 오류
2. 띄어쓰기 오류

표기 오류

3. 문장부호 오류
4. 외래어 표기 오류
5. 인용 형식 오류
6. 문장 구성요소 간 호응 오류
7. 문장 성분의 누락
8. 복잡한 통사구조의 오류
9. 대칭 구조의 오류
10. 수식어 위치 오류

문장 층위 오류

11. 시제 오류
12. 조사 사용 오류
13. 어미 사용 오류
14. 부적절한 피동, 사동 표현
15. 어휘의 부적절한 사용
16. 의미의 중복(문장 내)
17. 지시표현의 오류
18. 접속 표현의 오류
19. 맥락에 맞지 않는 높임법 사용 오류

텍스트 층위의 오류

20. 맥락에 맞지 않는 표현(구어, 속어 포함)
21. 맥락에 맞지 않는 어휘 사용
22. 장르에 맞지 않는 줄임 표현
23. 의미 중복(텍스트)

의미가 불명확한 문장

24. 의미적 원인인 경우
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- 통사적 원인인 경우
25. 통사적 오류의 문제
26. 통사 구조의 문제
27. 문장 길이의 문제
28. 응집성의 문제
의미적 오류가 있는 문장
29. 내용적 오류의 문제
의미는 명확하나 부적절한
문장

30. 텍스트적 잉여성의 문제
31. 장르적 특성의 문제

2.2.4 의미 구조 분석
정형화된 표현은 문장 간 관계를 설정하고 글의 구조 안에서 해당 문장의 위치를 드러냄으로써 학술
텍스트 장르에서 응집성 확보에 중요한 역할을 한다고 할 수 있겠다. 박수연(2016)에서는
학술텍스트의 대표적인 특징으로 정형화된 표현을 들고 있다. 다음을 통해 정형화된 표현의 개념을
자세히 알아보자.
“‘-는 것이다, -을 수 있다, -다고 할 수 있다’와 같은 표현은 어휘의 개별성보다는
학술텍스트에서 의사소통의 효율성을 위해 하나의 단위로 인식하고 학습할 필요가 있다.
이를 제대로 습득하지 못한 학습자는 의사소통에서 실패를 경험하며 그로 인해 불이익을
당할 수도 있다. 정형화된 표현에 관한 연구는 각 학자마다 지칭하는 용어28)는 관점에
따라 차이가 있지만 학술텍스트의 ‘정형성’에 주목했다는 공통점이 있다(Cortes, 2004;
Hyland, 2008; Biber, 2009 등, 재인용). 이에 대한 연구는 앞서 살펴본 바와 같이 크게
한국어교육 분야와 전산언어학 분야에서 활발히 진행되고 있다. 한국어교육 분야에서는
기존 국어문법의 틀로는 정의하기 어려운 ‘-기 때문에, -는데도 불구하고, -는 것 같다, -을 수
있다, -기가 쉽다’ 등과 같은 것을 ‘표현항목, 표현문형’ 등의 명칭으로 연구해 왔다. 이후
학문 목적 쓰기 교육에서 장르 이론이 도입되면서 본격적으로 ‘정형화된 표현’이라는
용어가 소개되었는데 주로 학위논문이나 연구논문의 각 하위 장르(서론, 결과, 결론, 논의,
초록 등)의 수사적 구조에서 따른 정형화된 표현(formulatic sequences)을 중심으로 연구가
이루어졌다. 또한 최근 들어서는 말뭉치를 기반으로 한 연구(최준 외, 2010; 장석배, 2015
등)에서 정형화된 표현을 추출하는 연구가 진행되고 있다.
정형화된 표현을 교수하는 것은 한국어 학습자들에게 해당 장르에서 사용되는 표현들을
능숙하게 사용할 수 있게 해 준다. 특히 학문 목적 쓰기 상황과 장르에 맞는 표현들을
교육에 활용함으로써 개별 단어나 문법의 학습으로는 이해하기 힘든 표현을 쉽게
이해하고 이러한 표현을 사용하여 관습화된, 제도화된 글쓰기가 가능하도록 교육할 수
있다. …(중략)…
본고에서 말하는 ‘정형화된 표현’이란 해당 장르의 담화공동체 구성원들이 특정 언어
표현을 관습적으로, 관례적으로 사용하여 그 표현이 의사소통 목적을 달성하기 위한
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지위를 얻어, 하나의 의사소통 기능 단위로 사용되는 경우를 말한다. 따라서 기능면에서는
일반 목적 한국어교육에서 사용되는 ‘표현문형’과 유사하나 ‘표현문형’이 특정 장르와
연관된 개념이라기보다는 한국어교육 전반을 대상으로 하는 용어이므로 본고에서는
학술텍스트 장르의 ‘정형성’에 중점을 두어, 하나의 덩어리로 의사소통의 기능을 하는
표현을 ‘정형화된 표현’이라 명하고자 한다. 본고에서 살펴본 정형화된 표현은 크게 세
가지로 나뉜다. 첫째, ‘구조를 나타내는 정형화된 표현’, 둘째, ‘종결형으로 나타나는
정형화된 표현’, 셋째, ‘어휘적으로 나타나는 정형화된 표현’이다. 그 구성에 있어서는 예를
들어, ‘OOO(XXXX)에서는, 본고에서는’의 ‘에서는’과 같이 한 어절로 구성된 표현뿐만
아니라 ‘-다고 볼 수 있다, -도록 할 것이다’와 같이 두 어절 이상의 표현까지
학술텍스트에서 정형성을 띠며 한 덩어리로 기능하는 표현을 ‘정형화된 표현’으로 보고,
이를 분석하였다(박수연, 2016).”

본고에서는 정형화된 표현을 판단하는 기준 및 분류 기준으로 박수연(2016)에서 제시한
바를 따르고자 한다. 이에 각 텍스트에서 나타나는 정형화된 표현 사용을 비교해볼 것이다.
또한 앞서 분석한 내용들을 바탕으로 텍스트 안에서 응집성이 어떻게 확보되고 있는지
분석해보고자 한다. 이는 텍스트 문장 내적 층위에서 문장의 내용이 연결되기 위해 학습자와
모어화자가 취하는 전략을 살펴보는 것으로, 학습자의 텍스트를 모어화자의 입장에서 직접
수정해봄으로써 귀납적으로 결과를 도출할 것이다.
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3. 표면 구조 분석
3.1 문형
먼저 두 텍스트의 글자 수, 문장 수, 평균 문장 길이를 제시하면 다음과 같다. 문장 길이를 비교하였을
때 학습자 텍스트의 평균 문장 길이가 좀 더 짧은 것으로 나타났다.
<표4> 기본 정보

단위: 개

KL

NK

글자 수 (공백 제외)

1664

1198

낱말 수

496

376

문장 수

29

19

평균 문장 길이

57.38

63.05

학습자 텍스트에서 모어화자 텍스트와 비교했을 때 두드러지게 나타나는 문형의 특징은
연결어미의 반복 사용을 통한 이어진 문장이었다. 모어화자도 대부분 복문을 사용하고 있었으나
4개 이상의 문장을 이어서 사용하지 않았는데 비해, 학습자 텍스트에서는 여러 개의 문장을 이어
사용하는 양상을 관찰할 수 있었다. 다음 예시 (1)의 복문에서는 연결어미 ‘-어/아’를 통해 ‘③ N이
N을 V’ 문형을 가진 문장 4개가 이어져 있는 것을 확인할 수 있다.

(1) 다음은 중국어권 한국어 학습자의 사동 오류를 ③연구하기 위하여 한국어 오류 주석
말뭉치를 ③이용하여 ⑩사동 오류와 관련된 오류문을 여러 가지 절차를 ③거쳐
최종적으로 75개의 사동 오류문을 ③선정하였다. (KL)
3.2 시제
다음으로 시제 분석 결과, 모어화자가 학습자에 비해 현재 시제의 사용 비율이 좀 더 높은 것으로
나타났으나 두드러진 차이가 나타난다고 보기는 어려웠다. 그 결과는 다음 <표5>과 같다.
<표5> 학습자, 모어화자 텍스트 시제 분석 결과
항목

KL

NK

과거 시제

15

8

현재 시제

14

11

합계

29

19

다음으로 이동마디별 시제 사용 양상을 분석한 결과는 다음 <표6>과 같다. 역시 이동마디별 중심
시제의 사용 양상 또한 별다른 차이점을 발견하기는 어려웠다. 학습자는 각 이동마디마다 알맞은
시제를 사용하는 것으로 분석되었다.

1687
<표6> 학습자, 모어화자 텍스트 이동마디별 중심 시제 분석 결과
중심 시제
이동마디

단계
KL

1. 배경 정보 제공

NK

a. 연구목적의 재진술, 연구 문제 및 연구 가설

1a – 과거

b. 핵심 선행연구(key published research) 재진술

1c - 과거

1a - 과거

2a - 과거

2a - 과거

c. 연구/방법론적 접근 재진술
a. 핵심 결과의 재진술
2. 결과의 진술 제시
b. 핵심 결과에 대한 확장된 진술
a. 결과에 대한 설명(해석)
 결과에 대한 이유 제시
b. 예상되거나 예상되지 않은 결과
3. 결과 및 발견에
- 예상되든지 예상되지 않았든지 논평함
대한 평가/논평
c. 선행연구 참조 – 선행연구 결과와의 비교
d. 예증 – 결과의 예시 제공

3a - 현재
3e - 현재
3g - 현재

3a - 현재
3e - 현재
3g – 현재
3h - 현재

e. 추론 또는 주장 – 결론을 맺거나 가설을 진술하는
등, 결과에 따른 더 일반화된 주장하기
f. 선행연구로부터의 지지 – 만들어진 주장을
지지하기 위한 선행연구 인용
g. 제언 – 후속연구를 위한 의견 제시
h. 후속연구에 대한 정당화 – 후속연구를 제안하는
이유 설명

이에 학습자의 문장에서 나타난 시제 오류를 살펴본 결과, 학습자는 복문에서 시제 오류를
발생시키는 경향을 보였다. 이어진 문장에서 서술어에 붙는 시제를 일치시키지 못한 것이다. 다음은
학습자 텍스트의 일부를 발췌한 것이다.
(2) 숙달도에 따른 조사 오류 양상의 분포에 있어서 초급에서 누락 오류만 나타나고
중급에서 대치>누락>첨가의 순서로 나타나며 고급에서 대치>첨가/누락의
순서로 나타났다. 첨가 오류는 고급에만 나타나는데 누락 오류는
중급>초급>고급의 순서로 나타났다. …(중략)… 그리고 용언 결합에 있어서 오류를
범하는 것은 중국어의 결합 양상을 한국어에 적용시키려다가 결합 제약을 받아
오류를 범한 것이다. (KL)
다음으로 모어화자 텍스트의 시제 표현 사용 양상을 자세히 살펴보았는데, ‘-고 있-’과 같이 상
표현을 사용하고 있는 것을 특징으로 확인할 수 있었다. 이 사례에서 ‘-고 있-’의 기능은 기본 시제
표현에 비해 현장성을 더 전달하는 것이라고 할 수 있을 것이다.
(3) 모어 화자들은 ‘-은/는 것이다’를 ‘부연 설명’ 기능으로 활용함으로써 문장 간
응결성을 높이고 있었던 것에 비해, 학습자들은 기본적인 사용에 국한되거나,
또는 기계적인 사용으로 인해 오히려 첨가 오류를 발생시키는 경향이 있었다.
(NK)
3.3 오류
다음 <표7>은 KL의 오류 분석 결과이다. 다음 결과에서 알 수 있듯이 띄어쓰기 오류 및 문장 층위
오류가 가장 높은 비율로 관찰되었다. 개별 빈도에서는 조사 사용 오류가 가장 많았고 띄어쓰기
오류가 뒤를 이었다. 또한 문장 성분 호응 오류, 시제 오류, 의미는 틀리지 않았지만 장르적으로
부적절한 문장 등이 발견되었다.
<표7> KL 오류 분석 결과

표기오류

1. 한글맞춤법 오류

1

0

2. 띄어쓰기 오류

2

9

3. 문장부호 오류

3

0

4. 외래어 표기 오류

4

0

9
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5. 인용 형식 오류

5

0

6

3

7

0

8

0

9. 대칭 구조의 오류

9

0

10. 수식어 위치 오류

10

0

11. 시제 오류

11

4

12. 조사 사용 오류

12

10

13. 어미 사용 오류

13

1

14

0

15

2

16

2

17

0

18. 접속 표현의 오류

18

0

19. 맥락에 맞지 않는 높임법 사용 오류

19

0

20. 맥락에 맞지 않는 표현(구어, 속어 포함)

20

0

21. 맥락에 맞지 않는 어휘 사용

21

0

22. 장르에 맞지 않는 줄임 표현

22

0

23

0

24. 의미적 원인인 경우

24

0

- 통사적 원인인 경우

25

0

25. 통사적 오류의 문제

26

0

27

0

6. 문장 구성요소 간 호응 오류
7. 문장 성분의 누락
8. 복잡한 통사구조의 오류

문장 층위 오류

14. 부적절한 피동, 사동 표현
15. 어휘의 부적절한 사용
16. 의미의 중복(문장 내)

17. 지시표현의 오류

텍스트층위의 오류

23. 의미 중복(텍스트)

의미가
문장

불명확한

22
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0

0

26. 통사 구조의 문제
27. 문장 길이의 문제
의미적 오류가 있는
문장

28. 응집성의 문제

28

0

29. 내용적 오류의 문제

29

0

의미는
명확하나
부적절한 문장

30. 텍스트적 잉여성의 문제

30

1

31. 장르적 특성의 문제

31

3

합계

35

0

4

의미는 명확하나 장르적 특성에 의해 부적절한 문장의 예시를 모어화자 텍스트(예시5)와 비교하여
소개하고자 한다. 다음 예시 (4)는 연구의 의의를 드러내는 지점이다. 이때 ‘의의를 찾다’에 붙는
정형화된 표현이 없이 기본 현제 시제로 제시하여 어색함을 자아낸다. 또한 본인의 연구가 도움이
된 것에 대해 바람직하다고 서술하고 있는데 한국어 학술 텍스트 장르에서 찾아보기 어려운 생소한
서술임을 확인할 수 있다.
(4) 지금까지 본 고는 중국어권 한국어 학습자의 사동 오류를 분석해 보았다. 일부러
학습자에게 사동문을 생산하게 하지 않고 오류 말뭉치를 통해서 중국어권 한국어
학습자의 사동 오류 양상 및 원인을 살펴보고 분석하는 데 본 고의 의의를 찾는다.
본 고는 중국어권 한국어 학습자에게 한국어 사동을 습득하는 데 조금이나마
도움이 되는 것은 바람직한 것이다. (KL)
(5) 결론적으로 한국어 고급 학습자의 학술 텍스트 쓰기 교육에 있어 ‘-은/는 것이다’
사용 양상의 다각적 분석을 통해 담화 적절성 측면에서 접근하고, 담화 교육의
중요성을 강조했다는 점에서 본고의 의의를 찾을 수 있다. (NK)
다음으로 <표8>에서 알 수 있듯이 NK에서는 띄어쓰기 오류 2건과 오타로 추정되는 조사 오류 1건,
총 3건의 오류가 발견되었다.

<표8> NK 오류 분석 결과

표기오류

1. 한글맞춤법 오류

1

0

2. 띄어쓰기 오류

2

2

3. 문장부호 오류

3

0

4. 외래어 표기 오류

4

0

5. 인용 형식 오류

5

0

6

0

7

0

8

0

9. 대칭 구조의 오류

9

0

10. 수식어 위치 오류

10

0

11. 시제 오류

11

0

12. 조사 사용 오류

12

1

13. 어미 사용 오류

13

0

14

0

15

0

16

0

6. 문장 구성요소 간 호응 오류
7. 문장 성분의 누락
8. 복잡한 통사구조의 오류

문장 층위 오류

14. 부적절한 피동, 사동 표현
15. 어휘의 부적절한 사용
16. 의미의 중복(문장 내)
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2

1

17

0

18. 접속 표현의 오류

18

0

19. 맥락에 맞지 않는 높임법 사용 오류

19

0

20. 맥락에 맞지 않는 표현(구어, 속어 포함)

20

0

21. 맥락에 맞지 않는 어휘 사용

21

0

22. 장르에 맞지 않는 줄임 표현

22

0

23

0

24. 의미적 원인인 경우

24

0

- 통사적 원인인 경우

25

0

25. 통사적 오류의 문제

26

0

27

0

17. 지시표현의 오류

텍스트층위의 오류

23. 의미 중복(텍스트)

의미가 불명확한
문장

0

0

26. 통사 구조의 문제
27. 문장 길이의 문제
의미적 오류가 있는
문장

28. 응집성의 문제

28

0

29. 내용적 오류의 문제

29

0

의미는 명확하나
부적절한 문장

30. 텍스트적 잉여성의 문제

30

0

31. 장르적 특성의 문제

31

0

0
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0

3

합계

4. 의미 구조 분석
4.1 어휘 및 정형화된 표현
본 절에서는 각 텍스트의 부분을 비교하면서 정형화된 표현 사용이 어떻게 이루어지고 있는지
분석하고자 한다. 학습자 텍스트 역시 정형화된 표현을 다양하게 사용하는 양상을 보여주었으나,
연구 결과를 제시하는 상황에서는 같은 어휘와 같은 종결 표현을 반복하는 양상을 보여주었다.
여기서 일어나는 반복은 박상경(2017)에서 제시한 것과 같이 응결성(cohesion)을 높이기보다
오히려 응집성(coherence)을 저하시키고 있다고 판단된다. 같은 어휘의 반복뿐 아니라 내용 또한
결과와 논평을 교차시키지 않고 결과만을 나열하여 집중도와 이해도를 떨어뜨리고 있다. 이는 다음
예시 (6)에서 확인할 수 있다.
(6) 전체 오류 양상의 분포를 보면 대치>누락>오형태>첨가>오형태;누락/대치의
순으로 대치는 가장 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 숙달도에 따른 사동
오류 양상의 분포를 보면 초급에서는
대치>누락/오형태/첨가>오형태;누락/대치의 순서로 나타난 것이고 중급에서는
대치>오형태>누락>첨가>오형태;누락/대치의 순서로 나타나며 고급에서는

대치>누락>첨가>오형태>오형태;누락/대치의 순서로 나타났다. 첨가 오류를 보면
고급>중급>초급의 순으로 나타났음을 알 수 있다. 오형태는 중급>고급>초급의
순서이고 누락 오류는 고급>중급>초급의 순서이며 대치 오류는
중급>고급>초급의 순서로 나타났다. 조사 오류의 분포에 있어서 오류가 없는 것은
가장 높은 비율을 차지하고 있지만 대치>누락>첨가의 순으로 나타났다. 숙달도에
따른 조사 오류 양상의 분포에 있어서 초급에서 누락 오류만 나타나고 중급에서
대치>누락>첨가의 순서로 나타나며 고급에서 대치>첨가/누락의 순서로
나타났다. 첨가 오류는 고급에만 나타나는데 누락 오류는 중급>초급>고급의
순서로 나타났다. (KL)
다음 예시 (7)은 같은 ‘연구 결과 제시’ 부분을 모어화자 텍스트에서 발췌한 것이다. 모어화자의 경우
결과 제시와 논평을 교차시키는 듯한 느낌을 주고 있다는 점, 다양한 어휘를 사용하여 반복을
피한다는 점, 정형화된 표현을 사용하고 있다는 점을 확인할 수 있다.
(7) 학습자와 모어 화자 텍스트의 비교 분석 결과, ‘-은/는 것이다’가 등장하는 빈도는
거의 비슷하여 유의미한 차이가 없었다. 대학원생 학습자는 개인차가 있기는
하지만 대체로 ‘-은/는 것이다’ 표현 사용에 익숙하며, 잘 알고 있는 것으로 보였다.
그런데 선행연구에서 제시된 ‘담화적 의미기능’을 중심으로 분석해본 결과 그
사용에서 유의미한 차이를 발견할 수 있었다. 모어 화자들은 ‘부연 설명’ 기능으로
‘-은/는 것이다’를 가장 많이 사용하고 있는 반면 학습자는 ‘기본 지정’ 의미 및
‘단정, 강조’의 기능으로 사용하는 경우가 많았던 것이다. 모어 화자들은 ‘-은/는
것이다’를 ‘부연 설명’ 기능으로 활용함으로써 문장 간 응결성을 높이고 있었던
것에 비해, 학습자들은 기본적인 사용에 국한되거나, 또는 기계적인 사용으로
인해 오히려 첨가 오류를 발생시키는 경향이 있었다. 그 외에도 ‘-은/는 것이다’를
연속적으로 반복하여 응결성을 떨어뜨리는 경우가 나타났다. (NK)

4.2 응집성 확보 전략
학습자 텍스트 분석 결과 문장 간 의미적 연결이 이루어지지 않아 어색한 부분은 없었다. 그러나
문장이 자연스럽게 읽히지 않고 설명이 잘 이해가 되지 않는 듯한 느낌을 주는 부분이 있었다. 다음
예시 (8)은 학습자가 본인의 연구 결과에 대해 그 이유를 설명하는 부분이다. 그럴듯한 문장이지만
읽어보면 두서가 없고 어딘가 어색하다는 느낌이 든다. 그 이유를 알아보기 위해 해당 원문을
고쳐서 예시 (9)로 제시하였다.
(8) 한국어 접미 사동 표현에 대응되는 대부분 중국어 표현은 무표지 사동이나 대응 없는
것인데, 특히 대응 없는 것은 가장 높은 비율을 차지하고 있다. 이러한 현상이
두드러지는 것은 한국어의 접미 사동 표현을 중국어로 대응시킬 때 중국어의 유표지
사동과 무표지 사동의 유형을 사용하지 않아도 몇 가지 제한적인 상황에서는 일반
서술어 문장으로도 사동 의미를 충분히 표현할 수 있기 때문이다. 따라서 중국어권
한국어 학습자들은 한국어 사동 표현을 습득하거나 사용하는 데 모국어의 영향을
받아 첨가나 누락 오류를 범하기 쉽다. 또한 ‘-시키다’사동에 대응되는 대부분 중국어
표현은 역시 무표지 사동이나 대응 없는 것이다. 따라서 학습자들이 이러한 어휘를
사용하고자 할 때 중국어의 간섭을 받아 사동을 표현하는 의식이 없어서 ‘시키다’사동 아닌 ‘명사+하다’의 원 동사를 선택해서 대치 오류를 범한 것이다. 또한
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학습자가 주동사와 사동사, 혹은 사동사과 피동사를 혼동하기 때문에 범한 오류도
많다. 이는 학습자가 올바른 사동 표현을 인식하고 사용하지 못하기 때문이다.
그리고 용언 결합에 있어서 오류를 범하는 것은 중국어의 결합 양상을 한국어에
적용시키려다가 결합 제약을 받아 오류를 범한 것이다. (KL)
(9) 한국어 접미 사동 표현에 대응되는 대부분의 중국어 표현은 무표지 사동이거나 대응
표현이 없는 것인데, 특히 대응 표현이 없는 것이 가장 높은 비율을 차지하고 있다.
이러한 현상이 두드러지는 이유는 한국어의 접미 사동 표현을 중국어로 대응시킬
때 중국어의 유표지 및 무표지 사동 유형을 사용하지 않아도 몇 가지 제한적인
상황에서는 일반 서술어 문장으로 사동 의미를 충분히 표현할 수 있기 때문이다. 즉
이런 이유로 인해 중국어권 한국어 학습자들이 한국어 사동 표현을 습득하거나
사용할 때 모국어의 영향을 받아 첨가나 누락 오류를 범하기 쉬운 것이다. 또한 ‘시키다’ 사동에 대응되는 대부분 중국어 표현의 경우 역시 무표지 사동이거나
대응이 없는 것들이다. 중국어의 영향으로 인해 사동을 표현해야 한다는 지식이
없는 학습자는 어휘를 사용할 때 ‘-시키다’ 사동이 아닌 ‘명사+하다’의 원 동사를
선택하여 대치 오류를 범한 것으로 추측이 가능하다. 또한 학습자가 주동사와
사동사, 혹은 사동사와 피동사를 혼동하여 발생한 오류도 많다. 이는 학습자가
올바른 사동 표현을 정확히 알지 못하기 때문이다. 더불어, 학습자들이 용언 결합에
있어서 오류를 범한 이유는 중국어의 결합 양상을 한국어에 그대로
적용시키려다가 결합 제약을 받았기 때문이라고 할 수 있다. (KL을 필자가 수정)
각종 오류를 수정하고, 문장 성분의 위치를 바꾸었으며 생략된 성분을 복원하였다. 또한 정형화된
표현을 대거 추가하여 문장의 관계를 더욱 뚜렷이 나타냈다. 반복되는 표현이나 확정적인 표현을 좀
더 다양한 표현 및 우회적 표현으로 수정하였다. ‘-는 것은’은 ‘-는 이유는’과 같이 더욱 명시적인
어휘로 교체하여 여기서 지칭하는 것이 무엇인지 분명히 이해할 수 있도록 수정하였다. 이러한
수정이 이루어지면서 비로소 문장이 매끄럽고 잘 이해가 되는 것을 확인할 수 있다. 다시 말해
학습자의 텍스트에서 나타나는 응집성의 문제는 의미적 단절에서 기인한다기보다는 문장의
정확성과 적절성에서 기인한다고 할 수 있겠다.

5. 결론
국내에서 유학 중인 학문 목적 고급 학습자들은 학술 텍스트 장르가 요구하는 상세한 규칙과
관습들로 인해 학술 텍스트 생산에 부담을 느낀다. 학습자가 더 적절한 학술 텍스트를 산출할 수
있도록 하는 실질적인 연구와 교수가 이루어질 필요성이 있다는 점에서 본 연구는 여러 담화 장르
중에서 학술 보고서를 연구 대상으로 삼아 논의를 전개하였다. 이에 같은 학술적 담화공동체에 재학
중인 대학원생 학습자와 모어화자의 학술 보고서 한 편씩을 선정하여 문장을 분석하고 그 차이를
밝혔다.
분석 결과, 문형과 시제 차원에서는 차이가 두드러지지 않았다. 그러나 오류 분석을 통해 학습자의
오류율이 매우 높고 조사 오류나 문장 성분 호응 오류 등 문법적으로 어색한 문장을 생성하고
있다는 것을 확인하였다. 의미 구조 차원의 분석에서는 학습자가 같은 어휘를 그대로 반복해서
사용하거나 논평 없이 결과만을 나열하는 등 응집성을 저하시키는 반복 양상을 보여준다는 것을
확인하였다. 또한 정형화된 표현을 모어화자에 비해 다양하게 사용하지 못하다는 것을 관찰할 수
있었다. 마지막으로, 학습자의 텍스트에서 발췌한 문장을 모어화자인 필자가 직접 수정해봄으로써
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학습자의 텍스트에서 나타나는 응집성의 문제는 의미적 단절에서 기인한다기 보다는 문장의
정확성과 적절성에서 기인한다는 점을 밝혔다.
본 연구는 표면 구조와 의미 구조의 두 차원으로 문장 분석을 진행하였다. 표면 구조 분석을 통해서
문형, 시제, 오류 양상을 살폈고 의미 구조 차원에서는 어휘 및 정형화된 표현 사용 양상, 응집성 확보
전략을 중심으로 분석하였다. 본 연구는 학습자들의 응집성 확보에 있어 내용의 의미적
연결만큼이나 문장의 정확성과 적절성 확보에 중점을 두어야 한다고 주장하는 바이다. 문법적
오류를 줄이고 단순 나열과 반복을 피하며 상황에 적절하고 알맞은 정형화된 표현과 어휘를
다양하게 사용한다면 텍스트의 질적 향상에 도움이 되리라 예상한다.
여러 텍스트로 정량적 분석을 진행한 것이 아니라 단일한 텍스트를 상세히 살펴보았으므로 본
연구의 분석 결과를 모든 학습자와 모어화자의 글쓰기 특징이라고 일반화하기 어렵다. 그것은
본고의 한계와도 맥을 같이하는 지점일 것이다. 그러나 문장의 표면 구조와 의미 구조 비교 분석을
통해 학습자가 모어 화자의 글을 매우 비슷하게 구현함에도 불구하고 완벽하지 않은 것은 어디서
기인하는지, 어떤 부분을 향상시켜야 할 필요가 있는지 살펴보는 기회가 되었다는 점에서 본 연구의
의의를 발견할 수 있다. 부족한 점은 후속 연구로 보완하겠다.
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핵심어(Keyword) 분석을 통한 한국어 학습자의 연결어미 사용 양상 연구
A STUDY ON THE KOREAN LEARNERS’ USE OF CONNECTIVE ENDINGS
THROUGH KEYWORD ANALYSIS
Miyeon BAE*

Abstract
This study used the ‘keyword analysis’ methodology to study the characteristics of connective
ending use by Korean learners. Generally, Keywords are considered words that are the focus of a text or an
important word in a text in sociology and linguistics. However, recently in the field of corpus linguistics,
keywords are defined as ‘words that have unusually frequent or infrequent use statistically in a text (or
corpus) compared to other texts (or corpus) (Scott, 1997; Scott & Tribble, 2006)’. In keyword analysis, a
statisticalmethod(especiallylog-likelihood)isusedtofindwordsthat show high frequencies of appearance in a
corpus (the positive keyword) as well as words that show low frequencies (the negative keyword). Keyword
analysis uses statistics on frequency as an objective methodology and used to show the characteristics of
a text. Previous studies related keywords have focused largely on ‘corpus of native speakers’ and on ‘content
words (particularly nouns).’ This study applied the keyword analysis methodology to the Korean Learners
Corpus, to study ‘connective endings (function words)’ which have not been studied in previous studies.
Through the sampling of key connective endings, this study investigated which connective endings are
markedly frequently used and which are not frequently used. Thus, the study first conducts a comparative
study of connective endings between ‘Korean native speaker’ and ‘Korean learner’ groups, and then
conducts a keyword analysis based on the language groups and levels of language proficiency. The findings of the
keyword analysis on the characteristic usage of connective endings in learners’ languages can be reapplied to
the field of Korean language education and be used as foundation for teaching Korean.
Keywords: Keyword analysis, Connective ending, KFL Learners, Learners Corpus
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1. 서론
본 연구는 기존에 제시되어 온 ‘핵심어 분석(Keyword analysis)’ 방법론을 한국어 학습자
말뭉치에 적용해, 한국어 학습자가 연결어미 사용에서 어떤 특징적인 양상을 보이는지
살펴보는 것을 목적으로 한다. 핵심어 분석에서는 빈도를 기반으로 통계적 방법을
활용하면서, 참조 말뭉치와 비교했을 때 대상 말뭉치에서 유표적으로 높은 빈도를
나타내는 어휘와 유표적으로 낮은 빈도를 보이는 어휘들을 찾아낸다. 빈도 기반의 통계를
활용하는 핵심어 분석은 객관적인 방법론으로써 해당 텍스트의 특성을 밝힐 수 있다는
장점을 가진다고 평가된다.
기존의 핵심어 관련 연구는 주로 ‘모어 화자 말뭉치’를 중심으로, 그리고 ‘내용어(특히
명사)’ 위주로 연구가 많이 이뤄져 왔다. 본 연구에서는 핵심어 추출 방법론을 한국어
학습자 말뭉치에 적용함에 있어, 기존에 많이 다뤄지지 않았던 ‘기능어(Function word)’를
중심으로 그 중에서도 ‘연결어미’를 연구 대상으로 삼았다. 핵심 연결어미 추출을 통해
한국어 학습자가 어떤 연결어미를 유표적으로 많이 혹은 적게 사용하는지에 대한 사용을
살펴보고자 한다.
2. 선행 연구 검토
핵심어와 관련한 국내 선행 연구를 살펴보면, 크게 ‘핵심어의 정의와 추출 방법’에 대한
연구, ‘핵심어 추출 방법을 적용한 텍스트 분석 연구’로 구분할 수 있다. 먼저 핵심어에
대한
정의와
추출
방법에
대해
제시하고
있는
연구를
살펴보면,
김일환·이도길(2011)에서는 ‘키워드’라는 원어로 핵심어를 설명하고 있다. 여기서는
키워드를 ‘문서의 내용을 적절히 요약, 반영할 수 있는 단어들의 집합’이라고 정의했다.
하지만 핵심어 내지는 키워드라는 용어 자체는 일상생활에서도 자주 쓰이는 일상어에
속하면서도 각각의 전문 용어 영역에 따라 그 의미가 달라진다. 이와 관련해
남길임·이수진(2012)에서는 핵심어의 정의를 학자별로 다음과 같이 비교해 제시했다.
(1)

(1) 중심 단어 또는 중심이 되는 단어(focal or pivotal words)라고 부를 수 있는 사회학적으로
중요한 단어(Firth, 1935)

(2) (핵심어는) 어떤 종류의 활동과 그 활동의 해석을 묶어 주는 중요한 단어이며, 사상의 어떤
형태를 나타내는 중요한 단어(Williams, 1983:15)

(3) 핵심어는 가치 있고 사회적인 중요한 의미들을 표현하고 텍스트 또는 텍스트 유형에서
(4)

특별한 역할을 하기 때문에, 특별한 지위를 가지게 되는 단어들(Stubbs 2010:21)
핵심어는 주어진 텍스트에서 비정상적인(unusual) 빈도로 출현하는 단어로 정의할 수 있음,
그저 높은 빈도를 의미하는 것이 아니라 어떤 종류의 참조 말뭉치(reference corpus)와
비교에서 비정상적인 빈도를 의미(Scott 1997:236)
(남길임·이수진, 2012; 95)
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이러한 핵심어의 정의에 따라 주목하는 언어 형태 또는 범주 역시 달라질 수 있다.
김일환·이도길(2011)에서는 키워드의 품사를 일반명사와 고유명사로 제한하여
분석했는데, 조사나 어미와 같은 실질적 의미가 약한 문법 형태들은 해당 텍스트의
내용과 관련되지 않는다는 점에서 키워드 범위에 포함하지 않은 것이다. 핵심어에 대한
초기 연구들은 주로 이러한 시각을 취하기 때문에 내용어를 중심으로, 특히 명사를
중심으로 하는 핵심어 분석이 많이 이뤄졌다.
이러한 핵심어에 대한 논의에서 쟁점이 되는 것은 핵심어를 추출하는 방법이다.
김일환·이도길(2011)에서는 핵심어 추출에 ‘t-score’를 활용한 바 있다. 이 연구에서는 zscore, MI, chi-square 등의 여러 통계식이 고려될 수 있는데, 이 중 t-score를 제외한 다른
방법들은 빈도가 낮은 경우 측정값이 지나치게 급증하는 양상을 보이는 한계가 있어 tscore를 선택했다고 밝혔다. 남길임·이수진(2012)에서는 ‘핵심도(keyness)’1 측정에 있어
chi-square는 기대 빈도가 5 이하이거나 상대적으로 크기가 큰 말뭉치와 작은 말뭉치를
비교할 때, 고빈도 어휘가 과대 측정될 수 있다는 선행연구를 참고해, 로그우도비(loglikelihood, LL)의 통계식을 활용했다. 남길임·이수진(2012)을 비롯해 김혜영·강범모(2011),
안주현(2013), 전지은(2014), 김일환(2015) 등의 연구에서도 핵심어 분석에서 로그우도비
통계값을 주로 사용하고 있고, 본 연구에서도 선행 연구들을 따라 이 통계식을 사용할
것이다.
한편 연구에 따라 취하는 핵심어의 정의와 방법론은 다르다고 할지라도, 핵심어 추출을
통해 텍스트의 특성을 밝히고자 하는 그 목적 자체는 동일하다고 할 수 있다. 이러한
목적하에 ‘핵심어 추출 방법을 적용한 텍스트 분석’ 연구들이 이뤄졌는데, 장르를
중심으로 본다면 장르 분석(김혜영 2012), 신문 텍스트(김혜영·강범모, 2011; 김일환,
2015), 학술 텍스트(남길임·이수진, 2012; 남길임·최준, 2014), 음식 조리서(안주현, 2013)
등이 있고, 사용역을 중심으로는 구어에서 공적, 사적 담화(전지은, 2014ㄱ), 성별/연령별
발화(전지은, 2014ㄴ) 등이 있다. 지금까지 핵심어 분석을 활용한 일련의 연구들이
있었지만 아직 한국어 교육 분야에서의 연구는 많이 부족하다고 할 수 있다. 특히 최근
구축되고 있는 한국어 학습자 말뭉치를 대상으로 핵심어 분석을 활용했을 때, 학습자
중간언어의 특성을 밝힐 수 있는 하나의 방법론이 될 수 있다는 점에서 추후 더 많은
연구들이 이뤄져야 할 필요가 있다.

1

실제 말뭉치에서 나타난 각 어휘의 빈도(관측 빈도)가 참조말뭉치의 크기로 말뭉치 규모가 확대될 경우
해당 어휘가 출현할 것으로 예상되는 예상빈도(기대 빈도)를 통계식에 대입해 측정한 값
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3. 연구 자료 및 방법
본 연구에서는 ‘핵심어 분석(Keyword analysis)’ 방법론을 한국어 학습자 말뭉치에 적용해,
한국어 학습자들이 유표적으로 사용하는 주요 핵심 연결어미를 살펴보고자 한다. 이를
위해 본 연구에서 대상으로 하는 연구 자료는 국립국어원에서 구축한 ‘21세기 세종 현대
문어 형태 분석 말뭉치(이하 세종 말뭉치)’와 ‘한국어 학습자 문어 형태 분석 말뭉치(이하
학습자 말뭉치)’이다.2 본 연구에서 활용한 말뭉치의 세부 정보는 다음과 같다.
<표 1> 연구 대상 말뭉치 파일 및 어절 수
말뭉치

발화자

규모

세종 말뭉치

한국어 모어 화자

·파일 수 : 279
·어절 수 : 10,130,344(파일 당 평균 어절 수 : 36,309)
·파일 수 : 8,893
학습자 말뭉치

한국어 학습자
·어절 수 : 1,064,118(파일 당 평균 어절 수 : 120)
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<표 2> 학습자 말뭉치 파일 및 어절 수
파일 수

어절 수

중국어권

5,093

605,590

비중국어권

3,800

458,528

초급

3,895

342,902

중급

2,970

398,509

고급

2,028

322,707

언어권

숙달도

무엇을 기준으로 ‘핵심성’을 분석할 것이냐에 따라 대상 말뭉치와 참조 말뭉치가
달라지게 된다. 모어 화자와 비교하는 경우 핵심어 분석에서 대상 말뭉치는 ‘학습자
말뭉치’가 되고, 비교할 기준인 참조 말뭉치는 ‘세종 말뭉치’가 된다. 이때 대상 말뭉치로
삼을 ’학습자 말뭉치‘의 경우 총 규모가 약 100만 어절에 해당하며, 참조 말뭉치인 ’세종

2

‘학습자 말뭉치’는 기본적으로 모어 화자의 언어와의 비교를 위해 세종 형태 분석 태그셋과 분석 지침을
따르고 있다. 따라서 모어 화자 자료와의 비교가 용이하다는 장점이 있다.

말뭉치‘는 1,000만 어절 규모의 말뭉치이다.3 그리고 학습자 집단 내에서의 비교에서는
대상 말뭉치와 참조 말뭉치가 다시 달라진다.
연구 방법은 크게 1) 대상/참조 말뭉치의 형태 빈도 목록 구성, 2) 통계식 활용을 통한
핵심도 산출, 3) 유의미한 빈도로 나타나는 연결어미 목록화로 나뉜다. 먼저 ‘대상/참조
말뭉치의 형태 빈도 목록 구성’에서는 각각의 말뭉치의 형태 목록을 구성해 형태의
빈도를 구한다. ‘세종 말뭉치’의 경우, 국립국어원의 언어정보나눔터4에서 형태 분석
말뭉치의 형태 빈도를 제공하고 있어 이를 활용했다. ‘학습자 말뭉치’의 경우, 한국어
학습자 말뭉치 나눔터5에서 제공하는 형태 분석 말뭉치를 바탕으로 형태 목록을 만들고,
각 형태의 빈도를 구했다. 그리고 세종 말뭉치와는 다르게 학습자 자료의 특성상 형태를
목록화하기에 앞서 자료의 전처리가 추가적으로 필요하다. 이 연구에서는 학습자들의
오류를 보고자 하는 것이 아니기 때문에 학습자가 연결어미의 형태를 잘못 쓴 경우는 그
형태를 한국어에 맞게 수정하는 작업을 진행했다.
이렇게 구성된 자료를 바탕으로 ‘세종 말뭉치’와 ‘학습자 말뭉치’의 형태 목록에서 빈도
순위 목록을 구성했다. 형태 빈도 목록에서는 학습자들이 많이 사용한 연결어미를 확인할
수 있지만 이러한 현상이 해당 연결어미가 한국어에서 많이 쓰이기 때문인지 혹은 학습자
언어에서 나타나는 특성인지에 대해서는 설명을 해주지 못한다. 그렇기 때문에 핵심어
분석을 통해 참조 말뭉치와 비교해서 대상 말뭉치에서 특징적으로 나타나는 연결어미의
사용 양상을 살펴볼 필요가 있는 것이다.
다음 단계인 ‘통계식 활용을 통한 핵심도 산출’에서는 핵심어 분석을 위해 다음의 키워드
계산 프로그램(cal_KW_t21.exe)을 사용했다.6 통계값을 계산해주는 응용 프로그램을 통해
핵심도를 산출했는데, 그 과정을 구체적으로 살펴보자면 대상 말뭉치인 ‘전체 학습자의
형태 빈도(learner_all.freq)’를 참조 말뭉치인 한국어 모어 화자의 형태 빈도(sejong.freq)‘와
비교하여 대상 말뭉치의 특성을 나타내주는 연결어미(EC)를 추출하되, 빈도 1 이하는

3

4
5
6

말뭉치 규모의 측면에서 두 말뭉치는 전체 규모에서도 차이가 있고, 한 텍스트의 평균 어절 수에서도
차이가 크다. 또한 내용적인 측면에서도 주제가 동질적이지 않다는 차이가 있다. 만약 명사와 같은 내용어
중심의 핵심어 분석이라면 모어 화자와 학습자라는 변인 외에 또 다른 변인이 있는 것이 문제가 될 수
있지만, 어휘적 의미가 약한 기능어인 연결어미 분석이라는 점에서 이러한 차이는 허용될 수 있다고 보고
분석을 진행했다.
https://ithub.korean.go.kr/user/main.do
https://kcorpus.korean.go.kr/
이 프로그램은 지난 11월 17일에 열렸던 ‘제9회 한국어 학습자 말뭉치 아카데미’에서 김일환 선생님이
제공하신 프로그램이다. 형태 빈도 목록을 통해 대상 말뭉치의 log-likelihood, chi-square, t-score의
통계값을 제공하는 응용 프로그램이다.
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무시하라는 의미의 명령을 실행시켰다. 이러한 과정을 통해 유의미한 빈도로 나타나는
핵심 연결어미의 목록을 구성했다.
4. 주요 핵심 연결어미 분석
4.1. 대상에 따른 비교: 한국어 학습자, 한국어 모어 화자
먼저 이 절에서는 대상에 따른 비교로 한국어 학습자와 한국어 모어 화자를 비교해 주요
핵심 연결어미를 살펴보도록 한다.

<표 3> 대상별 연결어미 고빈도 목록(20위)
학습자 말뭉치

세종 말뭉치

순위
형태

빈도

형태

빈도

1

고

34,615

고

331,642

2

아서

12,363

어

221,192

3

면

11,648

아

205,560

4

게

10,439

게

130,951

5

아

9,722

지

99,893

6

지

7,209

아서

53,010

7

어서

7,066

면

52,757

8

으면

5,114

며

43,311

9

아야

4,862

지만

32,055

10

지만

4,817

다

31,369

11

다고

4,625

어서

28,684

12

어

4,543

면서

28,186

13

는데

3,361

다고

26,389

14

라고

2,550

라고

25,088

15

어야

2,128

는데

24,711

16

면서

1,715

라

24,018

1700

17

라

1,635

아야

22,917

18

ㄴ다고

1,622

어야

19,621

19

니까

1,356

으며

16,004

20

아도

1,244

니

12,520

‘학습자 말뭉치’와 ‘세종 말뭉치’에서 모두 연결어미 ‘-고’가 가장 많이 사용되는 것으로
나타났고,7 학습자 말뭉치에서는 그 다음 순위로 ‘-아서, -면, -게’의 연결어미가 나타났다.
이러한 빈도 순위의 차이가 유의미한지를 살펴보기 위해서 핵심도 분석을 한 결과, 핵심
연결어미로 총 66개의 유의미하게 많이 사용된 핵심 연결어미가 나타났다.

<표 4> 한국어 학습자의 핵심 연결어미(참조: 한국어 모어 화자)
순위

7

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)
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1

아서

12,363

0.08049

53,010

0.03038

8084.882

2

으면

5,114

0.03329

11,641

0.00667

7167.012

3

면

11,648

0.07583

52,757

0.03024

6898.579

4

어서

7,066

0.046

28,684

0.01644

4955.776

5

아야

4,862

0.03165

22,917

0.01313

2600.629

6

으니까

1,108

0.00721

1,220

0.0007

2561.842

7

니까

1,356

0.00883

3,552

0.00204

1639.295

8

다고

4,625

0.03011

26,389

0.01512

1617.896

9

라서

624

0.00406

551

0.00032

1608.552

10

고

34,615

0.22536

331,642

0.19008

1087.977

11

지만

4,817

0.03136

32,055

0.01837

1073.714

연구 대상인 두 말뭉치가 모두 형태 단위로 분석을 했기 때문에, 이 분석에서도 형태소 단위가 아닌 형태
단위로 핵심 연결어미가 분석되었다.

12

러

13

려고

14
15

902

0.00587

2,678

0.00153

948.886

1,153

0.00751

5,060

0.0029

693.688

ㄹ뿐더러

166

0.00108

25

0.00001

690.908

을뿐더러

145

0.00094

21

0.00001

606.779

앞선 <표 3>에서 학습자들이 가장 많이 사용한 연결어미는 ‘-고, -아서, -면, -게, 아’였는데, 핵심도 분석에서 핵심성을 기준으로 보았을 때는 순위의 변동이 나타났다.
한국어 모어 화자에 비해 한국어 학습자들이 유표적으로 많이 사용하는 연결어미는 ‘아서, -으면, -면, -어서, -아야’ 순으로 나타났다. 이형태들을 하나의 형태소로 본다면 ‘아/어서, -(으)면, -아/어야, -(으)니까, -ㄴ/는다고’의 연결어미가 학습자 집단에서
유표적으로 많이 사용되고 있는 것을 알 수 있다. 반면 빈도 순위가 가장 높았던 ‘-고’는
상대적으로 핵심성 순위에서는 10위로 내려갔다. 이는 ‘-고’는 한국어 모어 화자들도 많이
쓰는 연결어미이기 때문에 학습자들이 가장 많이 쓴 빈도가 덜 유표적이라는 것을
의미한다. 또 하나 주목할 만한 점은 이후 제시할 여러 학습자 집단별 핵심성
분석(중국어권-비중국어권, 초급-중급-고급) 중에서 한국어 화자와 한국어 모어 화자 간의
비교에서 핵심성 수치가 가장 높게 나타난다는 점이다. 즉, 다시 말해 학습자 집단
내에서의 차이보다 학습자와 모어 화자 간의 차이가 더 크다는 것인데, 이는 학습자
언어가 독자적으로 가지고 있는 특성이 있다는 것을 보여주는 결과라 할 수 있다.
앞선 비교가 전체 학습자 집단을 대상으로 한 것이라면, 특정한 언어권으로 학습자
집단을 통제했을 때는 모어 화자와의 분석 결과가 어떻게 달라지는지를 살펴보도록 한다.
이를 위해 중국어권 학습자의 연결어미 빈도만을 뽑아 한국어 모어 화자와 비교해
핵심도를 분석했다. 그 결과 핵심 연결어미로 총 61개의 유의미한 연결어미가 나타났다.

<표5> 중국인 학습자의 핵심 연결어미(참조: 한국어 모어 화자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

아서

6,819

0.08461

53,010

0.03038

5129.07

2

면

6,787

0.08421

52,757

0.03024

5104.494

3

으면

3,025

0.03753

11,641

0.00667

5073.568

4

어서

3,561

0.04418

28,684

0.01644

2467.085
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5

아야

6

2,912

0.03613

22,917

0.01313

2088.183

으니까

471

0.00584

1,220

0.0007

1050.647

7

다고

2292

0.02844

26,389

0.01512

720.993

8

라서

270

0.00335

551

0.00032

695.299

9

니까

620

0.00769

3,552

0.00204

685.242

10

ㄹ뿐더러

113

0.0014

25

0.00001

576.947

11

을뿐더러

98

0.00122

21

0.00001

502.629

12

고

17,779

0.22059

331,642

0.19008

447.367

13

지만

2,367

0.02937

32,055

0.01837

434.368

14

ㄴ다고

849

0.01053

9,028

0.00517

325.898

15

ㄹ수록

356

0.00442

2,393

0.00137

319.181

중국인 학습자의 경우 전체 학습자의 결과와 비교했을 때 ‘-ㄹ/을뿐더러’의 유표적인
사용이 더 늘었으며, ‘-지만’과 ‘-ㄹ수록’의 사용 역시 핵심도가 더 높아지는 차이를 보였다.
다음으로 숙달도별로 초급, 중급, 고급의 각 한국어 학습자 집단이 어떠한 연결어미를
한국어 화자에 비해 유표적으로 사용하는지 핵심도 분석을 했다. 먼저 초급 학습자들은
핵심 연결어미로 총 30개의 유의미한 연결어미가 나타났다.

<표6> 초급 학습자의 핵심 연결어미(참조: 한국어 모어 화자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

아서

4,032

0.11068

53,010

0.03038

4663.648

2

어서

2,874

0.0789

28,684

0.01644

4437.158

3

으면

1,570

0.0431

11,641

0.00667

3109.292

4

고

11,303

0.31028

331,642

0.19008

2935.157

5

으니까

595

0.01633

1,220

0.0007

2391.481

6

러

597

0.01639

2,678

0.00153

1652.624
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7

려고

692

0.019

5,060

0.0029

1373.647

8

지만

1,682

0.04617

32,055

0.01837

1071.978

9

니까

512

0.01406

3,552

0.00204

1057.097

10

면

2,292

0.06292

52,757

0.03024

991.554

11

라서

132

0.00362

551

0.00032

379.438

12

아야

933

0.02561

22,917

0.01313

333.935

13

으러

120

0.00329

570

0.00033

319.784

14

는데

970

0.02663

24,711

0.01416

314.14

15

은데

132

0.00362

979

0.00056

257.639

초급 학습자들 역시 가장 유표적인 빈도로 많이 사용하는 핵심 연결어미는 ‘-아/어서’인
것으로 나타난다. 또한 ‘-고’ 역시 높은 핵심성을 보이며, ‘-ㄴ/은/는데’의 사용이 핵심성
순위 15위 안에 들어 특징적으로 나타났다.
다음으로 중급 학습자들은 핵심 연결어미로는 총 56개의 유의미한 연결어미가
나타났다.
<표 7> 중급 학습자의 핵심 연결어미(참조: 한국어 모어 화자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

으면

2,471

0.03816

11,641

0.00667

4276.754

2

아서

5,401

0.08341

53,010

0.03038

4015.828

3

면

5,304

0.08191

52,757

0.03024

3853.769

4

어서

2,849

0.044

28,684

0.01644

1983.924

5

아야

2,069

0.03195

22,917

0.01313

1202.67

6

라서

325

0.00502

551

0.00032

1050.75

7

니까

639

0.00987

3,552

0.00204

939.875

8

다고

2,074

0.03203

26,389

0.01512

898.031

9

으니까

362

0.00559

1,220

0.0007

799.718
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10

는데

1,599

0.02469

24,711

0.01416

403.051

11

은데

174

0.00269

979

0.00056

252.144

12

자마자

174

0.00269

983

0.00056

251.128

13

ㄹ수록

271

0.00419

2,393

0.00137

227.707

14

느라고

135

0.00208

679

0.00039

217.458

15

든지

264

0.00408

2,363

0.00135

217.343

중급 학습자들이 한국어 모어 화자에 비해 가장 유표적으로 많이 사용하는 연결어미는 ‘으면’으로 나타났으며, 전체 학습자나 초급에서 두드러지게 나타나지 않았던 ‘-자마자, 느라고, -든지’ 등의 어미가 핵심성이 높게 나타나는 것을 알 수 있다.
그리고 고급 학습자들은 핵심 연결어미로 총 61개의 유의미한 연결어미가 나타났다.

<표8> 고급 학습자의 핵심 연결어미(참조: 한국어 모어 화자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태
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참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

면

4,052

0.0773

52,757

0.03024

2680.472

2

다고

2,349

0.04481

26,389

0.01512

1948.943

3

아야

1,860

0.03548

22,917

0.01313

1322.723

4

ㄴ다고

,927

0.01768

9,028

0.00517

929.83

5

으면

1,073

0.02047

11,641

0.00667

926.232

6

아서

2,930

0.0559

53,010

0.03038

899.623

7

ㄹ뿐더러

140

0.00267

25

0.00001

851.199

8

을뿐더러

127

0.00242

21

0.00001

778.473

9

거니와

156

0.00298

434

0.00025

447.314

10

라서

167

0.00319

551

0.00032

434.763

11

라고

1,331

0.02539

25,088

0.01438

352.69

12

지만

1,471

0.02806

32,055

0.01837

227.421

13

어서

1,343

0.02562

28,684

0.01644

225.823

14

으니까

151

0.00288

1,220

0.0007

189.011

15

ㄹ수록

211

0.00403

2,393

0.00137

168.792

고급에서 가장 유표적으로 많이 쓰이는 핵심 연결어미는 ‘-면’으로 나타났고, 전체
학습자나 초급, 중급과의 차이를 살펴보면 ‘-다고, -아야, -ㄹ뿐더러, -거니와’의 연결어미
사용이 고급학습자의 특징적인 양상임을 알 수 있다. 또한 초급에서 고급으로 숙달도가
올라갈수록 유표적으로 사용하는 핵심 연결어미의 수가 늘어났는데(30개→56개→61개),
이는 학습자들이 숙달도가 증가함에 따라 사용하는 연결어미의 폭이 넓어지게 된 것의
영향을 받은 결과로 보인다. 그리고 세 숙달도 집단을 모어 화자와 비교했을 때 가장 높은
핵심도 수치가 초급은 약 4633, 중급은 약 4276, 고급은 2680으로 고급의 핵심도가 가장
낮았다. 이는 다시 말해, 세 집단 중 고급이 가장 모어 화자와 유사한 연결어미 사용을
하고 있는 양상을 보이고 있음을 의미이며, 학습자의 중간언어 발달이 점점 한국어 모어
화자를 향하고 있는 것을 보여준다.
4.2. 언어권에 따른 비교 : 중국어권, 비중국어권
이 절에서는 학습자 집단 내 비교로 학습자의 언어권을 중심으로 중국어권 학습자의
핵심 연결어미 사용을 살펴볼 것이다. 여기서 대상 말뭉치는 ‘중국어권 학습자
말뭉치’이며, 참조 말뭉치는 ‘비중국어권 학습자 말뭉치’가 된다.8 다음의 <표 9>는 학습자
말뭉치 내에서 중국어권과 비중국어권의 연결어미 사용 빈도를 보인 것이다. 중국어권
학습자와 비중국어권 학습자 모두 연결어미 ‘-고’가 가장 많이 사용되는 것으로 나타났다.

8

중국어권 학습자를 살펴본 것은 한국어 학습자 집단 내에서 가장 많은 비율을 차지하는 언어권이기
때문이다. 중국어권 학습자를 전체 학습자와 비교할 수도 있는데, 전체 학습자 내에서 중국어권이
과반수를 차지하기 때문에 사실상 전체 학습자의 특성 내에 중국어권의 특성이 많이 포함되어 있다. 또
다른 특정 언어권으로 제한할 경우 말뭉치가 상대적으로 너무 작아지게 될 경우를 우려해 중국어권을
제외한 비중국어권 학습자 집단을 비교 집단으로 삼았다.
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<표 9> 언어권 학습자별 연결어미 고빈도 목록(20위)
중국어권 학습자

비중국어권 학습자

순위
형태

빈도

형태

빈도

1

고

17,779

고

16,836

2

아서

6,819

아서

5,544

3

면

6,787

게

5,243

4

게

5,196

면

4,861

5

아

5,193

아

4,529

6

지

4,014

어서

3,505

7

어서

3,561

지

3,195

8

으면

3,025

지만

2,450

9

아야

2,912

다고

2,333

10

지만

2,367

어

2,314

11

다고

2,292

으면

2,089

12

어

2,229

아야

1,950

13

는데

1,606

는데

1,755

14

라고

1,236

라고

1,314

15

어야

1,209

어야

919

16

라

922

면서

869

17

ㄴ다고

849

ㄴ다고

773

18

면서

846

니까

736

19

아도

623

라

713

20

니까

620

거나

651

상위 빈도의 연결어미 목록에서는 중국어권과 비중국어권 학습자 모두 큰 차이 없이
비교적 비슷한 양상으로 나타나고 있었다. 두 집단 모두 ‘-고, -아서, -면, -게, -아’를 가장
많이 사용하고 있었으며, 중국어권에서 특징적인 것은 ‘-아도, -ㄹ수록’의 사용 빈도가
30위 안에 들었다는 점이다.
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다음으로 비중국어권 학습자와 비교했을 때 중국어권 학습자에게서 유표적으로 많이
사용되는 핵심 연결어미를 살펴보면, 총 27개의 연결어미가 나타났다.
<표 10> 중국어권 학습자의 핵심 연결어미(참조: 비중국어권 학습자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

면

6,787

0.08421

4,861

0.06659

170.67

2

아야

2,912

0.03613

1,950

0.02671

111.792

3

으면

3,025

0.03753

2,089

0.02862

95.303

4

아서

6,819

0.08461

5,544

0.07594

38.914

5

지

4,014

0.0498

3,195

0.04377

31.292

6

ㄹ수록

356

0.00442

216

0.00296

22.24

7

느라고

98

0.00122

41

0.00056

18.792

8

ㄹ뿐더러

113

0.0014

53

0.00073

16.67

9

네

86

0.00107

36

0.00049

16.47

10

어야

1,209

0.015

919

0.01259

16.374

11

려면

298

0.0037

187

0.00256

15.88

12

다시피

57

0.00071

21

0.00029

13.896

13

을뿐더러

98

0.00122

47

0.00064

13.647

14

ㄹ까

174

0.00216

101

0.00138

13.083

15

든가

10

0.00012

1

0.00001

12.755

중국어권 학습자는 ‘-지, -ㄹ수록, -느라고, -네, -려면, -다시피, -을뿐더러, -든가’의
어미들을 비중국어권 학습자에 비해 특징적으로 사용한다고 볼 수 있다. 하지만 앞서
모어 화자 말뭉치와 비교했을 때는 핵심도가 약 5000의 수치를 보인 것에 반해 여기서는
가장 높은 핵심성 수치가 170으로 나타났다. 이는 중국어권과 비중국어권 집단 간의
차이가 그렇게 크지 않고, 학습자 언어에서 연결어미 사용이 언어권과 상관없이 어느
정도의 유사성을 가지는 것을 나타내는 수치라고 할 수 있다.
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4.3. 숙달도에 따른 비교 : 초급, 중급, 고급
이 절에서는 학습자 집단 내 비교로 학습자의 숙달도를 중심으로 초급, 중급, 고급
학습자의 핵심 연결어미 사용을 살펴볼 것이다. 학습자의 숙달도는 초급(1-2급), 중급(34급), 고급(5-6)으로 구분했으며, 초급의 핵심성을 살펴볼 때 대상 말뭉치는 ‘초급 학습자
말뭉치’이며, 참조 말뭉치는 ‘비초급(중급, 고급) 학습자 말뭉치’가 된다. 중급에서는 대상
말뭉치는 ‘중급 학습자 말뭉치’이며, 참조 말뭉치는 ‘비중급(초급, 고급) 학습자
말뭉치’이며, 고급에서는 대상 말뭉치는 ‘고급 학습자 말뭉치’이며, 참조 말뭉치는
‘비고급(초급, 중급) 학습자 말뭉치’이다.
다음 <표 11>은 각각의 숙달도별로 말뭉치에서 높은 빈도로 사용되는 연결어미의
목록이다. 세 숙달도 모두 연결어미 ‘-고’가 가장 많이 사용되는 것으로 나타났다.
<표 11> 숙달도별 연결어미 고빈도 목록(20위)
초급

중급

고급

순위
형태

빈도

형태

빈도

형태

빈도

1

고

11,303

고

13,324

고

9,988

2

아서

4,032

아서

5,401

아

4,673

3

어서

2,874

면

5,304

게

4,328

4

면

2,292

게

4,902

면

4,052

5

지만

1,682

아

3,568

아서

2,930

6

으면

1,570

지

3,156

지

2,906

7

아

1,481

어서

2,849

다고

2,349

8

게

1,209

으면

2,471

아야

1,860

9

지

1,147

다고

2,074

어

1,736

10

는데

970

아야

2,069

지만

1,471

11

아야

933

어

1,979

어서

1,343

12

어

828

지만

1,664

라고

1,331

13

려고

692

는데

1,599

으면

1,073

14

러

597

라고

987

ㄴ다고

927
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15

으니까

595

어야

978

어야

898

16

니까

512

면서

734

라

794

17

거나

335

라

691

는데

792

18

ㄴ데

320

니까

639

면서

727

19

면서

254

ㄴ다고

617

아도

528

20

어야

252

아도

575

거나

438

먼저 초급 학습자들이 중급이나 고급 학습자들과 비교했을 때, 유의미하게 많이
사용하는 핵심 연결어미로는 총 19개의 연결어미가 나타났다.
<표 12> 초급 학습자의 핵심 연결어미(참조: 중급, 고급 학습자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

고

11,303

0.31028

23,312

0.19896

1876.024

2

어서

2,874

0.0789

4,192

0.03578

1047.404

3

러

597

0.01639

305

0.0026

734.455

4

려고

692

0.019

461

0.00393

695.755

5

아서

4,032

0.11068

8,331

0.0711

550.302

6

으니까

595

0.01633

513

0.00438

464.243

7

지만

1,682

0.04617

3,135

0.02676

316.447

8

으러

120

0.00329

42

0.00036

182.924

9

으면

1,570

0.0431

3,544

0.03025

134.65

10

니까

512

0.01406

844

0.0072

134.128

11

으려고

60

0.00165

41

0.00035

58.507

12

는데

970

0.02663

2,391

0.02041

48.085

13

러서

17

0.00047

3

0.00003

33.648

14

려면

170

0.00467

315

0.00269

31.588

15

ㄴ데

320

0.00878

723

0.00617

26.54
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초급 학습자들의 경우 중급, 고급 학습자와 비교했을 때 ‘-고, -어서, -러, -려고, -아서’의
연결어미를 유표적으로 사용하고 있었다. 또한 핵심도 수치를 비교해 보면, 초급
학습자들이 다른 학습자들에 비해 핵심도가 가장 크게 나타나 연결어미 사용 자체의
유표성이 큰 것을 알 수 있다. 이는 초급 단계에서 빈도로 봤을 때는 중·고급만큼이나
연결어미 사용이 많이 나타나지만, 유표적으로 특정한 연결어미들을 집중적으로
사용하는 것을 의미한다. 실제로 빈도를 보아도 상위 10위까지의 연결어미 빈도는
유사하지만 그 이후부터는 급속도로 사용 빈도가 낮은 것을 확인할 수 있다. 그렇기
때문에 다른 중급, 고급 학습자에 비해서도 핵심 연결어미 숫자가 가장 적게 나타나게
된다.
다음으로 중급 학습자들이 초급이나 고급 학습자들과 비교했을 때, 유의미하게 많이
사용하는 핵심 연결어미로는 총 52개의 연결어미가 나타났다.
<표 13> 중급 학습자의 핵심 연결어미(참조: 초급, 고급 학습자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

느라고

135

0.00208

4

0.00005

201.481

2

다가

498

0.00769

247

0.00278

185.101

3

네

117

0.00181

5

0.00006

165.97

4

더니

190

0.00293

49

0.00055

139.608

5

더라면

97

0.0015

9

0.0001

115.891

6

게

4,902

0.0757

5,537

0.06232

105.023

7

ㄹ까

196

0.00303

79

0.00089

95.43

8

자고

117

0.00181

28

0.00032

90.559

9

으면

2,471

0.03816

2,643

0.02975

81.51

10

면

5,304

0.08191

6,344

0.0714

58.638

11

건

80

0.00124

21

0.00024

57.971

12

곤

78

0.0012

21

0.00024

55.457

13

자마자

174

0.00269

99

0.00111

51.488

14

든지

264

0.00408

186

0.00209

49.618

15

나

149

0.0023

84

0.00095

44.809
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중급 학습자들은 다른 초급, 고급 학습자와 비교했을 때 ‘-느라고, -다가, -네, -더니, 더라면’의 연결어미를 유표적으로 사용하는 것으로 나타났다. 이들 어미는 사용 빈도의
측면에서 두드러지지 않았던 연결어미들인데, 핵심성의 측면에서는 중급에서 유표적인
사용을 보인다고 할 수 있다. 하지만, 핵심성 수치는 중급이 가장 낮게 나타났는데, 이는
중급이라는 숙달도 단계의 그대로 반영해준다. 초급과 고급의 중간 위치에서의 과도기적
특성으로 인해 다른 집단과의 차이가 상대적으로 덜 나타나는 것이다.
다음으로 고급 학습자들이 초급이나 중급 학습자들과 비교했을 때, 유의미하게 많이
사용하는 핵심 연결어미로는 총 86개의 연결어미가 나타났다.
<표 14> 고급 학습자의 핵심 연결어미(참조: 초급, 중급 학습자)
순위

대상 말뭉치

대상 말뭉치

참조 말뭉치

사용 빈도

사용 비율

사용 빈도

형태

참조 말뭉치
사용 비율

핵심도(LL)

1

아

4,673

0.08915

5,049

0.0499

857.153

2

다고

2,349

0.04481

2,276

0.02249

558.292

3

ㄴ다고

927

0.01768

695

0.00687

362.283

4

라고

1,331

0.02539

1,219

0.01205

355.749

5

거니와

156

0.00298

3

0.00003

308.472

6

게

4,328

0.08257

6,111

0.0604

260.69

7

을뿐더러

127

0.00242

18

0.00018

179.502

8

ㄹ뿐더러

140

0.00267

26

0.00026

178.837

9

라

794

0.01515

841

0.00831

145.772

10

지

2,906

0.05544

4,303

0.04253

125.594

11

니

349

0.00666

275

0.00272

124.295

12

되

55

0.00105

1

0.00001

118.115

13

더라도

150

0.00286

74

0.00073

100.242

14

다시피

65

0.00124

13

0.00013

80.372

15

며

333

0.00635

321

0.00317

77.943
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고급에서는 핵심 연결어미가 86개 나타났는데, 숙달도별 집단에서 가장 많은 핵심
연결어미 목록을 보였다. 이는 고급 학습자들은 초급이나 중급 학습자에 비해 사용하는
연결어미의 스펙트럼이 넓어진 특성을 보여준다. 고급에서는 ‘-아, -다고, -ㄴ다고, -라고, 거니와’의 사용이 두드러지며 그 외에도 ‘-을뿐더러, -더라도, -다시피’의 어미도 핵심도가
상위 15위 안에서 나타난 것이 특징적이다. 이처럼 학습자의 숙달도에 따른 핵심성
분석은 초급, 중급, 고급 학습자들이 가지는 학습자 언어의 특성을 잘 드러낸다. 특히
숙달도 단계에 따라 교육 과정에서 교수하는 연결어미가 다른데, 각각의 학습한 문법
항목의 연결어미가 잘 사용되고 있는지를 확인해 볼 수 있는 하나의 척도로써 사용될 수
있다.
5. 결론
본 연구에서는 ‘핵심어 분석(Keyword analysis)’ 방법론을 한국어 학습자 말뭉치에
적용해, 한국어 학습자들이 유표적으로 사용하는 주요 핵심 연결어미를 살펴보고자 했다.
핵심어 분석 결과, 한국어 학습자와 한국어 모어 화자 간의 비교에서 핵심성 수치가 높게
나타나면서 유표적인 차이를 두드러지게 보였고, 학습자 집단 내에서 변인별 비교에서
핵심성 수치는 상대적으로 낮게 나타났다. 이는 다시 말해 학습자 집단이 모어 화자와
변별되는 독자적인 중간언어 사용을 보이고 있다는 것을 밝혀주는 결과이다. 각각의 비교
분석에 따라 핵심성이 높게 나타나는 연결어미 목록이 달라졌는데, 이러한 결과 역시 각
집단의 학습자 언어 특성을 보여준다고 할 수 있다.
본 연구의 한계로는 우선 ‘형태’ 분석 말뭉치를 사용함에 따라 분석에서도 ‘형태’를
기준으로 핵심 연결어미를 분석했다. 분석 결과가 좀 더 유의미하기 위해서는 이형태들을
‘형태소’ 단위로 묶어서 제시할 필요가 있다. 또한 대상 말뭉치가 참조 말뭉치에 비해
유표적으로 많이 쓰이는 ‘긍정적 핵심 연결어미’들을 우선적으로 비교했는데, 추후
연구에서는 그 반대의 경우인 유표적으로 적게 쓰이는 ‘부정적 핵심 연결어미’를 살펴볼
필요가 있다. 특히 부정적 핵심어의 경우 학습자들의 회피 현상을 밝혀낼 수 있다는
점에서 그 중요도가 크다. 본 연구에서 의 분석을 통해 나타난 학습자들의 연결어미
특징적인 사용 양상을 기반으로 궁극적으로는 한국어 교수의 교육 방안 마련을 모색하는
데까지 앞으로 나아가야 할 것이다.
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