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EXAMINATION OF SUBJECTIVE WELL-BEING, BASIC
PSYCHOLOGICAL NEEDS, FAMILY BELONGING AND PARENT
PERCEPTION ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLE
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Doç. Dr. Ercan KOCAYÖRÜK
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Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ercankocayoruk@gmail.com

Abstract
In this study, the relationship between adolescents' subjective well-being, basic psychological needs,
family belonging and parental perceptions, gender, school type, parental education status and number
of siblings were investigated. The study was carried out with 520 students studying in 10th and 11th
grades in four different types of schools (Science High School, Anatolian High School, Vocational High
School, Imam Hatip High School) in Fatih, Istanbul. The data collection tools are the Basic
Psychological Needs Scale, the High School Form, the Subjective Well-being Scale for Adolescents, the
Family Commitment Scale, the Parental Perception Scale, and the personal information form. The data
were analyzed by independent samples t test and one way anova tests. According to the findings, it
was determined that male students' subjective well-being levels were higher than female students,
while father perceptions were lower than female students. Science High School students perception of
mother, family belonging and psychological needs were higher than those of Imam Hatip High School
students. The level of father perception of Science High School and Anatolian High School students
was found higher than Vocational High School and Imam Hatip High School students. The basic
psychological needs of the adolescents, family belonging, subjective well-being, mother perception and
father perception levels do not differ according to the educational status of parents. The level of
meeting the psychological needs of the students with a sibling, the level of family belonging, parents'
perceptions were determined to be higher than the students who had no siblings and had more than
three siblings. Father perceptions and family belonging level of the students with two siblings were
determined to be higher than those with three or more siblings.
Key Words: Subjective well-being, psychological needs, family belonging, perception of parent,
adolescents

ÖZNEL İYİ OLUŞ, TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR, AİLE
AİDİYETİ VE EBEVEYEN ALGISININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKEN
ANALİZLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Özet
Bu çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluşları, temel psikolojik ihtiyaçları, aile aidiyetleri ve ebeveyn
algılarının cinsiyet, okul türü, anne-baba eğitim durumu ve kardeş sayısı değişkenleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Çalışma İstanbul ili Fatih ilçesinde dört farklı türdeki okulun ( Fen Lisesi,
Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi) 10. ve 11. Sınıflarında eğitim gören 520 öğrenci ile
yürütülmüştür. Veri toplama araçları Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Lise Formu, Ergenler İçin
Öznel İyi Oluş Ölçeği, Aile Aidiyeti Ölçeği, Anne-Baba Algısı Ölçeği ve kişisel bilgi formudur. Veriler
bağımsız örneklemler t testi ve one way anova testleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre öznel iyi oluş düzeyleri daha yüksek iken baba algılarının kız
öğrencilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Fen Lisesi öğrencilerinin anne algıları, aile
aidiyetleri ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri İmam Hatip Lisesi öğrencilerine göre daha
yüksek olarak belirlenmiştir. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin baba algılarının Meslek Lisesi
ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ergenlerin temel psikolojik
ihtiyaçlar, aile aidiyeti, öznel iyi oluş, anne algısı ve baba algısı düzeyleri anne-baba eğitim durumuna
göre farklılaşmamaktadır. Bir kardeşi olan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri, aile
aidiyet düzeyleri, anne ve baba algıları hiç kardeşi olmayan, üç ve üzeri kardeşi olan öğrencilere göre

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 2

daha yüksek olarak belirlenmiştir. İki kardeşi olan öğrencilerin baba algıları ve aile aidiyet düzeyleri üç
ve üzeri kardeşi olan öğrencilere göre daha yüksek olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti, ebeveyn algısı, ergenler.
1. Giriş
Günümüze kadar birçok bilim dalı ve bilim insanı tarafından mutluluk ile benzerlik gösteren öznel iyi
oluş kavramı ele alınmaktadır. Bireylerin en temel hayat amacı haline gelen mutluluk; literatür
incelendiğinde hazcı bir bakış açısıyla ele alınan, kişilerin yaşamlarını bilişsel ve duyuşsal olarak
bütüncül şekilde değerlendirmeleri olarak tanımlanan öznel iyi oluş kavramıyla ifade edilmektedir
(Diener, 2006). Bireylerin kendilerini mutlu hissetmeleri ve iyilik hallerinin sürekliliği için bazı
koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşulların başında bireylerin ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi durumu yer almaktadır. Her birey doğumdan ölüme kadar çeşitli ihtiyaçlar
hissetmektedir. Maslow (2001) temel ihtiyaçları fiziksel, güvenlik, sevgi (ait olma), saygı ve kendini
gerçekleştirme şeklinde biyolojik ve psikolojik olarak kategorilere ayırarak ele alırken Deci ve Ryan
(2000) öz belirleme kuramı çerçevesinde psikolojik ihtiyaçları ele almıştır. Öz belirleme kuramına göre
bireylerin doğuştan getirdikleri, evrensel olarak adlandırılan, farklı şekillerde algılanarak doyurulan
özerklik, yeterlik ve ilişkili olma (ilişkililik) ihtiyaçları temel psikolojik ihtiyaçlar adı altında
nitelendirilmiştir. Bireylerin davranışlarını gerçekleştirirken yapabilme becerisine sahip olmaları
yeterlik; bu eylem ya da kararlarını yerine getirirken özgür olabilmeleri özerklik; önem atfettikleri
kişilerle temas kurabilmeleri ilişkililik olarak tanımlanmaktadır (Deci ve Ryan, 2000). Yapılan
çalışmalar psikolojik ihtiyaçların karşılanmasının kişilerin öznel iyi oluşlarını olumlu olarak
etkilediğini ortaya koymaktadır (Cihangir-Çankaya, 2005; Demirci, 2018; İlhan, 2009; Kocayörük,
2012; Özer, 2009; Özkan, 2014; Ryan ve Deci, 2000a; Sheldon ve Niemiec, 2006). Kişilerin
ihtiyaçlarının ilk karşılanmaya başladığı yer aile olmakla birlikte ilk karşılayan kişiler de
ebeveynlerdir. Anne babalar çocukların ilk temas kurdukları ve bağlanma gerçekleştirdiği kişilerdir.
Geçmişten günümüze bireylerin yaşamsal süreçlerinde ebeveynler aktif bir şekilde rol
oynamaktadırlar. Kişilerin içinde bulundukları ailedeki üyelerle yakınlık ve temas kurarak aidiyet
gerçekleştirmeleri anne ve babalarına olan algılarını şekillendirebilmektedir. Yetişkin bir birey olmaya
atılan adımların sıklaştığı, bireyin kendisini, ilgilerini, yetenek ve değerlerini tanımaya ve onları
geliştirmeye başladığı ergenlik dönemi kişinin yaşamında önemli bir dönem olarak yer almaktadır. Bu
dönemde ebeveynlerin çocuklarıyla olumlu ilişkiler kurmaları onların iyi oluşlarına olumlu yönde katkı
sağlamaktadır (Cotterell, 1992). Anne ve babaların bireyler tarafından algılanış ve değerlendiriliş
biçimlerinin temel psikolojik ihtiyaçları ve öznel iyi oluş düzeylerini etkilediği bilinen bir gerçeklik
olarak karşımıza çıkmaktadır (Eryılmaz, 2012; Ginsburg ve Bronstein, 1993; Kocayörük, 2012; Ryan
ve Lynch, 1989; Türkmen, 2012).
Günlük hayatta bireyleri etkileyen veya bireylerin etkilendiği farklı kurum ve dinamikler yer
almaktadır. Aile kurumu ise farklı dinamikleri içinde barındıran bir sistemdir. Bu çalışmada ergenlik
dönemindeki lise öğrencilerinin temel psikolojik ihtiyaçlarını, aile aidiyetlerini, öznel iyi oluşlarını,
anne ve baba algılarını cinsiyet, okul türü, ebeveynlerinin eğitim durumu ve kardeş sayısı
dinamiklerinin ne düzeyde etkilendiğini ele alan bir çalışma ortaya konmak istenmiştir.
1.1. Amaç
Çalışmanın amacı ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin öznel iyi oluşları, temel psikolojik
ihtiyaçları, aile aidiyetleri ve ebeveyn algılarını demografik özelliklere göre incelemektir.
1.2. Alt Problemler
Ergenlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, aile aidiyet düzeyleri, öznel iyi oluşları, anne
algıları ve baba algıları;
a)cinsiyete,
b)okul türüne,
c)anne eğitim durumuna,
d)baba eğitim durumuna,
e)kardeş sayısına göre farklılık göstermekte midir?
2.Yöntem
2.1. Araştırma Deseni
Araştırmada, nicel araştırma tekniklerinden betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi
kullanılmıştır. Evren hakkında genel bir yargıya varabilmek için evreni temsil ettiği düşünülen
örneklemin seçilerek iki veya daha fazla değişkenin arasındaki var olan durumun betimlenmeye
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çalışılması ve aradaki ilişkinin ya da değişimin varlığının belirlenmesini sağlayan araştırma modelidir
(Karasar, 2012).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırma İstanbul ili Fatih ilçesinde okul türlerinden Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi ve
İmam Hatip Lisesine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenime devam eden lise 2. ve 3. Sınıf
öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya 663 öğrenci katılmış ancak ölçekleri yanıltıcı ve özensiz
olarak işaretledikleri tespit eden ve maddeleri boş bırakan öğrencilerin araştırmadan çıkartılması ile
veriler 520 öğrenciden elde edilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri Dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek
Sınıf Düzeyi
10.sınıf
11.sınıf
Yaş
14
15
16
17
18
Okul Türü
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Aile Birlikteliği
Birlikte
Ayrı yaşıyor
Boşanmış
Kardeş Sayısı
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Anne Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans ve Lisans
Baba Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans ve Lisans

Sayı (N)
261
259

Yüzde(%)
50.2
49.8

242
278

46.5
53.5

1
40
229
239
11

0.2
7.7
44.0
46.0
2.1

110
128
88
194

21.2
24.6
16.9
37.3

502
7
11

96.5
1.3
2.1

73
174
156
70
47

14.0
33.5
30.0
13.5
9.0

180
112
136
92

34.6
21.5
26.2
17.7

111
111
135
163

21.3
21.3
26.0
31.3

Araştırmaya katılan öğrencilerin %50.2’si kız %49.8’i erkek; %46.5’ini onuncu sınıf öğrencisi %53.5’i
on birinci sınıf öğrencisi; %44.’ü 16 yaşında, %46’sı 17 yaşında %7.7’si 15 yaşında, %2.1’i 18 yaşında,
%0.2’si 14 yaşındadır. Ergenlerin %21.2’si Fen Lisesi, %24.6’si Anadolu Lisesi, %16.9’u Meslek Lisesi,
%37.3’ü İmam Hatip Lisesi öğrencisidir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri, Şahin ve Korkut-Owen (2009) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması
yapılan 17 maddeden oluşan Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Lise Formu; Mavili, A., Kesen, N.F. ve
Daşbaş, S. (2014)’ın 17 maddeden oluşan Aile Aidiyeti Ölçeği; Demirci, İ ve Ekşi, F. (2015)’nin
Türkçeye ve Türk kültürüne uyarladığı 20 maddeden oluşan Ergenler İçin Öznel İyi Oluş Ölçeği;
Kocayörük, E. (2010a)’ün Türkçeye ve Türk kültürüne uyarladığı toplamda 42 maddeden oluşan
Anne-Baba (Ebeveyn) Algısı Ölçeği ve araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile
toplanmıştır.
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2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 22 istatistiksel paket programı kullanılmıştır.
Veriler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD ile Tamhane’s T2
test teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir.
3. Bulgular
Tablo 2: Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Aile Aidiyeti, Öznel İyi Oluş, Anne Algısı ve Baba Algısı
Değişkenlerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Bağımsız Örneklemler İçin ‘t’ Testi
Değişkenler
Temel Psikolojik
İhtiyaçlar
Aile Aidiyeti
Öznel İyi Oluş
Anne Algısı
Baba Algısı

Gruplar
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

N
261
259
261
259
261
259
261
259
261
259

x̄
60.639
60.683
69.173
68.031
64.881
70.071
112.366
113.110
107.039
100.993

S.s
9.566
9.382
10.269
9.806
13.453
14.238
23.359
20.442
25.177
25.131

T
-0.053

P
.958

1.297

.195

-4.273

.000*

-0.386

.699

2.740

.006*

*(p<.05)
Tablo 2’ye göre temel psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti ve anne algısının bağımsız örneklemler için
yapılan t testi sonucunda cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülürken baba algısı ve
öznel iyi oluşun cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (p<.05).
Erkek öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyleri (x=70.071) kız öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerine
(x=64.881) göre daha yüksek bulunurken kız öğrencilerin baba algıları (x=107.039) erkek öğrencilerin
baba algılarına (x=100.993) göre daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 3: Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Aile Aidiyeti, Öznel İyi Oluş, Anne Algısı ve Baba Algısı
Değişkenlerinin Okul Türüne Göre İncelenmesi
Temel Psikolojik
İhtiyaçlar

Aile Aidiyeti

Öznel İyi Oluş

Anne Algısı

Baba Algısı

*(p<.05)

Gruplar
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi

N
110
128
88
194
110
128
88
194
110
128
88
194
110
128
88
194
110
128
88
194

x̄
63.071
59.478
60.737
60.040
70.578
69.535
67.476
67.383
67.808
65.252
70.441
67,385
118.939
113.727
112.289
108.770
109.973
108.050
99.080
100.247

S.s
8.850
9.765
10.337
9.008
8.325
9.777
11.481
10.254
13.813
13.840
14.263
14.145
19.087
21.885
22.663
22.430
23.378
23.970
28.333
24.855

F
3.368

P
.018*

Anlamlı Fark
1-2; 1-4

3.144

.025*
1-4

2.408

.066
-

5.271

.001*
1-4

5.822

.001*

1-3
1-4
2-3
2-4

1=Fen Lisesi 2= Anadolu Lisesi 3= Meslek Lisesi 4= İmam Hatip Lisesi

Tablo 3’e göre öznel iyi oluş puanlarının okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülürken;
temel psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti, anne algısı ve baba algısı değişkenlerinin okul türüne göre
anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p<.05).
Tukey testi sonuçlarına göre bu anlamlı farkın temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasında ve anne
algısı düzeylerinde Fen Lisesi öğrencilerinin lehine olduğu anlaşılmaktadır. Tamhane’s T2 çoklu
karşılaştırma testi sonuçlarına göre anlamlı farkın aile aidiyetlerinde ve baba algısı düzeylerinde fen
lisesi öğrencilerinin lehine olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 4: Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Aile Aidiyeti, Öznel İyi Oluş, Anne Algısı ve Baba Algısı
Değişkenlerinin Anne Eğitim Durumuna Göre İncelenmesi
Temel Psikolojik
İhtiyaçlar
Ön
Aile Aidiyeti
Ön
Öznel İyi
Oluş
Ön
Anne Algısı
Ön
Baba Algısı
Ön

Gruplar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans

N
180
112
136
92
180
112
136
92
180
112
136
92
180
112
136
92
180
112
136
92

x̄
59.774
60.384
61.385
61.662
68.034
67.718
69.720
69.149
68.171
68.014
66.315
67.123
109.991
112.928
114.101
115.861
101.662
100.927
106.699
108.481

S.s
9.820
9.683
9.450
8.428
10.520
10.724
9.708
8.616
14.655
14.703
14.239
11.830
22.596
20.053
23.065
20.802
25.289
26.212
25.148
23.790

F
1.169

p
.321

Anlamlı Fark
-

1.134

.335
-

0.527

.664
-

1.748

.156
-

2.562

.054
-

Tablo 4’e göre temel psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti, öznel iyi oluş, anne algısı ve baba algısı
değişkenlerinin anne eğitim durumuna göre farklılık göstermediği görülmüştür (p>.05).
Tablo 5: Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Aile Aidiyeti, Öznel İyi Oluş, Anne Algısı ve Baba Algısı
Değişkenlerinin Baba Eğitim Durumuna Göre İncelenmesi
Temel Psikolojik
İhtiyaçlar

Aile Aidiyeti

Gruplar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul

N
111
111
135
163
111
111

x̄
59.738
60.163
61.513
60.922
69.131
67.760

S.s
9.962
8.846
10.297
8.798
10.488
10.593

Lise
Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans ve Lisans

135
163
111
111
135
163
111
111
135
163
111
111
135
163

68.211
69.147
67.785
68.986
67.332
66.326
111.944
110.668
113.829
113.781
101.879
102.641
104.473
106.066

10.422
9.033
14.878
14.336
13.305
13.989
22.988
21.146
21.669
22.030
24.931
26.298
27.204
23.235

Ön
Öznel İyi
Oluş
Ön
Anne Algısı
Ön
Baba Algısı
Ön

F
0.859

p
.462

Anlamlı Fark
-

0.589

.622
-

0.809

.489
-

0.611

.608
-

0.743

.527
-

Tablo 5’e göre temel psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti, öznel iyi oluş, anne algısı ve baba algısı
değişkenlerinin baba eğitim durumuna göre farklılık göstermediği görülmüştür (p>.05).

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 6

Tablo 6: Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Aile Aidiyeti, Öznel İyi Oluş, Anne Algısı ve Baba Algısı
Değişkenlerinin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi

Temel Psikolojik
İhtiyaçlar

Aile Aidiyeti

Öznel İyi
Oluş

Anne Algısı

Baba Algısı

Gruplar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar

N
73
174
156
70
47
73
174
156
70
47
73
174
156
70
47
73
174
156
70
47
73
174
156
70
47

x̄
58.626
62.346
60.488
60.693
58.106
68.723
70.391
69.486
65.079
64.130
65.775
69.369
66.290
68.453
65.484
108.110
118.757
113.010
108.651
102.814
100.835
109.761
106.442
95.386
92.620

S.s
10.207
8.846
9.550
9.229
9.714
9.428
9.490
9.555
11.216
10.527
14.916
13.714
13.938
13.058
15.545
24.216
19.681
20.935
22.416
22.952
24.009
24.295
23.168
27.788
27.064

F
3.142

p
.014*

Anlamlı Fark
1-0
1-4

6.419

.000*

1.658

.159

1-3
1-4
2-3
2-4

7.459

.000*

7.679

.000*

1-0
1-3
1-4
2-4
1-3
1-4
2-3
2-4

*(p<.05)
0=Tek Çocuk Olanlar, 1=Bir Kardeşi Olanlar, 2=İki Kardeşi Olanlar, 3=Üç Kardeşi Olanlar, 4=Dört ve
Üzeri Kardeşi Olanlar
Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre öznel iyi oluşun kardeş sayısına göre anlamlı
düzeyde farklılaşmadığı (p>.05) görülürken temel psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti, anne algısı ve baba
algısı değişkenlerinin kardeş sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı
görülmüştür (p<.05).
Tukey çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeylerinde
bir kardeşi olan öğrencilerin lehine olduğu anlaşılmıştır.
Aile aidiyet düzeylerinin, anne ve baba algılarının bir kardeşi olan öğrenciler ile iki kardeşi olan
öğrencilerin lehine olduğu görülmüştür.
4. Sonuç
Araştırma sonuçlarına göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre öznel iyi oluş düzeyleri daha yüksek
iken; baba algılarının kız öğrencilere göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. Toplumdaki ataerkil yapı
düzeninde erkeklere ayrıcalıklı bir konumun tahsis edilmesi erkeklerin öznel iyi oluşunun daha
yüksek olmasını açıklamaktadır. Kızların baba algılarının ise erkeklere göre daha yüksek olması
ergenlik döneminde babaya rüştünü ispat etmeye çalışan erkek ergen ile baba arasında otorite ve
disiplin konularında çatışmalar yaşanması olarak yorumlanabilmektedir.
Temel psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti, anne algısı ve baba algısı değişkenleri okul türüne göre
farklılaşırken, öznel iyi oluşun okul türüne göre farklılaşmadığı görülmüş olup literatürde bu durumu
destekleyen çalışmalara rastlanmaktadır (Çevik, 2008; Demir Çelebi, 2014). Fen Lisesi öğrencilerinin
İmam Hatip Lisesi öğrencilerine göre anne algıları ve aile aidiyetleri daha yüksek iken Anadolu ve
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Fen Lisesi öğrencilerine göre psikolojik ihtiyaçlarını karşılama
düzeyleri daha düşüktür. Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin baba algıları Meslek Lisesi ve
İmam Hatip Lisesi öğrencilerine göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Ülkemiz koşulları düşünüldüğünde
Fen Lisesine yerleşmenin diğer okullara yerleşmekten daha fazla çaba gerektirdiği bilinen bir
durumdur. Ebeveynlerin çocukların eğitim hayatına başlamasından itibaren duygusal ve bilişsel
olarak destek sağlamaları gerekmektedir. Anne babalar tarafından okul yıllarının başlangıcından
itibaren sağlanan bu desteğin çocuklar tarafından ebeveynlerini daha iyi algılamalarına ve
bulundukları aileye aidiyet hissetmelerinde olumlu olarak katkı sağladığı düşünülmektedir. Literatür
incelendiğinde psikolojik ihtiyaçların okul türüne, bölüme ve mesleklere göre değiştiğini destekleyen
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çalışmalara rastlanmaktadır (Çelikkaleli, Gündoğdu ve Çapri, 2005; Kesici, Üre, Bozgeyikli ve Sünbül,
2003; Dilekmen, 1986; Hamurcu, 2011).
Temel psikolojik ihtiyaçlar, aile aidiyeti, öznel iyi oluş, anne algısı ve baba algısı düzeylerinin annebaba eğitim durumuna göre farklılaşmadığı görülmekte olup bu durumun ebeveynlerin okullardan
aldıkları eğitim ve diplomanın çocuklarına karşı olan ilgi, alaka ve davranışlarında değişiklik
yaratmadığı görülmektedir. Literatür incelendiğinde Yiğit (2012)’in çalışmasının da bu bulguları
desteklediği görülmüştür.
Öznel iyi oluş kardeş sayısına göre farklılaşmamakta iken aile aidiyeti, anne-baba algısı ve temel
psikolojik ihtiyaçların kardeş sayısına göre farklılaştığı gözlenmiştir. Bir kardeşi olan öğrencilerin
psikolojik ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri, aile aidiyet düzeyleri, anne ve baba algıları hiç kardeşi
olmayan, üç ve üzeri kardeşi olan öğrencilere göre daha yüksek; üç ve üzeri kardeşi olanların iki
kardeşi olanlara göre aile aidiyetleri ve baba algılarının daha düşük olduğu görülmüştür. Çocuk
sayısının artması ile beraber ebeveynler tarafından gösterilen zaman, sabır ve ilginin çocuklar
arasında paylaşılma zorunluluğunu beraberinde getirmesi (Şencan, 2009) ortaya çıkan araştırma
sonuçlarını desteklemektedir.
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"THE STORY OF A PUDDING" CHILDREN'S BOOK OF THE
INVESTIGATION IN TERMS OF CHILDREN'S EDUCATION OF
THE CONTENTS OF THE MESSAGES
Bilge Bağcı Ayrancı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, bilge.ayranci@adu.edu.tr
Abstract
Children's literature in terms of Turkish Education products of language skills is essential in the
development of the resource. Turkish is a skill lesson because of reading, listening, writing and
speaking skills in the development of course material needs to be text. Text selection in terms of both
formal as well as the text in the content is expected to accommodate many different criteria. The type
of the text within the text in the selection met vocabulary, it is important that the messages of the text.
View the message within the educational ways and universal and national is expected to fit into the
culture. At the same time, the content must be able to attract the attention of the child. Research
using the method of qualitative research. In this study, Şebnem İşigüzel’s first edition of the collection
of Can Publications by 2017 published a children's book called the Story of Pudding from the
document analysis technology posts in the context of studied by researcher. The content of the
messages can be evaluated the children's literature field on behalf of literature is scanned. Research
assistant to associate findings, results, and not just in terms of this book recommendations for
children have drawn attention to the points to be considered in all covers children's books.
Key Words: Children's literature, Turkish education, book review.
“BİR

PUDİNG HİKAYESİ” İSİMLİ ÇOCUK KİTABININ
İÇERİĞİNİN ÇOCUK EĞİTİMİNE DAİR İÇERDİĞİ MESAJLAR
YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
ÖZET
Çocuk edebiyatı ürünleri Türkçe eğitimi açısından temel dil becerilerinin geliştirilmesinde temel
kaynaktır. Türkçe bir beceri dersi olmasından dolayı okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerisinin
geliştirilmesinde ders materyali olarak metinlere ihtiyaç duyar. Metin seçiminde metnin hem şekilsel
hem de içerik yönünden pek çok kritere uyması beklenir. Metin seçiminde metnün türü, metnin
içerisinde bulunan kelime hazinesi, metnin verdiği mesajlar önemlidir. Metin içerisindeki mesajların
eğitimsel bakımdan hem evrensel hem de ulusal kültüre uyması beklenir. Aynı zamanda içerik
çocuğun dikkatini çekecek nitelikte olmalıdır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak
şekillenmiştir. Bu araştırmada Şebnem İşigüzel’in yazdığı birinci baskısı Can Sanat Yayınları
tarafından 2017’de yayınlanmış olan Bir Puding Hikayesi isimli çocuk kitabı içeriğindeki mesajlar
yönünden doküman analizi tekniği ile araştırmacı tarafından incelenmiştir. İçerikteki mesajların
değerlendirilebilmesi adına çocuk edebiyatına dair alan literatürü taranmıştır. Araştırmanın bulguları,
sonuçları ve önerileri sadece bu kitap açısından değil çocuk edebiyatı ürünlerinde dikkat edilmesi
gereken noktalara dikkat çektiği için tüm çocuk kitaplarını kapsar niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Türkçe eğitimi, kitap inceleme.
1. Giriş
Günümüzde bilgi ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber eğitimde kullanılan araç gereç ve
yöntemler de farklılık göstermektedir. Kitaplar tüm gelişmelere rağmen basılı eğitim araçlarının
başında gelmektedir. Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi, kitap okuma alışkanlığı edinmiş bireyler
yetiştirme ile doğru orantılı olarak kabul görmektedir. Bu sebeple, çocukların eğitiminde ders kitapları
yanında “çocuk edebiyatı” eserlerinden de yararlanmak önemli bir yer tutmaktadır (Gönen, Katrancı,
Uygun ve Uçuş, 2011).
Çocuk edebiyatı eserlerinin edebî değeri olan, çocuğun dünyasına girebilen, ilgisini çeken, severek
okuduğu eserler olarak değerlendirilmesi mümkündür (Temizyürek, 2003).

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 10

Çocuk edebiyatı, çocukların ve gençlerin akıl ve beden gelişimlerine uygun bir şekilde onların iç
dünyasına yönelebilen, sıradanlıktan ve basitlikten uzak olan onların “anlama-kavrama-yorumlama”
becerilerine seslenen, onları eğlendiren, eğiten, ürünlerin tamamıdır (Yağcı, 2007: 63).
Çocuğun dünyasında güzele ve iyiye karşı olumlu davranışlar geliştiren, hayal dünyasını
zenginleştiren, ana dilinin tadını hissettiren eserler çocuk edebiyatı kapsamında değerlendirilir. Türk
edebiyatında çocuk edebiyatı alanındaki ilk çalışmalar Tanzimat’tan sonra görülmektedir (Özcan,
2008).
Çocuk edebiyatının okuma gelişiminde yeterince etkili olabilmesi için şu hususların dikkate alınması
gerekir:
1. Öğretmenler muhataplarının özelliklerini ve ihtiyaçlarını yeterince bilirse, eğitim ortamını da ona
göre düzenler. Buna bağlı olarak seviyeye uygun metinlerin, iyi resimlenmiş kitapların, çocukların
okuma gelişimlerini desteklediği göz önünde bulundurulmalıdır.
2. Okuma gelişimine yönelik öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanması önemlidir.
3. Öğretmenler ders yılı başında yıllık planlarında kullanacakları okuma parçalarını, yaş grupları,
okuma ve anlama düzeyleri dikkate alınarak sıralamalıdırlar.
4. Öğretmenler, metin seçiminden başlamak üzere, bunların sınıf içerisinde uygulanma ve
değerlendirme aşamasını çok iyi planlamalılar.
5. Sosyal yapısalcılık kuramına göre, öğrenme ve öğretme işlemine ortak olan tüm öğrenci ve
öğretmenlerin birbiri ile olan iletişimi ve işbirliği esastır, bunun için çocuk edebiyatı ürünleri
işlenirken sosyal yapılsalcılık kuramı göz önünde bulundurulmalıdır (Aytaş, 2003).
Çocuk edebiyatı sahasında kullanılacak dilin çocukta millî dil bilinci oluşturması gerektiği
unutulmamalıdır. Böylece kültürel değerlerin toplum hayatında yaşamasına ve nesilden nesle
aktarılmasına imkân sağlanır. Çocuk edebiyatı içerisinde değerlendirilen eserlerin meydana
getirilmesinde her şeyden önce “hedef kitleye görelik ilkesi” ile hareket edilmelidir. Çocuğun gelişim
evrelerini dikkate almak kadar psiko-sosyal gelişimini de olumsuz yönde etkilememek gerekir
(Temizyürek, 2003).
Çocuk edebiyatı ürünlerinin amaçlı bir şekilde beslediği söz varlığı, günlük hayattan da kopuk
değildir. Örgün eğitim sürecinde çocuk edebiyatı ürünlerinin amaçlı-planlı katkısı, kişinin sosyal
çevresi ile bağlantısına da etkide ve katkıda bulunmak suretiyle günlük iletişimini sağlarken, söz
varlığına da olumlu yönde aktarımlar yapabilecektir (Baş, 2010).
Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında sorumluluk sahibi olan yazarlar;•
Çocuğun anlayabileceği bir
dil/ üslup kullanmalı,• Edebi ve sanatsal değer taşıyan metinlerin kurgusunda tutarlılık sağlamalı,•
Çocuk ve gençlerin bakış açılarını olabilecek en yüksek değerde yakalamalı,•
Ideolojik
yaklaşımlardan kaçınmalı ve sansür ya da otosansüre saplanmamalı,•
Anlatılanlarda dinsel dogma
ve cinsiyet ayrımcılığı taşıyan eğilimler doğrultusunda bir güdümleme olmamalı,•
Yazılanlar/
anlatılanlar ile eleştirel düşünme yetisini, empati duygusunu ve hayal gücünü geliştirebilmeli, •
Çocuk ve gençlerin kişiliğini baskı altına almadan, sorunlara bulunan değişik çözüm yollarını ve
göreceliğini onlara öğretmeyi, yeniyi araştırmak üzere onları geliştirmeyi amaçlamalı (Yağcı, 2007: 68).
Çocuk edebiyatının ve ürünlerinin amacı, önemi ve niteliği maddeler hâlinde şu şekilde sıralanabilir:
Amacı;
1. Bilgilendirme,
2. Zevk verme,
3. Çocuğa yaşamı tanıtma,
4. Kendine güven duygusunu geliştirme,
5. Başarma isteği uyandırma,
6. İnsana ve çevreye karşı duyarlı olma bilincini kazandırma,
7. Çocuğu sosyalleştirme,
8. Öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirme
9. Farklı alanlara ve kavramlara karşı ilgi uyandırma,
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10. Güzellik ve estetik gibi duyuşsal ihtiyaçları karşılama,
11. Çocukta dil gelişimini sağlama,
12. Çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlama,
13. Hayal gücünü, yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirme,
14. Kişilik gelişimine olumlu katkılarda bulunma,
15. Kitabı sevdirmek, kitabın vazgeçilmez bir eğlenme, öğrenme ve bilgilenme aracı olduğunu fark
ettirme,
16. Okul öncesinde dinlediğini anlama ve görselleri anlamlandırma; okul döneminde bunlara ek olarak
metin ve görsel okuryazarlığını geliştirme,
17. Düşündüklerini ve hissettiklerini yazı yoluyla anlatma isteği uyandırmadır.
Önemi;
1. Eğlendiricidir,
2. Çocuklara yaşama sevinci aşılar,
3. Çocuklara hayatı ve yakın çevrelerini tanıtır,
4. Çocuğun davranışlarını olumlu yönde geliştirir,
5. Yaratıcı etkinlikler için alt yapı hazırlar,
6. Dil gelişimine yardımcı olur,
7. Çocuğu, güzellik duygusunu geliştirecek estetik değerde edebî ürünlerle karşılaştırır.
Niteliği;
1. Eğitici olmalı,
2. Çocuğun bilişsel ve duyuşsal düzeyine uygun olmalı,
3. Değişik yaş gruplarındaki çocukları ilgi duydukları konulara yönlendirmeli,
4. Çocuğu araştırmaya ve incelemeye yöneltmeli,
5. Çocukta duygu ve algıların gelişmesine zemin hazırlamalı,
6. Yaşama sevincini ve iyimserliği işlemeli ama günün gerçeklerini de yansıtmalı,
7. Çocuğu içinde doğup büyüdüğü toplumun kültür ve bilgi birikiminden haberdar etmeli,
8. Yetişkinlerin zihinsel ve duygusal deneyimlerinden yararlandırmalıdır (Karatay, 2007: 466-467).
2. Yöntem
Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak şekillenmiştir. Bu araştırmada Şebnem İşigüzel’in
yazdığı ve İpek Konak’ın resimlediği birinci baskısı Can Sanat Yayınları tarafından 2017’de
yayınlanmış olan Bir Puding Hikayesi isimli çocuk kitabı içeriğindeki mesajlar yönünden doküman
analizi tekniği ile araştırmacı tarafından incelenmiştir. İçerikteki mesajların değerlendirilebilmesi
adına çocuk edebiyatına dair alan literatürü taranmıştır. Araştırma kapsamında Bir Puding Hikayesi
kitabının ismi BPH olarak verilmiş sayfa numaraları parantez içerisinde gösterilmiştir.
3. Bulgular ve Yorum
BPH (s.7): “Servisten indim. Servis arkadaşlarıma el salladım.” İfadesi arkadaşlık mesajı verdiği için
içerik yönünden çocuk edebiyatı mesajı açısından uygundur.
BPH (s.8): “Öyle ayıplar gibi bakmayın! Sadece ben değil, herkes ondan bu isimle söz ediyor. Görseniz
siz de ona bu ismi takardınız. Anneniz , “isim takmak ayıptır” diye sizi uyarsa bile ona bu ismi
takardınız.” ifadesi lakap kullanmanın hoş olmadığı mesajıyla çocuk edebiyatı açısından uygun bir
mesaj ifadesidir.
BPH (s.8): “Çünkü Bay Bukalemun, sürekli ortama göre renk değiştiren bir takım elbise giyer… Bu
elbisenin kumaşı, aslında kendi buluşuymuş. Ancak kötü kalpli kuzenleri yıllar önce bu buluşu ondan
çalmış ve bu kumaşı üreten bir fabrika açmış. Bay Bukalemun itiraz etmiş, buluşun kendisine ait
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olduğunu söylemiş, fabrikanın kapısında ağlamış, bağırmış, ama sesini kimseye duyuramamış.
Nedendir bilinmez, iyi midir kötü müdür hiç bilinmez, kimse bu fabrikanın renk değiştiren
kumaşlarından almamış.” İfadesi araştırma ve buluş merakı uyandırdığından ve kötülüğün cezasız
kalmayacağı mesajı içerdiğinden çocuk edebiyatı bakımından uygundur.
BPH (s.10): “İşte şimdi de asansör kapısının rengini alan takım elbisesiyle karşımda.” İfadesi çocuğun
hayal gücüne hitap ettiği için çocuk edebiyatı mesajı olarak uygundur.
BPH (s.10): “ Çocuklar bir başına asansöre binemez, dedi Bay Bukalemun. “Tehlikeli”… “Yanında bir
büyük varsa, binebilirsin”.” İfadesi çocuğa verdiği örtük mesaj bakımından çocuk edebiyatı mesajı
olarak uygundur.
BPH (s.10): “Köpeği Kuçu havladı…Kuçu’nun başını okşadı ve ona cebinden çıkardığı köpek
bisküvilerinden verdi.” İfadesi hayvan sevgisine değindiği için çocuk edebiyatı mesajı olarak uygundur.
BPH (s.11): “Umarım hayvanlar hakkında bir şeyler biliyorsunuzdur. Hayır, köpekler hakkında değil,
bukalemunlar hakkında. Daha doğrusu Bay Bukalemun’a neden Bay Bukalemun adını taktığım
konusunda umarım bir fikriniz vardır. Söylemeyi unutmuş olabilirim, ama bukalemunların
bulundukları ortama göre renk değiştirdiğini biliyorsunuz değil mi?” ifadesi çocuğun merakını
gidermek, onu bilgilendirmek bakımlarından çocuk edebiyatı mesajı için uygundur.
BPH (s. 11): “ ‘Evladım, dedi bana, Bay Bukalemun ‘dilini mi yuttun?’ O sırada asansör evimizin
bulunduğu kata gelmişti. ‘Teşekkür ederim’ dedim, yutmadığımı anlasın diye dilimi tıpkı sevimli
köpekçiğin dili gibi göstermeye gayret ederek.” İfadesi mizahi öge içermesi bakımından çocukların
hoşuna gidecektir, bu bakımdan çocuk edebiyatı mesajı olarak kullanılabilir.
BPH (s. 12): “Boynuma astığım anahtarla evimizin kapısını açtım. Bunu öyle sessiz, öyle ustalıkla ve
çaktırmadan yapmıştım ki, köpeğine laf anlatan komşumuz kapının içeriden birisi tarafından
açıldığını düşünmüş olmalıydı. Doğrusu babamdan öğrendiğim sihirbazlık numaraları epey işime
yarıyordu. İyi bir sihirbaz olmak için en önemli kural, ellerin müthiş hızlı olmasıdır!” İfadesi
öğrenilenlerin mutlaka bir gün işe yarayacağı mesajını verdiği için ve sihirbazlıkla ilgili çocuğa
açıklamalar yapıp merak uyandırdığı için çocuk edebiyatı mesajı bakımından uygundur.
BPH(s. 13): “Bu arada, Bay Bukalemun asansörden çıkmış, elbisesi merdiven boşluğunun boyalı
olduğu kahverengini almıştı. Bu haliyle üstüne çamur sıçramış birisine benziyordu! Komikti. Güldüm.
Söylene söylene asansörü çalıştırıp gidişini seyrettim. Haklıydı. Annemin ona teşekkür etmesi
gerekirdi.” İfadesi çocuğun ilgisini çeken mizahi öge içermesi bakımından ve yapılan iyiliğe karşı
teşekkür edilmesi gerektiğini belirtmesi bakımından çocuk edebiyatı mesajı olarak uygundur.
BPH (s.14): “Ben anne sesini taklit ederken dudaklarımı kıpırdatmamayı başarabiliyorum. Yani
karnımdan konuşmayı. Bunun özel bir adı var. Bilmem hiç duydunuz mu: Vantrilok. Hayır, vantilatör
değil! VANTRİLOK” İfadesi mizahi öge içermesi, çocukta kelimeler arası çağrışım yaptırması
bakımından ve çocuğa yeni kelime kazandırması bakımından çocuk edebiyatı mesajı olarak
uygundur.”
BPH (s. 15): “Bu yaşta bir çocuğun anne ve babasıyla yaşaması gerekir, doğru. Ama ben o şanslı
çocuklardan değilim. Kiminizin “Aslında ne kadar şanslısın, bir bilsen…” dediğini de duyar gibiyim.
Bilmiyorum, belki ben o şanslı çocuklardanım. Neyse… Benim annem babam yok.” İfadesi anne ve
babasıyla yaşamak fikrini bir bakımdan şans olarak değerlendirirken diğer bakımdan şans olarak da
değerlendirmeyerek ve bu fikri açıkta bırakarak üstelik o şekilde yaşamanın da mümkünlüğünü
vurgulaması bakımından çocuk edebiyatı mesajı için uygun değildir.
BPH (s.17): “Akrabalarım da beni yanlarına almak istemediler.” İfadesi de kültürümüz bakımdan
kabul edilemez bir durumun bunun sebeplerini açıklayarak (halanın titizliği, amcanın dağınıklığı vb.)
normalleştirildiği ifadelerle desteklenmesi bakımından çocuk edebiyatı mesajları bakımından uygun
değildir. Aynı durumun s. 19’da “ ‘Tek başına yaşayabilirim’ diye geveleyince ben, hepsi pek sevindiler.
Benim bu kararım kulaktan kulağa yayıldı. İçlerinden biri bile ‘İyi ama, annesiz babasız…nasıl?’ diye
sormadı. Annesiz babasız yaşanabilirliği destekleyen diğer bir ifade s. 19’da “Her birinin küçük bir
miktar parayı düzenli olarak hesabıma yatırması, ihtiyaçlarım için yeterli olacaktı. Bu hesaplamayı da
ben yaptım. Matematiğim her zaman iyi olmuştur. İtiraf edeyim, bunun çok faydasını gördüm.”
İfadesidir ancak bu ifadenin devamında yine bilginin faydalılığı mesajının verilmesi yerindedir.
BPH (s. 20-22): “Çektiğim parayla önce bir yemek kitabı aldım. Karnımı doyurmam lazımdı, öyle değil
mi? Yemek yapmayı öğrenene kadar da aç kalmamam. Bu yüzden, evi çikolata ve pastalarla
doldurdum. Yemek yapmayı öğrenmek zor oldu. Özellikle soğan doğramak. Parmaklarımın ucunda
küçük küçük kesikler belirdi. Böyle zamanlarda anne ve babamın hayali ortaya çıkar, ‘Dikkatli ol’
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derlerdi bana. Hatta kimi zaman, annem usulca tutardı elimden. Soğanları, ekmeği birlikte keserdik.
Ama herşeyin bir çaresi var, öyle değil mi? Dilimlenmiş ekmek almaya başladım. Yemeklere soğan
koymayıverdim. Yemek yapmayı öğrenene kadar da pasta, çikolata yemekten bir dişimi çürüttüm.
Yatmadan önce ‘Hadi ama dişlerini fırçala’diyen bir annem ve babam yoktu çünkü.” İfadesi anne ve
babaya özlem içermekle beraber yalnız yaşanabileceğine dair vurgu da içeriyor. Sağlıklı beslenmenin
önemine de dikkat çekerek diş çürümesine yer veriyor.
BPH (s. 23): “ Dişçiye tek başıma gittim. ‘Bu ne cesaret’ diyen dişçi, dişimi çektikten sonra bana şeker
verdi. Ben de şeker yalaya yalaya küçük evimizin yolunu tuttum.” İfadesi diş hekiminden korkmanın
gereksizliğini vurgulasa da diş hekiminin şekerle ödüllendirmesi mesajı çelişkiye düşürmektedir.
BPH (s. 25): “ Evimiz o kadar küçüktü ki, kollarımı yukarı kaldırsam, ayaklarım yerde, ellerim tavanda
olduğundan aynı anda hem yerde hem de tavanda yürümeyi becerebiliyordum.” İfadesi çocuğun
hayalgücünü zenginleştirici ifadelere kitaptaki örneklerden sadece biridir. Kitap mizahi ögeler ve
hayalgücünün zenginleştirilmesi bakımından son derece faydalı bulunmuştur.
BPH (s.25-26): “Ne var yani! Annesiz babasız yaşayabiliyorsam, bir karavanı da kullanabilirim
herhalde! Bunu yaparken, takma bir bıyık ve gözlük iş görür müydü acaba? Ya da bir şapka ve anne
kılığı… Ama ya trafik polisi, anne ya da babama ait sürücü belgesini gördükten sonra, ‘Hanımefendi…
ya da beyefendi, lütfen aracınızdan iner misiniz?’ Derse? Ben de ona ‘ Kusura bakmayın, fazla süt
içmediğim için boyum biraz kısa’ diyebilir miydim? Ya da bu boy sorununu babamın kimi
gösterilerinde kullandığı takma değnek bacaklarla çözebilir miydim?” İfadesi çocuğun hayal gücünü
geliştiren ifadeler içermesi ve süt içmenin önemine değinmesi bakımından uygun olsa dahi çocuğun
karavanı bile kullanabileceğini vurgulaması bakımından yanlıştır.
BPH (s. 28): “Şimdi kapıyı açmam lazım. Mutlaka ‘Kim o?’ diye sormam gerekiyor ve bunu yaparken
kendi sesimi kullanmaya dikkat etmeliyim! Evet, aldığım cevapla yetinmeyip kapı dürbününden de
bakacağım. Ama bazen, kapıyı yarım açıp, takılı zincirin ardından geleni kontrol etmem gerekebiliyor.
O yüzden kapıya bakarken kendi sesimi kullanmam önemli.” İfadesi evde yalnızken alınabilecek
güvenlik tedbirlerini çocuğa mesaj olarak vermesi bakımından doğrudur.
BPH (s. 28): “Keşke bir dev olsaydım. Kapıyı korkusuzca açardım. Ama o zaman Bay Bukalemun’un
köpeği Kuçu çok korkardı.” İfadesi çocuğa hayvan sevgisi aşılaması bakımından çocuk edebiyatı
mesajı olarak uygundur.
BPH (s. 29): “Annesiz babasız yaşayabilmek için kolay yalan söylemeniz gerekir.” İfadesi çocuk gelişimi
açısından son derece yanlış bir mesajdır.
BPH (s. 35): “ Ben de pudingimi afiyetle kaşıklamaya başladım. Evet biraz yanmıştı. Ama olsun, yanık
yerleri de bisküvi gibiydi.” İfadesi çocuğa yanık yerlerin yenmemesi gerektiği mesajının zıddını verdiği
için çocuk edebiyatı mesajı bakımından uygun değildir.
BPH kitabının genelinde Bay Bukalemun eve girip çıkmaktadır. Tanımadığı insanları komşusu dahi
olsa anne ve babası yokken eve alabileceği mesajını alan bir çocuk bakımından bu mesaj son derece
tehlikelidir.
BPH (s. 36): “Salondaki iki koltuktan birine oturdu. Sümüklüböcek desenli kumaşla kaplı olana! Ben
pastalarımızı getirdiğimde, yakasındaki sümüklüböceği silkelemeye çalışıyordu. Bakışlarımı görünce,
üzerindeki giysinin kumaşının renk ve desen değiştirdiğini hatırladı.” İfadesi mizahi öge olarak çocuk
edebiyatı için uygundur.
BPH (s. 37): “ Biliyor musun çocuğum, ben eskiden dedektiftim,” dedi ne alakası varsa… “Dedektif ne,
biliyor musun?” Diye sordu hemen arkasından… “Suçluların izini süren ve onları yakalayan kişi.”
İfadesi çocukta yeni bir kelime öğrenmesine araç olması bakımından çocuk edebiyatı için uygundur.
BPH (s. 38) : “Bay Bukalemun beni kulağımdan yakaladı.” İfadesi şiddet ögesi içermesi bakımından
çocuk edebiyatı açısından uygun değildir.
BPH (s. 40): “ ‘Çünkü ben de senin gibi annesiz ve babasız yaşadım. Ama bir gün elimden bir kaza
çıktı ve evi yaktım. Matematiğe tek başıma çalışamadığım için sınıfta kaldım. Başım türlü türlü derde
girdi. Ben sana yardım etmek istiyorum. Çünkü yeri geldiğinde, arkadaşlarımız ailemizin yerine
geçebilir.” İfadesi arkadaşlığın önemini vurgulamakta ve anne ve babanın önemini anlatmaktadır. Bu
bakımdan çocuk edebiyatı mesajı için uygundur.
BPH(s. 40): “O bana her akşam güzel yemekler pişirip getirdi, ben de ona kitap okudum. O bana elinde
kalan son, değerli, renk değiştiren kumaştan bir palto dikti, ben de her sabah Kuçu’yu gezdirdim.”
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Gibi ifadeler karşılıksız iyiliğin olmayacağı mesajını içerdiğinden çocuk edebiyatı bakımından uygun
değildir.
BPH ( s. 41): “ ‘Yakayı ele verdiğin akşam, Bay Bukalemun’un senin için olduğunu söylediği pakette ne
vardı?’... Hikayelerimi yazabilmem için bir defter!” İfadesi yazı yazmaya teşvik etmesi bakımından
çocuk edebiyatı için uygundur.
BPH (s.44): “Yazmak ve okumak aslında ne kadar eğlenceliymiş.” İfadesi çocuğu yazmaya ve okumaya
teşvik etmesi bakımından çocuk edebiyatı mesajı bakımından uygundur.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
BPH’de çocuğun yalnız yaşaması, akrabalarından çok az destek görmesi, yabancıyı eve alması, yalan
söylemesi gibi ifadeler çocuk edebiyatında olmaması gereken mesajlar olsa da aynı kitap içerisinde
bulunan bilginin önemi, araştırma ve keşfin önemi, kendine güvenme, yazma ve okumanın zevkliliği
de çocuk edebiyatı içerisinde bulunması gereken mesajlardır. BPH’de kitap sonunda anlatılanların
çocuğun hayal gücünün ürünü solduğunu göstermesi çocukları hayal kurma yönünden teşvik
edebilir.
Çocuk edebiyatı eserlerinin mümkün olduğunca bu şekilde değerlendirmelerle ele alınması anne baba
ve öğretmenlerin kitap seçiminde onlara rehberlik edecektir. Alan yazında da bunun önemini
vurgulayan araştırmalara aşağıdaki örneklerde olduğu üzere yer verilmiştir:
Kuran ve Ersözlü (2009) araştırmalarının sonucunda araştırmacıların piyasadaki çocuk edebiyatı
ürünlerini incelemesi ve bu ürünlerdeki eksikleri, hataları, olumlu ve olumsuz yönleri bilimsel
ölçütlerle belirleyerek hem yazarlara hem öğretmenlere yardımcı olması gerektiğinden bahseder ki bu
araştırma da bu eksikliğin kapatılmasına yardımcı olacak niteliktedir.
Demircan (2006), TÜBİTAK gibi Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladıkları
çocuk kitaplarının da iç yapı ve dış yapı ölçütleri doğrultusunda incelenmesi gerektiği görüşündedir.
Bu bakımdan da araştırma alana katkı sağlayıcı niteliktedir.
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Abstract
International academic literature emphasizes that a person keeps on developing in his or her
psychosocial stages. These developmental stages have different characteristics like physiological and
psychological. Adolescence is one of these developmental stages and adolescence is a period of
heightened "storm and stress" is reconsidered in light of contemporary research. Adolescence is a
maturation period of sexual and psychosocial. Persons obtains their autonomy, identity development
and social harmony during adolescence period. Developmental tasks that remain for adolescence also
leads to a changing in variability and balance in the family processes. Besides, parents realizes the
idea that their children are growing up. Parents apply many different parenting behaviour during the
growth process of their children. One of these behaviours is psychological control. Psychological
control, that perceived by adolescent which is applied by parents, affects adolescent’s many
behaviours. The main purpose of the present study was to investigate the relationships between
perceived psychological control, self-regulation and academic motivation for adolescent persons.
Personal information form for demographics variables, Psychological Control Scale, Perceived SelfRegulation Scale and Academic Motivation Scale were used for collecting data. A total of 780
adolescents participated in this study. Participants are student from 8 different high school in Aydın.
As a result of the study we found that female students' self-regulation skills higher than male
students. Perceived psychological control was found to be lower in the families living separately.
Perceived psychological control, self-regulation and academic motivation has no differ according to the
parents' educational status.
Key Words: perceived psychological control, perceived self regulation , academic motivation.

ERGENLERİN AİLELERİNDEN ALGILADIKLARI PSİKOLOJİK
KONTROL, ALGILANAN ÖZ DÜZENLEME VE AKADEMİK
MOTİVASYONLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKEN
ANALİZLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Özet
Bireyler, küçük yaşlardan başlayarak hayatları boyunca farklı gelişim dönemlerinden geçer. Bu
gelişim dönemleri birbirinden farklı fizyolojik, psikolojik özellikler taşır. Fırtınalı ve stresli bir dönem
olarak literatüre yansıyan ergenlik dönemi de bu gelişim dönemlerinden bir tanesidir. Ergenlik dönemi
cinsel, psikososyal olgunlaşma dönemi olmakla birlikte bireyin özerklik ve kimlik gelişimini sosyal
uyumunu kazanması gibi görevleri de içermektedir. Ergeni bekleyen gelişimsel görevler aile içi
süreçlerde de bir hareketliliğe ve dengelerin değişmeye başlamasına yol açar. Bunun yanı sıra
ebeveynlerin de çocuklarının büyüdüğü fikri ile karşı karşıya kalması süreçte güçlük yaşanmasına
sebep olabilmektedir. Çocuklarının büyüme sürecinde ebeveynler birçok farklı davranış kalıbı
kullanabilmektedir. Bu ebeveynlik davranışları arasında kontrol etmek de yer almaktadır. Özerklik
kazanmaya çalışan bireyin benliğini hedef alan aile davranışları arasında psikolojik kontrol de
bulunmaktadır. Ergenlerin aileleri tarafından kendilerine uyguladıklarını algıladıkları psikolojik
kontrol onların birçok davranışına etki etmektedir. Bireyler doğdukları andan beri bir genetik miras ile
gelirler ve belli davranış kalıpları öğrenirler. Deneyimlerine göre kendilerindeki var olan eğitim
süreçlerini kendine uygun şekillendirebilmesini temele alan öz düzenleme becerileri ve onların
harekete geçmesinde itici güç olan akademik motivasyonları bir birey olma yolunda önemli roller
üstlenmektedir. Ergenlik döneminde sürekli kontrole maruz kalan bir bireyde farklı akademik
motivasyon türü, daha serbest ve demokratik ortamda, özerk gelişmiş bireylerde daha farklı akademik
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motivasyon alt boyutları ön planda çıkabilmektedir. Bu çalışmada ergenlik dönemindeki öğrencilerin,
ailelerinden algıladıkları psikolojik kontrol ile öz düzenleme becerileri ve akademik motivasyonları
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Aydın İli, Efeler Merkez ilçesinde örgün
eğitim kurumlarına devam eden farklı okul türlerinden lise birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bir
örneklem ile gerçekleştirilmiştir. Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi verilerine göre
araştırmanın yapıldığı ilçedeki akademik olarak en yüksek ve en düşük Anadolu lisesi, Fen Lisesi,
Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler, İmam Hatip ve Teknik Lisesi türlerinde 8 okuldan 780 öğrenciden veri
toplanmıştır. Öğrencilerden aile eğitim ve yaşam durumlarını, barınmayı kimin yanında sağladıklarını,
kardeş sayı ve sıralarını, aile eğitim durumlarını içeren kişisel bilgi formu, algılanan psikolojik kontrol
ölçeği, öz düzenleme becerileri ölçeği ve akademik motivasyon ölçeği aracılığıyla veriler toplanmıştır.
Çalışmanın sonucunda, kız öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin erkek öğrencilerden daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Algılanan psikolojik kontrol ortalaması, ayrı yaşayan ailelerde daha düşük
bulunmuştur. Algılanan psikolojik kontrol, özdüzenleme ve akademik motivasyon ebeveynin eğitim
durumuna göre farklılaşmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anneden Algılanan Psikolojik Kontrol, Babadan Algılanan Psikolojik Kontrol,
Psikolojik Kontrol, Öz Düzenleme, Akademik Motivasyon.

1. Giriş
Büyümek ve gelişmek insan doğasının bir parçasıdır. Dünyaya gelen her birey, yaşamını sürdürürken
her geçen yıl pek çok farklı bilgi ve davranış kazanmaktadır. Erikson’un psiko sosyal gelişim kuramına
göre, birey doğduğu andan itibaren geçen tüm zamanlarda farklı dönemler yaşar ve her birinde,
bireyin kazanması gereken farklı davranışlar gündeme gelir. Bu davranışlar birbirine zıt iki uçtadır ve
o dönemde bireyin yaşadıklarına göre iki uçtan biri kazanılmakta, sağlanmayan kazanım ise bir bütün
olarak gelişimi olumsuz etkilemektedir. Bu dönemlerden biri olan ergenlik dönemi ise bireyler
kimliklerini kazanma sürecini yaşarlar. Bu süreçte kazanılması gereken pek çok davranış olmakla
birlikte Dereboy’a göre ergenlik döneminde kazanılması gerekenler davranışlardan biri de özerklik ve
irade duygusudur (Akt. Arslan,2008). Ergenlik dönemi kişilik gelişiminin en önemli yapıtaşlarındadır.
Bu doğrultuda bireyin ergenlik dönemini yaşarken, içinde bulunduğu sosyal çevre çok önemlidir.
Sosyal çevre, onların kişiliğine ve yaşamlarındaki birçok önemli tutum ve davranışa etki etmektedir
(Koç, 2004).
Barber ve Harmon’un tanımına göre psikolojik kontrol, ebeveynin kendi hedef ve
talepleri doğrultusunda ısrarcı ve otoriter olması, çocuğun ise kendi duygu ve düşüncelerini ifade
etmek yerine daha geri plana atmasına neden olan özerkliğine müdahale durumu olarak karşımıza
çıkmaktadır (Akt. Kurt, 2010). Bu nedenle; ergenlerin ailelerinden algıladıkları psikolojik kontrol,
ergenin özerkleşmesine de olumsuz etki edebilmektedir.
İnsanlar sürekli belli amaçlar edinir ve bunlara ulaşmak için farklı yollar izler. Bu yollarda insanların
isteklerine ilerlemesi konusunda en büyük destekçisi, onların motivasyonlarıdır. Gage ve Berliner’ın
tanımına göre motivasyon kavramı kişinin sıkıntı halinde bile ilerlemesine onu sevk eden itici güç
olarak tanımlanmaktır (Akt. Akpur, 2015). Adım adım yetişkinliğe giden ve geleceğine önemli ölçüde
etkiler bırakan sınav ve değerlendirmelere maruz kalan ergenin yaşamının büyük kısmını okul ve
akademik hayatı oluşturmaktadır. (Vallerand ve diğ., 1992)’e göre akademik motivasyon konusunda
bireyler farklı profiller çizebilmektedirler. Bir birey içsel motivasyon ile hedefine yönelirken bir diğeri
motivasyonsuzluk yaşayabilmektedir. Bunun yanı sıra; örneğin, içsel motivasyonu yüksek olan bir
birey içsel motive olabildiği gibi uyarım yaşamaya yönelik bir içsel motivasyon da geliştirmiş olabilir.
Dışsal motivasyon geliştirip bunu içe yansıtmış olan bir birey de olabilir. Akademik motivasyon,
öğrenmenin en temel taşlarından biri olduğu için bireylerin hangi motivasyon profilini çizdiği onların
gelecek yaşamlarına etki etmektedir. Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerindeki isteksizlikleri veya
onlara uygun olan öğrenme düzeninin kurulmamış olması eğitimde verimi ve başarıyı düşürmektedir
(Korkmaz ve Kaptan, 2002). Bireylerin öğretim materyal ya da ortamlarına adapte olabilmesi,
kendisini tanıyabilmesi amaçlarını tespit edip bu amaçlara yönelik olarak kendisini ve çalışma
süreçlerini ayarlayabilmesi literatürde öz düzenleme olarak tanımlanmaktadır (Çiltaş, 2011). Öz
düzenleme becerileri başarıya etki eden önemli bir araçtır. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcılara
tepkilerini, duygu düşüncelerini kapsayan bir süreçtir. Pintrich, 2000’in öz düzenlemeli öğrenme
modellerinde öz düzenleme becerisi temelinde akademik motivasyon tarafından etkilenmektedir. Bu
noktada bireylerin eğitim ortamına adapte olmaları öncelikle örgün eğitimden önce ailedeki eğitimle
başlamakla ve bu birey ergenlik dönemine geldiğinde akademik olarak zamanı kullanabilmesi, ders
çalışma becerileri, ödev ve benzeri okula ait sorumlulukları alabiliyor olması öz düzenleme ile ilgilidir.
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Bu çalışmada farklı okul türlerinde eğitim öğretime devam etmekte olan, ergenlik dönemindeki lise
birinci sınıf öğrencilerinin ailelerinden algıladıkları psikolojik kontrol ile öz düzenleme becerileri ve
akademik motivasyonlarının sosyo demografik değişkenlere göre analizi yapılmıştır.
1.1. Amaç
Çalışmanın amacı ergenlerin ailelerinden algıladıkları psikolojik kontrol, algılanan öz düzenleme
becerileri ve akademik motivasyonlarının demografik değişkenlere göre analiz edilmesidir.
1.2. Alt Problemler
Ergenlerin ailelerinden algıladıkları psikolojik kontrol, algılanan öz düzenleme ve akademik
motivasyonları;
a)cinsiyete,
b)okul türüne,
c)anne eğitim durumuna,
d)baba eğitim durumuna,
e)kardeş sayısına,
f)kardeş sırasına,
g)öğrencinin kiminle yaşadığına göre farklılık göstermekte midir?
2.

Yöntem

2.1. Araştırma Deseni
Aydın ili Efeler merkez ilçesinde öğrenim görmekte olan 9.sınıf öğrencilerinin ailelerinden algıladıkları
psikolojik kontrol, öz düzenleme becerileri ve akademik motivasyonlarının sosyodemografik
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konmasını amaçlayan bu çalışmada nicel
araştırma modellerinden tarama modeli biçiminde betimsel nitelikli çalışma kullanılmıştır. Tarama
araştırmalarında çalışmacıların amacı, araştırma konusundaki durumlar ile ilgili bir fotoğraf çekimi
gibi betimleme yapmaktır (Büyüköztürk, 2013).
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma için, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmış ve ilgili kurumların
idarecileri, rehber öğretmenleri ile birlikte araştırma uygulama süreci planlanmış ve veriler eğitim
öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini Aydın Yüksel
Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, Efeler Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Kız ve Erkek
İmam-Hatip Lisesi, Mimar Sinan Teknik ve Meslek Lisesi, Aydın Fen Lisesi, Aydın Sosyal Bilimler
Lisesi’nin birinci sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde
var olan tüm okul türlerinden bilgi alınması amacıyla her okul türünden bir okula ulaşma amacı ile
bu okullar tercih edilmiştir. Yalnızca Anadolu Lise türündeki okullardan iki tane seçilmiştir. Bu
uygulamanın sebebi şudur: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) yerleştirme
sonuçlarına göre, Aydın ilinde aynı türdeki okullar arasında en yüksek akademik başarı gösteren
öğrenciler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’ni; en düşük akademik başarıda olan öğrenciler Efeler
Anadolu Lisesini tercih etmektedir. Bu nedenle Anadolu Lisesi türünden iki okul örneklem seçimine
dahil edilmiştir. 720 öğrencinin katıldığı bu çalışmada, ölçekleri yanıltıcı ve özensiz olarak
işaretledikleri tespit edilen ve maddeleri boş bırakan öğrencilerin ölçeklerinin araştırmadan
çıkartılması ile veriler kalan 540 öğrenci ile elde edilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri Dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
Okul Türü
Sosyal Bilimler Lisesi
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
Teknik Meslek Lisesi

Sayı (N)
274
266
540

Yüzde(%)
50.7
49.3
100,00

33
44
56
122
224
61

6.1
8.1
10.4
22.6
41.5
11.3
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Aile Birlikteliği
Birlikte
Ayrı yaşıyor
Boşanmış
Kiminle Yaşadığı
Aile
Yurt
Diğer
Kardeş Sayısı
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört Kardeşi Olanlar
Beş ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Kardeş Sırası

490
13
37

90.7
2.4
6.9

434
96
10

80.4
17.8
1.9

48
246
153
45
24
24

8.9
45.6
28.3
8.3
4.4
4.4

İlk Çocuk

265

49,1

Küçük ve Orta Çocuk
Anne Eğitim Durumu
Okur yazar değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Baba Eğitim Durumu
Okur yazar değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans

275

50,9

24
147
94
129
33
113

4.4
27.2
17.4
23.9
6.1
20.9

15
105
92
123
42
163

28
19.4
17.0
22.8
7.8
30.2

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin %50.7’si kız %49.3’i erkektir. Araştırma katılımcılarının
tamamı farklı okul türlerindeki 9.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %6.1’i
Sosyal Bilimler Lisesi, %8.1’i Fen Lisesi, %10.4’ü Güzel Sanatlar Lisesi, %22.6’sı İmam Hatip Lisesi,
%41.5’i Anadolu Lisesi, %11.3’ü Meslek Lisesi öğrencisidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
ebeveynlerinin %90.7’si birlikte, %2.4’ü ayrı yaşayan, %6.9’u boşanmış ebeveynlerdir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %80.4’ü aileleri ile birlikte yaşamakta iken, %17.8’, okul
pansiyonunda kalmakta, %1.9’u ise birinci dereceden aile bireyleri ve okul pansiyonu dışında bakım
veren diğer kişiler ile yaşamaktadırlar. Araştırmaya katılan öğrencilerin %8.9’u tek çocuk iken
%45.6’sının bir kardeşi, %28.3’ünün iki kardeşi, %8.3’ünün üç kardeşi, %4.4’ünün dört kardeşi,
%4,4’ünün 5 ve üzeri kardeşi vardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %49.1’i doğum sırasına göre ilk
çocuk iken %50.9’u ortanca veya küçük çocuktur. Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin %4.4’ü
okur yazar değilken, %27.2’si ilkokul, %17.4’ü ortaokul, %23.9’u lise, %6.1’i ön lisans, %20.9’u lisans
mezunudur. Katılımcıların babaların ise %2.8’i okur yazar değil, %19.4’ü ilkokul, %17.0’ı ortaokul,
%22.8’i lise, %7.8’i ön lisans, %30.2’si lisans mezunudur.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri, sosyo demografik bilgiler almak amacıyla oluşturulmuş kişisel bilgi formu, Sayıl
ve Kındap (2010) tarafından geliştirilen anne ve baba için ayrı ayrı 16 madde içeren Algılanan
Psikolojik Kontrol Ölçeği, Arslan ve Gelişli (2015) tarafından hazırlanan 16 maddelik Algılanan Öz
Düzenleme Ölçeği, Yurt ve Bozer (2015) tarafından uyarlanan 28 soruluk Akademik Motivasyon Ölçeği
aracılığı ile toplanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 25 istatistiksel paket programı kullanılmıştır.
Veriler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskall-Wallis H test teknikleri
kullanılarak çözümlenmiştir.
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3. Bulgular
Tablo 2
Algılanan Psikolojik Kontrol, Algılanan Öz Düzenleme ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin
Cinsiyete Göre İncelenmesi
Değişkenler

Gruplar

S.S

t

p

Anneden Algılanan
Psikolojik Kontrol

Kız

274

1,639

0,419

0.763

.446

Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

266
274
266
274
266
274
266

1,613
1,546
1,573
3,668
3,520
4,403
4,340

0,939
0,409
0,389
0,637
0,717
0,921
1,144

-0.778

.437

2,545

.011*

0,703

.482

Babadan Algılanan
Psikolojik Kontrol
Algılanan Öz
Düzenleme
Akademik Motivasyon

N

x̄

*(p<0.05)
Tablo 2’ye göre anneden algılanan psikolojik kontrol, babadan algılanan psikolojik kontrol ve
akademik motivasyonun bağımsız örneklemler için yapılan t testi sonucunda cinsiyete göre anlamlı
düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür (p>0.05). Algılanan öz düzenleme ise cinsiyete göre istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (p<0.05). Anneden algılanan psikolojik kontrol kız
öğrencilerde(x=1,639), erkek öğrencilere göre(x=1,613) daha yüksek bulunmuştur. Babadan algılanan
psikolojik kontrol erkek öğrencilerde(x=1,573), kız öğrencilere göre(x=1,546) daha yüksek
bulunmuştur. Algılanan öz düzenleme becerile kız öğrencilerde(x=3,668) erkek öğrencilere
göre(x=3,520) daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 3
Algılanan Psikolojik Kontrol, Algılanan Öz düzenleme, ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin
Ebeveyn Birlikteliğine Göre İncelenmesi
Anneden Algılanan
Psikolojik Kontrol
Babadan Algılanan
Psikolojik Kontrol
Algılanan
Öz Düzenleme
Akademik Motivasyon

Gruplar
Birlikte
Ayrı Yaşıyor
Boşanmış
Birlikte
Ayrı Yaşıyor
Boşanmış
Birlikte
Ayrı Yaşıyor
Boşanmış
Birlikte
Ayrı Yaşıyor
Boşanmış

N
490
13
37
490
13
37
490
13
37
490
13
37

x̄
1,630
1,423
1,651
1,555
1,485
1,641
3,613
3,326
3,447
4,367
3,991
4,576

S.S
0,407
0,375
0,408
0,395
0,348
0,461
0,678
0,711
0,692
1,033
1,064
1,074

F
1,720

P
.180

1,016

.363

2,070

.127

1,597

.203

Algılanan psikolojik kontrol, algılanan öz düzenleme, ve akademik motivasyon değişkenleri ebeveyn
birlikteliğine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0.05).
Ortalamalara göre karşılaştırma yapıldığında anne - babadan algılanan psikolojik kontrol ve
akademik motivasyon değişkenlerinin ortalaması birlikte ve ayrı olan ailelere kıyasla boşanmış
ailelerde daha yüksektir. Algılanan öz düzenleme ise birlikte yaşayan ailelerde daha yüksek
bulunmuştur.
Tablo 4
Algılanan Psikolojik Kontrol, Algılanan Öz düzenleme, ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin Okul
Türüne Göre İncelenmesi
Anneden
Algılanan
Psikolojik
Kontrol

Babadan
Algılanan
Psikolojik
Kontrol

Gruplar
Sosyal Bilimler L.
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar L.
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Sosyal Bilimler L.
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar L.
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi

N
33
44
56
224
61
122
33
44
56
224
61
122

x̄
1,765
1,559
1,552
1,657
1,541
1,634
1,704
1,463
1,555
1,570
1,555
1,539

S.S
0,352
0,392
0,419
0,399
0,390
0,430
0,462
0,327
0,462
0,395
0,436
0,355

F

2,204

1,479

P

.053

.195

Anlamlı Fark

-

-
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Algılanan Öz
Düzenleme

Akademik
Motivasyon

Sosyal Bilimler L.
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar L.
Anadolu L.
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Sosyal Bilimler L.
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar L.
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi

33
44
56
224
61
122
33
44
56
224
61
122

3,505
3,555
3,460
3,627
3,507
3,681
4,310
4,071
4,451
4,333
4,433
4,503

0,668
0,677
0,649
0,644
0,777
0,710
0,825
1,001
1,022
0,992
1,181
1,099

1,277

.272

1,335

.248

-

Tablo 4’e göre anneden algılanan psikolojik kontrol, babadan algılanan psikolojik kontrol, algılanan öz
düzenleme ve akademik motivasyon okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır(p>0.05).
Anneden algılanan psikolojik kontrolün okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak
amacıyla(p=0.053) yapılan Kruskall Wallis testi sonucuna göre Sosyal Bilimler Lisesi’ne devam eden
öğrencilerin annelerinden algıladıkları psikolojik kontrol düzeyi diğer okul türlerine göre daha yüksek
bulunmuştur. Ortalama karşılaştırılması yapıldığında anneden algılanan psikolojik kontrolün en
düşük olduğu okul türü olarak Güzel Sanatlar Lisesi tespit edilmiştir.
Tablo 5
Algılanan Psikolojik Kontrol, Algılanan Öz düzenleme, ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin Anne
Eğitim Durumuna Göre İncelenmesi

Anneden Algılanan
Psikolojik Kontrol

Babadan Algılanan
Psikolojik Kontrol

Algılanan Öz Düzenleme

Akademik Motivasyon

Gruplar
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans

Değil

Değil

Değil

Değil

N
24
147
94
129
33
113
24
147
94
129
33
113
24
147
94
129
33
113
24
147
94
129
33
113

x̄
1,600
1,655
1,608
1,673
1,562
1,575
1,561
1,612
1,505
1,580
1,473
1,537
3,481
3,659
3,628
3,464
3,681
3,634
4,415
4,553
4,374
4,325
4,261
4,212

S.S
0,405
0,397
0,459
0,429
0,263
0,379
0,342
0,402
0,366
0,436
0,307
0,408
0,709
0,717
0,741
0,588
0,664
0,670
1,317
0,924
1,092
0,988
1,365
0,992

F
1,068

P
.377

Anlamlı Fark
-

1,324

.252
-

1,583

.163
-

1.587

.162
-

Tablo 5’e göre algılanan psikolojik kontrol, algılanan öz düzenleme, ve akademik motivasyon
değişkenleri anne eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır
(p>0.05).
Tablo 6
Algılanan Psikolojik Kontrol, Algılanan Öz düzenleme, ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin Baba
Eğitim Durumuna Göre İncelenmesi

Anneden Algılanan
Psikolojik Kontrol

Gruplar
Okur Yazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans

N
24
147
94
129
33
113

x̄
1,687
1,654
1,609
1,605
1,688
0,613

Ss
0,516
0,414
0,386
0,413
0,435
0,393

F
0,488

P
.785

Anlamlı Fark
-
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Babadan Algılanan
Psikolojik Kontrol

Algılanan Öz
Düzenleme

Akademik Motivasyon

Okur Yazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Okur Yazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Okur Yazar Değil
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans

24
147
94
129
33
113
24
147
94
129
33
113
24
147
94
129
33
113

1,629
1,610
1,583
1,509
1,576
1,541
0,371
3,631
3,568
3,536
3,555
3,632
4,554
4,536
4,376
4,486
4,353
4,167

0,298
0,421
0,387
0,410
0,375
0,396
0,361
0,709
0,754
0,666
0,581
0,680
1,099
1,020
1,148
1,009
1,072
0,964

0,974

.433
-

0,480

2,221

.791

.051

-

-

Tablo 6’ya göre algılanan psikolojik kontrol, algılanan öz düzenleme, ve akademik motivasyon
değişkenleri baba eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır
(p>0.05).
Tablo 7
Algılanan Öz düzenleme, ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi

Algılanan
Öz Düzenleme

Akademik
Motivasyon

Gruplar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Beş ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Beş ve Üzeri Kardeşi Olanlar

N
48
246
153
45
24
24
48
246
153
45
24
24

x̄
3,602
3,579
3,640
3,426
3,635
3,742
4,487
4,310
4,431
4,260
4,348
4,645

S.S
0,615
0,614
0,739
0,851
0,724
0,684
0,939
1,005
1,043
1,139
1,242
1,091

F
0,955

P
.445

Anlamlı Fark

-

0,835

.525
-

Tablo 7.1
Anneden Algılanan Psikolojik Kontrol, Babadan Algılanan Psikolojik Kontrol Puanlarının Kardeş Sayısı
Değişkenine Göre Karşılaştırılması İçin Yapılan Kruskall-Wallis H Testi

Anneden Algılanan
Psikolojik
Kontrol

Babadan Algılanan
Psikolojik
Kontrol

Gruplar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Beş ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Tek Çocuk
Bir Kardeşi Olanlar
İki Kardeşi Olanlar
Üç Kardeşi Olanlar
Dört ve Üzeri Kardeşi Olanlar
Beş ve Üzeri Kardeşi Olanlar

Tablo 7.1’e göre anne ve
farklılaşmamaktadır. (p>0.05).

babadan

algılanan

N
48
246
153
45
24
24
48
246
153
45
24
24

Sıra Ortalaması
1,558
1,646
1,633
1,569
1,710
1,545
1,442
1,564
1,573
1,554
1,677
1,550

psikolojik

kontrol,

Sd
5

X²
7,101

P
.213

5

10,726

.057

kardeş

sayısına

göre
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Tablo 8
Algılanan Psikolojik Kontrol, Algılanan Öz düzenleme, ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin Kardeş
Sırasına Göre İncelenmesi
Gruplar
Anneden Algılanan
Psikolojik Kontrol
Babadan Algılanan
Psikolojik Kontrol
Algılanan Öz Düzenleme
Akademik Motivasyon

İlk Çocuk
Orta veya
İlk Çocuk
Orta veya
İlk Çocuk
Orta veya
İlk Çocuk
Orta veya

Küçük Çocuk
Küçük Çocuk
Küçük Çocuk
Küçük Çocuk

N

x̄

S.S

F

P

265
275
265
275
265
275
265
275

1,651
1,602
1,542
1,576
3,612
3,578
4,410
4,336

0,416
0,397
0,393
0,405
0,655
0,706
1,050
1,023

0,445

.505

Anlamlı
Fark
-

1,294

.326

-

1,088

.297

-

0,138

.410

-

Tablo 8’e göre aileden algılanan psikolojik kontrol, algılanan öz düzenleme, ve akademik motivasyon
değişkenleri kardeş sırasına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (p>0.05).
Tablo 9
Algılanan Psikolojik Kontrol ve Akademik Motivasyon Değişkenlerinin Öğrencinin Kiminle Yaşadığına
Göre İncelenmesi

Anneden Algılanan Psikolojik Kontrol

Babadan Algılanan Psikolojik Kontrol

Akademik Motivasyon

Gruplar
Aile
Yurt
Diğer
Aile
Yurt
Diğer
Aile
Yurt
Diğer

N
434
96
10
434
96
10
434
96
10

x̄
1,626
1,642
1,489
1,557
1,575
1,500
4,366
4,407
4,303

S.S
0,399
0,425
0,547
0,398
0,402
0,467
1,034
1,058
0,982

F
0,635

P
.530

Anlamlı Fark
-

0,184

.832

-

1,273

.281

-

Tablo 9.1
Algılanan Öz Düzenleme Puanlarının Öğrencinin Kiminle Yaşadığı Değişkenine Göre Karşılaştırılması
İçin Yapılan Kruskall-Wallis H Testi
Algılanan
Öz Düzenleme

Gruplar
Aile
Yurt
Diğer

Tablo 9.1’e göre akademik
farklılaşmamaktadır (p>0.05).

N
434
96
10

öz

Sıra Ortalaması
3,603
3,593
3,256

düzenleme

puanları,

öğrencinin

Sd
2

kiminle

X²
3,715

P
.156

yaşadığına

göre

4. Sonuç
Araştırma sonuçlarına göre, kız öğrencilerin öz düzenlemeleri erkek öğrencilerden daha yüksek
bulunmuştur. Anneden algılanan psikolojik kontrolün kız öğrencilerde, babadan algılanan psikolojik
kontrol erkek öğrencilerde daha yüksek bulunması ve ilk bulgu olan kızlarda algılanan öz
düzenlemenin daha yüksek olması sonuçları ülkemizin kültürel yapısıyla açıklanabilir. Burada
kastedilen kültürel yapı, ailelerin çocuk yetiştirme stilleri ve çocuk yetiştirme sürecinde kültürel olarak
yerleşmiş düşüncelerin ailelerin çocuklarına olan davranışlarına etki etmesi olarak düşünülmektedir.
Ayrıca kız çocuklara küçük yaşlardan beri sorumluluğun ve bir şeyleri düzenleme konusunda verilen
görevlerin onların öz düzenlemelerine etki etmiş olabileceği düşünülmektedir.
Anne ve babadan algılanan psikolojik kontrol ortalamaları boşanmış ve birlikte olan aileler ile
kıyaslandığında resmi olarak boşanmasa da ayrı yaşayan ailelerde daha düşük bulunmuştur. Bu
durumun anne ve babanın boşanma sürecinde olması, tam bir düzen sağlanmamış olması gibi
sebeplerle açıklanabileceği düşünülmektedir.
Bireyin algılanan psikolojik kontrolü, öz düzenlemesi ve akademik motivasyonunun ebeveyn eğitim
durumuna göre farklılık göstermediği görülmüştür. Bu bulgudan hareketle, ülke geneli sınavlarda
haberlere konu olan aile eğitim seviyelerinden bağımsız olarak derece yapan öğrenciler olduğu
hatırlanmalıdır. Bu noktada bireyin akademik motivasyonu ve öz düzenlemesinin daha çok içsel
süreçler ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bireyin, ailesinden algıladığı psikolojik kontrolün yine ebeveyn
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eğitim durumuna göre değişmiyor oluşu, bireylerin çocuklarına yönelik süreçlerde kendi kariyer
yaşantılarından etkilenmediği sonucuna bizi ulaştırmaktadır.
Bireyin kardeş sayısının 5 ve üzeri olduğu durumlarda algılanan öz düzenleme ve akademik
motivasyon ortalamaları diğer kardeş sayılarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bireyin, kardeş sayısı
arttıkça ve anne baba ilgisinin ters orantılı olarak azaldığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, birey
sayıca fazla kardeş ile büyüdüğünde kendi kendini düzenlemeyi daha hızlı öğrenir açıklaması
yapılabilir. Çok kardeşli bir ortamda büyüyen birey, kardeşleriyle de bir yarış içerisinde olarak daha
ön plana çıkmak için derslerine yönelebilir bu da akademik motivasyonun beş ve üzeri kardeşte
ortalama olarak daha yüksek çıkmasını açıklayabilir.
Bireyin, ailesinin yanında, yurtta ya da başka bir bakım verenin yanında kalması, onun akademik
motivasyonuna etki etmemektedir. Literatüre bakıldığında Çakır (2006)’ın çalışmasının da bu
bulguları desteklediği görülmüştür.
Literatürde, değişkenlerin genellikle farklı değişkenler ile ilişkisinin incelendiği yapısal eşitlik
modellemeleri yapıldığı görülmüştür. Sosyo-demografik değişkenlere göre algılanan psikolojik kontrol,
algılanan öz düzenleme ve akademik motivasyonun incelendiği çalışmalar çok az bulunmakta; tüm
değişkenlerin birlikte olduğu çalışma bulunmamaktadır.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING INVESTIGATION; A STUDY ON
LAWYERS
Birgül DEMİR
mbdemir94@gmail.com
Abstract
In this study, it is investigated how perfectionism reflects on work performance and how it relates to
psychological well-being. The motivational aspect of perfectionism and achieving the goal at work, to
fight for it is closely related to perfectionism. In addition, perfectionism, which is also a personality
trait, psychological well-being, anxiety levels in some issues while doing your job, how they feel
themselves in terms of self-esteem or competence It was examined. At the same time of perfectionism
and psychological well-being, to see themselves sufficiently, setting high targets for them, it is the
main aim of the study, whether it is for others or when others are imposed.
Keywords; Perfectionism, Psychological well-being, Lawyer

MÜKEMMELİYETÇİLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDA
Kİ DÜZEYİN İNCELENMESİ; AVUKATLAR ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
Özet
Bu çalışmada mükemmeliyetçiliğin iş performansına nasıl yansıdığı ve psikolojik iyi oluma ile nasıl bir
ilişkisi olduğu araştırılmıştır. Mükemmeliyetçiliğin motivasyonel yönü ve yaptığı işte amaca ulaşmak,
bunun için mücadele etmek mükemmeliyetçilik ile yakından ilişkilidir. Ayrıca mesleğinden
kaynaklanan ve bir kişilik özelliği de olan mükemmeliyetçiliğin, psikolojik iyi oluş ile arasında nasıl bir
ilişki olduğu, işini yaparken bazı konularda kaygı düzeyleri, benlik saygıları veya yeterlilik açısından
kendilerini nasıl hissettiklerine bakılmıştır. Aynı zamanda mükemmeliyetçiliğin ve psikolojik iyi
oluşun, bu meslek dalında ki kişilerin kendilerini yeterli görme, kendilerine yüksek hedefler belirleme,
başkalarına yönelik mi veya başkalarının dayatması üzerine mi oluştuğu araştırmanın temel amacıdır.

1.GİRİŞ
Yıllardır süregelen ve hala günümüzde de kullanılan ‘mükemmel olmak’ deyişi zamanla kişilik
özelliklerine yansımış ve daha da ileri giderek mükemmeliyetçilik özellikler oluşturmuş hatta nevrotik
özellikler arasında yerini almıştır. Bu tür özellikler taşıyan bireyler mükemmeliyetçiliği genellikle
kusursuz olmak, hata yapmamak, hayal ettikleri yerde olmaya çalışmak gibi hedefler koyarak bir
değerlendirme ölçüsü olarak görmektedirler. İnsanların mükemmel olmak istemeleri, iş hayatlarında,
sosyal hayatlarında, insanlar arası ilişkilerinde oldukça yer kaplamış ve takıntılı bir durum olmaya
başlamıştır. İnsanlar bunu yaparken ‘ne kadar iyiyim’ sorusunu kendilerine yöneltip hem toplum
açısından kabul görmeyi hem de kendi öznel iyi oluşu için en mükemmel olmayı en büyük
hedeflerinden biri haline getirmişlerdir. Mükemmeliyetçiliğin anlamı kusursuzluk ve hatasız olarak bir
işi en iyi şekilde yapmaya çabalayan ve bunu yaparken de kendi duygularının bu şekilde olduğunu
savunan kişilerin genel davranışı olarak kabul edilmektedir ( Eren ve Küçükaltan, 2017). Bu
çalışmanın amacı mükemmeliyetçiliğin avukatların işleri üzerinde ne kadar etkili olduğu ve bunu
yaparken psikoljik iyi oluşlarını ne kadar etkilediğini saptamaktır. İşlerini yaparken kendilerini ne
kadar rahat hissettikleri, toplum açısından kabul görmelerinin onlar için ne kadar önemli olduğu,
kendi dallarında kendilerini ne kadar yeterli hissettikleri, benlik saygıları ve kaygı düzeylerinin olup
olmadığı amaçlanmaktadır. Bu özelliklerin iş performansları üzerinde ne kadar etkili olduğu, bundan
rahatsızlık duyup duymadıklarını, hayatta her konuda mı yoksa sadece işleri açısından mı bu
özellikleri taşıdıklarını araştırıp bunların arasındaki ilişkiye bakacağız. Bu tür özelliklerin günümüzde
bir hastalığa doğru gittiğini ve gittikçe insanlarda çoğalmaya başladığını, insanlar üzerinde giderek
yaygınlaştığını, ya hep ya hiç olarak algıladıkları işler üzerinde oldukça çaba sarf ettiklerini
görmekteyiz. Yaptığı işlerde başarısız olan bu bireyler kendilerini cezalandırmaları, acımasızca
eleştirmeleri ve genellikle bu başarısızlıktan sonra kaygı düzeyinin artması, depresyon belirtilerinin
görülmesi olası bir durumdur.
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1.1.

MÜKEMMELİYETÇİLİK

Türkçe sözlüğe baktığımızda mükemmeliyetçiliğin kelime anlamı ‘mükemmeliyetçi olma durumu’
olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). Türk dil kurumunda mükemmeliyetçi kelimesine
baktığımızda ise ‘aşırı titiz davranan birey’ ve ‘mükemmel olma yolunda aşırı çaba sarf eden birey’
olarak tanımlanmaktadır(Türk Dil Kurumu, 2018).
Mükemmeliyetçilikte bir çok kavram ortaya konulmuştur. Bunlardan bir diğeri ise
mükemmeliyetçiliğin negatif ve pozitif olmak üzere iki yapıdan oluştuğu sonucuna varan Salade ve
Owens (1998)’tır. Bu araştırmacılar negatif mükemmeliyetçiliği nevrotik bir durum olarak, kendinden
memnuniyetsizlik, tüm yaptıklarına karşı mutlu olamama ve başkalarının ondan aşırı beklentilerde
bulunması
sonucu
oluşan
mükemmeliyetçiliğinin
yükselmesi
durumudur.
İçsel
olan
mükemmeliyetçilik gerçekçi olmayan kişisel hedefler, mekkemmeli bulmak için aşırı bir istek ve
bunun için aşırı çaba sarf etme, yanlışlara odaklanma, içsel strandartlarına odaklanma ve bireyler
arası bir niteliktir. Dışsal olan mükemmeliyetçilik ise içsel mükemmeliyetçiliğe benzemektedir fakat bu
davranışlar kişi kendisine değil de bir başkasına yönlendirmektedir . (Martin ve Greenwood, 2000).
1.1.1. Kendine Yönelik Mükemmeliyetçilik
Bireyin kendisine büyük hedefler koyarak onları gerçekleştirme çabası kendine yönelik
mükemmeliyetçilik olarak adlandırılır. Bu hedefler genellikle gerçekçi boyutta değildir ve ulaşılması zor
hedeflerdir. Bu hedeflere genellikle kendisine karşı eleştiriler ve yaptığı yanlışları üstlenmeme, kabul
etmeme davranışları eşlik eder ( Büyükbayraktar, 2011).
1.1.2. Diğerlerine Yönelik Mükemmeliyetçilik
Birey bu mükemmeliyetçiliği başkalarına yöneltir yani başkalarına büyük hedefler vermeyi görev edinir
kendisine. Bu görevi verdiği kişiler eğer bunu istediği mükemmellikte gerçekleştiremezse büyük hayal
kırıklığı yaşar bu yüzden başkalarına görev vermekten kaçınırlar. Bunun yerine öfke duymaya
başlarlar (Büyükbayraktar, 2011).
1.1.3. Toplum Tarafından Dayatılan Mükemmeliyetçilik
Bu grupta ki bireyler kendilerinden yüksek hedefler beklenildiğine yönelik inançları vardır. Toplum
tarafından dayatılan davranışları mükemmel yapmaya çalışmak gibi bir algıları vardır. Diğer
mükemmeliyetçilerin tersine bu mükemmeliyetçiliği onların fikri değil de başkalarının onlardan
istediği düşünceler olduğunu savunmaktadırlar ( Büyükbayraktar, 2011).
1.2.

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ

Psikolojik iyi oluş, birey bir sorununda olumlu olarak bir işlevde bulunması ve bunun karşısında
verdiği mücadeledir. Kişi kendini sürekli geliştirdiği duygusu ( bireysel gelişim ), hayatının anlamlı
olduğu ve bir amaç dahilinde olduğuna dair inanca sahip olması (yaşam amacı), kendisine ve
geçmişteki yaşantılarına karşı olumlu değerlendirmeleri ( kendisini kabul ), kişinin kendisini ve
çevresinde olan insanları yönetebildiği duygusu ( çevresel hakimiyet ), çevresinde ki insanlarla olumlu
ilişkilerinin olduğu, ve özerklikten oluşan kavramları içermektedir ( Telef, 2013).
1.2.1. Öznel İyi Oluş
Öznel iyi oluş, kişinin duygusal yaşantısını, bilişsel süreçlerini değerlendirmektedir. Bireyin yaşam
doyumunu ele alan bir kavramdır (Telef, 2013).
1.2.2. İyi Oluş
En uygun şekilde bireyin kendi işlevselliğini ve psikolojik deneyimlerini ele alan bir kavram olarak
bilinir. Literatürde ise bu kavram öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş olarak iki şekilde ele alınıyor
(Özmete, 2003).
1.2.3. Öz Yeterlilik
Öz yeterlilik kavramı, bireylerin kendilerine belirledikleri hedeflere ulaşmaları amacıyla kendileri için
geliştirdikleri performansları gerçekleştirmek için kullanılan bir kavramdır (Telef, 2013).
1.3.

Avukatlık Mesleği

Avukat, hukuki işler içerisinde yasa ve hak isteyen bireylere yol gösterici bir birey olması ve
mahkemelerde veya devlet kurumlarında diğer bireylerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimse
(Türk Dil Kurumu, 2018).
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2. YÖNTEM
2.1. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın örneklemi Avukatlar ve Stajyer Avukatlardır. Araştırmanın evreni ise, Gaziantep’te
bulunan Türkiye Barolar Birliği içerisinde bulunan Gaziantep Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatlarından
kartopu (ulaşılabilirlik ilkesi) örneklemi yöntemi ile seçilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi amaçlı
olarak 50 kadın ve 50 erkekten oluşmaktadır; amaca yönelik örneklem kullanılmıştır. Örneklemin yaş
aralığı 21 ile 48 arasında olup yaş ortalaması 26,65 olarak saptanmıştır. Araştırma örneklemini 65’i
avukat ve 35’i de stajyer avukat oluşturmaktadır.
2.2. Araştırmanın Modeli
Avukatların mükemmeliyetçilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırma, tarama
modellerinden olan ilişkisel tarama modelini kullanmıştır. Bu araştırmada avukatların
mükemmeliyetçilik düzeyi ve psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkiyi yaş, cinsiyet, meslek ve
sosyoekonomik düzeyine göre aralarında bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır.
2.3. İşlem
Araştırmanın örneklemi olan Gaziantep Barolar Birliğine kayıtlı avukatlara ulaşmak için Adliye
Sarayına ve Gaziantep Baro’suna gidildi ve ölçeklerin doldurulması için bütün bireylere bilgilendirilmiş
onam formu ve yanında demografik form verilmiştir. Avukatlara verilen ölçeklerin doldurulması rica
edildiğinde ise mesleklerinin sorgulayıcı özelliğinden dolayı araştırma ihtiyacı hissetmiş ve bir çoğu
yaklaşık elli avukat doldurmak istememiştir. Ancak yeterli bilgi verildiğinde ve bir tez kapsamıyla
yapıldığını duyduklarında sadece bir kısmı yani toplamda yüz kişi ölçeği doldurmayı kabul etmiştir..
2.4. Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Geçerlik ve Güvenirliği
Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği, Frost ve arkadaşlarının geliştirdiği (1990) ve Türkçe
uyarlamasını da Evrim Mızrak tarafından uyarlanan, 35 maddeden oluşan, 5’li likert tipi ölçeği
kullanılan; 1: kesinlikle katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 3:kararsızım, 4:kayılıyorum, 5:kesinlikle
katılıyorum olarak oluşturulan bir ölçektir. Bu ölçeğin 6 alt boyutu vardır. Bunlar; hata endişesi,
eylemlerinden şüphe duyma veya emin olamama, kişisel standartlar, ebeveyn beklentileri, ebeveyn
eleştiriciliği ve son olarak da organizasyondur. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Frost ve arkadaşları
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çok boyutlu mükemmeliyetçiliğin iç tutarlılığı 0,90 olarak saptanmıştır.
Altı alt boyutu olan bu ölçeğin alt boyutlarının katsayıları ise; hata endişesi:0,88 , Eylemlerinden
şüphe etme:0,77 , kişisel standartlar:0,83 , ebeveyn beklentileri:0,84 , ebeveyn eleştiriciliği:0,84 ,
organizasyon:0,94’ tür (Frost ve ark., 1999). Bu altı alt boyutun toplam varyansının %54’ünü
açıklamıştır. Burada toplanan mükemmeliyetçilik puanı Organizasyon alt boyutu dahil olmamak üzere
( bu boyut diğer alt boyutlarla ve aynı zamanda toplam puan ile düşük bir korelasyon göstermiştir)
diğer tüm alt boyutlardan alınmış olan puanların toplamıdır. Ölçekten alınabilecek en yüksek 175, en
düşük 35 puandır (Mızrak, 2006).
2.5. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Geçerlik ve Güvenirliği
Psikolojik iyi oluş ölçeğinin orjinalini, Diener ve arkadaşları geliştirmiştir (2009, 2010).Diener ve
arkadaşları bu ölçeğin ismini ilk başlarda ‘Psikolojik İyi Oluş (Psychological Well - Being Scale) olarak
koymuşlardır. Ancak daha sonra ölçeğin içeriği iyi ifade etmediğine inanarak ismini değiştirmeye karar
vermişlerdir. Ölçeğin ismini Flourishing Scale olarak değiştirmişlerdir. Fakat bu kelimenin Türkçe
karşılığı olmadığından dolayı Türkçede ismi ‘Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’ olarak kalmıştır (Telef, 2013).
Bu ölçeğin uyarlanması ise Bülent Baki Telef tarafından yapılmıştır (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği,
bireyler arası ilişkilerinin iyi olması, anlamlı olması, ilişkilerden yeterlilik hissine ulaşması, amaçlı bir
birey olmaya varana dek insan değerlerinin önemli yönlerini vurgulamaktadır (Telef, 2013). Psikolojik
iyi oluş ölçeği 8 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçek kesinlikle katılmıyotum;1 ile kesinlikle
katılıyorum;7 şeklinde cevaplanmaktadır. Bu ölçekte bulunan ifadelerin tümü olumlu bir şekilde ifade
edilmektedir. Eğer katılımcı tüm maddelere kesinlikle katılmıyorum cevabı verir ise 8, eğer tüm
maddeler kesinlikle katılıyorum cevabı verirlerse 56 arasında değişebilmektedir. Eğer birey yüksek
puan alırsa bu onun yeteri kadar psikolojik kaynağa sahip olduğunu ve güce sahip olduğunu gösterir
(Telef, 2013). Ayrıca ölçeğin tek faktörlü olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yükleriyse .61
ile .77 arasında değiştiği görülmüştür. Bu ölçeğin cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı ise .87 olarak
saptanmıştır ( Telef, 2003).
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2.5. Sosyo-Demografik Form
Ölçekler dağıtılmadan önce bireylere bilgilendirilmiş onam ile birlikte sosyo-demografik form
verilmiştir. Bu formda kişinin cinsiyeti, mesleği (mesleki tecrübe), yaşı ve sosyo-ekonomik düzeyi ile
ilgili soruları içermektedir. Özel kişisel bilgilere yer verilmemiştir.
3. BULGULAR
Bu çalışmaya katılan Gaziantep barosuna kayıtlı kadın ve erkek avukatlar/stajyerler arasında çok
boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanları açısından bir fark olup olmadığına
bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu bulgulara göre kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir
fark bulunamamıştır ( t(1,98) = ,535 , p = ,59 p > 0.05). diğer değişken avukat ve avukat stajyerlerin
arasında çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği genel toplam puanları açısından anlamlı bir fark olup
olmadığına bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda bulgularda avukat ve
avukat stajyerlerin arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır ( t(1,98) = ,192 , p = ,84 , p > 0.05 ).
Diğer bir değişken ise Gaziantep barosuna kayıtlı avukatların yaş grupları arasında çok boyutlu
mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanları açısından anlamlı bir fark olup olmadığına
bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bulgulara göre yaş grupları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır ( t(1,98) = 1,207 , p = ,23 , p > 0,05). Avukatların çok boyutlu mükemmeliyetçilik
ölçeğinin genel toplam puanının cinsiyet, meslek (mesleki tecrübe) ve yaş gruplarına göre t-testi
sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo.1. Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanının cinsiyet, meslek (mesleki
tecrübe) ve yaş gruplarına göre t-testi sonuçları
Cinsiyet
Meslek
Yaş grupları

Değişken
Kadın
Erkek
Avukat
Stajyer avukat
1
2

N
50
50
65
35
84
16

X̄
109.40
107.56
108,72
108,02
109,38
103,75

S
16.29
18.07
17,51
16,67
16,39
20,58

t
,535

p
,595

,192

,848

1,207

,230

*p<0.05
Bu çalışmaya katılan Gaziantep barosuna kayıtlı kadın ve erkek avukatlar/stajyerler arasında
psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam puanları açısından bir fark olup olmadığına bağımsız
örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu bulgulara göre kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır ( t(1,98) = ,128 , p = ,89 p > 0.05). Bu çalışmaya katılan Gaziantep barosuna kayıtlı
avukatların meslekleri (mesleki tecrübe) arasında psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam puanları
açısından bir fark olup olmadığına bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu bulgulara göre
avukatlar ve stajyer avukatlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır ( t(1,98) = -,241 , p = ,81 p >
0.05). Bu çalışmaya katılan Gaziantep barosuna kayıtlı avukatların yaş grupları arasında psikolojik iyi
oluş ölçeğinin genel toplam puanları açısından bir fark olup olmadığına bağımsız örneklem t-testi ile
bakılmıştır. Bu bulgulara göre yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır ( t(1,98) = -,158
, p = ,87 p > 0.05). Avukatların psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam puanının cinsiyet, meslek
(mesleki tecrübe) ve yaş gruplarına göre t-testi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo.2. Psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam puanının cinsiyet, meslek (mesleki tecrübe) ve yaş
gruplarına göre t-testi sonuçları
Değişken
Cinsiyet
Meslek
Yaş grupları

Değişken
Kadın
Erkek
Avukat
Stajyer avukat
1
2

N
50
50
65
35
84
16

X̄

S

t

p

41,80
41,58
41,53
41,97
41,63
42,00

8,75
8,37
8,86
7,97
8,35
9,66

,128

,898

-,241

,810

-,158

,875

*p<0.05
Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanlarının sosyoekonomik düzey arasında
anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz
sonuçlarına göre bu gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır ( F(2,97) = 4,322 , p= ,016 ,
p < 0.05 ). Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu görebilmek için Post Hoc testler ( Tukey )
yapılmıştır. Buna göre farklılaşmanın düşük ( X̄ = 116, 60 , SD = 15,05 ) ve orta ( X̄ = 104,46 , SD =
14,44 ) düzey arasında olduğu görülmüştür. Psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam puanlarının
sosyoekonomik düzey arasında anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü
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ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bu gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu
saptanmıştır ( F(2,97) = 4,303 , p = ,016 , p < 0.05 ). Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu
görebilmek için Post Hoc testler ( Tukey ) yapılmıştır. Buna göre farklılaşmanın düşük ( X̄ = 35,93 , SD
= 10,18 ) ve orta ( X̄ = 42,60 , SD = 7,36 ) düzey arasında olduğu görülmüştür. Diğer bir farklılaşma
ise yüksek ( X̄ = 42,92 , SD = 8,91 ) ve düşük ( X̄ = 35,93 , SD = 10,18 ) düzey arasında olduğu
bulunmuştur. Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin ve psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam
puanının sosyoekonomik düzeyine göre ANOVA testi Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo.3. Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin ve psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel toplam
puanlarının sosyoekonomik düzeye göre ANOVA testi sonuçları
Sos. eko. düzey
Düşük
Orta
Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek

ÇBMÖ

PİY

N
15
58
27
15
58
27

X̄
116,60
104,46
112,59
35,93
42,60
42,92

S
15,05
14,44
21,16
10,18
7,36
8,91

t
4,322

p
,016*

4,303

,016*

Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği genel toplam puanı, psikolojik iyi oluş ölçeği genel toplam puanı
ve yaş, cinsiyet, meslek (mesleki tecrübe), sosyoekonomik düzeyleri arasında ki ilişkileri görebilmek
için korelasyon analizleri yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizleri Tablo 3.3.1’de verilmiştir.
Tablo.3.3.1 Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği genel toplam puanı, psikolojik iyi oluş ölçeği genel
toplam puanı ve yaş, cinsiyet, meslek (mesleki tecrübe), sosyoekonomik düzeyleri arasında ki
korelasyon sonuçları
Yaş
Cinsiyet
Meslek
Sos.eko.d.
Çbmötop.
Piyotop.

Yaş
1
,204*
-,489**
,353**
-,134
-,068

Cins.

Meslek

Sos.eko.

Çbmötop.

Piyotop.

1
-,147
,031
-,054
-,013

1
-,237*
-,019
,024

1
-,010
,222*

1
136

1

*. p < 0.05 , **. p < 0.01 *Sos.eko.d.: Sosyoekonomik Düzey *Çbmötop.: Çok boytlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin
genel toplam panı *Piyotop.: Psikolojik İyi Oluş Ölçeği genel toplam puanı *meslek:mesleki tecrübe

Yapılan analiz sonuçlarına göre cinsiyet ile yaş arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon saptanmıştır
( r = ,204* , p > 0.05 ). Diğer saptanan korelasyon meslek (mesleki tecrübe) ve yaş arasında negatif ve
anlamlı bir korelasyon görülmüştür ( r = -,489** , p > 0.01 ). Sosyoekonomik ve yaş arasında da pozitif
ve anlamlı bir korelasyon bulunmuştur ( r = ,353** , p > 0.01 ). Sosyoekonomik ve meslek (mesleki
tecrübe) arasında da negatif ve anlamlı bir korelasyon görülmüştür ( r = -,237* , p > 0.05 ). Psikolojik
iyi oluş ölçeğinin genel puanı ile sosyoekonomik düzey arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon
bulunmuştur ( r = ,222* , p > 0.05 ).
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmaya katılan Gaziantep barosuna kayıtlı kadın ve erkek avukatlar/stajyerler arasında çok
boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanları açısından bir fark olup olmadığına
bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu bulgulara göre kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir
fark bulunamamıştır. Diğer bir çalışma bu savımızı kanıtlar niteliktedir. Köroğlu (2008)’nun yaptığı
lise öğrencilerinin rekabetçi tutumları ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu
çalışmaya baktığımızda öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre mükemmeliyetçilik ile anlamlı bir
farklılığa ulaşılmamıştır. Diğer bir araştırmada ise Yaora (2008)’ya ait bir çalışmadır. Yaoar cinsiyet
değişkenine göre incelediğinde organizasyon alt boyutunda kızların bu eğilimi erkeklere göre daha
kuvvetli olduğunu bulmuştur. Diğer alt boyut hata endişesi boyutunda ise erkeklerin davranışlardan
aşırı şüphe ve hatalarına karşı fazla bir ilginin kızlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer
araştırmada Tuncer ve Voltan-Acar (2006)’ın araştırmasına göre erkeklerin sosyal eğilimli
mükemmeliyetçiliğe kızlardan daha fazla sahip olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda çok boyutlu
mükemmeliyetçilik ölçeği genel toplam puanı ve ölçeğin alt boyutları ile yaş değişkeni gruplara ayırıp
aralarında ki ilişki incelenmiştir. Mükemmeliyetçilik, mükemmeliyetçiliğin alt boyutu hata endişesi,
eylemlerinden şüphe duyma, kişisel standartlar, ebeveyn eleştiriciliği ve organizasyon alt boyutlarıyla
yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Fakat alt boyutlardan biri olan ebeveyn
beklentileri ve yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu araştırmanın aksine ise
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başka bir çalışmada bireyin yaşı büyüdükçe mükemmeliyetçilik özelliğinin arttığı yönünde bulgulara
rastlanmıştır (Oran Pamir, 2008). Lise öğrencileri ile yaptığı çalışmada yaş grupları değişkeni
üzerinden bakıldığında, ergenlik çağında sayılabilecek 18 yaşında olan bireylerde mükemmeliyetçiliğin
alt boyutlarından olan hata endişesi boyutu, eylemlerinden şüphe duyma, ebeveyn eleştiriciliği ve
ebeveyn beklentileri boyutlarının diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bir
yönüyle araştırmamızdaki ebeveyn beklentileri alt boyutuyla anlamlı çıkması yönünden
benzeşmektedir. Diğer bir araştırmaya göre ise bu çalışmayı doğrular nitelikte yaş değişkeninin
mükemmeliyetçilik ilgili farklılık göstermediği niteliğindedir (Yaoar, 2008). Genel olarak yaş değişkeni
açısından bakıldığında pek araştırma olmayıp, olanlarında çok fazla anlamlı bir farklılık olmadığı
kanaati yönündedir.
Diğer bir değişken olan meslek değişkeninin çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği genel toplam
puanlarla ve alt boyutlarıyla anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çünkü bu araştırma sadece
avukatlar ve stajyer avukatların karşılaştırılması sonucu oluşmuştur. Örneklem az sayıda ve
bulguların sonucunda anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ayrıca literatürde de avukatlarla ilgili bir
araştırma veya çalışma bulunmamaktadır. Fakat genel bir gözlem olarak bakıldığında avukatların
mükemmeliyetçilik düzeylerinin meslekleri açısında yüksek olduğu düşünülmektedir. Çünkü meslek
açısından, detaylı araştırma gerektiren, titiz bir çalışmanın sürdürülmesi dolayısıyla ince eleyip sık
dokurlar. Başka bir açıyla bakıldığında bu mesleğin okunması zor bir süreçten geçtiğini, sürekli
disiplinli bir çalışma ile elde edildiği açıkça ortadadır. Zor çalışmalar sonucunda elde edilen bu meslek
sonuç olarak insan hayatı söz konusu olduğu için böyle olması gerektiği düşüncesindedirler. Avukat
olan bireyler her araştırmalarında biraz daha kişisel gelişimin artması ve iyi yerlere gelebilmek için
çalışmakta oldukları görülmüştür. Bizim çalışmamızda herhangi bir anlamlılık düzeyi saptanmamıştır.
Fakat bunun sebebinin örneklem sayısının az olduğunun düşünülmesidir.
Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanlarının
diğer bir değişken olan
sosyoekonomik düzey arasında anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü
ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bu gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu
saptanmıştır. Sosyo-ekonomik değişken ayrıca çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin alt
boyutlarından olan hata endişesi, ebeveyn beklentisi ve ebeveyn eleştiriciliği alt boyutlarıyla anlamlı
bir farklılık göstermektedir. Diğer alt boyutlar olan eylemlerinden şüphe duyma, kişisel standartlar ve
organizasyon alt boyutuyla her hangi bir anlamlı farklılık saptanmamıştır. Literatüre bakıldığında
farklı çalışmalar olduğu görülmüştür. Örneğin, Benk (2006)’in araştırmasında üniversiteye giden
öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu yükseldikçe mükemmeliyetçilik özelliklerinin de arttığı
görülmüştür. Erözkan (2008)’nın çalışmasına göre düşük düzeyde sosyo-ekonomik duruma sahip olan
bireylerin, diğer bireylere oranla hata endişesi alt boyutunun daha çok olduğu görülmüştür. Diğer bir
çalışmada ise sosyo-ekonomik durumu değişkenine göre mükemmeliyetçilik ve bunun alt boyutlarıyla
anlamlı bir farklılık görülmediği saptanmıştır (Köroğlu, 2008). Literatürde ki bir diğer çalışmada ise
bireylerin sosyo-ekonomik düzeylerinin genel toplam puanı ve diğer boyutuyla anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır (Büyükbayraktar, 2011). Diğer bir araştırmada orta ve düşük düzeyde sosyoekonomiye sahip olanların mükemmeliyetçilik düzeylerinin yüksek sosyo-ekonomiye oranla daha
düşük olduğu saptanmıştır. Yani yüksek sosyo-ekonomiye sahip olan bireyler, orta ve düşük sosyoekonomiye sahip bireylerden daha fazla mükemmeliyetçi özellikler gösterdiği görülmüştür.
Bulgulara göre kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fakat genel olarak
bakıldığında diğer çalışmalarda erkekler kadınlardan daha mükemmeliyetçi tutumlara sahiptir.
Çünkü toplumun erkek bireylerden beklenti düzeyinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Belli bir
yaştan sonra erkeğin hayata atılması gerektiği düşüncesi ile bu şekilde hareket edilmekte ve toplum
düzenini etkilemektedir. Toplumda ki bu görüşün ataerkil sistemden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Toplum yapısının bu şekilde olması ise genellikle kızların okutulmamasına ve en iyi olanların erkekler
olmasının gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Sadece kızların okutulmaması değil daha bir çok
sebebe yol açabilmektedir. Kadına her türlü şiddeti makul görürler. Erkekler mükemmel olacak diye
kadınların onların istediği gibi yaşamasına sebep olabilirler. Bu yüzden toplumun bu görüşünün
değişmesi kadının da, erkeğin de aynı düzey mükemmeliyetçiliğe sahip olduğu anlaşılmalıdır. Ne çok
mükemmeliyetçi ne de çok az mükemmeliyetçi olunmalıdır.
Mükemmeliyetçiliğin bir alt boyutu olan ebeveyn beklentileri ve yaş grupları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Yaşı daha küçük olanın mükemmeliyetçilik düzeyi büyük olana oranla daha
fazladır. Yaş küçüldükçe mükemmeliyetçilik düzeyinde daha artış gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin
ise yaşam şartları olduğu düşünülebilir. Çünkü hiç kimse yeni mezun olan bir avukatı tercih
etmeyeceğinden yeni avukatlar aldıkları davayı en ince ayrıntısına kadar inceleyip mükemmel
olmasını isteyebilirler. Burada olması gereken ise toplumumuzun tecrübesi olmayan, yeni mezun
olmuş avukatlara veya diğer meslek alanlarından olan bireylere şans vermeleri gerektiğidir.
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Diğer bir değişkenimiz olan meslek değişkeninin çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği genel toplam
puanlarla ve alt boyutlarıyla tamamen anlamsız çıkmıştır. Çünkü bu araştırma sadece avukatlar ve
stajyer avukatların karşılaştırılması sonucu oluşmuştur. Örneklem az sayıda ve bulguların sonucunda
anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ayrıca literatürde de avukatlarla ilgili bir araştırma veya çalışma
bulunmamaktadır. Fakat genel bir gözlem olarak bakıldığında avukatların mükemmeliyetçilik
düzeylerinin meslekleri açısında yüksek olduğu düşünülmektedir. Çünkü meslek açısından, detaylı
araştırma gerektiren, titiz bir çalışmanın sürdürülmesi dolayısıyla ince eleyip sık dokurlar. Başka bir
açıyla bakıldığında bu mesleğin okunması zor bir süreçten geçtiğini, sürekli disiplinli bir çalışma ile
elde edildiği açıkça ortadadır. Zor çalışmalar sonucunda elde edilen bu meslek, sonuç olarak insan
hayatı söz konusu olduğu için böyle olması gerektiği düşüncesindedirler. Avukat olan bireyler her
araştırmalarında biraz daha kişisel gelişimin artması ve iyi yerlere gelebilmek için çalışmakta oldukları
görülmüştür. Bizim çalışmamızda herhangi bir anlamlılık düzeyi saptanmamıştır. Fakat bunun
sebebinin örneklem sayısının az olduğunun düşünülmesidir.
Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin genel toplam puanlarının
diğer bir değişken olan
sosyoekonomik düzey arasında anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü
ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bu gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu
saptanmıştır. Yani sosyoekonomik düzey ne kadar artarsa mükemmeliyetçilik düzeyi de o kadar
artmaktadır. Çünkü bireyin sosyo-ekonomik gücü arttıkça daha fazlasını istediği için daha
mükemmeliyetçi bir tutum sergileyecektir. Bu tutumun insan doğasından kaynaklandığı ve insan
oğlunun her zaman en iyisini ve en mükemmelini ve daha fazlasını istemesinden kaynaklanmaktadır.
İnsan hayatında en makul olan ise insanın kendi hayatını devam ettirebilmesi kadar mükemmel bir
düzeyde çalışması yeterli olacaktır.
Sosyo-ekonomik değişken ayrıca çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinin alt boyutlarından olan hata
endişesi, ebeveyn beklentisi ve ebeveyn eleştiriciliği alt boyutlarıyla anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Bunun sebebi ise ailelerin çocuklarına karşı bir yaştan sonra beklenti içerisine girmeleri ve hata
karşısında ailelerin bunu eleştirmesi ve dolayısıyla hata yapmaktan korkmaları sonucu doğmaktadır.
Bu yüzden de böyle olunca bireyler mükemmel olmaya ve hata yapmamaya dikkat etmektedirler.
Olması gereken ise insanların hata yapmalarının doğal görülmesi gerektiğidir. Diğer alt boyutlar olan
eylemlerinden şüphe duyma, kişisel standartlar ve organizasyon alt boyutuyla her hangi bir anlamlı
farklılık saptanmamıştır. Bunun sebebi örneklemin küçük ve sınırlı olması nedeni gösterilebilir.
Aslında genel izleminim avukatların bu alt boyutlarda yüksek alması gerektiği ama örneklem sınırlı ve
az sayıda olmuştur.
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THE EFFECT OF TWO DIFFERENT COOPERATIVE LEARNING
METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND
EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF STUDENTS IN THE
TEACHING OF THE UNIT OF THE STRUCTURE AND
FEATURES OF THE MATTER
Muhammet FIRAT
Milli Eğitim Bakanlığı, fenfirat@hotmail.com
Abstract
The purpose of the this study is to detect the impact of traditional teaching method along with
methods and reading-writing –application methods used in the cooperative learning model on
academic achievements and epistemological behaviors of the students and remaining of the learning
and science and technologic behaviors in the teaching of the unit of the structure and features of the
matter involved in seventh class science and technology course; and to determine students ideas
about this study. This study was carried out with the participation of a total 60 students attending to
the seventy class of the school of national educational ministry in town of Horasan of Erzurum in the
2013-2014 teaching year. One of these groups was reading-writing –application group (n = 20), the
other group was jigsaw II group (n=20) and another one was control group (n=20) applied traditional
method. In research, as data collection instruments Pre-Knowledge Test (PKT), Academic Achievement
Test (AAT), Science and Technology Attitude Scale (STAS) and Epistemological Behaviors Scale (EBS)
were used. The data obtained from the study were assessed by using descriptive statistics, one way
ANOVA, one way covariance test analysis ANCOVA and post hoc tests (LSD and Bonferroni).
According to these results, in the teaching of the unit of the structure and feature of the matter, in the
method of reading-writing application was found more successful than traditional teaching methods in
the increasing of academic achievement. In addition, it was concluded that there was no significant
different in term of students' attitudes towards science and technology courses of the applied research
methods.
Key Words: Cooperative learning model, Jigsaw II method, Reading-Writing-Application method,
Traditional learning, Epistemological behaviors, Science and Technology behaviors, Structure and
feature of the matter.

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİNİN
ÖĞRETİMİNDE İKİ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME
YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI VE
EPİSTEMOLOJİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Özet
Bu araştırmanın amacı; Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinin
öğretiminde, işbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasında kullanılan okuma-yazma-uygulama, jigsaw
II ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları, epistemolojik tutumları ile fen
ve teknoloji dersine karşı tutumlarının etkisini tespit etmeye yöneliktir.Bu çalışmanın örneklemi,
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Horasan ilçe merkezinde MEB’e bağlı bir Ortaokulun
yedinci sınıfının farklı üç şubesinde öğrenim görmekte olan toplam 60 öğrenciden oluşmaktadır. Bu
şubelerden biri okuma-yazma-uygulam yöntemin uygulandığı Okuma-Yazma-Uygulama Grubu
(OYUG, n=20); ikincisi jigsaw II yönteminin uygulandığı Jigsaw Grubu (JG, n=20) ve üçüncüsü
geleneksel öğrenme yönteminin uygulandığı Kontrol Grubu (KG, n=20) olarak belirlenmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Ön Bilgi Testi (ÖBT), Akademik Başarı Testi (ABT),
Epistemolojik Tutum Ölçeği(ETÖ) ve Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği (FTTÖ) kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler için tanımlayıcı istatistikler, ANOVA, ANCOVA ve çoklu karşılaştırma
testleri (LSD ile Bonferroni) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; “Maddenin Yapısı ve
Özellikleri” ünitesinin öğretiminde okuma-yazma-uygulama yöntemi, geleneksel öğretim yöntemine
göre akademik başarıyı ve epistemolojik tutumu artırmada daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Ayrıca araştırmada uygulanan yöntemlerin, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı tutumları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: İşbirlikli Öğrenme Modeli, Jigsaw II Yöntemi, Okuma-Yazma-Uygulama Yöntemi,
Geleneksel Öğrenme, Epistemolojik Tutumlar, Fen ve Teknoloji Tutumları, Maddenin Yapısı ve
Özellikleri.

1. GİRİŞ
Yaşadığımız yüzyıl kendimizi, kurumlarımızı ve değerlerimizi sosyal ve kültürel şartlar açısından
yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde
teknolojik değişim ve gelişmeleri takip edebilmek oldukça fazla enerji gerektiren bir durum haline
gelmiştir. Bu değişimin gelişim yönünde olabilmesi için kuşkusuz bilim, teknoloji sanat ve ahlaki
değerler alanında bilgili ve tutarlı insanlar yetiştirebilmenin en önemli araçlarından biri şüphesiz
eğitim olacaktır (Arı, 2011).
Eğitim, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli süreçlerden biridir. Toplumsal bir varlık olan insan
bulunduğu toplumun değerlerini, bulunduğu topluma uyumu, hatta hayatını sürdürebilmesi için bilgi
ve beceriyi eğitim yoluyla kazanır (Oktay, 2007).
Eğitim insan ile yaşam arasında bir köprü durumundadır. Toplumdaki değişme ve gelişme hızına
paralel olarak, insanın eğitilmesi ve yetiştirilmesi de önem kazanmaktadır (Türk,1999; akt. Oktay,
2007). Eğitim istendik davranış değişikliği olarak tanımlandığında, istendik davranışların zamanın
şartlarına göre değişebileceği göz önünde tutulmalıdır (Sönmez, 1994;akt. Oktay, 2007). Eğitim
sürecinden geçen insanların bir yandan çevrelerinde hızla oluşan değişmelere uyum sağlamaları, diğer
yandan çevrelerinde istenilen yönde değişme sağlayacak yeterlilikte yetişmeleri beklenmektedir
(Şengül, 2006).
Günümüz teknoloji ve bilgi çağında, bilimsel bilgi katlanarak artmakta, teknolojik yenilikler hızla
ilerlemekte, fen ve teknolojinin etkileri yaşamımızın her alanında kendisini belirgin şekilde
hissettirmekte, toplumların geleceğini fen ve teknolojinin belirleyeceği açıkça görülmektedir. Bu
öneminden dolayı tüm ülkeler ve özelliklede gelişmiş ülkeler fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini
artırmak için büyük bir çaba içindedirler (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006).
Fen bilimlerinin genellikle soyut ve karmaşık kavramları içermesi, bu derslerin anlaşılmasını
zorlaştırır. Bu nedenle, fen bilimleri derslerinin daha kolay öğrenilmesine yardımcı olmak için etkili
öğretim yöntem ve teknikleriyle birlikte somut ve görsel materyallerin uygulanması gerekmektedir
(Turgut ve Gürbüz 2011).
Fen derslerinin asıl amacı, öğrencilere fen kavramlarını ezberletmek değil, öğrenmeyi öğretip, düşünme
becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmektir. Fen
derslerinin en önemli amaçlarından biri de, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok onlara bu
bilgilere ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu acıdan bakıldığında okullarda, etkili bir fen
öğretiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Aksoy ve Gürbüz, 2012).
Günümüz eğitim-öğretim faaliyetlerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, öğretimde öğrenciyi
ezberlemeye zorlayan geleneksel eğitim anlayışının çeşitli sebeplerden dolayı hala eğitimciler
tarafından sıklıkla kullanılıyor olmasıdır (Bayram, Özdemir ve Koçak, 2011).
Geleneksel anlayışta eğitim, öğretmen merkezlidir. Bu yöntemde öğretmen bilgiyi aktaran, öğrenci ise
bilgiyi olduğu gibi alan konumundadır. Bu nedenle geleneksel anlayış bilginin oluşmasında öğrenciye
aktif bir rol vermez. Etkili bir öğretim surecinin gerçekleşmesi için de hedeflenen amaca uygun yöntem
ve tekniklerin seçilmesi esastır (Turgut ve Gürbüz, 2011). Öğrenme–öğretme sürecinde öğrencinin
derse etkin katılımını sağlayan yöntem ve tekniklere yer verildiğinde öğrenciler daha iyi ve hızlı
öğrenmekte, hatırlamakta ve yaptığı işten zevk almaktadır (Oral, 2000; akt. Bozkurt ve Orhan, 2008).
Yeni eğitim stratejilerinin başında aktif öğrenme yer almaktadır. Aktif öğrenme kapsamında ise
probleme dayalı, sorgulamaya dayalı, projeye dayalı ve işbirlikli öğrenme modelleri yer almaktadır.
Aktif öğrenme stratejilerinden biri de işbirlikli öğrenme modelidir.
İşbirlikli öğrenme, basitçe: öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine
yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme süreci olarak ele alınabilir (Açıkgöz, 1995). Ayrıca işbirlikli
öğrenme, aktif öğrenme yöntemlerinin temelindeki konuşma, dinleme, yazma ve yansımanın
kullanıldığı, bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış işbirliği
becerilerinin ön plana çıktığı temelinde sosyal etkileşim olan, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap
verebilen, zihinsel yeteneklerini kullanmasını sağlayan, kendi öğrenmesi ile ilgili kararlar almasına
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olanak veren, bir öğretim yöntemidir (Yıldız, 1999; Aksoy ve Gürbüz, 2012; Oral, 2000; akt. Bozkurt,
Orhan, Keskin, ve Mazi, 2008).
İşbirlikli öğrenme; öğretmenler ve araştırmacıların dikkatini önemli ölçüde çekmek ile birlikte teori,
araştırma ve eğitim uygulamaları alnında yaygın bir şekilde görülen modellerden biridir (Graham,
2005; Maloof and White, 2005; Simsek, 2009). Buna paralel olarak diğer öğrenme modellerinden daha
verimli olan işbirlikli öğrenme modelinin günümüzdeki kullanımında büyük bir artış olduğu
görülmektedir (Webb, Sydney and Farivor, 2002; Siegel, 2005; Doymus, Karacop ve Simsek, 2010).
İşbirlikli öğrenme yönteminin popüler olmasının nedenleri arasında; grup üyelerinin problemi
tanıyabilmeleri, problemin çözümüne ortakça karar verebilmeleri ve birbirleri ile yardımlaşmaları
sonucu değişik yollar ortaya çıkarabilmeleri gösterilebilir. Öğrenme sureci içerisinde İşbirlikli öğrenme
yönteminin kullanıldığı faaliyetlerde öğrencilerin grup içerisindeki diyalogları ile aktif bir öğrenme
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Çünkü öğrenme sureci kişisel bir süreç veya işlemden daha ziyade
sosyal bir olgudur. Bu açıklamalara paralel olarak gruplar ile çalışmada her bir grup üyesinin
eğitimsel gelişimlerinin arttığı ifade edilmektedir (Aksoy ve Gürbüz, 2012).
İşbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasında kullanılan yöntemlerden biri olan okuma-yazmauygulama yöntemi son yıllarda sıklıkla kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bu yöntem; öğrencilerin
bireysel ve grupça farklı kaynaklardan okuma çalışması yapmalarını, olumlu bağımlılık
oluşturmalarını, mevcut bilgileri üzerine yeni bilgileri yapılandırmalarını, sosyal ve psikolojik
becerilerini artırmalarını sağlayan bir yöntemdir. Ayrıca, bu yöntem ile öğrencilerin okuma, yazma ve
uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir (Koç, Şimşek, Fırat, 2013).
Okuma-yazma- uygulama yöntemi üç ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmı okuma aşamasıdır.
Okuma aracılığıyla öğrencilerin yeni bilgileri yapılandırma becerilerini artırmaları hedeflenmektedir.
İşbirlikli öğrenme yönteminin, öğrencilerin okuduğunu anlama stratejileri ve okumaya yönelik
tutumları üzerinde geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu belirlenmiştir (Güngör ve Açıkgöz,
2006). Okuma aşamasında öğrencilere sunulan okuma metinlerinin temel amacı öğrencilerin
düşünmeye ayırdığı süreyi artırmaktır (White ve Gustone, 1989; Yıldız, 2008; Akt: Aksoy, 2011).
OYU yönteminin ikinci aşaması yazma aşamasıdır. Bu aşama öğrencilerin öğrendiklerini organize
etmeleri, anlamaları ve anladıklarını ifade etmeleri bakımından çok önemli bir aşamadır. Yazma
aşamasındaki esas amaç, grup üyelerinin öğrendiklerini hep birlikte yazarak ortak grup ürünü
oluşturmalarını, ortak bir karara varmaları ve birbirlerini dinlemeyi öğrenmelerini sağlamaktır. OYU
yönteminin üçüncü aşaması olan uygulama aşamasında, öğrencilerin her derste yapacakları
etkinlikler için gerekli ortamlar sağlanarak, grup üyelerinin çalışmaları kendilerinin yapması
amaçlanmalıdır. Öğrencilerin ders sürecinde öğretmen öğrencilerin küçük grup becerilerinden, bireyler
arası iletişimi kullanmalarına, akademik ilerlemelerine ve gruplar arası iletişimlerine kadar her şeyi
sistematik olarak gözlemlemelidir. Gözlemler süresince öğrencilerin birbirlerinin fikirlerine katkıda
bulunma, arkadaşlarını cesaretlendirme, öğrenmeleri kontrol etme ve grup yönetimine katkı yapma
gibi davranışları izlenerek bireysel ve grup performansları belirlenmelidir (Goltz, Hietapelto, Reinsch ve
Tyrell, 2008).
İşbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasında kullanılan teknikler içinde jigsaw ve jigsaw II tekniği de
en çok kullanılan tekniklerdendir. Jigsaw tekniğinde öğrenciler konulara göre asıl gruplara ayrılırlar.
Gruplarda konu dağılımı yapılıp uzman gruplar oluşturulduktan sonra kendi konusunda uzmanlaşan
öğrenciler asıl gruplarına dönerek arkadaşlarına konuyu anlatırlar. Jigsaw II tekniği ise jigsaw
tekniğinden iki ana farklılığa sahiptir. Bu farklılıklar pozitif bağımlılık oluşturmada ve süreç için
çıktılarda görülmektedir. Jigsaw II sürecinde öğrencilerden merkezi fikir, ana iskelet ya da önemli
ünitelerin derinlemesine kavramsal anlaşılması için farklı açılardan incelenmesi yoluyla materyali ya
da üniteyi özetlemeleri istenir. Slavin’ in Jigsaw II tekniğindeki ikinci temel farklılık ise grup
başarılarının ödüllendirilmesi sürecinde ekstra bir ödül kullanımı temeline dayanmaktadır (Şimşek,
2007).
Jigsaw II tekniği bahsedildiği gibi daha önce birçok ünitenin öğretiminde kullanılmış ve olumlu
sonuçlar alınmıştır. Ancak bu tekniğin öğrencilerin epistemolojik tutumlarını nasıl etkilediğine ilişkin
bir araştırma bulunmamaktadır. Öğrencilerin yapılandırmacı bilimsel yaklaşıma paralel bir tutum
sergileyebilmesi için çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Bireylerin inançlarının, düşünce ve davranışları üzerinde sahip olduğu etki, eğitimcilerin birçok farklı
kategorideki inançları, öğrenme ve öğretim süreçleri açısından dikkate almalarını zorunlu kılmıştır.
Eğitim alanındaki çeşitli kuramlar zaman zaman farklı türdeki inançları ön plana çıkarmış ve eğitim
araştırmalarının konusu haline getirmiştir. Bu inançlardan biri olan epistemolojik inançlar da bu
çerçevede kritik öneme sahiptir (Eroğlu, 2004).

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 35

Epistemoloji, felsefenin bilgi nedir, bilginin doğası, kaynağı, sınırları nelerdir gibi sorulara cevap
arayan disiplini olarak adlandırılır (Deryakulu, 2004; Cevizci, 2005). Epistemolojik inanç ise bireylerin
bilginin varlığını ve ne olduğunu öğrenmenin bu bağlamda nasıl gerçekleştiğine yönelik kişisel
inançları olarak tanımlanabilir. Bu inançlar insanın yaşantılarının yanı sıra elde edeceği bilgileri
zihninde anlamlandıran ve yorumlayan bir filtre görevi görür (Demir ve Doğanay, 2009). Bir bireysel
özellik olarak epistemolojik inançlar, bireylerin bilginin ne olduğu konusundaki fikri, bilme ve
öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili öznel inançları olarak da tanımlanmaktadır (Schommer, 1990).
Eğitimde inanç konusundaki eğilim, inançların davranışlarımızı yönlendiren bir etmen olarak
düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. İnançların değiştirilebileceği varsayımından yola çıkarsak
öğrencilerin daha etkin “öğrenenler” olmaları, daha nitelikli öğrenmeler gerçekleştirmeleri sağlanabilir.
Akademik başarıları olumlu yönde etkilenebilir ve daha da önemlisi yaşam boyu öğrenme konusunda
daha yetkin olmaları, yaşamlarının değişik evrelerinde başarılı olmaları sağlanabilir (Karhan, 2007).
Gelişmiş epistemolojik inançlara sahip öğrenciler öğrenme sürecinde daha çok sayıda ve daha nitelikli
bilişsel bilgi işleme stratejilerini kullanmakta, meta bilişsel açıdan öğretim materyallerini ne düzeyde
öğrendiklerini daha sık ve doğru biçimde denetlemekte, daha yüksek düzeyde akademik başarı
göstermekte, okula yönelik daha olumlu tutumlara sahip olmakta, eğitimin yararına daha çok
inanmakta ve daha karmaşık, derin ve çok yönlü düşünceler oluşturabilmektedir (Deryakulu ve
Büyüköztürk, 2005).
Bireylerin epistemolojik inançlarının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar hem ülkemizde hem de
yurt dışında son yıllarda hızla artmaktadır. Epistemolojik inançlar dayandırıldıkları temellere bağlı
olarak araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele alınıp yorumlanmaktadır. Bireysel özelliklerden
biri kabul edilen epistemolojik inançların öğrenme üzerinde oldukça önemli etkileri olduğu araştırma
sonuçlarına dayalı olarak ortaya konulmuştur. (Öngen, 2003; Deryakulu, 2004; Eroğlu, 2004;
Deryakulu ve Büyüköztürk, 2005; Deryakulu, 2006; Hofer, 2001; Shommer, 1990; Muis, 2004).
Öğrencilerin epistemolojik inançları ile öğrenmeleri ve başarıları arasında bir ilişki olduğu literatürde
belirtilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin epistemolojik inançlarının belirlenmesi öğrencilerin
öğrenmelerinin gelişimi açısından önemlidir. Ayrıca ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançlarının
değerlendirilmesine yönelik ülkemizde çalışma az sayıda olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı
ilköğretim düzeyinde epistemolojik inançların değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır
(Boz , Aydemir ve Aydemir; 2011).
Bu bağlamda bu çalışmada, geleceğin yetişkinleri olacak ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik
inançları; geleneksel öğretim yöntemi ile aktif öğrenme stratejisinin modellerinden biri olan işbirlikli
öğrenme modelinin eğitim- öğretim sürecine uygulanmasına bağlı olarak nasıl değiştiği belirlenmiş ve
aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir.
2. Problem Durumu
Bu araştırmanın problemini; Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde Jigsaw
II, Okuma-Yazma-Uygulama ve Geleneksel öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına,
epistemolojik tutumları ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları üzerine etkileri nasıldır?” sorusu
oluşturmaktadır.
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinin
öğretiminde, işbirlikli öğrenme modelinin uygulanmasında kullanılan okuma-yazma-uygulama, jigsaw
II ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları, epistemolojik tutumları ile fen
ve teknoloji dersine karşı tutumlarına olan etkisini tespit etmeye yöneliktir.
2.2. Araştırmanın Önemi
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
 Jigsaw II ve Okuma-Yazma-Uygulama yöntemlerinin “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”
ünitesinin öğretiminde uygulanabilir olduğu ve diğer ünitelerin öğretiminde de sağlıklı bir
uygulamasının yapılabilmesi mümkün olabilir.
 Jigsaw II ve Okuma-Yazma-Uygulama yöntemlerinin Fen ve Teknoloji tutumuna etkisi ve
önemi vurgulanabilir.
 Jigsaw II ve Okuma-Yazma-Uygulama yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına
nasıl etki ettiği ortaya konulabilir.
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 Jigsaw II ve Okuma-Yazma-Uygulama yöntemlerinin öğrencilerin Fen ve Teknoloji
dersindeki epistemolojik tutumlarını nasıl etkilediği ortaya konulabilir.
 Bu araştırma ile Fen ve Teknoloji dersinin, uygulanabilecek farklı etkinlikler ve yaklaşımlar
yardımıyla daha etkili bir şekilde işlenebileceği ve fen öğretiminde yeni anlayışların uygulanabilirliği
tespit edilmiş olabilir.
Ayrıca, araştırmanın bu konuda çalışacak diğer araştırmacılara kaynak teşkil edeceği ve
eğitimcilerin dikkatini aktif öğrenme stratejileri üzerine çekeceği hedeflenmektedir.
2.3. Sınırlılıklar
1. Araştırma 2013- 2014 öğretim yılı ile sınırlıdır.
2. Erzurum ili Horasan ilçe merkezinde bulunan MEB’e bağlı bir Ortaokulun 7. sınıfı ile bu
sınıflarda öğrenim gören 60 öğrenci ile sınırlıdır.
3. Araştırma ortaokulların 7. sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”
ünitesi ile sınırlıdır.
4. Araştırma Jigsaw II, Okuma-Yazma-Uygulama ve geleneksel öğrenme yöntemleri ile
sınırlıdır.
5. Araştırmada test edilen uygulama süresi 9 hafta ve haftada 4 ders saati ile sınırlıdır.
2.4. Değişkenler
Araştırmadaki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdaki gibidir.
2.4.1. Bağımsız Değişkenler
Uygulamada kullanılan bağımsız değişkenler aşağıdaki gibidir:


Jigsaw II yöntemi



Okuma-Yazma-Uygulama yöntemi



Geleneksel Öğrenme yöntemi

2.4.2. Bağımlı Değişkenler
Uygulamada kullanılan bağımlı değişkenler aşağıdaki gibidir:


Ön Bilgi Testi (ÖBT)



Akademik Başarı Testi (ABT)



Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği (FTTÖ)



Epistemolojik Tutum Ölçeği(ETÖ)

Araştırmanın Modeli:
Fen Bilimleri dersinde yer alan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinin öğretim sürecindeki
etkinliğinin belirlenmesi amacıyla deneysel araştırma modelleri içerisinde en çok kullanılan yarı
deneysel desenlerden “eşit olmayan kontrol grubu deseni” (nonequational control group design) esas
alınmıştır.
Uygulama:
Çalışma, okuma-yazma-uygulama yönteminin uygulandığı OYU grubu, jigsav II yönteminin
uygulandığı JG ve geleneksel öğrenme yönteminin uygulandığı kontrol grubu olmak üzere toplam üç
grup üzerinde yürütülmüştür. Bu gruplara uygulama öncesinde “ Maddenin Yapısı ve Özellikleri”
ünitesi ile ilgili ön bilgilerini, epistemolojik tutumlarını ve fen ve teknoloji tutumlarını belirlemek üzere;
Ön Bilgi Testi (ÖBT), Epistemolojik Tutum Ölçeği (ETÖ) ve Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği (FTTÖ)
ön test olarak uygulanmıştır.
Ön testlerin uygulamalarından sonra OYUG, JG ve KG’lere ilgili yöntemler uygulanmaya başlanmıştır.
Uygulama, haftada her bir grup için dört ders saatini kapsayacak şekilde dokuz hafta süreyle
araştırmacı tarafından yapılmıştır. Uygulama tamamlandıktan sonra ise yine her üç gruba ABT, ETÖ
ve FTTÖ son test olarak uygulanmıştır.
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Verilerin Analizi:
Yapılan araştırmada uygulanan testlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS-20 paket
programından faydalanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizi aşağıda sırayla
açıklanmıştır:
1) İlk olarak deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin ÖBT’den elde ettikleri puanların
tanımlayıcı istatistikleri yapılmış, daha sonra grupların puan ortalamalarının birbirinden anlamlı
derecede farklı olup olmadığını belirlemek için ANOVA kullanılmıştır.
2) ABT son test puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yapılmış ve ANCOVA kullanılmıştır.
3) FTTÖ ön test puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yapılmış ve daha sonra grupların puan
ortalamalarının birbirinden anlamlı derecede farklı olup olmadığını belirlemek için ANOVA
kullanılmıştır.
4) FTTÖ son test puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yapılmış ve daha sonra grupların puan
ortalamalarının birbirinden anlamlı derecede farklı olup olmadığını belirlemek için ANOVA
kullanılmıştır.
5) ETÖ ön test puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yapılmış ve daha sonra grupların puan
ortalamalarının birbirinden anlamlı derecede farklı olup olmadığını belirlemek için
ANOVA
kullanılmıştır.
6) ETÖ son test puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yapılmış ve daha sonra grupların puan
ortalamalarının birbirinden anlamlı derecede farklı olup olmadığını belirlemek için ANOVA
kullanılmıştır.
Yapılan tüm istatistiksel çalışmalarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.
Araştırma Sonucu:
Ön Bilgi Testi
ÖBT’nin, öğrenci gruplarına uygulanmasıyla elde edilen verilerin analiz sonuçları incelendiğinde,
JG’daki öğrencilerin, OYUG ve KG’deki öğrencilere göre önbilgilerinin daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. ÖBT’de öğrenci grupların aynı düzeyde olmadığı, hazır bulunuşluk düzeylerinin farklı
seviyelerde olduğu görülmüştür. Bunun nedeni; eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan öğretmen
değişiminin öğrencilerin başarılarını etkilemesi ve öğrencilerin bireysel performanslarından
kaynaklandığı söylenebilir.
Akademik Başarı Testi
Uygulamaya katılan öğrencilerin, ABT puanlarının istatistiksel analizlerinden elde edilen bulgulardan;
fen ve teknoloji dersinde yer alan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinin öğretiminin, OkumaYazma-Uygulama, Jigsaw II ve Geleneksel Öğretim yöntemine göre yürütülmesinin öğrencilerin
akademik başarıları arasında anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada
kullanılan Okuma-Yazma-Uygulama yönteminin, fen ve teknoloji dersi “Maddenin Yapısı ve Özellikleri”
ünitesinin öğretiminde öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin Jigsav II ve Geleneksel
öğretim yöntemlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
OYUG’un başarılı olmasında; bu gruptaki öğrencilerin OYU yönteminde ilk aşamada okuma, sonra
okuduğunu grupça yazma ve son aşamada birlikte uygulama yapmaları ayrıca grup üyelerinin
tamamının işbirliği içerisinde çalışarak, öğrenmede aktif rol almalarının etkili olduğu
düşünülmektedir.
Fen ve Teknoloji Tutumu
FTTÖ den elde edilen sonuçlara göre, her üç grubun fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının
başlangıçta birbirine benzer olduğu ve aralarında her hangi bir fark olmadığı tespit edilmiştir .
Uygulamadan sonraki tutumlara bakıldığında, gruplardaki öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine karşı
tutumlarında herhangi bir istatistiksel farklılık oluşmadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni; uygulanan
öğretim yöntemlerin sadece bir üniteyle sınırlı olması ve uygulamanın kısa süreli olduğu
düşünülmektedir.
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Epistemolojik Tutum
ETÖ’den elde edilen sonuçlara göre, her üç grubun başlangıç tutumları arasında anlamlı bir farkın
olmadı görülmüştür. Uygulamadan sonraki tutumlara bakıldığında KG ve JG arasında anlamlı bir
farkın olmadığı fakat KG ile OYUG arasında bir farkın olduğu, bu farkın OYUG lehinde olduğu ve JG
ile OYUG arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.
OYUG grubunda gerçekleşen bu farklılığın nedeni, okuma-yazma-uygulama yönteminin uygulanması
sürecinde öğrenciler bilginin tek kaynağı olarak öğretmenin ya da bir kitabın olmadığını, farklı
kaynaklardan da bilgiye ulaşılabileceğini ve bilginin doğruluğunun test edilebileceğini görmüş
olmalarından dolayı onların epistemolojik tutumlarında olumlu bir etki yaptığı söylenilebilir.
Öneriler:
1.

Okuma-Yazma-Uygulama yöntemi, yedinci sınıf Fen Bilimleri dersi “Maddenin Yapısı ve
Özellikleri” ünitesinin öğretiminde, Geleneksel öğretim yöntemine göre oldukça elverişli olduğu
yapılan uygulamalar ile tespit edilmiştir. Bu nedenle ortaokul Fen Bilimleri müfredatındaki
diğer ünitelerinde, Okuma-Yazma-Uygulama yöntemi ile uyumluluk arz etmesi halinde, bu
yöntemle işlenmesi öğrencileri akademik, sosyal ve psikolojik yönden daha iyi motive edeceği
düşünülmektedir.

2.

Yöntemleri uygulamadan önce öğrenciler yöntem hakkında bilgilendirilmelidir. Araştırmada
deney gruplarında kullanılan yöntemlere öğrencilerin alışık olmaması ve bu uygulamalar ile
ilk kez karşılaşmaları nedeni ile bir takım hazırlık çalışmaları yapılmalı ve bu sürecin işleyişi
ile ilgili bilgilendirilmelidir.

3.

Uygulamada öğretmen her zaman aktif rol oynamamalı, sadece öğrencilerin anlamadıkları
konularda yardımcı olmalıdır.

4.

Grup içerisinde tüm öğrencilerin aktif olmaları sağlanmalıdır ve öğrencilerin işbirliği içerisinde
birbirlerinin öğrenmelerini gerçekleştirmelerine ortam oluşturulmalıdır.

5.

Yavaş öğrenen öğrencilerin, gruptan dışlanarak ruhsal açıdan olumsuz yönden etkilenmemesi
ve öğrenmede isteksizliğin oluşmaması için öğretmenler bu öğrencilere çok dikkat etmeli
onlarında uygulamada aktif rol almalarını sağlamalıdır. Ayrıca meydana gelecek olumsuz
durumları ortadan kaldırmak için anında müdahale etmeli, durumu geçiştirmek ya da
sonraya bırakma yolunu tercih etmemelidir.

6.

İşbirlikli öğrenme modeli, öğrencileri öğrenmenin merkezine alarak onların araştırma
yapmasına, farklı kaynaklara ulaşmasına imkan verdiği, öğrencinin bilimsel kitaplardaki
bilginin bazen değişebileceğine ve bilim insanlarının bilimde neyin doğru olduğu konusunda
her zaman hemfikir olmadıklarına yönelik yeni düşünceleri oluşturduğu ve bu olumlu değişim
öğrencilerin epistemolojik tutumlarına pozitif katkı sağladığı için fen bilimleri derslerinin yanı
sıra diğer derslerde de kullanılmalıdır.

7.

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, sınırlı sayıda öğrenciyle yapılan çalışma sonucudur
ve sadece yedinci sınıf Fen Bilimleri dersine ait “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesini
kapsamaktadır. Bu konuda daha geniş gruplar üzerinde ve diğer ünitelere yönelik benzer
çalışmalar yapılabilir.
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ABSTRACT
This study inquired Turkish test takers’ views towards the Versant English Test (VET), an automated
test of spoken and written language developed by the Knowledge Technologies group of Pearson. To
measure a student's English language skills for course placement or exit exam, this test gauges
speaking, listening, reading, and writing skills. Based on a phenomenological approach, this study
aims to identify the views of newly graduate prep class EFL students pertaining to the VET. In order to
gather the required data, this study adopted the mixed-methods research design. The quantitative
data were collected through a questionnaire while qualitative data were collected through semistructured interview questions and a focus-group discussion. The findings of this study indicate that
test takers had negative attitudes towards the VET, believing that the VET did not reflect their true
level of English language proficiency. The results obtained from the study may supply valuable help for
educational software development specialists, school of foreign languages, policy makers, EFL
instructors, and researchers in the related fields of study.
Key Words: Attitude, Test taker’s attitude, Validity, Test validity, Versant English Test.

VERSANT İNGİLİZCE TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
BAŞARI VEYA BAŞARISIZLIK
ÖZET
Bu çalışma Pearson Bilgi Teknolojileri Grubu tarafından geliştirilen, otomatik sözlü ve yazılı bir test
olan, Versant İngilizce Yerleştirme Testine dair Türk sınav katılımcılarının görüşlerini irdelemektedir.
Yerleştirme veya sınav geçme amacıyla İngilizce dil becerilerini ölçmek için, bu test konuşma, dinleme,
okuma ve yazma becerilerini irdelemektedir. Fenomenolojik yaklaşıma dayanan bu çalışma, İngilizce
hazırlık sınıfı öğrencilerinin Versant İngilizce Yerleştirme Testine dair yaklaşımlarını betimlemeyi
amaçlamaktadır. Çalışmanın verisi karma yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın nicel verisi
anket kullanılarak sağlanırken, nitel veri yarı yapılandırılmış anket sorularıyla ve odak grup tartışması
aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları sınav katılımcılarının Versant İngilizce Yerleştirme
Testine dair olumsuz yaklaşım geliştirdiğini, testin gerçek İngilizce bilgi ve beceri seviyelerini
yansıtmadığını ve testin geçerlik ve güvenirliği azaltan aynı veya benzer sorular sorduğunu
belirtmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar eğitim programı yazılımcıları, yabancı diller yüksek
okulları, eğitim otoriteleri, ikinci yabancı dil olarak İngilizce okutmanları ve ilgili alan araştırmacıları
için önemli katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaklaşım, Sınav Yaklaşımı, Geçerlilik, Test Geçerliliği, Versant İngilizce Testi.
1. Introduction
Human language requires the proficiency of specific skills comprised of cognitive and social
competence, as well as basic language competence (Bernstein & Cheng, 2007). Computer-assisted
language testing (CALT) utilizes PC appliances to obtain and check students’ efficiency in a second or
foreign language. CALT includes computer based assessment (CAT), the employment of interactive
media in language test assignments, and mechanical response interpretation (Chapelle & Douglas,
2006). Chapelle (2010) discerns three major reasons for utilizing technology in language assessment:
effectiveness, equality, and innovation. Effectiveness is attained by computer and analysis based
testing that employs automatic writing assessment or automatic speech assessment systems. Equality
means forming computerized tests reciprocal to paper based tests which are regarded as “the gold
standard” in language assessment. Innovation refers to technology which can achieve a proper
transformation of language testing and it is affirmed in the reformulation of the L2 competence in
CALT as the competence to choose and use convenient language through the technologies that are
suitable for a circumstance (Chapelle & Douglas, 2006).
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A modern, computer-based testing model (Versant for English) supplies an approximate calculation of
spoken language competence that is comparatively separate from the speaker’s other social (Riggio,
1986) and cognitive competence (Heckman & Rubinstein, 2001). Test taker's feelings and beliefs about
a language exam are generally regarded as face validity, a notion which is characterized as surface
reliability of a test (Carmines & Zeller, 1979). As face validity is structured on idiosyncratic judgment,
not on a statistical design, it may be sometimes regarded as unscientific by researchers (Bachman &
Palmer, 1996). Besides, attitudes, beliefs, or feelings are ambiguous and assumed concepts which
cannot be precisely assessed (Eagly & Chaiken, 1993). Several concepts have been utilized to interpret
the attitudes of a test taker, which cover response (Elder, Iwashita, & McNamara, 2002), feedback
(Brown, 1993), opinions (Wu, 2008), and cognitive factors (Fan & Ji, 2014; Jin & Cheng, 2013).
Considering the mentioned related testing issues, this study inquired the attitudes of test takers
towards a new computer based exam−Versant.
2. Methodology
Sequential explanatory design is two dimensional in which quantitative data is initially gathered and
pursued by qualitative data collection. The aim of this data collection design is to employ qualitative
results to more describe and clarify the findings from the quantitative strand. In this design, a
questionnaire, for example, may be utilized to gather quantitative data from crowded groups first.
Afterwards, some individuals from this large group may be chosen for interviews or focus-group
discussions where they can explain insights into their questionnaire answers (Ivankova, Creswell, &
Stick, 2006). This study adopted a mixed-methods sequential explanatory design which covered two
successive phases. The first phase included a quantitative approach in that the main part of the
mixed-method data collection was realized, while the smaller qualitative part followed in the second
phase of the study.
2.1. Participants
A total of 308 students from Adana Science and Technology in Turkey took part in the questionnaire.
The native language of the participants in the study is Turkish. Of the 308 participants, 137 (44.50%)
were female and 171 (55.50%) were male. The students participated in the study came from different
socio-economical and educational backgrounds. Furthermore, of the 308 participants, 155 (50.30%)
were prep-class students, while 153 (49.70) were first class students. Following the questionnaire, 15
students were also interviewed by means of semi-structured interview questions. Finally, 6 of the
students took part in a focus-group discussion.
2.2. Instruments
Initially, a questionnaire designed by Fan (2014) was utilized for the quantitative strand of the study.
Then, semi-structured questions adapted from the questionnaire were used for the qualitative strand−
including the interview and focus-group discussion.
3. Findings and Results
3.1. Questionnaire Results
In order to inquire the participants’ views on the VET in a detailed way, descriptive statistics of each
item in the questionnaire were gauged. Besides, frequencies and percentages of each item were
detected. The results of item-level statistics are displayed in the following table.
Table 1
Statistics at the Item Level
Item
1. I felt `Sentence Builds' was interesting.
2. I felt `Questions' was interesting.
3. I had fun working on `Story Retelling'.
4. I enjoyed working on `Open Questions'.
5. I felt `Repeat' was interesting.
6. I felt `Reading' task was interesting.
7. I took the VET because its certificate was useful when applying for overseas study.
8. I took the VET because its score was widely recognized by authorities.
9. I took the VET to assess my English.
10. The abilities measured in the VET were essential to oral communications.
11. The length of the VET was appropriate.
12. The content of the VET reflected what I needed in real life language use.
13. I took the VET because its certificate could help me when seeking employment.

Mean
3.20
3.19
3.14
3.12
3.08
3.07
2.95
2.94
2.92
2.91
2.90
2.85
2.79
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

I believe the VET well reflected my spoken English ability.
I took the VET because I really enjoyed learning English.
The design of the VET was reasonable.
I looked forward to taking the VET.
The directions were clear.
The demo before the test helped me perform to the best of my abilities.
I had adequate opportunities to prove my oral English in the VET.

2.69
2.66
2.62
2.62
2.62
2.55
2.45

As can be observed from Table 1, the mean (x̅) score 2.45 indicates that the participants disagree on
the 20th item I had adequate opportunities to prove my oral English in the VET. On the other hand, it is
also clear from the table that majority of the respondents are not sure about the rest of the items− the
1st item I felt `Sentence Builds' was interesting. (x̅: 3.20); the 2nd item I felt `Questions' was interesting
(x̅: 3.19); the 3rd item I had fun working on `Story Retelling' (x̅: 3.14); the 4th item I enjoyed working on
`Open Questions' (x̅: 3.12); the 5th item I felt `Repeat' was interesting (x̅: 3.08); the 6th item I felt
`Reading' task was interesting (x̅: 3.07); the 7th item I took the VET because its certificate was useful
when applying for overseas study (x̅: 2.95); the 8th item I took the VET because its score was widely
recognized by authorities (x̅: 2.94); the 9th item I took the VET to assess my English (x̅: 2.92); the 10th
item The abilities measured in the VET were essential to oral communications (x̅: 2.91); the 11th item
The length of the VET was appropriate (x̅: 2.90); the 12th item The content of the VET reflected what I
needed in real life language use (x̅: 2.85); the 13th item I took the VET because its certificate could help
me when seeking employment (x̅: 2.79); the 14th item I believe the VET well reflected my spoken English
ability (x̅: 2.69); the 15th item I took the VET because I really enjoyed learning English (x̅: 2.66); the 16th
item The design of the VET was reasonable (x̅: 2.62); the 17th item I looked forward to taking the VET
(x̅:2.62); the 18th item The directions were clear (x̅: 2.62); and the 19th item The demo before the test
helped me perform to the best of my abilities (x̅: 2.55).
3.2. Interview Results
As mentioned in the methodology part, interviews were implemented with 15 volunteer students, who
gave extra evidence about VET. Compared to scales or questionnaires, the interview can supply more
freedom to present ideas. The interview data were recorded by the researchers. The participants
volunteered to take part in the interview and they used their native language− Turkish. The
interviewers tried to stimulate the participants to declare their true perceptions. The data were
tabulated according to the common points in the interview. Quotations, codes and frequencies from
the answers of the respondents were displayed in the following tables.
Table 2
Interview Results of the Skills Versant Assesses
Codes

Versant
Assesses

No skill
Listening
Speaking
No grammar
Memory
Reading
No listening
Writing

f
7
5
5
3
2
2
1
1

%
25.00
17.86
17.86
10.72
7.14
7.14
3.57
3.57

No reading
All skills

1
1

3.57
3.57

Quotations from the Remarks of the Participants
I think VET assesses no language skill.
VET is particularly based on listening skill.
VET is particularly based on speaking skill.
VET assesses no grammar since it is based on speaking.
I think VET only assesses memory.
VET assesses reading since we read texts a lot.
I do not think VET assesses listening.
VET particularly assesses our writing skill and we have to
write fast.
VET assesses no reading since it is based on speaking.
VET assesses all the skills we need.

As can be observed from the table, a high percentage of respondents (25.00%) stated No skill, while a
number of participants (17.86% for each) suggested Listening (17.86%), Speaking (17.86%) and No
grammar (10.72%). Besides, an equal number of participants, with a percentage of 7.14 for each, put
forward Memory and Reading. Finally, such themes as No listening, Writing, No reading, and All skills
emerged with a rare occurrence of 3.57 percentage.
Table 3
Interview Results of the Role of Memory in VET
Codes
Memory

Active Role

f
9

%
69.23

Passive Role

4

30.77

Quotations from the Remarks of the Participants
Rather than assessing language skills, VET is structured
on assessing the memory.
I do not think the memory has a role in VET.
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It is clearly understood from the table that the majority of the respondents (69.23%) stated Active Role.
On the other hand, a number of participants
(30.77%) expressed Passive Role for the role of
memory in VET.
Table 4
Interview Results of the Logic of Memory in Language Learning
Codes
Logic of
Memory

Yes

f
5

%
35.71

No
Occasionally

5
4

35.71
28.58

Quotations from the Remarks of the Participants
Memory supports language in that it makes you remember
everything.
It is illogical to assess memory in language learning.
It is logical to assess memory in some cases such as
remembering new vocabulary.

The table shows that two groups of participants with an equal percentage of 35.71 stated Yes and No
for the logic of memory in language learning. However, 28.58% of the respondents stated Occasionally
within this category.
Table 5
Interview Results of the Duration and Reliability of VET
Codes
Duration
and
Reliability

Unreliable

f
10

%
52.63

Sufficient time
Reliable
Insufficient time

5
2
2

26.31
10.53
10.53

Quotations from the Remarks of the Participants
It is unreliable because many of my friends who normally cannot
understand English have passed the exam by chance.
The time given for VET is quite sufficient.
It is a reliable exam because the computer makes it.
I cannot finish the exam in time. So, they should give more time for
it.

As can be easily understood from the table, a high number of respondents stated Unreliable (52.63%)
for the reliability of VET. Further, 26.31 % of the participants expressed Sufficient for the duration of
VET. Finally, the themes Reliable and Insufficient time occurred with a percentage of 10.53 for each.
Table 6
Interview Results of Other International Exams
Codes

Other International
Exams

Unaware

f
8

%
40.00

Aware

7

35.00

Reliable and
valid
Unreliable and
invalid

3

15.00

2

10.00

Quotations from the Remarks of the Participants
I am only aware of VET. I am not familiar with other
international exams.
I heard such exams as IELTS, TOEFL, and PTE. But, I am
not sure about their content and duration.
I heard that such exams as IELTS, TOEFL, and PTE are
globally known reliable and valid exams.
I do not think that any online exam is reliable or valid.

By looking at the table, we can easily observe that majority of the respondents (40.00%) are unaware
of the other international exams. On the other hand, compared to those being unaware, a smaller
number of respondents (35.00%) were aware of the mentioned exams. Moreover, while 15.00% of the
respondents defined other international exams as Reliable and valid, 10. 00% of the participants
defined it as Unreliable and invalid.
Table 7
Interview Results of the Logistic Support of VET
Codes
Logistic
Support

No support
The need of
extra exams

f
11

%
57.89

8

42.11

Quotations from the Remarks of the Participants
There is no logistic support such as extra materials.
We are not able to get extra exams even if we can pay for each.
Besides, our school does not accept the VET score gained from other
institutions.

It can easily detected from the table that majority of the respondents (57.89%) declared having no
logistic support. Furthermore, with respect to the logistic support of VET, 42.11% of the participants
expressed the need of extra exams.
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Table 8
Interview Results of the Security Problems of VET
Codes

Security
Problems

No

f
7

%
35.00

Yes

6

30.00

Copying Text

5

25.00

Cheating

2

10.00

Quotations from the Remarks of the Participants
I had no security problem.
We have security problems such as having the same questions and
texts in the exams.
There are many students who write the same text but get high score.
Although some students are not good at English, they cheat and get
the highest grades.

With respect to the security problems of VET, while 35.00% of the participants declared no problem,
30.00% of the respondents suggested having problems. Furthermore, 25.00% of the participants
stated copying text as a security problem, while a small number of respondents (10.00%) put forward
cheating.
Table 9
Interview Results of the Experiences in VET
Codes

Experiences

Same
questions
Failure
Technical
problems
Tactical

f
4

%
30.77

4
3

30.77
23.08

2

15.38

Quotations from the Remarks of the Participants
I took the test a few times and passed in the last exam since the computer
program uses the same questions and texts again and again.
Although I feel I am proficient in English, I failed again and again.
The computer often stops functioning and the microphone is out of order.
The exam is tactical and generally based on chance. It does not assess
knowledge.

As shown in the table, an equal percentage of respondents (30.77%) suggested same questions and
failure. Moreover, a number of respondents (23.08%) suggested technical problems, while 15.38% of
the participants defined VET as tactical.
Table 10
Interview Results of Others’ Views on VET
Codes

Others’ Views
on VET

Hard

F
3

%
23.08

Quotations from the Remarks of the Participants
The exam is so hard that it scares me.

Illogical

3

23.08

Assessing no
knowledge
Unreliable

3

23.08

2

15.38

Memory based

1

7.69

Simple

1

7.69

It is the most illogical exam I have ever taken. Although I believe
that I know English well, I am not able to do it.
Even academically weak students pass it by chance, as it does not
assess any knowledge.
It is not reliable as you can get high grades as it asks the same
questions again and again.
If you are good at memorizing, you do not have to be good at
English. Because you can pass VET based on your memorization
skill.
It is the simplest exam I have ever taken.

With respect to others’ views on VET, it is easily understood that an equal number of respondents
(23.08%) define VET as hard, illogical, and assessing no knowledge. Besides, 15.38% of the
participants describe VET as unreliable, while a very small number of respondents (7.69% for each) see
VET as memory based and simple.
Table 11
Interview Results of the Instructors’ Views on VET
Codes

f
6

%
40.00

3

20.00

Unreliable

2

13.33

Insufficient
teachers
Neutral

2

13.33

1

6.67

Reliable

1

6.67

Beneficial and
practical
Not supporting
Instructors’ Views
on VET

Quotations from the Remarks of the Participants
Teachers believe that this exam is beneficial and practical
because they do not need to read and check exams.
Just like the students, teachers also do not like VET.
Teachers think that VET is unreliable, since it does not give
consistent results.
Teachers are so insufficient that they do not even know
anything about VET.
I think teachers are neutral about VET, since they do not
want to get into trouble with the administration.
They think that Vet is reliable, since it gives consistent
results for those who study hard.
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One can clearly understood from the table that majority of the participants (40.00%) suggest beneficial
and practical, while 20.00% of the respondents declare no support. Further, an equal percentage of
respondents (13.33% for each) put forward unreliable and insufficient teachers. In a similar vein, an
equal percentage of participants (6.67% for each) state neutral and reliable.
Table 12
Interview Results of the Views on an Ideal Exam
Codes

f
3

%
27.27

Parallel to course
content
Assessing all skills
and knowledge
Reliable

3

27.27

2

18.19

1

9.09

Easy

1

9.09

Logistic support

1

9.09

Paper based

Ideal
Exam

Quotations from the Remarks of the Participants
An ideal exam should be a written exam rather than an online
test.
An ideal exam should go parallel with the course content. There is
no relation between what we see in our course and VET.
An ideal exam should assess integrated skills, rather than only
assessing speaking and listening skills.
An ideal exam should be so reliable that it should give proper
results based on the actual knowledge.
The easiest exam is the ideal exam.
An ideal exam should be the exam which is supported by the
required logistics.

Regarding the ideal exam, it is clearly understood from the table that the themes paper based and
parallel to course content emerged with an equal percentage of 27.27. Additionally, while 18.19% of the
respondents declared assessing all skills and knowledge, a similar percentage of respondents (9.09%
for each) suggested reliable
, easy, and logistic support.
Table 13
Interview Results of the Exams at Other Universities
Codes

f
9

%
39.13

Not speaking
based

6

26.09

Assessing
knowledge

4

17.39

More
opportunities

4

17.39

Paper based

Exams at Other
Universities

Quotations from the Remarks of the Participants
At other universities, they assess students through paper based
exams, which is more practical.
Exams are not speaking based at other universities. This is more
logical because, let alone speaking English during our primary
and high school educations, we cannot even speak it at the
university level.
At other universities, they assess students’ knowledge more
properly through the paper based exams which the students are
familiar with.
At other universities, students have more opportunities such as
more exemption exams.

It is easily observed from the table that majority of the respondents (39.13%) referred to the exams at
other universities as paper based. Furthermore, 26.09% of the participants defined it as not speaking
based , while an equal number of respondents (17.39% for each) suggested assessing knowledge and
more opportunities.
Table 14
Interview Results of the Effect of Yearly Performance on VET
Codes

Yearly
Performance

f

%

Beneficial

8

53.33

Not much
effective

7

46.67

Quotations from the Remarks of the Participants
Adding the grades of the whole year is quite logical and beneficial,
because it is disadvantageous to take only the score of VET into
consideration.
Yearly performance does not affect us much, as we may still fail in
the class.

With respect of the effect of yearly performance on VET, most of the respondents (53.33%) referred to it
as beneficial. Additionally, 46.67% of the participants defined it as not much effective.
3.3. Focus Group Discussion Results
A focus group discussion involves gathering people from similar backgrounds or experiences together
to discuss a specific topic of interest. It is a form of qualitative research where questions are asked
about their perceptions attitudes, beliefs, opinion or ideas. In focus group discussion participants are
free to talk with other group members; unlike other research methods it encourages discussions with
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other participants. It generally involves group interviewing in which a small group of usually 6 to 8
people. It is led by a moderator (interviewer) in a loosely structured discussion of various topics of
interest (Hennink, 2013). The pursuing items summarize the results of the focus group discussion:


VET assesses mainly listening and speaking skills.



VET also assesses grammar and vocabulary.



Memory plays a significant role in VET.



Memorization is not a logical activity in language learning since it does not create meaningful
learning.



The duration of VET is sufficient for most participants.



VET is not reliable since it does not give proper scores.



VET is reliable since it is conducted by computers.



VET is not appropriate to assess our foreign language proficiency because it may consider a
wrong answer true, and a true answer wrong.



We were not supported logistically by our school.



Although the school tried to support us a bit, it was through unrelated exercises conducted by
the instructors.



We do not have the necessary equipment for VET such as laboratories empowered by sound
isolation system.



They ask the same questions over and over again in VET.



The students just copy the same texts they see and get a very high score.

4. Discussion and Conclusion
In their study, Bernstein and Cheng (2007) summarize the test construct and interpret the evaluation
procedures and validation process in regard to experimental methods utilized in structuring the test.
In other words, they refer to the logic and validation of fully automatic spoken English test− Versant.
Further, Van Moere, Suzuki, Downey, and Cheng (2009) discussed the development of Versant to
support language needs of the International Civil Aviation Organization. In a similar vein, in his study,
Fan (2014) inquired Chinese test takers' attitudes towards VET− an automatic spoken English test
designed by Pearson Knowledge Technologies. Furthermore, in their study, Ogilvie, Trusk, and Blue
(1999) reported the attitudes of students toward computerized testing and its influence on their study
habits over time.
Morgan (2016) notes that depending on only internationally or nationally designed tests that claim to
contain reliability and validity cause serious problems in education because learners hardly encounter
serious communication problems about the process of learning which also has an adverse impact on
teachers since mutual and reciprocal understanding of each other is undermined or ignored. In
addition, although the teachers acted as the proctors of the exam and could have developed a critical
perspective, their ideas and comments on the exam were not reflected for the sake of being accredited
to one of the inner circle countries, which is, in this situation, England. The paucity of developing a
critical approach without delving into the details of the exam has led to a wide range of problems that
have gone against the benefits of the students that insistently presented feedback to the teachers that
were presumably made to believe or to be misguided by the reliability, validity but more importantly
prestige and international accreditation of the exam.
Versant Placement exam consists of 9 sections. Each part seems to be strong and reliable in its own
component. It is efficient and effective in that it enables learners to produce rather than only receive. It
serves productive purposes because learners can see, to a certain extent, their level objectively.
However, learners’ views regarding the content, nature and reliability of the exam in Turkey have not
been investigated so far.
Since the perception of the learners remains important while measuring their levels, views and
perceptions have been completely ignored in EFL settings. The exam has been administered without
adopting any progressive and inclusionary principle in English language education. Although modern
and postmodern theories have insistently advocated a democratic process in testing skills and
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preparing curriculum, exams such as Versant have been deliberately imposed on both teachers and
learners by administrators because as Gray (2013) noted, a lot of textbook, exams and materials have
been produced for only commercial purposes. The results in the study imply that teachers have not
been able to or have not been allowed to develop a critical perspective towards testing and Versant,
although the learners have been complaining about the nature, reliability and validity of the exam. The
reliability problem was that the learners repeatedly emphasized that the same questions appeared in a
row in the exam. Another reliability problem was that the learners, at the end, learned to copy and
paste some paragraphs to obtain higher scores, which worked perfect for them. This reliability issue
spread in the school immediately, which totally weakened the reliability of the exam. The learners have
provided an infinite amount of constructive feedback about the exam, which have been ignored. What
happened at the end of the process was that the exam was terminated owing to the skyrocketing exam
price that was affected by the rise of the dollar in Turkey. In this sense, we totally agree with Gray’s
and Thornbury’s (2013) explanations about the commercial goals of global textbooks including testing
that often victimize learners. Besides, the learners insistently reported that the exam was practical and
accessible for the teachers who did not bother themselves assessing their exam papers that could be
more reliable and valid. Another serious problem was that the exam was administered without
providing sophisticated and sufficient equipment and setting which caused the learners to encounter
serious problems during the exam. In the exam, a complete backwash effect (Watkins, Dahlin, &
Ekholm, 2005) was experienced because the content of the curriculum and the exam was totally
incompatible with each other because little or no activity was done about the content of the exam in
classroom practices. In addition, most of the learners reported that the exam should be paper- based
because they felt disturbed by using the computer and that the exam measured memory load more
than skill-related knowledge. The learners were unaware of the international exams except Versant
exam. Besides, Versant exam was perceived valid only in the department, although they stated it was
an accredited international exam. Thus, even if the learners would take the exam in another
institution, it would not be counted valid in the school of foreign languages per se. However, some
learners reported that timing was perfect in the exam. Besides, some participants stated that the
scoring percentage was sufficient considering the total grading. Some participants, also, stressed that
fact that some parts of the exam were easy, practical and functional, which were not adequate for
them to pass the exam.
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ÇOCUKLARDAN LİDERLİK ÖĞRETİLERİ
Sezen Çobanoğlu Talay
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel Kültür Anabilim Dalı Edirne
Güneş Talay
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel Kültür Anabilim Dalı Edirne
ÖZET
Çocukluk dönemi kararlarımız ve çocukken yaşadıklarımız yetişkinlik dönemimizi çok güçlü bir
biçimde etkiliyor. Geriye dönme şansımız yok. O zaman gözlem yeteneği, merak duygusu ve sınırsız
hayal gücü olan çocuklardan yeniden öğreneceğimiz çok şey var. Klasikleşmiş liderlik öğretilerinden
sıyrılarak, yaşamı, işimize katmak istediğimiz değeri ve güçlü motivasyonu çocukların bakışıyla
yorumlamak için “Transaksiyonel Analiz Etkisi” değerlendirilmiştir. Transaksiyonel analiz kişilik,
kişilerarası ilişkiler, iletişim, gelişim, yaşam, psikopatoloji, psikoterapi gibi çok geniş bir yelpaze
üzerinde insan psikolojisi ile ilgilenen bir yaklaşımdır. Transaksiyonel analiz, yetişkinlik sürecinde yer
alan davranış modellerimizin, üç ego durumu olan çocuk, ebeveyn ve yetişkin modellerine göre
şekillendiğini ve ego durumlarını şekillendiren deneyimlerin 0-7 yaş arasında gerçekleşmesini konu
alır. Çocuklar, doğdukları andan itibaren bir mesaj bombardımanına maruz kalırlar. Anne-baba başta
olmak üzere yaşamlarında yer alan kişilerden gelen sözel olan ve olmayan mesajlar doğrultusunda
çocuklar bazı değerlendirmeler yapar ve bazı kararlar alır. Bugün en iyi yönetici koçlarının vereceği
liderlik derslerini aslında çocukken öğreniyoruz. Çocukluğumuzda anlatılan pek çok şey nasıl iyi bir
lider olabileceğimiz konusunda bize yol gösteriyor. Örneklem için küme örnekleme kullanılmıştır.
Araştırma evrenden seçilecek kümeler üzerinde yapılmıştır. Edirne Tasarım Çocuk Atölyesi - Sezai
Irmak Art Academy ve Trakya Birlik Ana sınıfında olan ilgili yaş grubundaki 30 ailenin çocuklarının
davranışsal, liderlik konusunda gelişimleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu sahada yapılan çalışma
sayısı oldukça sınırlıdır. Bundan dolayı yapılan bu çalışma önemli arayış, sunuş ve değerlendirme
yoluyla bir tür öncü olmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Transaksiyonel Analiz, Çocuk ve Liderlik, Yaşam Kurguları
1. Giriş
Çocukluk dönemi kararlarımız ve çocukken yaşadıklarımız yetişkinlik dönemimizi çok güçlü bir
biçimde etkiliyor. Geriye dönme şansımız yok. O zaman gözlem yeteneği, merak duygusu ve sınırsız
hayal gücü olan çocuklardan yeniden öğreneceğimiz çok şey var. Ben kimim sorusu üzerine
düşündüğümüzde sorunun aslında ne kadar felsefi ve çarpıcı etkisi olduğunu görüyoruz değil mi?
İngiliz oyun yazarı ''Somerset Maugham'' bu kavramı bir soru sorarak bizlere aktarmış.
'Öyle zamanlar olur ki, karakterimin değişik parçalarına şaşkınlıkla bakarım. Bir sürü insandan
oluşmuşum gibi gelir ve o anda olduğum kişinin önde olduğunu bir süre sonra da olduğum kişinin,
yerini bir başkasına bırakacağını bilirim. Ancak gerçek olan hangisidir? Hepsi mi yoksa hiçbiri mi?'‘
Sizleri Transaksiyonel Analiz kavramı ile tanıştırmadan önce, bu kavramın ne kadar içimizden
olduğunu, özümüzle ve hayatımızla ilişkili olduğunu aktarmak için bu cümleyi paylaşmak istedim.
2. Transaksiyonel Analiz Kavramına Temel Bakış
2.1. TA Genel Tanım
Transaksiyonel Analiz (TA) Amerikalı psikiyatrist Eric Berne (1910-1970) tarafından geliştirilmiştir. Bu
kavram, kişilik, kişiler-arası ilişkiler, iletişim, gelişim, yaşam, psikopatoloji, psikoterapi gibi çok geniş
bir yelpaze üzerinde insan psikolojisi ile ilgilenen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, yetişkinlik sürecinde
yer alan davranış modellerimizin, üç ego durumu olan çocuk, ebeveyn ve yetişkin modellerine göre
şekillendiğini ve bu ego durumlarını şekillendiren deneyimlerin 0-7 yaş arasında gerçekleşiyor
olmasını konu alır.
3. Ego Durumlarımızın Davranışlarımıza Etkisi
3.1. Ego Durumları
Kısaca ego durumlarını da tanıyalım.
Ebeveyn ego: Çocukluk dönemindeki başta anne baba olmak üzere tüm otorite figürüne ait
kayıtlardan oluşur.
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Yetişkin ego: Eric Bern tarafından kişinin mantıklı ve sağduyulu yanı olarak tanımlanmıştır.
Çocuk ego durumu: Kişinin 0-7 yaş arası yaşantılarına ait kayıtlardan oluşur.
Ego Durumlarını Açıklayıcı Bir Örnek:
Küçük bir çocuk kumda oynamaktadır. Bakım veren ebeveyn: “Hadi bakalım oyna ve eğlen!” Eleştiren
ebeveyn: “Üstünü başını pisleteceksin.” Yetişkin: “Bu kum çok ilginç görünüyor. Bir kale yapabilirim.”
Doğal Çocuk: “Wow, kalem ne kadar büyük bir baksana!”
Uyumlu Çocuk : “En iyisi üstümü başımı kirletmeyeyim.”
İsyankar Çocuk: “Kirlenirsem kirleneyim umurumda değil.” (Kafasından aşağı bir kova kumu
boşaltırken)
3.2. Benim Hikayem
Hepimizin iş yaşamımız boyunca tecrübe ettiği, genel durum değerlendirmesi görüşmeleri, performans
ve davranış değerlendirme süreçlerinin içerisindeyiz. Bu görüşmelerden birinde çok sevdiğim
yöneticime şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum.
“ Zaman zaman aşırı saygılı davranışlarımın özgüven eksikliği olarak yorumlandığı durumlarla
karşılaştım.
Yöneticimde Sezen çok yakın bir zamanda Azmi Varan’ın Transaksiyonel Analiz konulu bir eğitimine
katıldım. Mutlaka bu kavramla tanışmalısın.
Sizce bu cümleyi bu üç ego durumundan hangisine sahip olarak kurmuş olabilirim?
Bu cümleyi özgüvenli bir şekilde, bu görüşmede aktarabilmem benim yetişkin yanımı, ancak bu
cümleyi kurmamın yaşanmışlığının altyapısı ise çocuk ego durumuna dayanıyor.
Bern’e göre bu üç ego durumunu sağlıklı bir biçimde özümseyen ve bir potada eritebilen bireyler daha
sağlıklı ve mutlu oluyor.
4. Sonuç
Bu araştırmanın;
1)

Ailelerin sosyo demografik yapısı ile liderlik gelişimi beklentisi arasındaki ilişkinin açığa
çıkmasına

2)

Ailenin davranışlarının çocuğun yetişkinlik döneminde nasıl etkileri bulunabileceği hakkında
bilgilendirmeye

3)

Ailelerin çocukların
umulmaktadır.

eğitimine

ilişkin

gerçekçi

hedef

belirlemesine

katkı

sağlaması

Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Ailelerin sanat eğitimine ilişkin görüşleri ve davranışlarının
03-06 yaş arası çocukları üzerindeki etkileri betimlenecek ve diğer bağımsız değişkenlerin de etkileri
araştırılmıştır.
Bugün en iyi yönetici koçlarının size vereceği liderlik derslerini aslında siz çocukken öğrendiniz.
Çocukluğunuzda anlatılan pek çok şey nasıl iyi bir lider olabileceğiniz konusunda size yol gösteriyor.
Ailenizin ve ilkokul öğretmenlerinizin size çocukken öğrettiği birçok şey, bugün aslında en iyi yönetici
koçlarının size iyi bir lider olabilmeniz için tavsiyede bulunurken söyleyeceği sözleri oluşturuyor.
Kendi anıyla anılan ünlü bir eğitim modeli de olan Maria Montessori’ye göre “bir öğretmen için en
büyük başarı, ‘çocuklar başlarında ben yokmuşum gibi çalışıyor’ diyebilmektir. İşadamı İshak Alaton
da ‘en iyi patron, kendini gereksiz hala getirendir’ diyordu.
Hayatındaki ilk deneyimleri keşfetmek, çiçeklerin beraberindeki çamur, hayvanlar, çiftlik gezileri,
hikaye anlatma akşamları, telaşsız ebeveynlerle yapılan samimi ve arkadaşça konuşmaları olan küçük
çocuk, yetişkinliğinde zengin bilgilere ve pozitif duyguya sahip olacaktır. Tomas A Harris

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 51

Kaynakça
Brenifier, Oscar. Sanat Nedir? Tudem Yayınları
Breunıng, Grazıano Loretta (2016). Mutlu Beyin. İstanbul: Yayın Dağıtım, 2. Basım
Cüceloğlu, Doğan (2012). İçimizdeki Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi 32.Basım
Freed, Margaret (2015). Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler için Transaksiyonel Analiz. BigBang
Yayınları 1. Basım
Harris, Thomas A. (2016). Ben Ok’im Sen Ok’sin. İstanbul: Okuyan Us Yayın 9. Basım
Kafka, Franz(1919). Babaya Mektup. İstanbul: İndigo Kitap Yayın.
Olgaç, Berna (2014). Bay Küçük Ressam. İstanbul: Mühür Yayınları 2. Basım
Postman, Neil (1995). Çocukluğun Yokoluşu. Derleyen: Kemal İnal Ankara: İmge Kitabevi 1. Basım
RICHARD G. (2017). Yaşam Kurguları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 1. Basım
Savcılıoğlu, Nida Mevra (2013). Çocuk ve Sanat. İstanbul: Okuyan Us Yayın 1. Basım
Sekman, Mümin (2017). Çocuklar Nasıl Başarır ? İstanbul: AlfaYayın Dağıtım, 10. Basım
Vasconcelos, Jose Mauro de (1968). Şeker Portakalı. Can Yayınları.21.Basım
Yavuzer, Haluk (1992). Resimleriyle Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi 21.Basım

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 52

TEACHERS’ VIEWS ON PARTICIPATIVE LEADERSHIP AND
ITS APPLICATION LEVEL BY THE HEADMASTERS
Seda ŞAYAN KÖSEM
ÇOMÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, sedasayankosemtez@gmail.com
Dr. Mustafa Aydın BAŞAR
ÇOMÜ, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, mbasar@comu.edu.tr
ABSTRACT
Participative leadership is a style of leadership in which senior executives involves subordinates in
decision making/ freedom of action and ground their administration on these. In this study, we dealt
with the relation between the level of participative leadership exhibited by the school headmasters and
its perceived significance level by the teachers. It has been scrutinized whether teachers’ views change
in regard their gender and professional seniority. The sample group, designated through proportional
set sampling, and consisted of 360 teachers who worked at state schools in Çanakkale province. The
data have been gathered by means of “Participative Leadership Scale of School Headmasters”,
designed by the researcher. This scale have a four-factor structure which consists of “Development
and Collaboration/Cooperation”, “Culture”, “Vision and Responsibility”, and “Opportunities and
Resources”, and it is a highly reliable assessment instrument. SPPS 23.0 and AMOS 21.0 statistics
programs have been used in analyzing the data. In this study, which has been based on and figured
rational screening model, descriptive statistics, unpaired t test, one-way analysis of variance (ANOVA),
coefficient of correlation analysis have been used. In respect of participative leadership exhibited by
the school headmasters level by the teachers, there is no meaningful difference in four-factor
leadership dimension according to the variable of gender, likewise the variable of professional
seniority. And developing teachers and administrative awareness in these areas will contribute greatly
to the administration and effectiveness of schools. In this study, a few suggestions have been made in
these respects.
Key words: Distributed leadership behavior scale, school administrators, validity, reliability

ÖĞRETMENLERİN PAYLAŞILAN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ
ÖNEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ÖZET
Paylaşılan liderlik, örgütün üst yöneticisi dışındaki kişilere de “hareket etme özgürlüğü / karar
verebilme hakkı” tanımayı esas alan bir liderlik biçimidir. Bu çalışmada; öğretmen görüşlerine göre
okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının önemli görülme derecesi ile okul müdürlerince
sergilenme derecesi arasındaki ilişki ele alınmıştır. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet ve mesleki kıdem
özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı irdelenmiştir. Çalışma, oranlı küme örnekleme yoluyla
belirlenen örneklem grubunu, Çanakkale ilinde, 2016-2017 eğitim yılında devlet okullarında görev
yapan 360 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Okul
Müdürlerinin Paylaşılan Liderlik Ölçeği”, ile toplanmıştır. Bu ölçek; “Gelişim ve İşbirliği”, “Kültür”.
“Vizyon ve Sorumluluk” ve “Fırsat ve Olanaklar” olarak adlandırılmış dört faktörlü bir yapıya sahip,
güvenilirliği yüksek bir ölçme aracı özelliği taşımaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPPS 23.0 ve
AMOS 21.0 istatistik programlarından yararlanılmıştır. ilişkisel tarama modeli esas alınarak
desenlenmiş çalışmada; betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), korelasyon katsayısı analizleri uygulanmıştır. Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik
davranışlarının önemli görülme düzeyleri ile ilgili olarak, öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre
görüşlerinde, dört paylaşılan liderlik boyutunda da anlamlı farklılaşma gözlenmemiştir. Aynı şekilde,
öğretmenlerin görüşleri mesleki kıdemleri bakımından da anlamlı bir ortaya koymamıştır.
Öğretmenlerin, okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarını önemli görme ve okul
müdürlerince liderlik yatkınlıkları arasında ilişkilerin güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim
kurumu olarak okullar, işbirliğinin ve paylaşımın yüksek olmasını gerektirir. Öğretmen ve yöneticilerin
bu yönlerden farkındalıklarının geliştirilmesi okulların daha etkili yönetimi ve verimli kılınmasında
önemli katkı sağlayacaktır. Çalışmada, bu yönde bir takım önerilerde de bulunulmuştur
Anahtar Kelimeler: Paylaşılan liderlik davranışları ölçeği, okul yöneticileri, geçerlik, güvenirlik
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1. Giriş
Günümüz yönetim anlayışları okul yöneticilerinin, geleneksel yönetim anlayışlarından sıyrılarak lider
davranışları sergileyen bir yönetici profili ortaya koymalarını bekler. Eğitim yöneticilerinin lider olarak
en önemli rolü; bireyler arasındaki eşgüdümü içselleştirerek okuldaki koordinasyonu
kuvvetlendirmektir. Alanyazına bakıldığında, yönetici ve lider kavramlarının iç içe geçmiş ve biraz da
karıştırılan ifadeler olduğu kabul edilebilir. Liderlik, bir veya daha fazla kişiyi çeşitli yöntemlerle
yönlendirmedir. Ancak güç ve yetki bakımından formal ve informal olmak üzere iki farklı liderlik
biçemi ortaya çıkmaktadır. Formal lider, izleyenleri üzerindeki etkisini otoriteyle sağlarken; informal
lider, sergilediği liderlik davranışları etkisiyle ve sayesinde grubuyla bütünleşir. Bu bağlamda, okul
yöneticisi bir formal lider olmakla beraber; öğretmenleri motive etmek, onları değerler ve ortak amaçlar
etrafında birleştirmek ve etkilemek yoluyla informal bir lidere de dönüşebilir.
Alanyazındaki tanımlamaların ortak yönlerine bakıldığında, daha çok liderin davranış nitelikleri
üzerinde durulduğu ve davranış bilimi açısından, liderin kişisel yönlerinin vurgulandığı görülecektir.
Bu tanımlamalar doğrultusunda; liderliğin daha yüksek bir kişilik özelliği gerektirdiği söylenebilir.
İlgili çalışmalarda vurgulanan diğer bir boyut ise, liderliği süreç olarak ele alan boyuttur. Liderliğe
süreç olarak bakıldığında, Bass (1985)’ın ifade ettiğine göre liderlik, grup etkinliklerini grup
hedeflerine ulaşma konusunda etkileme süreci iken; Koçel (2011) de bazı koşullar içinde, bireysel veya
grup amaçlarını oluşturabilmek için, kişinin diğerlerinin etkinliğini belirlemesi ve yön vermesi süreci
olarak ifade etmiştir. Açıkalın (2000: 28) ise yine süreç boyutunda liderliği; yönetimde, güçlü ve
hedeflere yönelmiş takımlar kurma, bu takımlarla birlikte hareket ederek uyum içinde örgütü
amaçlarına ulaştırmak olarak tanımlamıştır.
Kurumlar birden fazla lidere sahip olabildikleri gibi, kurum yöneticileri de birden fazla liderlik
özelliğine sahip olabilmektedir. Okul örgütlerinden kurumun özellikleri ve işleyişi bakımından; daha
çok öğretimsel, dönüşümcü, vizyoner liderlik yanında paylaşımcı anlayışa sahip liderlik özellikleriyle
öne çıkmaları beklenir.
İnsanlar liderlik hakkında farklı görüş ve düşüncelere sahiptirler. Geçmişten günümüze kadar
araştırmacılar tarafından farklı farklı liderlik türleri ortaya konmuştur (Gedikoğlu, 2015: 47).
Liderlikle ilgili yapılan tanımlamalar liderliğin farklı yönlerini ele alarak; lider kişinin kişilik özelliği,
makamının niteliği ve davranışları olarak tanımlama yoluna gidilmiştir (Can, 1991).
Paylaşılan liderlik, örgütte tüm paydaşların liderliği gönüllü işbirliği ve sosyal etkileşimle içselleştirerek
sorumluluk bilinciyle ortak bir amacı gerçekleştirme sürecidir (Fullan, 2001; Harris, 2003, 2006, Akt.
Kılınç, 2013). Geleneksel liderlik modellerinde olduğu gibi gücü tek bir çatı altında toplamak yerine
grup üyeleriyle paylaşılmasını öngören paylaşılan liderlik (Bolden vd, 2004), grup üyelerinin bir
etkileşimi olarak tanımlayarak sosyal etkileşimi vurgulamıştır (Gibb 1954). Hoy ve Miskel (2012) de
liderliğin örgütte sosyal etkileşim süreci sonucunda oluştuğu görüşüyle aynı doğrultuda vurgu
yapmıştır. Örgütün ortak amaçlarını gerçekleştirirken, grup üyelerinin kendi istekleriyle ortak liderliği
desteklemesi, karmaşık görevlerde kişilerarası ve örgütsel kaynaklara yatırım yaparak, paydaşlarla
karşılıklı faydaları açıkça bilgi paylaşarak kuruluşa olan bağlılıklarını artırırlar. Bu taahhüt, örgüt için
rekabet avantajlarının artmasına yol açmaktadır. Paylaşılan liderliğin örgüt üyelerinin davranışlarına
vurgu yaparak yapılan en kapsamlı açıklamadır (Katz ve Kahn, 1978). Paylaşılan liderlikte, işbirliği ön
plandadır. Görev ve sorumluluklar örgütün üyeleri arasında paylaşılmıştır ve çalışanlar bir takım
olarak görülmektedir (Bostancı, 2013).
Paylaşılan liderlik kavramı ve dağıtılmış liderlik (Oğuz, 2013; Yılmaz ve Turan, 2015), dağıtımcı liderlik
(Taşdan ve Oğuz, 2013; Korkmaz ve Gündüz, 2011; Baloğlu, 2011; Özdemir, 2012) ve paylaşımcı
liderlik (Korkmaz, 2011) isimleri verilerek incelenmektedir. İngiltere’nin devlet kuruluşu olan National
College for School Leadership (NCSL) (2004) raporunda, paylaşılan liderlikte üst ve ast konumundaki
paydaşların ortak davranışlarının ön planda olduğu ifade edilmiştir (Sandal, 2014). Genel olarak,
paylaşımlı liderlik paylaşma, açıklık ve destek ile karakterize bir kültür oluşturur. Bu kültürel
özellikler, bir grup arasında olumlu kolektif psikolojik etkinlik, iyimserlik, umut ve esneklik durumları
geliştirmeye elverişlidir. Daha da önemlisi, olumlu zihinsel durumlar, tüm grubun yaratıcı olmalarını
ve örgüt bağlılığını oluşturarak istekliliğinin olmasını teşvik eder (Spillane 2002).
Paylaşılmış liderliği savunan Mathieu ve Kukenber (2016), örgütü hedeflerine ulaştırmak için örgüt
üyeleri arasında güç ve sorumluluk dağıtan etkileşimli bir süreç olduğunu savunmuşlardır. Liderlik
sürecini lider ve izleyenler arasında oluşan etkileşim belirlemektedir (Kılınç, 2013). Doğası gereği
paylaşılmış liderlikte örgütün farklı paydaşlar arasında liderlik etkilerinin dağılımıyla oluşmuştur. Bu
bakımdan liderlik olgusunun örgütte başarılı olması, yöneticinin liderliği dağıtma davranışıyla
gerçekleşmemekte, örgütün diğer paydaşlarının da kendi yetenek ve katkısıyla örgütün amaçlarını
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gerçekleştirmesidir (Carson ve ark. 2007). Örgütün farklı üyeleri değişik aşamalarda veya zamanlarda
bireyler arasında bir etkileme süreci oluşturur. Bu çift yönlü bir etkileşimin sonucunda ortak lider
paradigmasında değişikliklere neden olmaktadır (Pearce & Conger, 2003). Liderliği, bir kişinin örgütün
diğer paydaşları üzerindeki tek taraflı etkisi değil, onlarla karşılıklı olarak kurulmuş olan bağ olarak
tanımlayan Baloğlu (2011) da paylaşılan liderliğin, bu bağın liderler arasındaki tamamlayıcı ilişkisini
konu edindiğini söylemektedir. Paylaşılan liderlikte yönetimdeki liderin gücünü örgütteki diğer
paydaşlarla muhakeme yaparak karar alma ve bu kararları sistemli şekilde uygulama çabasıdır
(McCarthy, 2010). Paylaşılan liderlikte, örgütteki paydaşların formal ve informal liderlik rollerinin
yaşantılarından önce, etkileşime odaklanmaktadır. Paydaşların formal liderlik rolleri bulunmasa da,
örgütün tüm paydaşlarının liderlik uygulamalarıyla yaptıkları katkıları önemli görülür (Harris ve
Spillane, 2008). Harris (2004) ise, örgütün formal liderinin paylaşılan liderlik yaklaşımında, önemsiz
sayılmadığını, yöneticinin örgütün diğer paydaşlarının koordineli bir şekilde çalışarak, örgütün bütün
paydaşlarıyla bilgi ve deneyimlerini birleştirerek oluşturdukları bir ekip etkinliği olduğunu belirtmiştir.
Paylaşılan liderlik kavramının okul yönetimine çağdaş liderlik modelleriyle girdiği yönetimle ilgili konu
alan araştırmaların sayısı alanyazında çok fazla bulunmamaktadır. İlişkisel tarama modelinde, iki
veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığı ve ilişkinin varlığı durumunda bunun yönü
ortaya koyulmaya çalışılır. Bu modelde amaç, değişkenler arasındaki ilişkiyi ya da ilişkisizliği
belirlemektir. Yapılan araştırmalarda bağımlı ve bağımsız değişkenler incelenirken, son yıllarda
ağırlıklı olarak bu iki değişkenin arasındaki ilişkiyi ve bağımlı değişkeni etkilediği düşünülen üçüncü
veya dördüncü değişken araştırmalara dahil edilmektedir. Burmaoğlu ve diğerleri (2012) yaptıkları
alanyazın taramalarında düzenleyicilik ve aracılık kavramlarının bağımlı ve bağımsız değişkenin yerine
kullanılma ihtimaline karşı bu kavramları açıklama ihtiyacı duymuşlar aşağıdaki modellerde
belirtmişlerdir.
Gerek yapılan araştırmalar gerekse araştırmacının gözlemleri, okul örgütünün yönetiminde paylaşılan
liderlik konusu yeni bir kavram ve uygulama olarak yer almaktadır. Gücü tek elden toplayan
geleneksel liderlik modellerinin yerini, ortak amaçlar doğrultusunda oluşan, katılımcı ve paylaşımcı bir
anlayış ön plana çıkmaktadır. Kendini okul örgütü sisteminin içinde uygun bir yerde bulan, amaca
yönelik hizmet eden, gönüllü, işbirliğine açık işgören anlayışları gelişmektedir. Okul örgütünde
çalışanların statü ve kariyer benzerliği yanında bu yöndeki yakınlığı daha paylaşımcı yönetim
anlayışlarının kaçınılmazlığını ortaya çıkarmaktadır. Okul yönetimlerinin karar süreçleri ve
uygulamalarında paylaşımcı liderlik anlayışlarını ne kadar hayata soktuklarını bilmek, bu yöndeki
yeterlik ve yetersizlikleri saptayarak ortaya koymak ve yeni yaklaşımlar geliştirmek önemli bir ihtiyaç
olarak görülmektedir. Çift yönlü paylaşımcı ve sıkı bir iletişimi gerektiren bu yaklaşımın hem yönetici
hem de çalışanlar açısından mevcut durumun ortaya konulması bir sorun olarak kendisini
göstermektedir. Bu açıdan öğretmenlerin paylaşılan liderlik konusuna verdikleri önem ve okul
müdürlerinin bu liderlik rollerini sergileme düzeylerinin belirlenmesi bir ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.
Diğer taraftan okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarını ortaya çıkaran veri toplama
araçlarının azlığı söz konusudur ve bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir. Bu çalışmada okul
müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışları ölçeği geliştirilmesi çalışmaları ile paylaşılan liderlik
davranışlarının öğretmen görüşlerine göre önem derecesi ve okul müdürlerince sergilenmesi düzeyinin
belirlenmesi bir problem olarak ele alınmıştır.
1.1. Araştırmanın Amacı ve Alt Amaçları
Bu çalışmanın amacı; okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının önemli görülme derecesine
ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Amaç doğrultusunda şu alt sorulara yanıt aranmıştır:
1. Okul müdürleri paylaşılan liderlik davranışlarının; a) örgüt gelişimi ve işbirliği, b) örgüt kültürü, c)
“örgüt vizyonu ve sorumluluk ve d) örgütsel olanaklar ve fırsatlar alt boyutlarında, öğretmenlerce
önemli görülme derecesi nedir?
2. Okul müdürleri paylaşılan liderlik davranışlarının önemli görülme derecesine ilişkin öğretmen
görüşleri; a) cinsiyetlerine ve b) kıdemlerine göre farklı mıdır?
1.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Çalışma aşağıdaki huşular açısından bir kısım sınırlılıklar göstermektedir.
1. Çalışma evreni olarak seçilen Çanakkale ilinde müstakil okul müdürlüğü bulunan okullarda görev
yapan öğretmenlerin görüşleri ile sınırlı tutulan bir çalışma planlanmıştır.
2. Çalışma, okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışları yeterlikleri ölçeğindeki maddelerle
sınırlıdır.
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1.3. Araştırmanın Sayıltıları
1. Geliştirilen ölçekler ile toplanan veriler, örneklem grubunda yer alan öğretmenlerin görüşlerini tam
olarak yansıtır bir özellik taşımaktadır.
2. Örneklem grubuna giren öğretmenlerin veri toplama araçlarını doldurmalarında gönüllülük esas
alınmıştır ve uygulanan ölçeği dolduran öğretmenler kendi görüşlerini yansıtacak biçimde samimi ve
dürüst davranmışlardır.
3. Araştırma örneklem grubu, örneklem oluşturma ilkelerine uygun olarak yapılmış ve evreni temsil
edici niteliği taşıdığı kabul edilmektedir.
2. Yöntem
Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarını önemli görülme
düzeylerinin betimlemesinin amaçlandığı bu çalışma tarama modelinde desenlenmiştir (Büyüköztürk,
Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından
geliştirilen “Okul Müdürlerinin Paylaşılan Liderlik Davranışları Ölçeği (OMPLDÖ)” ile toplanmıştır.
Toplanan veriler sayısal değerlere dayalı olarak istatistiksel analizler yapılmış, okul yöneticilerinin
paylaşılan liderlik davranışlarının önem düzeyi arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Çanakkale’deki resmi okul öncesi,
ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde farklı branşlarda görev yapan 360 öğretmen oluşturmaktadır
(Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016). Araştırmanın örneklem grubu, oranlı küme örnekleme
yoluyla belirlenmiş ve evreni temsil edebilir nitelikte belirlenebilmesi için evrendeki bütün kümelerin
bütün elemanlarıyla birlikte eşit seçilme şansı taşıması dikkate alınmıştır. Bu örnekleme türünde
çalışma evreninde veya alt evrende eşit seçilme şansına elemanlar değil, elemanlarıyla birlikte kümeler
sahip olur (Karasar, 2006). Çalışma evreni benzer işlevli kümelerden oluştuğu için örnekleme
çalışmasında araştırmaya katılacak öğretmenler değil, öğretmenlerin çalıştığı okullar belirlenerek
kümeleme işlemi yapılmıştır. Müstakil okul müdürü olmayan okullar kapsam dışında tutulmuştur.
İlçelerin seçilmesiyle başlanan örnekleme çalışmasında çalışmaya alınacak ilçelerin seçiminde ilin ve
ilçelerin coğrafi özellikleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri göz önünde bulundurularak ilçeler üç
gruba ayrılmıştır (DPT, 2004). İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre oluşturulan
gruplardan merkez ilçe ile Gelibolu, Biga, Ayvacık, Gökçeada, Çan ve Yenice ilçeleri örneklem grubuna
dahil edilmiştir. Aynı gelişmişlik grubunda yer alsa bile farklı bölgelerde yer alan ilçeler seçilmiştir.
Seçilen bu ilçelerden yine küme örnekleme yoluyla belirlenen okullardan, çeşitli kademelerde görev
yapan öğretmen grupları belirlenmiştir. Seçilen öğretmenlerden, değerlendirme dışına alınan 17
öğretmenden sonra veri toplama araçları değerlendirmeye alınan 360 öğretmen örneklem grubunu
oluşturmuştur.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin kişisel ve mesleki özellikleri Tablo 3’de yer almaktadır. Araştırmanın
örneklem grubundaki katılımcıların yüzde 52.2’si kadın, yüzde 47.8’i erkektir. Yüzde 16.7’ünün 0-5 yıl
arasında yüzde 23.6’sının 6-10 yıl arasında; yüzde 26.7’sinin 11-15 yıl arasında; yüzde 16.7’ünün 1620 yıl arasında; yüzde 9.2’sinin 21-25 yıl arasında ve yüzde 7.8’inin 26 yıl ve üzeri kıdemi
bulunmaktadır. Yüzde 7.8’i okulöncesi, 21.1’i ilkokul, yüzde 42.5’i ortaokul, yüzde 28.6’si lise ve
kademelerinde görev yapmaktadırlar.
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın değişkenlerini, ölçme aracında (OMPLDÖ) yer alan “Örgütsel Gelişme ve İşbirliği”, “Örgüt
Kültürü”, “Örgütsel Vizyon ve Sorumluluk” ve “Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar” alt boyutları ile bu
davranışların öğretmenlerce önemli görülme derecesi oluşturmaktadır. Değişkenleri etkilemeden ya da
kontrol altına almaya çalışmadan her bir örneklem grubunun puanları için istatistiksel
karşılaştırmalar yapılmıştır. Örneklem grubunda yer alan okulların yöneticileri ile yapılan işbirliği
sonucunda 377 veri toplanmıştır. Kayıp değer ve uç değer ayıklaması yapıldıktan sonra kalan 360 veri
aracı değerlendirilmeye alınmıştır. SPSS 23 paket programı kullanılarak, kişisel ve mesleki özelliklere
göre oluşan grupların karşılaştırılmasında ortalamaların normal dağılım sergilediği tespit edildiğinden
bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
3. Bulgular
Bu bölümde, elde edilen verilerin araştırmanın amaç ve alt amaçlarına uygun analizler sonucunda
ulaşılan bulgulara yer verilmiştir.
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3.1. Öğretmenlerin OMPLD ‘Örgüt Gelişimi ve İşbirliği’ Alt Boyutu Önem Görmelerine İlişkin
Bulgular
‘Örgüt Gelişimi ve İşbirliği’ alt boyutunda okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının önem
derecesine ilişkin olarak öğretmenlerin yüzde 72,5’i okul müdürünün öğretmenlerin okulu geliştirme,
yenilikler getirme ve yenilikler izleme çabalarına destek verdiğini ‘çok önemli’ olduğunu vurgularken,
yüzde 56,9’unun da okul müdürünün okulda yapılacak işlere ilişkin yetki ve sorumluluğu paydaşlarla
paylaşmasını ‘çok önemli’ gördükleri yönünde görüş bildirdikleri Tablo 1’deki verilerden
anlaşılmaktadır.
Öğretmenler ‘Örgüt Gelişimi ve İşbirliği’ boyutu liderlik davranışlarıyla ilgili olarak önem derecesini
yüksek puanlarla ifade etmişlerdir. Öğretmenler tarafından bazı maddelerde ‘az’ ya da ‘hiç önemli
değil’ seçeneklerinde bir işaretleme olmamıştır.

Cins.

Tablo 1. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre ‘Örgüt Gelişimi ve İşbirliği’ Alt Boyutunda OMPLD’nın Önem
Derecesine İlişkin Görüşleri

Örgüt Gelişimi ve İşbirliği Boyutu
Okul müdürünün öğretmenlerin okulu geliştirme,
yenilikler getirme ve yenilikleri izleme çabalarına destek
vermesi.
Okul müdürünün öğretmenlerin okul ekibin
oldukları bilinci içerisinde birlikte çalışması.

üyesi

Okul müdürünün okula ilişkin konulardaki kararları, ilgili
paydaşların görüşleri dikkate alarak, ayrım yapılmaksızın
vermesi.
Okul müdürünün öğrencilerin başarısı ve başarısızlığı
konusundaki sorumluluğu okul yöneticisi ve öğretmenlerle
birlikte üstlenmesi.
Okul müdürünün paydaşlar arasında etkili iletişimin
geliştirilmesine önem vermesi.
Okul müdürünün değişime ve yenileşmeye açık bir
yönetim anlayışını benimsemesi.
Okul müdürünün, okulun etkililiği için öğrencilerin
öğrenmeleri ve başarılarına odaklı bir ‘okul geliştirme’
anlayışa sahip olması.
Okul müdürünün okuldaki problemleri çözme konusunda,
ilgili paydaşların birlikte çalışmalarına fırsat vermesi.
Okul müdürünün öğretmenleri yeni ve çağdaş öğretim
yöntemlerini ve teknolojileri kullanma konusunda istekli
kılması.
Okul müdürünün tüm paydaşların (öğretmen, öğrenci,
veli, idari personel vb.) kararlara katılımını teşvik etmesi.
Okul müdürünün okulda yapılacak işlere ilişkin yetki ve
sorumluluğu paydaşlarla paylaşması.

K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T

Çok
Önemli
f
%
144
40,0
117
32,5
261
72,5
142
39,4
112
31,1
254
70,6
136
37,8
114
31,7
250
69,4
136
37,8
109
30,3
245
68,1
135
37,5
115
31,9
250
69,4
134
37,2
109
30,3
243
67,5
130
36,1
104
28,9
234
65,0
128
35,6
99
27,5
227
63,1
127
35,3
113
31,4
240
66,7
116
32,2
111
30,8
227
63,1
110
30,6
95
26,4
205
56,9

Liderlik Davranışının Önem Derecesi
Az
Önemli
Kararsızım
önemli
f
%
f
%
f
%
43
11,9
1
0,3
51
14,2
4
1,1
94
26,1
5
1,4
40
11,1
4
1,1
2
0,6
57
15,8
1
0,3
1
0,3
97
26,9
5
1,4
3
0,8
47
13,1
5
1,4
50
13,9
8
2,2
97
26,9
13
3,6
47
13,1
5
1,4
58
16,1
3
0,8
2
0,6
105
29,2
8
2,2
2
0,6
51
14,2
2
0,6
54
15,0
2
0,6
1
0,3
105
29,2
4
1,1
1
0,3
51
14,2
3
0,8
58
16,1
5
1,4
109
30,3
8
2,2
49
13,6
8
2,2
57
15,8
8
2,2
2
0,6
106
29,4
16
4,4
2
0,6
57
15,8
2
0,6
1
0,3
69
19,2
4
1,1
126
35,0
6
1,7
1
0,3
58
16,1
3
0,8
53
14,7
5
1,4
1
0,3
111
30,8
8
2,2
1
0,3
64
17,8
7
1,9
1
0,3
53
14,7
5
1,4
3
0,8
117
32,5
12
3,3
4
1,1
67
18,6
8
2,2
1
0,3
63
17,5
10
2,8
2
0,6
130
36,1
18
5,0
3
0,8

Hiç
Ön.değil
f
%
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
2
0,6
2
1,1
2
1,2
4
1,1

OMPLD’nın ‘Örgütün Gelişimi ve İşbirliği’ boyutunda cinsiyet değişkenine göre öğretim görüşleri,
yüksek düzeyde bir ortalama ile ( X = 4,62) ‘çok önemli’ görülmüştür. Buna ilişkin öğretmen görüşleri
Tablo 2’ deki verilerden anlaşılmaktadır. Tabloda yer alan on bir paylaşılan liderlik davranış maddesi
içinde en yüksek ortalama ile ifade edilen ‘Okul müdürünün öğretmenlerin okulu geliştirme, yenilikler
getirme ve yenilikleri izleme çabalarına destek vermesi’ maddesi 4,71 ortalama değerle ‘çok önemli
‘olarak belirtilmiştir. Bu madde ile ilgili olarak kadın öğretmenlerin ( X = 4,76), erkek öğretmenlere ( X
= 4,65) göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur [t(358)=2,04; p<0,05]. Bu boyutla ilgili diğer
maddelerde öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyetlerine göre bir farklılık gözlenmemiştir.
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Örgütün Gelişimi İşbirliği Boyutu
Okul müdürünün öğretmenlerin okulu geliştirme, yenilikler getirme ve
yenilikleri izleme çabalarına destek vermesi.
Okul müdürünün paydaşlar arasında etkili iletişimin geliştirilmesine
önem vermesi.
Okul müdürünün öğretmenlerin okul ekibin üyesi oldukları bilinci
içerisinde birlikte çalışması.
Okul müdürünün okula ilişkin konulardaki kararları, ilgili paydaşların
görüşleri dikkate alarak, ayrım yapılmaksızın vermesi.
Okul müdürünün değişime ve yenileşmeye açık bir yönetim anlayışını
benimsemesi
Okul müdürünün öğrencilerin başarısı ve başarısızlığı konusundaki
sorumluluğu okul yöneticisi ve öğretmenlerle birlikte üstlenmesi.
Okul müdürünün öğretmenleri yeni ve çağdaş öğretim yöntemlerini ve
teknolojileri kullanma konusunda istekli kılması.
Okul müdürünün okuldaki problemleri çözme konusunda, ilgili
paydaşların birlikte çalışmalarına fırsat vermesi.
Okul müdürünün tüm paydaşların (öğretmen, öğrenci, veli, idari
personel vb.) kararlara katılımını teşvik etmesi.
Okul müdürünün, okulun etkililiği için öğrencilerin öğrenmeleri ve
başarılarına odaklı bir ‘okul geliştirme’ anlayışa sahip olması.
Okul müdürünün okulda yapılacak işlere ilişkin yetki ve sorumluluğu
paydaşlarla paylaşması.
GENEL

Cin
s

Tablo 2. OMPLD, ‘Örgütün Gelişimi ve İşbirliği’ Boyutunun Önem Derecesine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

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

N
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172
188
172

X
4,76
4,65
4,70
4,64
4,71
4,61
4,69
4,61
4,69
4,60
4,69
4,59
4,65
4,61
4,65
4,55
4,56
4,58
4,63
4,51
4,50
4,43
4,66
4,58

4,71
4,67
4,66
4,65
4,65
4,64
4,63
4,60
4,57
4,57
4,46
4,62

Ss
0,44
0,52
0,47
0,53
0,55
0,59
0,51
0,57
0,49
0,54
0,51
0,58
0,50
0,57
0,52
0,54
0,59
0,63
0,61
0,69
0,70
0,75
0,36
0,39

Sd

t

P*

358

2,04

0,04*

358

1,15

0,24

358

1,58

0,11

358

1,40

0,16

358

1,67

0,09

358

1.78

0,07

358

0,75

0,44

358

1,89

0,05

358

0,18

0,85

358

1,66

0,09

358

0,82

0,40

358

1,93

0,05

*p<0,05
Ortalamaları açısından diğerlerine göre daha düşük olan ‘Okul müdürünün okulda yapılacak işlere
ilişkin yetki ve sorumluluğu paydaşlarla paylaşması ( X = 4,46) paylaşılan liderlik davranışıdır.
3.2. Öğretmenlerin OMPLD ‘Örgüt Kültürü’ Alt Boyutu Önem Görmelerine İlişkin Bulgular
‘Örgüt Kültürü’ alt boyutuna yönelik paylaşılan liderlik davranışlarında frekans değerleri ‘önemli’ ve
‘çok önemli’ seçeneklerinde toplanmıştır. Bu boyutta da okul müdürünün öğretmenlerin değişim ve
yenileşmeye açık olmasına ortam hazırlaması, okul olanaklarının (kütüphane, laboratuvar, vb.)
öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayacak yeterlilikte olmasına çaba göstermesi ve öğretmenlerle
birlikte okulun (saygı, önemseme, ortak çalışma gibi) değerlerini öğrencilerine benimsetme sorumluluğu
taşıması maddeleri öğretmenler tarafından ‘az’ ve ‘hiç önemli değil’ seçeneklerinde işaretleme
olmamıştır. Buna karşılık okul müdürünün okula, çevre ve veli desteğine dayalı her türlü kaynağın
sağlanmasına uğraşması, öğretmenlerin gereksinim duydukları bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşmalarını
sağlayacak bir ortam oluşturmasını ve okulda görüşlerin açıkça paylaşıldığı özgür bir iletişim ortamı
oluşturması seçeneklerini işaretleyen öğretmenlerin bulunmadığı Tablo 3’teki verilerden
anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin dörtte üçü (% 75) okul müdürünün okulda karmaşa ve gerilim
ortamına fırsat vermemesini ‘çok önemli’ görürken, aynı şekilde yarısından fazlası da (% 56,7) da okul
müdürünün okula, çevre ve veli desteğine dayalı her türlü kaynağın sağlanmasına uğraşmasını ‘çok
önemli’ görmektedir.
Tablo 3’te öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre ‘Örgüt Kültürü’ boyutunda okul müdürlerinin
paylaşılan liderlik davranışının önem derecesine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması verileri yer
almaktadır. Bu boyutta yer alan liderlik davranış maddelerinin ortalamaları açısından diğerlerine göre
daha düşük olan paylaşılan liderlik davranışı ‘Okul müdürünün okula, çevre ve veli desteğine dayalı
her türlü kaynağın sağlanmasına uğraşması’ ( X = 4,51)’dır. Öğretmenlerin OMPLD’nın ‘Örgüt Kültürü’
boyutunun önem derecesine ilişkin görüşleri genel ortalama 4,62 ile ‘çok önemli’ seçeneğinde
toplanmıştır.
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Örgüt Kültürü Boyutu
Okul müdürünün okulda karmaşa ve gerilim ortamına
fırsat vermemesi.
Okul müdürünün, okulda görüşlerin açıkça paylaşıldığı
özgür bir iletişim ortamı oluşturması.
Okul müdürünün öğretmenlerin gereksinim duydukları
bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak bir
ortam oluşturması.
Okul müdürünün öğretmenlerin değişim ve yenileşmeye
açık olmasına ortam hazırlaması.
Okul
müdürünün
okul
olanaklarının
(kütüphane,
laboratuvar, vb.) öğretmenlerin mesleki gelişimlerini
sağlayacak yeterlilikte olmasına çaba göstermesi.
Okul müdürünün, öğretmenlerle birlikte okulun (saygı,
önemseme, ortak çalışma gibi) değerlerini öğrencilerine
benimsetme sorumluluğu taşıması.
Okul müdürünün okula, çevre ve veli desteğine dayalı her
türlü kaynağın sağlanmasına uğraşması.

Cins.

Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre ‘Örgüt Kültürü’ Alt Boyutunda OMPLD Önem Derecesine İlişkin
Görüşleri

K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T

Çok
Önemli
f
%
153
42,5
117
32,5
270
75,0
136
37,8
108
30,0
244
67,8
130
36,1
113
31,4
243
67,5
132
36,7
109
30,3
241
66,9
128
35,6
105
29,2
233
64,7
121
33,6
99
27,5
220
61,1
110
30,6
94
26,1
204
56,7

Liderlik Davranışının Önem Derecesi
Az
Önemli
Kararsızım
Önemli
f
%
f
%
f
%
28
7,8
7
1,9
51
4,2
3
0,8
79
21,9
10
2,8
48
13,3
3
0,8
1
0,3
61
16,9
3
0,8
109
30,3
6
1,7
1
0,3
56
15,6
1
0,3
1
0,3
54
15,0
5
1,4
110
30,6
6
1,7
1
0,3
52
14,4
4
1,1
59
6,4
4
1,1
111
30,8
8
2,2
58
16,1
2
0,6
65
18,1
2
0,6
123
34,2
4
1,1
60
16,7
7
1,9
67
18,6
6
1,7
127
35,3
13
3,6
71
19,7
4
1,1
3
0,8
71
19,7
6
1,7
1
0,3
142
39,4
10
2,8
4
1,1

Hiç
Ön.De
f
%
1
0,3
1
0,3
-

Tablo 4’te göre en yüksek ortalama ( X = 4,71) ile ifade edilen ‘Okul müdürünün okulda karmaşa ve
gerilim ortamına fırsat vermemesi’ maddesinde olmuştur. Bununla birlikte Tablo 4’te okul
müdürlerinin bu davranışına ilişkin olarak, kadın öğretmenlerin ( X =4,77), erkek öğretmenlere ( X =
4,64) göre görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur [t(358) = 2,30; p>0,05].

Örgüt Kültürü Boyutu
Okul müdürünün okulda karmaşa ve gerilim ortamına fırsat
vermemesi.
Okul müdürünün okul olanaklarının (kütüphane, laboratuvar, vb.)
öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayacak yeterlilikte olmasına
çaba göstermesi.
Okul müdürünün öğretmenlerin gereksinim duydukları bilgi ve
belgelere kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak bir ortam oluşturması.
Okul müdürünün, okulda görüşlerin açıkça paylaşıldığı özgür bir
iletişim ortamı oluşturması.
Okul müdürünün öğretmenlerin değişim ve yenileşmeye açık
olmasına ortam hazırlaması.
Okul müdürünün, öğretmenlerle birlikte okulun (saygı, önemseme,
ortak çalışma gibi) değerlerini öğrencilerine benimsetme sorumluluğu
taşıması.
Okul müdürünün okula, çevre ve veli desteğine dayalı her türlü
kaynağın sağlanmasına uğraşması.
GENEL

Cins

Tablo 4. OMPLD, ‘Örgüt Kültürü’ Boyutunun Önem Derecesine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet
Değişkenine Göre Karşılaştırılması

K
E

N
188
172

4,77
4,64

4,71

K
E

188
172

4,67
4,59

4,63

K
E
K
E
K
E

188
172
188
172
188
172

4,67
4,62
4,69
4,61
4,68
4,61

K
E

188
172

4,60
4,54

K
E
K
E

188
172
188
172

4,53
4,50
4,66
4,59

X

4,65
4,65
4,64
4,57
4,51
4,62

Ss
0,49
0,57
0,49
0,51
0,51
0,54
0,52
0,52
0,51
0,53
0,56
0,56
0,62
0,59
0,38
0,39

Sd

t

P*

358

2,30

0,02*

358

1,34

0,18

358

0,85

0,39

358

1,55

0,12

358

1,27

0,20

358

1,10

0,27

358

0,49

0,62

358

1,75

0,08

*p<0,05
3.3. Öğretmenlerin OMPLD ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ Alt Boyutu Önem Görmelerine İlişkin
Bulgular
Paylaşılan liderlik davranışlarının bu boyutunda yer alan yedi madde ile öğretmenlerin görüşleri ‘çok
önemli’ seçeneğinde ağırlıkla toplanmışlardır. Tablo 5 verilerine göre okul müdürünün okulun vizyon ve
misyonunu, öğretmenlerle ortaklaşa tartışarak belirlemesi, kendini, okul ve öğrenci başarıları yanında
başarısızlığını da ilgili paydaşlar kadar üstlenmesi, öğretmenlerden öğrenci başarısını yükseltmek
amacıyla onları etkileyecek ve cesaretlendirecek davranışlar sergilemelerini beklemesi ve öğretmenlere
belli konularda karar alma, görev ve sorumluluğu gönüllü olarak üstlenmelerine fırsat vermesi
maddelerinde ‘hiç önemli değil’ görüşünde olan öğretmen bulunmamaktadır.
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Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk Boyutu

Cins

Tablo 5. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ Alt Boyutunda OMPLD Önem
Derecesine İlişkin Görüşleri

Okul müdürünün, öğretmenlerden öğrenci başarısını
yükseltmek amacıyla onları etkileyecek ve cesaretlendirecek
davranışlar sergilemelerini beklemesi.

K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T

Okul müdürünün kendini, okul ve öğrenci başarıları
yanında başarısızlığını da ilgili paydaşlar kadar üstlenmesi.
Okul müdürünün okulun vizyon ve misyonunu,
öğretmenlerle ortaklaşa tartışarak belirlemesi.
Okul müdürünün öğretmenlere, belli konularda karar
alma, görev ve sorumluluğu gönüllü olarak
üstlenmelerine fırsat vermesi.
Okul müdürünün, okul vizyon ve misyonunun nasıl olması
gerektiğine yönelik olarak tüm paydaşlardan dönüt alması.
Okul müdürünün öğretmenleri, liderlik rollerini
üstlenmeye hazırlaması.
Okul müdürünün, öğretmenleri, liderliği paylaşmalarını
istekli kılması.

Çok
Önemli
f
%
116
32,2
102
28,3
218
60,6
116
32,2
102
28,3
218
60,6
121
33,6
96
26,7
217
60,3
114
31,7
96
26,7
210
58,3
106
29,4
86
23,9
192
53,3
101
28,1
90
25,0
191
53,1
100
27,8
89
24,7
189
52,5

Liderlik Davranışının Önem Derecesi
Az
Önemli
Kararsızım
önemli
f
%
f
%
f
%
63
17,5
9
2,5
58
16,1
10
2,8
2
0,6
121
33,6
19
5,3
2
0,6
63
17,5
9
2,5
63
17,5
6
1,7
1
0,3
126
35,0
15
4,2
1
0,3
64
17,8
3
0,8
65
18,1
11
3,1
129
35,8
14
3,9
63
17,5
10
2,8
1
0,3
70
19,4
4
1,1
2
0,6
133
36,9
14
3,9
3
0,8
72
20,0
9
2,5
1
0,3
75
20,8
5
1,4
5
1,4
147
40,8
14
3,9
6
1,7
70
19,4
16
4,4
1
0,3
65
18,1
11
3,1
5
1,4
135
37,5
27
7,5
6
1,7
75
20,8
11
3,1
2
0,6
68
18,9
11
3,1
3
0,8
143
39,7
22
6,1
5
1,4

Hiç
Ön.De.
f
%
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3

‘Okul müdürünün okulun vizyon ve misyonunu, öğretmenlerle ortaklaşa tartışarak belirlemesi’ maddesi
aynı zamanda ‘az önemli’ yönünde görüşü olan öğretmen bulunmamaktadır. Paylaşılan liderlik
davranışlarının ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ boyutunda öğretmenlerin yüzde 60,6’sı okul müdürünün,
öğretmenlerden öğrenci başarısını yükseltmek amacıyla onları etkileyecek ve cesaretlendirecek
davranışlar sergilemelerini beklemesini ‘çok önemli’ görürken, yarıdan fazlası da (%52,5) okul
müdürünün öğretmenleri, liderliği paylaşmalarını istekli kılmasını ‘çok önemli’ görmektedir. Cinsiyet
değişkenine göre öğretmenlerin ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ boyutunda okul müdürlerinin paylaşılan
liderlik davranışının önem derecesine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması Tablo 6’da yer almaktadır.

Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk Boyutu
Okul müdürünün okulun vizyon ve misyonunu, öğretmenlerle ortaklaşa
tartışarak belirlemesi.
Okul müdürünün kendini, okul ve öğrenci başarıları yanında
başarısızlığını da ilgili paydaşlar kadar üstlenmesi.
Okul müdürünün, öğretmenlerden öğrenci başarısını yükseltmek
amacıyla onları etkileyecek ve cesaretlendirecek davranışlar
sergilemelerini beklemesi.
Okul müdürünün öğretmenlere, belli konularda karar alma, görev ve
sorumluluğu gönüllü olarak üstlenmelerine fırsat vermesi.
Okul müdürünün, okul vizyon ve misyonunun nasıl olması gerektiğine
yönelik olarak tüm paydaşlardan dönüt alması.
Okul müdürünün, öğretmenleri, liderliği paylaşmalarını istekli kılması.
Okul müdürünün öğretmenleri, liderlik rollerini üstlenmeye
hazırlaması.
GENEL

Cins

Tablo 6. OMPLD, ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ Boyutunun Önem Derecesine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
N

K
E
K
E

188
172
188
172

4,62
4,49
4,56
4,54

K
E

188
172

4,56
4,51

K
E
K
E
K
E
K
E
K
E

188
172
188
172
188
172
188
172
188
172

4,54
4,51
4,50
4,39
4,45
4,40
4,44
4,38
4,52
4,46

X

Ss
4,56
4,55
4,54
4,52
4,45
4,42
4,41
4,49

0,51
0,61
0,58
0,59
0,58
0,66
0,62
0,60
0,61
0,73
0,65
0,73
0,67
0,78
0,46
0,51

Sd

t

P*

358

2,23

0,02*

358

0,36

0,71

358

0,87

0,38

358

0,47

0,63

358

1,53

358

0,69

0,48

358

0,75

0,45

358

1,27

0,20

0,12

*p<0,05
Tablo 6’da yer alan analiz sonuçlarına göre paylaşılan liderlik davranışının ilgili maddeler
ortalamalarının ortalamasına bakıldığında cinsiyet değişkenine göre ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ alt
boyutunda öğretmen görüşleri yüksek değerde bir ortalama ile ( X = 4,49) ‘çok önemli’ görülmüştür.
En yüksek ortalama ile ifade edilen paylaşılan liderlik davranışı ‘Okul müdürünün okulun vizyon ve
misyonunu, öğretmenlerle ortaklaşa tartışarak belirlemesi’ 4,56 ortalama değerle belirtilmiştir. Bununla
birlikte Tablo 6’da kadın öğretmenlerin ( X = 4,62), erkek öğretmenlere ( X = 4,49) göre görüşleri
arasında anlamlı fark bulunmuştur [t(358)= 2,23; p>0,05]. ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk ’ oluşturma
boyutuyla ilgili diğer maddelerde öğretmenlerin görüşleri cinsiyetlerine göre bir farklılık
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göstermemiştir. Ortalamaları açısından diğerlerine göre daha düşük olan liderlik davranışı ‘Okul
müdürünün öğretmenleri, liderlik rollerini üstlenmeye hazırlaması ( X = 4,41) davranışıdır.
3.4. Öğretmenlerin OMPLD ‘Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar’ Alt Boyutu Önem Görmelerine
İlişkin Bulgular
Paylaşılan liderlik davranışlarının ‘Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar’ alt boyutunda frekans değerleri ‘çok
önemli’ ve ‘önemli’ seçeneklerinde toplanmıştır. Sadece okul müdürünün çalışma saatlerini
öğretmenlerin bir araya gelip öğretimsel konuları tartışmalarına olanak verecek şekilde düzenlemesi
maddesinde ‘hiç önemli değil’ seçeneğinde işaretleme yapılmamıştır (Tablo 7).

Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar Boyutu
Okul müdürünün okulun tek lideri olmak yerine, liderliği
paylaşmayı istemesi.
Okul müdürünün çalışma saatlerini öğretmenlerin bir araya
gelip öğretimsel konuları tartışmalarına olanak verecek
şekilde düzenlemesi.
Okul müdürünün sohbet ortamlarında okulu geliştirmekle
ilgili konular konuşması.
Okul müdürünün, yakın çevrenin okulun olanaklarından
yararlanmasına fırsat vermesi.
Okul müdürünün liderlik yapma fırsatını yalnızca kıdemli
olan değil, yeni atananlar da dâhil, tüm öğretmenlere
vermesi.

Cinsiyet

Tablo 7. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre ‘Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar’ Alt Boyutunda OMPLD Önem
Derecesine İlişkin Görüşleri

K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T

Çok
Önemli
f
%
116
32,2
94
26,1
210
58,3
113
31,4
89
24,7
202
56,1
97
26,9
94
26,1
191
53,1
100
27,8
90
25,0
190
52,8
94
26,1
82
22,8
176
48,9

Liderlik Davranışının Önem Derecesi
Az
Önemli
Kararsızım
önemli
f
%
f
%
f
%
63
17,5
4
1,1
4
1,1
62
17,2
8
2,2
6
1,7
125
34,7
12
3,3
10
2,8
63
17,5
9
2,5
3
0,8
68
18,9
8
2,2
7
1,9
131
36,4
17
4,7
10
2,8
74
20,6
11
3,1
4
1,1
64
17,8
8
2,2
6
1,7
138
38,3
19
5,3
10
2,8
65
18,1
19
5,3
2
0,6
62
17,2
15
4,2
4
1,1
127
35,3
34
9,4
6
1,7
65
18,1
21
5,8
5
1,4
63
17,5
16
4,4
7
1,9
128
35,6
37
10,3
12
3,3

Hiç
Ön.De.
f
%
1
0,3
2
0,6
3
0,8
2
0,6
2
0,6
2
0,6
1
0,3
3
0,8
3
0,8
4
1,1
7
1,9

Tablo 7’de OMPLD’nın ‘Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar’ boyutunda öğretmenlerin yüzde 58,3’ü okul
müdürünün okulun tek lideri olmak yerine, liderliği paylaşmayı istemesini ‘çok önemli’ görürken, yüzde
48,9’u da okul müdürünün liderlik yapma fırsatını yalnızca kıdemli olan değil, yeni atananlar da dâhil,
tüm öğretmenlere vermesini ‘çok önemli’ görüşündedirler.
Okul müdürünün okulun tek lideri olmak yerine, liderliği paylaşmayı istemesi’ maddesi 4,46 ortalamayla
en yüksek değerle belirtilmiştir (Tablo 8). ‘Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar’
boyutunda okul
müdürünün paylaşılan liderlik davranışını hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından 'önemli’
görülmektedir Bununla birlikte araştırma kapsamındaki okullardaki kadın öğretmenlerin (

X = 4,53),

erkek öğretmenlere ( X = 4,39) göre paylaşılan liderlik davranışına yönelik görüşlerinde anlamlı
farklılık olmadığını görülmektedir [t(358)=1,76; p>0,05].

Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar Boyutu
Okul müdürünün okulun tek lideri olmak yerine, liderliği
paylaşmayı istemesi.
Okul müdürünün çalışma saatlerini öğretmenlerin bir araya gelip
öğretimsel konuları tartışmalarına olanak verecek şekilde
düzenlemesi.
Okul müdürünün sohbet ortamlarında okulu geliştirmekle ilgili
konular konuşması.
Okul müdürünün, yakın çevrenin okulun olanaklarından
yararlanmasına fırsat vermesi.
Okul müdürünün liderlik yapma fırsatını yalnızca kıdemli olan
değil, yeni atananlar da dâhil, tüm öğretmenlere vermesi.
GENEL

Cin

Tablo 8. OMPLD, ‘Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar’ Boyutunun Önem Derecesine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
N

K
E

188
172

4,53
4,39

4,46

0,69
0,82

358

1,76

0,07

K
E

188
172

4,52
4,38

4,45

0,66
0,76

358

1,75

0,08

K
E
K
E
K
E
K
E

188
172
188
172
188
172
188
172

4,38
4,43

4,40

358

0,58

0,24

4,374,37

4,37

358

0,67

0,94

0,56

0,57

0,99

0,32

X

4,28
4,23
4,42
4,36

4,26
4,39

Ss

sd

0,78
0,74
0,79
0,78
0,88
0,94
0,52
0,56

358
358

t

P

‘Okulumuz müdürü okulda yapılacak işlere ilişkin yetki ve sorumluluğu paydaşlarla paylaşır’ maddesi
okul müdürünün örgütün olanak fırsatlarını paylaşma davranışı diğer maddelere göre daha düşük bir
ortalama bulgusuna ulaşılmıştır, ( X = 4,22). ‘Örgütsel Olanaklar ve Fırsatlar’ boyutunda paylaşılan
liderlik davranışları beş madde ile ölçülmeye çalışılmıştır. Tablo 9’da bu boyutta bulunan beş
maddenin genel ortalaması 4,49 olarak yüksek bir değerle ifade edilmiştir.
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Tablo 9. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre OMPLD’nın Önem Derecesine İlişkin Görüşlerin ‘Örgüt
Gelişimi ve İşbirliği’ Alt Boyutunda Karşılaştırması
OMPLD ÖNEM
DERECESİ

Kıdem

N

X

Var. K.

Örgüt Gelişimi ve
İşbirliği Boyutu

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26 ve +
Toplam

60
85
94
60
33
28
360

4,67
4,61
4,65
4,58
4,58
4,60
4,62

Gruplar arası
Grup İçi
Toplam

K.T.

0,40
52,22
52,62

sd

5
354
359

K.
O.
0,
08
0,15

f

P

0,54

0,74

* p<0,05
Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde, ‘Örgüt Gelişimi ve
İşbirliği’ alt boyutunda ve mesleki kıdem değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur
[F(5-359) = 0,54; p>0,05]. ‘Örgüt Gelişimi ve İşbirliği’ alt boyutunda, farklı kıdemlerdeki öğretmenlerin
görüşlerinde bir farklılaşma olmaması öğretmenlerin liderlik davranışlarını benzer derecede önemli
gördüklerini ortaya koymaktadır.
Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının önem derecesine ilişkin öğretmen görüşlerinin
‘Örgüt Kültürü’ alt boyutunda ve mesleki kıdem değişkenine göre incelendiği tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 10’de verilmiştir. Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen
görüşlerinde, ‘Örgüt Kültürü’ alt boyutunda ve mesleki kıdem değişkenine göre gruplar arasında
anlamlı farklılık yoktur [F t(5-359)= 0,48; p>0,05]. ‘Örgüt Kültürü’ alt boyutunda, farklı kıdemlerdeki
öğretmenlerin görüşlerinde bir farklılaşma olmaması öğretmenlerin liderlik davranışlarını benzer
derecede önemli gördüklerini ortaya koymaktadır.
Tablo 10. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre OMPLD’nın Önem Derecesine İlişkin Görüşlerin ‘Örgüt
Kültürü’ Alt Boyutunda Karşılaştırması
OMPLD
ÖNEM
DERECESİ

Kıdem

N

X

Var. K.

K.T.

Örgüt
Kültürü

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26 ve +
Toplam

60
85
94
60
33
28
360

4,64
4,59
4,64
4,65
4,56
4,64
4,62

Gruplar
arası
Grup İçi
Toplam

0,37
54,52
54,90

sd

5
354
359

K. O.

F

P

0,07
0,15

0,48

0,78

*p<0,05
Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının önem derecesine ilişkin öğretmen görüşlerinin
‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ alt boyutunda ve mesleki kıdem değişkenine göre incelendiği tek yönlü
varyans analizi sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre OMPLD’ nın Önem Derecesine İlişkin Görüşlerin ‘Örgüt
Vizyonu ve Sorumluluk’ Alt Boyutunda Karşılaştırması
OMPLD
ÖN.DER.
Örgüt
Vizyonu ve
Sorumluluk

Kıdem
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26 ve +
Toplam

N
60
85
94
60
33
28
360

X
4,48
4,50
4,51
4,54
4,39
4,46
4,49

Var. K.
Gruplar
arası
Grup İçi
Toplam

K.T.
0,57
86,24
86,81

sd
5
354
359

K. O.
0,11
0,24

F
0,47

P
0,79

*p<0,05
Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde, ‘Örgüt Vizyonu ve
Sorumluluk’’ alt boyutunda ve mesleki kıdem değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık
yoktur [F(5-359)= 0,47; p>0,05]. ‘Örgüt Vizyonu ve Sorumluluk’ alt boyutunda, farklı kıdemlerdeki
öğretmenlerin görüşlerinde bir farklılaşma olmaması öğretmenlerin liderlik davranışlarını benzer
derecede önemli gördüklerini ortaya koymaktadır.
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Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarının önem derecesine ilişkin öğretmen görüşlerinin
‘Örgütsel Olanak ve Fırsatlar’ alt boyutunda ve mesleki kıdem değişkenine göre incelendiği tek yönlü
varyans analizi sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemine Göre OMPLD’ nın Önem Derecesine İlişkin Görüşlerin
‘Örgütsel Olanak ve Fırsatlar’ Alt Boyutunda Karşılaştırması
OMPLD ÖNEM
DERECESİ
Örgütsel Olanak
ve Fırsatlar

Kıdem

N

X

Var. K.

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26 ve +
Toplam

60
85
94
60
33
28
360

4,48
4,50
4,51
4,54
4,39
4,46
4,49

Gruplar arası
Grup İçi
Toplam

K.T.
0,62
106,04
106,66

sd
5
354
359

K. O.

F

P

0,12
0,30

0,41

0,83

*p<0,05
Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinde, ‘Örgütsel Olanak
ve Fırsatlar’ alt boyutunda ve mesleki kıdem değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur
[F(5-359)= 0,41; p>0,05]. ‘Örgütsel Olanak ve Fırsatlar’, farklı kıdemlerdeki öğretmenlerin görüşlerinde
bir farklılaşma olmaması öğretmenlerin liderlik davranışlarını benzer derecede önemli gördüklerini
ortaya koymaktadır.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çalışmanın bu bölümünde, ulaşılan bulgular sonucunda konu ile ilgili tartışma, sonuç ve öneriler
bölümleri yer almaktadır.
4.1. Tartışma
Okul müdürlerinin çağın gereklerine cevap veren okulların oluşumunda yer almaları kaçınılmazdır.
Açıkalın (2015); bir okul, müdürü kadar okuldur diyerek örgütün gerçek bir yöneticiye değil lidere
duyduğu ihtiyacı vurgulamıştır. Okul müdürleri, okulu yönetebilmek için sık sık emirler vererek
astlarına verdiği emirleri uygulaması için zorlamak yerine; çalışanlarını ortak bir amaç etrafında
toplayarak onların da grubun bir üyesi olarak hissetmesi, liderliği onlarla paylaşmaktan çekinmeyerek
yeni liderler yaratarak ortak paydaşta çözüm yolları üretmesi, işbirliği ve eşgüdümü doğru
kullanabilmesi, paylaşımcı liderin görevleridir.
Öğretmen görüşlerine göre dört alt boyutta incelenen paylaşılan liderlik davranışları önemseme genel
görüşlerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu sonuç öğretmenlerin paylaşılan liderlik
davranışlarını çalışma ortamında önemsediğini göstermektedir.
Öğretmenlerin Paylaşılan liderlik davranışları örgütün gelişimi ve işbirliği boyutu genel ortalaması
yüksek puanlarla ‘çok önemli’ seçeneğinde toplanmıştır. Öğretmenlerin paylaşılan liderlik
davranışlarını önemseme düzeyi cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere
göre görüşlerinde genel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Okul müdürünün öğretmenlerin
okulu geliştirme ve yenilikler getirme ve yenilikleri izleme çabalarına destek vermesi davranışı kadın
öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha çok önemli görerek anlamlı bir farklılık oluştuğu
sonucuna ulaşılmıştır. Kadın öğretmenler okuldaki gelişim ve yenilik çalışmalarında okul müdürünün
yanında olarak desteklemek istediği görüşü yüksek düzeydedir.
Paylaşılan liderlik davranışları örgüt kültürü alt boyunda Öğretmenlerin dörtte üçü (% 75) okul
müdürünün okulda karmaşa ve gerilim ortamına fırsat vermemesi liderlik davranışını çok önemli
görmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgüt kültürü alt boyutundaki liderlik davranışlarının
cinsiyetine göre incelenmesinde kadın öğretmenlerin görüşleri erkek öğretmenlere göre anlamlı bir fark
oluşturduğu gözlenmektedir. Kadın öğretmenlerin örgüt yönetiminde gerilim ortamındaki okul
müdürü davranışlarını yüksek düzeyde önemsediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyetine
göre okul kültürü boyutundaki okul müdürünün gerilim ve karmaşa ortamına fırsat vermemesi
davranışının sergilenmesi davranışı ise, erkek öğretmenlerin her zaman okul müdüründe görmek
istediği liderlik davranışı olduğu görüşüne ulaşılmıştır.
Örgüt vizyonu ve sorumluluk boyutu önem düzeyinde öğretmenlerin yüzde 60,6’sı öğrenci başarısını
yükseltmek amacıyla onları etkileyecek ve cesaretlendirecek davranışları okul müdürünün
desteklemesini çok önemli görmüşlerdir. Öğrencinin başarısını yükseltmesi sadece kendi çabası değil,
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öğretmen desteğinin okulda farklı davranışlarla ortaya konmasını paylaşılan liderlik davranışı olarak
okul içinde uygulanması öğretmen görüşleri çok önemli olduğu tespit edilmiştir. Paylaşılan liderlik
davranışlarının örgüt vizyonu ve sorumluluk alt boyutunda öğretmenlerin yarıdan fazlası (%52,5) okul
müdürünün öğretmenleri, liderliği paylaşmalarını istekli kılması davranışını çok önemli buldukları
görüşündedirler. Okul içindeki paylaşılan liderlik davranışını öğretmenlerin de sahiplenmesi görüşü
ağır basmakta, bu davranışın önemi vurgulanmaktadır. En yüksek ortalama ile ifade edilen paylaşılan
liderlik davranışı olan; okul müdürünün okulun vizyon ve misyonunu, öğretmenlerle ortaklaşa
tartışarak belirlemesini kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre görüşleri arasında anlamlı fark
bulunmuştur. Okulun vizyon ve misyon belirlenmesi çalışmalarında kadın öğretmenlerin görev
almasındaki isteğin erkeklere göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Paylaşılan liderlik davranışlarının önem derecesi örgütsel olanaklar ve fırsatlar boyutunda okul
müdürünün okulun tek lideri olmak yerine, liderliği paylaşmayı istemesi paylaşılan liderlik davranışını
hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından çok önemli görüşü hakimdir. Bu sonuç öğretmenler
tarafında liderlik davranışı sadece okul müdüründe bulunması gereken bir davranış olmadığı
görüşünü desteklemektedir. Bununla birlikte araştırma kapsamındaki okullardaki kadın
öğretmenlerin, erkek öğretmenlere göre paylaşılan liderlik davranışına yönelik görüşlerinde anlamlı
farklılık olmadığını görülmektedir.
Paylaşılan liderlik davranışları örgütsel olanaklar ve fırsatlar boyutunda cinsiyet değişkenine göre
öğretmen görüşleri ‘her zaman’ seçeneğini işaretleyerek paylaşılan liderlik davranışının sergilenme
derecesinin yüksek düzeyde ortalama ile görüş bildirmişlerdir. Okulumuz müdürü, çalışma saatlerini,
öğretmenlerin bir araya gelip öğretimsel konuları tartışmalarına olanak verecek şekilde düzenlemesi
davranışında erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre okul müdürlerinin bu yönde davranış
sergilemelerini anlamlı fark ortaya koyarak daha düşük bir ortalama ile ifade etmişlerdir. Okul
müdürünün, okul örgütündeki öğretimsel konuların önceden planlı şekilde sonuçları üzerinde
konuşulmasına fırsat vermesi gerektiği erkek öğretmenlerin her zaman sergilenmesini beklediği bir
davranıştır. Okul müdürü öğretimsel konular üzerinde öngörülerini bazı olaylar meydana gelmeden
öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunmalıdır.
4.2. Sonuç
Araştırma kapsamında resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenlerin
paylaşılan liderlik davranışlarını önemseme düzeyleri ve görevli okul müdürlerinin bu davranışları
sergileme düzeylerini etkileyen faktörler ve bu faktörler arasındaki ilişkilere yönelik ulaşılan sonuçlara
yer verilmiştir.
1. Paylaşılan liderlik davranışlarının örgütün gelişimi ve işbirliği boyutu öğretmen görüşlerine göre
önemli görülme derecesi yüksektir.
2. Paylaşılan liderlik davranışlarının, örgüt gelişimi ve işbirliği boyutunda paylaşılan liderlik
davranışlarını önemseme düzeyi cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere
göre görüşlerinde genel olarak anlamlı bir fark yoktur. Fakat okul müdürünün öğretmenlerin okulu
geliştirme ve yenilikler getirme ve yenilikleri izleme çabalarına destek vermesi davranışı kadın
öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre anlamlı bir farklılık vardır. Kadın öğretmenler okuldaki gelişim
ve yenilik çalışmalarında yer alarak okul müdürünün yanında olarak desteklemek istediği görüşü
yüksek düzeydedir.
3. Öğretmen görüşlerine göre paylaşılan liderlik davranışlarının örgüt kültürü boyutu önemli görülme
derecesi yüksek düzeyde; okul müdürleri tarafından sergilenme düzeyi de yüksek düzeydedir.
4. Paylaşılan liderlik davranışlarının önemli görülme derecesi, örgüt kültürü boyutu önem derecesine
göre öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı bir fark vardır. Kadın öğretmenlerin örgüt yönetiminde
gerilim ortamındaki okul müdürü davranışlarını yüksek düzeyde önemsediği sonucuna ulaşılmıştır.
5. Paylaşılan liderlik davranışlarının önemli görülme derecesi, örgüt vizyonu ve sorumluluk boyutunun
önem derecesi öğretmen görüşlerine göre okul müdürünün okulun vizyon ve misyonunu,
öğretmenlerle ortaklaşa tartışarak belirlemesi davranışında anlamlı fark vardır. Örgütte vizyon ve
misyon oluşturma çalışmalarında kadın öğretmenlerin görüşüne öncelik verilmelidir.
6. Paylaşılan liderlik davranışlarının örgütsel olanaklar ve fırsatlar boyutunun önem derecesinde
kadın ve erkek öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Okul örgütünde olanak
fırsatları yaratma görevi ve sorumluluğu tüm öğretmenlerde toplanması görüşüyle liderliğin
paylaşılması gerektiği sonucu var olmaktadır.
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4.3. Öneriler
Araştırmayla elde edilen buldular ve varılan sonuçlar çerçevesinde aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
1. Okul örgütü, öğretmen-okul müdürü ilişkisine dayalı çalışmalara dayanan tek basamaklı bir
hiyerarşik bir yapı özelliği taşıdığından daha yoğun bir iletişim ortamıdır. Diğer taraftan okul
yöneticisiyle öğretmenlerin statü olarak yakınlığı, okul müdürlerinin paylaşılan liderlik
uygulamalarına yönelmesini kolaylaştırır ve hatta gerekli kılar. Okul müdürlerinin paylaşılan liderlik
yeterliliklerinin daha geliştirilmesi ve yönetim kadrolarına atanacakların eğitimlerinde bu konulara yer
verilmesi çalışmalarına gidilebilir.
2. Paylaşılan liderlik öğretmenlerin sınıf yönetimi sürecinde de etkili kullanabilecekleri bir
yaklaşımıdır. Bir sınıf lideri olarak öğretmenlere de paylaşılan liderlik davranışlarını geliştirmesine
dönük hizmetiçi eğitim programları geliştirilebilir.
3. Verilerin toplanması sürecinde görüşülen bazı öğretmenlerin ifadelerinden veri toplama aracındaki
paydaşlar olarak belirtilenlerden biri olan velilerle paylaşımların sınırlı kaldığı şeklinde bir izlenim
edinilmiştir. Okul müdürlerinin ve öğretmenlerin velilerle iletişimlerinde paylaşılan liderlik
davranışlarını nasıl uygulayabileceklerine dönük düzenlemelere gidilebilir.
4. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin güvenirliğini ve uygunluğunu test edebilmek ve paylaşılan
liderlik davranışlarının okul müdürlerince sergilenme düzeyinin ulusal boyutta ortaya konulabilmesi
amacıyla, ilgili ölçek kullanılarak farklı iller ve farklı coğrafi bölgelerde çalışma tekrarlanabilir.
5. Bu çalışma paylaşılan liderlik davranışlarının öğretmenlerce önemli görülme düzeyleriyle ilgilidir.
Paylaşılan liderlik davranışları farklı örgütsel davranış değişkenleri ile ilişkilendirilerek desenlenmiş
çalışmalar olarak yapılabilir.
6. Benzer çalışmalar öğretmenler dışındaki paydaşlara ve okul müdürlerinin kendileri yanında farklı
eğitim yönetimi kademelerindeki yöneticilere ve onların paydaşlarına yönelik araştırmalar olarak
planlanabilir.
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ABSTRACT
The meaning ascribed to sexes by the society is called gender. Patriarchy is a social aspect agrees that
posterity roots in men. In patriarchal society while woman is expected to do housework she is not
expected to be in work life besides she is unwelcomed. Men are expected to earn income and provide
the family. According to patriarchal view it is man who takes place in production and contributes
economic growth. For a real growth and development women should take place in labor with men. The
aim of this study is to point out the relation between economic growth and situation of high educated
women who cannot be a part of labor due to patriarchal social aspect. To that end, Granger casuality
is tested by using 2000:1 - 2013:4 term growth rates calculated according to income level laid on
production process and women who are not able to work because of housework. As to results there is
unidirectional Granger casuality from economic growth to unemployment due to patriarchy.
Key Words: Gender, Patriarchy, Economic Growth, Granger Causality

ATAERKİLLİK VE BÜYÜME İLİŞKİSİ
ÖZET
Toplumun cinsiyetlere yüklediği anlamlar toplumsal cinsiyet olarak adlandırılır. Ataerkillik ise soyun
erkeğe dayandığını kabul eden toplumsal anlayıştır. Ataerkil toplumlarda kadından ev ve evle ilgili
işler beklenirken çalışma hayatında olması beklenmez hatta istenmez. Erkeklerden de gelir elde ederek
ailenin geçimini karşılaması beklenir. Ataerkil anlayışa göre üretime katılan ve ekonomik büyümeye
katkısı olanlar erkeklerdir. Gerçek anlamda büyüme ve kalkınma için erkeklerle birlikte kadınların da
işgücüne katılması gerekir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yüksek öğrenim görmüş kadınların
ataerkil toplum anlayışına bağlı olarak iş hayatına atılamaması ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki
ortaya koymaktır. Bu amaçla 2000:1-2013:4 dönemlerine ait ev işleri sebebiyle çalışamayan kadınlar
ile üretim yöntemine dayalı gelir düzeyine göre hesaplanan büyüme oranları kullanılarak Granger
nedenselliği test edilmiştir. Sonuçlara göre ekonomik büyümeden ataerkilliğe bağlı işsizliğe doğru tek
yönlü Granger nedenselliği bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Ataerkillik, Ekonomik Büyüme, Granger Nedenselliği
1. Giriş
Ataerkillik soyu erkeğe dayandıran toplumsal bir anlayıştır. Toplumsal cinsiyet ise toplumda var olan
değerler bütününe göre cinsiyetlere yüklenmiş anlamlar, cinsiyetlerden beklenen davranış ve
tutumlardır. Toplumsal cinsiyet algısı kadın ya da erkek bütün bireylerin sosyal yaşantısından,
kamusal yaşantısına kadar her alanda etkisini gösterir. Onların hangi alanlarda, hangi şartlarda ve ne
kadar var olacağının sınırlarını çizer ve bireyleri bu sınırlar içinde tutmak için baskı unsuru olur.
Bireyler bazen toplumdan dışlanmamak adına bazen de bu sınırların doğalmış gibi algılanmasına
sebep olacak kadar kabul görmesine bağlı olarak bu kalıbın içinde kalmaya devam ederler.
Ekonomik büyüme ve kalkınma ülkelerin temel hedefleri arasındadır. Büyümenin gerçekleşmesi için
kaynakların tam ve etkin kullanımı; kalkınmanın gerçekleşmesi için de toplumdaki tüm bireylerin
refahının artması, yaşam koşullarının iyileşmesi gerekir.
Genellikle kadının kamusal alan dışında kalması gerektiğini kabul eden ataerkil anlayışa dayalı
toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ekonomik büyümenin ve toplumdaki bütün fertlerin refahının
artması mümkün değildir. Bu yüzden kalkınma ve büyüme için bu anlayışın değiştirilerek kadınların
da erkekler kadar istihdama katılması ve ekonomik hayatta var olmasının sağlanması gerekmektedir.
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2. Toplumsal Yapı
Dünya bankası verilerine göre 2017 yılında dünyada ortalama kadın nüfusu %49.556’dır. Nüfus
açısından kadın ve erkekler hemen hemen eşittir. Ancak bu eşitlik genellikle nüfus ile sınırlı
kalmaktadır. Bunun dışındaki işgücüne, eğitime, siyasete katılım, ücret düzeyi gibi konularda
kadınlar genellikle dezavantajlı sınıfı oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise toplumda var olan kesin
kurallar gibi algılanan ancak değiştirilebilir olan kurallardır.
2.1. Toplumsal Cinsiyet-Ataerkil Toplum Yapısı
Cinsiyet kadın ve erkek olmak üzere iki alternatifi olan biyolojik bir olgudur. Doğuştan gelen,
değiştirilemeyen, evrensel ve temel bir statüdür. Toplumun her bir cinsten beklediği davranışların
bütünü toplum cinsiyettir. Yani toplumsal cinsiyet toplumun biyolojik cinslere yüklediği anlamlardır
ve kesin kuralları yoktur. Kesin kuralları olmadığı için değiştirmesi de mümkündür. Evrensel olmayan
öğrenilmiş bir statüdür. Toplumun anlayışına bağlı olarak şekillenir. Toplumların anlayışı, bakış açısı,
kültürü, gelişmişlik düzeyi, sosyo-ekonomik durumu değiştiği için zamanla cinsiyetlere yüklediği
anlamlar yani onlardan beklentileri de değişebilir. Bu yüzden toplumsal cinsiyet evrensel değildir ve
farklı toplumlarda ve bir toplumda farklı dönemlerde cinsiyetlerden beklentiler farklıdır.
Toplumsal cinsiyet toplumun bireylere yüklediği rollerin bütünüdür. Toplumsal cinsiyet algısı eski
tarihlere kadar uzansa da terimsel olarak 1972’de Anne Oakley tarafından kullanılmaya başlayan yeni
bir kavramdır (Adaçay, 2016:9-12). Ataerkillik ise erkek egemenliğine dayanan bir anlayıştır.
Genellikle toplumsal cinsiyet ve ataerkillik bir bütün gibi algılanır. Çünkü tarihsel süreç içerisinde MÖ
5000’lere kadar ülke sınırları, savaşlar olmadığı için kadının doğurganlığı sebebiyle üretkenliğin ve
bereketin sembolü olarak görülmüş, kadını esas alan anaerkil anlayış hakim olmuştur. Ancak bu
dönemden sonra toprak savaşları yaşanmaya başlaması şehirlerin korunabilmesi için ile kadının
bereketi yerine erkeğin fiziksel gücü ön plana çıkmaya başlamış, zamanla özel mülkiyet, sömürü ve
dini etkilerle anaerkil toplumlar yerini ataerkil toplumlara bırakmaya başlamıştır (Kapanoğlu, 2006:511). Yani toplumların anlayışı anaerkillikten çok ataerkilliğe dayanmakta ve cinsiyetlere bakışı da
buna göre şekillenmektedir. Ataerkillik gücün erkekte olduğunu kabul eden görüştür. Bu görüş güç
dışında soyun da erkekten devam ettiğini kabul ettiği için erkek toplumsal açıdan çok önemlidir. Esas
olan cinsiyet erkektir ve bütün toplumsal kurallar erkek üzerinden şekillenir. Bu yüzden bütün önemli
ve güç gerektiren işler erkekle, bunun dışında kalan işler de kadınla ilişkilendirilir. Erkek birincil
cinsiyettir, erkek temeldir, erkek güçlüdür bu bağlı olarak kadın da ikincil, arka plandaki, güçsüz ve
korunmaya muhtaç cinsiyettir. Erkek daha güçlü olduğu için kadını gözetiminde bulundurmalı, onu
koruyup kollamalı, güvenini sağlamalıdır.
Ataerkil düzenin cinsiyetlere yönelik bu bakış açısı onların toplumsal hayattaki yerini de belirler.
Ataerkil düzende toplumsal cinsiyet algısı erkeği kadından daha üst düzeyde gören, güç ve otorite
gerektiren işleri, olayları, durumları erkekle, daha arka planda kalan ve genellikle ev ve aile ile ilgili
işleri kadınla özdeşleştirdiği için kamusal alanda olması gereken erkektir. Yani; erkek güçlüdür bu
yüzden toplumun ondan beklentisi ailesini-kadını koruması, çalışarak onların geçimini sağlaması,
onlar adına kararlar verip idareyi sağlamasıdır. Hatta evlilik sürecinde erkeğe ne iş yapıp ne kadar
gelir elde ettiği gibi esasında evlilikle ilgili olmayan sorular sorulur. Ailede esas olan erkeğin geliridir
(Gilman, 2007:108). Kadınlar ise güçsüzdür, muhtaçtır, naiftir, bu onların erkeğin korumasına
muhtaç olduğu anlamına gelir. Bu yüzden toplumun ondan beklentisi iş hayatına atılmadan sadece ev
işleriyle ilgilenmesi, çocuklarının-erkeğin-evin bakımını üstlenmesi, erkeğin beklentilerini yerine
getirerek kamusal alana girmemesidir. Kadın elinin hamuruyla erkek işine girmemelidir! Bu anlayışa
dayalı toplumsal baskı, kadını kamusal alanın dışında tutar ve kamusal alana girmesine izin vermez.
Bireyler toplumu oluşturan bağımsız varlığı olan insanlardır. Her birinin duygu ve düşünce yapısı
kişiliği farklıdır. Yani toplumlar erkeklerden ya da kadınlardan değil bireylerden oluşur. Toplumun
algısı ve bu yöndeki baskısı ile bu cinsiyetlerden birinin bağımsız varlığı olma vasfını kaybetmesi,
kadın-erkek nüfusunun hemen hemen aynı olduğu durumda, toplumsal açıdan nüfusun yarısının göz
ardı edilmesi demektir. Kadına toplumsal yapılar içinde sadece ailede yer veren bu anlayış oldukça sığ
bir görüştür. Toplumlar cinsiyetlerden oluştuğu kadar bireylerden oluşur. Bu cinsiyeti ne olursa olsun
her bir bireyin toplumsal önemi olduğu anlamına gelir.
2.2. Ataerkil Yapı-Büyüme
Cinsiyetlere yüklenen anlamlar onların her alanda olduğu gibi çalışma hayatındaki rolünü de belirler.
Ataerkil anlayışın gereği olarak kadınlar genellikle çalışmaz ya da çalışsa bile üst kademelere gelemez,
gelse bile aynı işi yapan erkeklerle aynı ücreti alamaz k, daha düşük statülü işlerde de ücret farkı
geçerlidir. Bu toplumsal anlayış ülkenin istihdam ve gelir düzeyini de etkiler.
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Pigou, Marshall, Edgeworth gibi iktisadi açıdan oldukça önemli fikirleri olan düşünürler bile kadının
çalışmasının refaha katkısı olmadığı, kadının erkeklere bağımlı olduğu, kadının çalışmasının bireysel
değil aile kararına bağlı olduğu, kadının çalışmasının ev işlerini ve çocuk bakımı aksatmalarına neden
olduğu gibi toplumsal cinsiyete dayanan görüşleri bulunmaktadır. Hatta Pigou’a göre kadın işgücü
azının temel belirleyicisi kocasının ücretidir. Buna göre kadınlar aile geçimi için kocasının ücreti
yetmediğinde çalışabilir ancak kocasının geliri yeterli ise çalışmasına gerek kalmayacaktır. Aynı işi
yapan kadınların düşük ücret almasını da sanayideki kadın işçilerin niteliksiz olması sebebiyle
doğaldır (Özkaplan ve Serdaroğlu, 2010:22-23).
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında (UNDP) kadınların güçlendirilmesinin çarpan etkisi ile
ekonomik büyüme ve gelişmeyi hızlandıracağının kanıtlandığı belirtilmekte bu sebeple toplumsal
cinsiyet eşitliği sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde yer almaktadır. Yani sürdürülebilir
kalkınma için kadınlar ve erkekler toplum tarafından kadın ya da erkek olarak değil birer birey olarak
değerlendirilmelidir.
Toplumların cinsiyetlere yönelik eşitlik anlayışını ortaya koymak üzere Dünya Ekonomi Forumu
cinsiyet eşitliği uçurumu raporu açıklanmaktadır. Bu rapora göre Türkiye’nin değerlendirilmesi Tablo
2.1’deki gibidir. Bu sonuçlara göre Türkiye 2017 yılında, ilk raporun yayınlandığı yıla göre(2006),
sadece sağlık ve sağ kalım kategorisinde puanını artırmıştır. Ancak bu kategorideki değerlendirmede
kullanılan cinsiyetlerin yaşam beklenti oranı ve doğumdaki cinsiyet oranı cinsiyet eşitliğini doğrudan
ilgilendirmemektedir. Türkiye’nin cinsiyet eşitliği uçurumunda 144 ülke içindeki sıralaması, 2006
yılındaki 115 ülke içindeki sıralamasına göre oldukça gerilemiştir. Ekonomiye katılımı konusunda da
aynı durum geçerlidir.
Tablo2.1. Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporu; Türkiye’nin Değerlendirme Sonuçları
2006
2017
TÜRKİYE
Sıralama
Puan
Sıralama
Puan
Küresel Cinsiyet Eşitliği puanı
105
0,585
131
0,625
Ekonomiye katılım ve fırsat
106
0,434
128
0,471
Eğitime katılım
92
0,885
101
0,965
Sağlık ve sağ kalım
85
0,969
59
0,977
Siyasi güçlenme
96
0,052
118
0,088
Değerlendirmeye alınan toplam ülke sayısı
115
144
Kaynak: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-dunya-ekonomi-forumu-2017-kuresel-cinsiyet-es/

Kadınlar çalışma hayatına eskisine göre daha fazla katılsa da siyaset, yönetim gibi daha üst düzey
alanlarda çok fazla bulunamamaktadır. Cinsiyete dayalı işbölümü ayrımcılığa dayalı ve teknik
olmayan bir işbölümüdür. Kadınlar ücretli kesimde çalıştıklarında bu işler genellikle düşük ücretli ve
durağan işlerdir ve çalışmaları evdeki sorumluluklarını hafifletmez. Bu çalışmalarının önündeki
engellerden biridir. (Acar Savran ve Demiryontan, 2016:147) Bu sorumluluklarının varlığı çalışmaları
durumunda da onların stres altında olmasına dolayısıyla verimliklerinin düşük olmasına sebep
olmaktadır(Kaldırımcı, 1994). TÜİK tarafından açıklanan istatistiklerde de kadınların işsiz olmasının
yani çalışmamasının en büyük sebebi ev işleriyle ilgilenmesi gerekliliğidir. Erkeklerde ise işsiz olmada
en önemli sebeplerden biri zaten daha önce bir işte çalışıp emekli olmaktır.
Bu bakış açısının değişmesinde ve kadınların kamusal alanda da varlığını göstererek hem bir birey
olarak varlığını ortaya koymasında, istihdama, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamasında
eğitimin önemli rolü vardır. Eğitim düzeyi arttıkça kadınların çalışma hayatına daha fazla katıldığı
görülmektedir.
Tablo 2.2. Cinsiyetlerin Eğitim Durumuna göre İstihdam ve İşsizlik Oranları
Eğitim durumu
Toplam
Okur-yazar olmayanlar
Lise altı eğitimliler
Lise
Mesleki veya teknik lise
Yükseköğretim

İstihdam
Erkek
2017
2018
63,3
64,8
27,9
27,7
59,5
61,5
62,2
62,3
71,5
73,9
79,2
79,2

oranı
Kadın
2017
2018
27,6
28,8
14,5
14,4
23,1
24,3
26,2
27,5
34,3
34,5
58,7
60,2

İşsizlik oranı
Erkek
Kadın
2017
2018
2017
2018
11,7
9,3
14,8
13,4
13,9
14,1
5,0
3,0
12,7
9,8
11,4
10,5
11,9
10,7
23,5
20,5
11,0
7,4
20,3
19,9
9,0
8,1
18,1
16,0

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Şubat 2018
Tablo 2.2’deki Türkiye’de kadın ve erkeklerin eğitim düzeyine göre istihdam ve işsizlik oranları
verilerine göre de eğitim düzeyi her iki cinsiyet içinde istihdam oranının arttığı görülmektedir.
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Kadınlarda en fazla istihdam oranı yükseköğrenim mezunu olanlarda görülmektedir. Bu sebeple bu
çalışmada ataerkil etkilerle çalışmayan yükseköğrenim mezunu kadınlar dikkate alınmıştır.
3. Yöntem ve Bulgular
Bu çalışmada Türkiye’de ataerkillik ve büyüme arasında ilişkiyi ortaya koymak amacıyla TÜİK’ten
sağlanan 2000:1-2013:4 dönemlerine ait ev işleri sebebi ile çalışamayan yükseköğrenim mezunu
kadınların çalışmayan kadınlar içindeki payına (ataerkil) ile üretim yöntemine dayalı gelir düzeyine
göre hesaplanan büyüme oranlarına (GSYİH) ait çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Değişkenler
arasında regresyon analizi, korelasyon analizi ve Granger nedenselliği test edilmiştir.
3.1. Yöntem
Regresyon Analizi: Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Bir
bağımlı değişkenin bağımsız değişken ya da değişkenlerle ilişkisi ele alınırken aralarında zorunlu bir
neden-sonuç ilişkisi ortaya koymaz. Uygun doğrusal regresyon modeli kurulabilmesi için modelde;
parametrelerin doğrusal olduğu, örnekleme sürecinde bağımsız değişken değerlerinin değişmediği,
hata terimlerinin sıfır ortalamalı olduğu, aynı varyanslı olduğu, otokorelasyon olmadığı, parametre
sayısından çok gözlem sayısının olduğu, her farklı bağımlı değişken değerinde bağımsız değişkenin
farklı değerler aldığı, modelin doğru belirlendiği, çoklu doğrusallık olmadığı varsayılır (Kutlar,
2005:13).
Modelin denklemi;
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝜀𝑡
şeklindedir. Her bir 𝛽 değeri diğer değişkenler sabitken ait olduğu değişkendeki değişmenin bağımlı
değişkene etkisini gösterir. Bu yüzden kısmi regresyon katsayı olarak adlandırılır. Determinasyon
katsayı (𝑅2 ); bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklamakta ne kadar yeterli ve iyi olduğunu
göstermektedir. En küçük kareler (EKK) yöntemi (Gauss Markov teorisi) hata terimlerinin karesinin
toplamını minimize etmeye yönelik yöntemdir. Bu tahmin edilen parametreler gerçek değerine en yakın
olan, doğrusal, sapmasız ve varyansı en küçük olan parametrelerdir.
Birim Kök Sınaması: Kullanılan seriler zaman serisi olduğunda serilerin zaman içinde değişmemesi
yani durağan olması gerekir. Aksi takdirde elde edilen parametreler anlamlı olsa da güvenilir olmaz.
Sahte regresyon olması muhtemeldir yani determinasyon katsayısı yüksek ve t istatistiği anlamlı
olmasına rağmen Durbin-Watson istatistiği düşüktür (Kutlar 2000, 10-14). Bu durum birim kök
sınaması ile ortaya konur ve durağan değilse serilerin farkı alınarak durağanlaştırılır. Bu çalışmada
birim
kök
sınama
testlerinden
en
sık
tercih
edilen
ve
denkleminin tahmin edilmesine dayanan
Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi (Dickey ve Fuller, 1981) kullanılmış ve Akaike bilgi kriteri esas
alınmıştır. ADF testinde
’in katsayısının ( ) sıfıra eşit olup olmadığı test edilir(Gujarati ve Porter
2012, 748-761).
Korelasyon Analizi : İki veri seti arasındakini ilişkinin yönünü ve miktarını ortaya koyar. Değerleri -1
ve +1 aralığındadır. Mutlak değer olarak yorumlanır. Katsayı 1’e ne kadar yakınsa değişkenler
arasındaki ilişki o kadar güçlüdür. Korelasyon katsayısının pozitif olması değişkenler arasındaki
ilişkinin poizitif yönlü olduğunu; negatif olması değişkenler arasındaki ilişkinin negatif yönlü
olduğunu gösterir. Sıfır ise değişkenler arasında herhangi bir korelasyon ilişkisi yoktur. Veri türüne
göre farklı teknikler kullanılabilir.
Bunlardan en yaygın olanı Pearson Moment Çarpım
korelasyonudur. Korelasyon analizi için; veriler normal dağılmalı ve bağımsız olmalıdır (Can, 2014).
Granger Nedenselliği: Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkileri tespit etmek için yapılır.
İki değişken için nedensellik sınaması durumunda Engel-Granger eşbütünleşmesi kullanılabilir. Bu
çalışmada değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkinin tespiti için Granger nedensellik analizi
(Granger, 1969). Değişkenler arasında birbirinin Granger nedenidir ya da değildir şeklinde yorum
yapılabilir. Zamansal ilişkisi olduğu varsayılan değişkenler için hipotezler
H0 : ∑m
i=1 δi = 0 X, Y’nin Granger nedeni değildir.
H0 : ∑m
i=1 δi ≠ 0 X, Y’nin Granger nedenidir.
şeklindedir.
3.2. Bulgular
Regresyon Analizi Sonuçları : En küçük kareler (EKK) yöntemi ile kurulan model denklemi;
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GSYİH=-28.58+1.61ataerkil
Standart hata (0.63) (20.35)
t itatistiği

[-1.40] [2.55]

=0.11, Durbin-Watson(DW)=0.20
Bu sonuçlara göre parametre anlamlı olsa da DW istatistiği çok düşüktür ve otokorelasyon vardır. Bu
durumda sahte regresyon olabileceği için birim kök sınaması yapılmıştır.
Değişkenler
GSYİH
Ataerkil
Kritik Değerler

Fark Değeri
Düzey
Birinci Fark
Düzey
Birinci Fark
Önem Seviyesi

Model

%1
%5

-1.98
--7.18*
-1.86
-8.76*
-3.55
-2.91

-0.93
-7.50*
-2.11
-8.67*
-4.12
-3.49

Birim Kök Sınaması Sonuçları: Serilerin durağan olup olmadığını anlamak için ADF testi yapılmıştır.
Test Sonuçları Tablo 3.1’deki gibidir.
Tablo 3.1. Birim Kök Sınaması Sonuçları
Bu sonuçlara göre serilerin ikisi de düzeyde durağan değildir ve bu serilerle yapılan regresyon
sonuçları güvenilir değildir. Serilerin birinci dereceden farkı alındığında durağanlaşmaktadır.
Bu durumda model; farkGSYİH=-0.93-0.18farkataerkil şeklindedir. Modelde otokorelasyon, farklı
varyans sorunları yoktur ve normal dağılımlıdır. Ancak determinasyon katsayısı oldukça düşük (%1)
ve parametreler anlamsızdır.
Korelasyon Analizi Sonuçları: Değişkenler arasındaki korelasyon %32,8’dir. Büyüme oranlarını
etkileyen çok fazla değişken olduğu ve analizde kullanılan bağımsız değişkenin işsiz kadınlar içinde
sadece ev işleri sebebiyle çalışamayan üniversite mezunu kadınların olması dikkate alındığında
değişkenler arasındaki korelasyon düzeyinin %5 önem seviyesinde (sig:0.014) iyi olduğu yani bu iki
değişken arasında ilişki olduğu söylenebilir.
Granger Nedensellik Analizi Sonuçları: Değişkenler arasında nedensel bir ilişkinin olup olmadığını
anlamak için yapılan Granger Nedensellik Sınaması sonuçları Tablo 3.2’deki gibidir.
Tablo 3.2. Granger Nedensellik Analizi Sonuçları
Sıfır Hipotezi
Ataerkillik GSYİH’ın Grenger nedeni değildir.
GSYİH ataerkiliğin Grenger nedeni değildir.
Ataerkillik GSYİH’ın Grenger nedeni değildir.
GSYİH ataerkiliğin Grenger nedeni değildir.
Ataerkillik GSYİH’ın Grenger nedeni değildir.
GSYİH ataerkiliğin Grenger nedeni değildir.

GecikmeDeğeri
1
1
2
2
9
9

F istatistiği
0.002
3.24
0.14
2.69
1.89
1.68

İhtimal değeri
0.97
0.08
0.87
0.08
0.09
0.14

Karar
Kabul
Red(%10)
Kabul
Red(%10)
Red(%10)
Kabul

Granger Nedensellik Analizi sonuçlarına göre birinci ve ikinci gecikme için %10 önem seviyesinde
GSYİH’dan ataerkilliğe doğru tek yönlü Granger Nedenselliği vardır. Yani GSYİH’teki artış ataerkilliği
etkilemektedir. Dokuzuncu gecikme için ataerkillikten GSYİH’ya doğru tek yönlü Granger Nedenselliği
vardır. Yani ataerkil etkilerin olması gelir düzeyini etkilemektedir.
4. Sonuç
Toplumun bireylere yüklediği anlamlar, cinsiyetlerden beklentileri olan toplumsal cinsiyet genel olarak
soyun ve gücün erkekten geldiğini kabul eden ataerkil anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayış kadınların
ev temizlemesi, yemek yapması, çocuk ve eş ya da ailedeki diğer erkek bireylerin bakımını üstlenmesi;
erkeklerin de eğitim alması, iş hayatına katılması, üretim faaliyetlerinde bulunması, gelir elde etmesi
ve ailesinin geçimini sağlaması, dolayısıyla sahip olduğu ekonomik güce de dayanarak onlarla ilgili her
türlü kararları alması ve uygulaması şeklinde iş bölümü yapar. Bu işbölümü erkeği kamusal alana
dahil edip aktif görevler yüklerken, kadını kamusal alandan soyutlayıp pasifleştirir.
Ekonomik büyüme için kaynakların tam ve etkin istihdamı gerekmektedir. Bu sebeple kadınların
istihdam edilmemesi durumu aslında ekonomik anlamda var olan kaynağın atıl kalması demektir.
Kaynakların tam kullanımı için kadınların da işgücüne katılması gerekmektedir.
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Eğitim düzeyi arttıkça kadınlar daha fazla işgücüne katılsalar bile toplumsal cinsiyet baskısı devam
etmektedir. Yükseköğrenim mezunu kadınlar da bile toplumsal cinsiyetin gereği olarak kadınların ev
işi yapmaları işsizliklerinin en önemli nedenidir. Çünkü toplumsal cinsiyet anlayışı bireylere roller
yükler ve bireyler rollerine uygun davrandıkları sürece başarılı olurlar. Bu yüzden cinsiyetlerin
ekonomik faaliyetlerini, daha çok, ekonomik değil toplumsal gerçeklikler belirlemektedir.
Gelir düzeyi düşük olduğunda ailenin geçimi için kadın da çalışmak zorunda kalabilir ancak aile
gelirinin temel belirleyicisi erkektir. Geliri yeterli olduğunda kadın çalışmak zorunda kalmaz.
Araştırma sonuçlarına göre de büyüme oranından (GSYİH) ataerkil anlayış sebebiyle işsiz olan
kadınlara doğru belirlenen tek yönlü Granger nedenselliği, ekonomik büyüme ve gelir düzeyi arttıkça
kadınların toplumsal cinsiyetine bağlı olarak ev işlerini yapma görevini üstlenmesi şeklinde
yorumlanabilir. Yani yükseköğrenim mezunu kadınlarda bile ataerkil baskılar mevcuttur. Yani
kadınların eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katılım oranı da artmakta, bu gelir düzeyini artırmakta,
gelir düzeyindeki artış ataerkil sebeplerle kadınları işgücü piyasasının dışına çıkarabilmektedir.
Toplumda kabul görmek ya da toplumsal cinsiyetin doğal olduğunu kabul etmek şeklinde bu anlayışa
uygun davranan kadınlar ekonomik açıdan yeterince katkı sağlayamaz. Çünkü istihdam edilmeleri
durumunda bile yeterince verimli olamazlar. Toplumsal cinsiyet algısı devam ettiği sürece
sürdürülebilir büyüme ve kalkınma gerçekleşemez. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için
toplumsal cinsiyet algısının değişmesi gerekmektedir. Bu da eğitimin düzeyi yanında niteliğinin de bu
yönde geliştirilmesi ile uzun dönemde gerçekleşebilir bir durum gibi görünmektedir.
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PARTICLES IN THE TEXTS WRITTEN BY STUDENTS WHO
ARE LEARNING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE
Başak Karakoç Öztürk
Çukurova Üniversitesi, bkarakoc@cu.edu.tr
B. Erdem Dağıstanlıoğlu
Çukurova Üniversitesi, erdemdgstn@gmail.com
ABSTRACT
Particles connect morphological and semantic relations inter-words in Turkish. In this regard, they
have a smilar task with case suffixes. But particles have more semantic features than case suffixes.
Particles are bound mophemes and it’s harder to teach particle at teaching Turkish as a mother
tongue and foreign language than other part of speech. Also writing skill is more complex than other
language skills. Because of its complex structure and some difficulties at teaching process, it is
considered the most difficult language skill at teaching a mother tongue and foreign language. The aim
of this research is determining of the using particles in the opinion papers of Turkish learners as a
foriegn language at level of B1. Also in this paper document review method has been used and the
study group consisted of 132 students who are at the competence level of B1 from Çukurova
University Turkish Language Teaching Research and Application Center. The students have been
asked to write an opinion paper consisting of 350-400 words about specific subject. Then content
analysis has been done on datas.
Key Words: Learning Turkish as a foreign language, writing skills, text, particle.

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN
YAZILI METİNLERİNDEKİ EDAT KULLANIMI
ÖZET
Türkçede birimler arası bağı kurmada parça düzeyindeki biçimbirimler olan hâl eklerine benzer ama
onlardan çok daha farklı anlam ilişkileriyle zengin bir ifade aracı olarak kullanılan edatlar (son çekim
edatları), görevli biçimbirimler olup Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretimi zor kelime
türlerindendir. Benzer şekilde yazma becerisi hem doğasından kaynaklanan karmaşıklığı hem de
öğretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle ana dili ve yabancı dil öğretiminde geliştirilmesi en zor
beceri olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 düzeyindeki
öğrencilerin yazdıkları düşünce yazılarındaki edat kullanımlarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören B1 düzeyindeki 132 öğrencinin yazdığı metinler
değerlendirilmiştir. Öğrencilere bir konu verilerek en az 350-400 kelimeden oluşan bir düşünce yazısı
yazmaları istenmiştir. Veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazma becerisi, metin, edat.
1. Giriş
Dinleme, okuma, konuşma, yazma olmak üzere dört temel dil becerisi üzerine kurulu olan dil
öğretiminde bu becerilerin yetkin kullanımı başarı ölçütü olarak gösterilebilir. Bu başarı ölçütü,
kullanıcının dili bir iletişim aracı olarak işletmesi bakımından hem ana dili hem de yabancı dil
öğretiminde ulaşılması beklendik temel hedeftir. İletişimde anlatmayı esas alan yazma becerisi, söz
konusu dil becerilerinden en karmaşık yapıya sahip olandır (Byrne, 1988; Demirel, 1999).
Gerek yazılı gerekse sözlü anlatımda beklendik durum, iletilenin metin kabul edilebilecek nitelikte
olmasıdır. Günay (2003)’ın metin içi ilişkileri tasarlayıp dillik nitelikleri ortaya koyduğunu belirttiği
bağdaşıklık ile kelime ve cümle örgüsünü dil bilgisine ait ilişkilerle kuran metin tutarlılığı da bu
beklendik durumu oluşturmayı, tespit etmeyi sağlayacak ana ölçütlerdir. Dil bilgisi bağdaşıklığının alt
kategorilerinden biri olan bağlama ögelerinde yer alan edatlar (son çekim edatları), Türkçede birimler
arası bağı kurmada parça düzeyindeki biçimbirimler olan hâl eklerine benzemektedir. Ancak onlardan
çok daha farklı anlam ilişkileriyle zengin bir ifade aracı olarak kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte
edatlar, görevli biçimbirimler olup Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretimi zor kelime
türlerindendir.
Bir ismin anlatımda diğer birimlerle olan bağını ekli veya eksiz türlü durumlarla anlatan hâl ekleri ile
yalnız anlamları bulunmayıp isim ve isim soylu kelime veya kelime gruplarından sonra gelerek onları
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sonraki birime bağlayıp dil bilgisi bakımından onlara hâkim olup türlü anlam ilişkileri kuran edatlar,
cümle içinde geçici vazifeyle kullanılmaları bakımından birbirlerine benzer niteliktedirler. Birincisi
morfolojik diğeri sentaktik olmak üzere hâl ekleri ile işlevi bakımından işletme eki vazifesi gören
edatlar arasında fonksiyon benzerliği söz konusudur (Deny, 1941, s. 558; Gencan, 1979, s. 438;
Hatiboğlu, 1982, s. 72; Banguoğlu, 1995, s. 385; Korkmaz, 1992, s. 51, 77; Vardar, 2002, s. 120;
Ergin, 2009, s. 365-367; Korkmaz, 2009, s. 1052-1053): bana göre ~ bence, ona aldım ~ onun için
aldım vb.
Edat grupları her ne kadar işletme ekleri gibi bir işleve sahip olsalar da yapıca sentaktik görünüm arz
eden kelime gruplarıdır. Ana dili olarak Türkçe öğretiminde farklı kademelerde (ilköğretim,
ortaöğretim, yükseköğretim), Türkçe dil bilgisi kitaplarında kelime grubu kavramının ne şekilde ele
alındığını karşılaştıran ve bir devamlılık arz edip etmediğini sorgulayan Kerimoğlu (2006), ana dili
ekseninde konuyu ele aldığı çalışmada kavrama karşılık farklı terimlerin varlığının öğrenimi / öğretimi
güçleştirdiğini belirtmiş, bu durumun terimlerin yanı sıra kavram sorgulamasında da görüş
farklılıklarıyla ortaya çıktığına değinmiştir. Her ne kadar ana dili öğretimi üzerine bir değerlendirmeyi
içerse de bu çalışmada ele alınan ve farklı akademik yayınlarda varlığı tartışılagelen ya da hiç
zikredilmeyen birleşik isim grubu (özel ad grubu), birleşik fiil grubu, fiil birleşikleri, takısız, zincirleme
isim tamlaması vb. gibi kelime gruplarının Türkçede kullanımlarının ve işlevlerinin ortaya koyulup
öğretime yansıtılması, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de öğretim sürecini kolaylaştıracak bir
adımdır. Özellikle ana dili eklemeli bir dil olmayan ya da eklemeli dil özelliğini çok az gösteren dil
konuşurlarının Türkçeyi öğrenme süreçlerinde söz dizimsel biçimlerin yani kelime gruplarının öğretimi
daha büyük önem arz etmektedir. Bu kategorideki birimleri işlevleriyle zengin bir dil unsuru olarak
öğretmek, ana dili ile hedef dil arasında öğrencinin kolay bağlar kurmasını sağlayacaktır.
Türkçede her ne kadar edat kökleri gibi bir müstakil bir birim ya da edat üretiminde kullanılan bir
müstakil ek kategorisi söz konusu olmasa da edatlar ile parça düzeyindeki birimler arasında geçiş
yaygın bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Sentaktik görünümlü edat gruplarında, sonasığınık
(enclitic) edatın ekleşme eğilimi bu durumu ortaya çıkarmaktadır. İsim tamlaması görünümündeki
kimi kelime gruplarının ikincil edatlar olarak kabulü de edatların sınıflandırılmasında karşılaşılan
diğer bir bakış açısı olarak dikkat çekmektedir (Korkmaz, 1992; Vardar, 2002; Li, 2004; Özmen, 2013).
Edatlar, hâl eki istemlerine göre öncesindeki ismin yalın, yönelme, ayrılma ya da zamirin ilgi
durumunda olması bakımından yapıca sınıflandırılmaktadır (Ergin, 2009, s. 365-367; Korkmaz, 2009,
s. 1061). Ayrıca görevli biçimbirimler olan edatların işlevleri (fonksiyonları) bakımından da aitlik,
benzerlik, başkalık, beraberlik (vasıta), sebep, amaç, miktar, karşılaştırma, zıtlık, yön, zaman (önceliksonralık) vd. gibi kategorilerde değerlendirildiği görülmektedir (Ergin, 2009; Korkmaz, 2009;
Efendioğlu, 2007; Isparta, 2010). Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde her iki tasnifin de
bütüncül olarak öğretimi, iletişimin beklendik kodlarının kullanımını sağlama adına önem arz
etmektedir. Bu çalışmada işleve dayalı tasnifin yanı sıra araştırmacılar tarafından yapıca edatların
doğru kullanılıp kullanılmadığı da sorgulanmıştır.
İletişimde cümledeki diğer anlambirimlerin söz dizimi görevini belirten, öncesindeki unsurun
bağlandığı sınıfı gösteren görevli birimler olan edatlar (Vardar, 2002, s. 122) gerek adlarla gerekse
zamirlerle oluşturdukları edat gruplarında, öncesindeki birimin gönderim değeri ile sonrasındakiler
arasında aitlik, miktar, zaman, yön,, karşılaştırma gibi türlü anlam ilişkileri kuran bir dil bilgisi
bağdaşıklığı ögesine dönüşür. Bu bakımdan gerek ana dili gerekse yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde hem yazılı hem de sözlü iletişimde edatların doğru ve etkin kullanımı, metin oluşturma
yetkinliğini kazanma adına önemli bir yer tutmaktadır.
Bu önemden yola çıkarak yapılan araştırmada amaç, B1 seviyesindeki öğrencilerin düşünce
yazılarında kullandıkları edatları incelemektir. Bu amaç kapsamında şu hususlar sorgulanmıştır:


Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki öğrenciler kaleme aldıkları düşünce
yazılarında hangi edatları kullanmışlardır?



Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki öğrencilerin düşünce yazılarında yer
verdikleri edatların metin bağlamındaki anlam getirileri ve kullanım sıklıkları nedir?



Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki öğrencilerin düşünce yazılarında yer
verdikleri edatların yapı ve anlam getirisi bakımından doğru ve yanlış kullanımına ilişkin
görünüm ne şekildedir?
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2. Yöntem
Durum çalışması olarak desenlenen bu araştırmanın veri toplama yöntemi doküman incelemesidir.
Söz konusu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazdıkları düşünce yazıları,
incelenecek materyallerdir.
2.1. Çalışma Grubu
Bu çalışmada ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. B1 seviyesinin ölçüt olarak belirlendiği bu
çalışmada mezkûr seviyedeki 132 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Avrupa Ortak Dil
Kriterlerinin belirlediği dil düzeylerinden biri olan B1’de yazılı anlatımlara yönelik “Uzun tasvirler
yapabilir, geçmiş deneyimlerinden bahsedebilir, gelecekle ilgili projelerini anlatabilir, çevresindeki
hayvanları ve nesneleri betimleyebilir.” (Pillieux, 2005; Akt. Ada ve Şahenk, 2010, s. 73) açıklaması yer
almaktadır. Bu kapsamda B1 seviyesindeki öğrencilerin 350-400 kelimelik bir düşünce yazısı yazma
yeterliğinde olduğu öngörülerek Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezindeki B1 seviyesinde 132 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu tasarlanmıştır.
Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin kişisel bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur:
Tablo 1. Çalışma Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Kişisel Bilgileri

Cinsiyet
Yaş
Aralığı

Erkek
Kadın
19-23
24-29
30-33

f
86
46
76
52
4

%
65,15
34,85
57,58
39,39
3,03

Tablo 1’de görüldüğü gibi örneklemi oluşturan öğrencilerin 86 (%65,15)’sı erkek, 46 (%34,85)’sı
kadındır. Tablo 1’den anlaşılacağı üzere Türkçe öğrenenlerin çoğunluğu (%96,97) 19-29 yaş
aralığındadır. Arapçanın %74,24 (98 öğrenci) oranla öğrencilerin büyük kısmının ana dili olduğu
görülmektedir. Bunun dışında öğrenciler, ana dilleri için Azerbaycan Türkçesi (7), Farsça (5),
Fransızca (4), Rusça (4), Kazakça (3), Uygurca (3), Bengali (2), Filipino (2), Lingala (2), Sango (1),
Setsvana (1) yanıtını vermişlerdir.
2.2. Verilerin Toplanması
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin (B1 düzeyi) yazılı metinlerindeki edat kullanım özelliklerini
tespit etme amacıyla yapılan bu çalışmada Türkçe öğrenenlerden bir düşünce yazısı yazmaları
istenmiştir. Bu uygulama öncesinde B1 düzeyini tamamlayan öğrencilerin öğretim süreci ve yeterlikleri
değerlendirilmiş ve bu düzeyde betimlemeler, açıklamalar yapabilecekleri, çeşitli konularda
izlenimlerini aktarabilecekleri varsayılmıştır. A1, A2 ve B1 seviyelerindeki ders kitapları incelenerek
uygun olabilecek konular belirlenmiş ve konu seçiminde yabancı dil olarak Türkçe öğreten
uzmanlardan görüş alınmıştır. Uzmanların önerileri doğrultusunda öğrencilerden 350-400 kelimeden
oluşacak bir düşünce yazısıyla “Geçmişten günümüze kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki önemi
nedir?” sorusuna cevap aramaları beklenmiştir. Bu yazma çalışması için öğrencilere 60 dakika süre
verilmiştir.
2.3. Verilerin Analiz Edilmesi
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin yazdıkları düşünce yazılarındaki edat (son çekim edatı)
kullanımları ölçüt olarak alınmış, metinlerdeki edatların kullanım sıklıkları, fonksiyonları bakımından
hangi kategoriden edatların sık ve doğru kullanıldığı belirlemeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda yapılan
içerik analizinde her iki araştırmacı öğrenci metinlerini ayrı ayrı değerlendirmiştir. Bu değerlendirme
sürecinde edatların fonksiyonlarının takip edilebileceği bir değerlendirme formu, kuramsal açıklamalar
ve alan yazını göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur (Deny, 1941; Gencan, 1979; Hatiboğlu,
1982; Korkmaz, 1992; Banguoğlu, 1995; Efendioğlu, 2007; Ergin, 2009; Korkmaz, 2009; Karaağaç,
2013; Özmen, 2013). Her iki araştırmacı bu formu esas alarak metinleri değerlendirmiştir. Bu formda
edatlar; benzerlik, araç, sebep, miktar, zaman, aitlik, zıtlık vd. kategorilere ayrılarak sınıflandırılmıştır.
Değerlendirme formuyla edatların bağlama uygun kullanılıp kullanılmadığı, birlikte yer aldığı
kelimenin hâl ekinin doğru olup olmadığı da sorgulanmış, metinlerden doğrudan alıntılara yer
verilmiştir. Araştırmada bu form aracılığıyla söz konusu edatların kullanım sıklıkları da tespit
edilmeye çalışılmıştır.
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2.4. Geçerlik ve Güvenirlik
Edatların kendilerinden önceki kelimelerin aldıkları ekler, edatların metin bağlamında fonksiyonları ve
anlam getirileri alan yazınında taranmış, alan yazınında yer alan muhtelif tasnifler incelenerek
yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin metinlerinde aranacak edatlar ve onların fonksiyonlarını içeren
form oluşturulmuştur. Bu formda A1, A2 ve B1 seviyesindeki kitaplarda yer alan beklendik edatların
(Efendioğlu, 2007) yanı sıra tespit edilebilecek diğer edatlar için de madde oluşturulmuştur. Bu form
ile edatların kullanım sıklıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Türkçe öğrenenlerin yazılı metinleri her
iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, metinlerde hangi edatlara ne sıklıkla yer verildiği
tespit edilmiştir. Güvenirliği sağlamak adına yazılı metinler her iki araştırmacı tarafından
incelenmiştir. Araştırmacılar, kullandıkları değerlendirme formlarının yanı sıra metinlerdeki muhtelif
tanıkları da not etmişler ve bunlar karşılaştırılmıştır. Her iki araştırmacının yapmış olduğu bu
uygulamada edatların fonksiyonları bakımından uyuşum yüzdesi .97’dir. Araştırmacılar arasındaki
görüş farklılığı, için edatının amaç ve sebep kategorilerindeki kullanımları üzerine olmuştur.
3. Bulgular ve Tartışma
Öğrencilerin metinleri incelenerek tespit edilen edatlar sıralanmış, kullanım sıklıklarının yanı sıra
görevli bir biçimbirim olarak birlikte kullanıldığı kelime ile diğer birimler arasında kurduğu bağın
niteliği (edatların fonksiyonları) anlam bakımından değerlendirilmiştir. Tablo 2’de bu edatların
kullanım sıklıkları ve yüzdeleri belirtilmiştir.
Tablo 2. Öğrenci Metinlerinde Kullanılan Edatların Kullanım Sıklıkları
Kullanılan Edatlar
için
ile
gibi
kadar
göre
rağmen
değil
sonra
dolayı
sayesinde
önce
beri
diye
beraber
üzere
takdirde
tarafından
üzerinden
dair
hakkında
karşın
üzerine
TOPLAM

f
221
153
111
55
38
28
26
26
23
21
19
17
11
7
3
2
2
2
1
1
1
1
769

%
28,75
19,9
14,43
7,15
4,94
3,64
3,38
3,38
2,99
2,73
2,47
2,21
1,43
0,91
0,39
0,26
0,26
0,26
0,13
0,13
0,13
0,13
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin düşünce yazılarında en çok
kullandıkları edat için’dir (.28,75). Bu edatın öğrenciler tarafından iki ayrı anlam özelliğiyle kullanıldığı
saptanmıştır. 154 tanıkta (.69.68) için edatının amaç anlamıyla, 67 tanıkta (.30,32) ise sebep
anlamıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Birden çok anlam getirisiyle kullanımı saptanan diğer bir edat
diye’dir. Toplamda 11 (.1,43) kez kullanılan bu edatın 10 tanıkta (.90,91) amaç anlamıyla, 1 tanıkta
(.9,09) ise ait / dair kategorisinde kullanıldığı görülmüştür. Öğrenci metinlerinde kullanım sıklığı
bakımından ikinci sıradaki edat 153 (.19,9) tanıkta araç anlam getirisine sahip olan ile’dir. Onu 111
(.14,43) tanıkla gibi, 55 (.7,15) tanıkla kadar edatı takip etmiştir. Öğrenci metinlerinde en az
kullanıma sahip olan edatlar, tek tanıkta geçen (.0,13) dair, hakkında, karşın ve üzerine edatlarıdır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik yazılmış kitap setlerini inceleyen Özdemir (2011, s.
34), söz konusu kitaplarda tespit ettiği edatları temel, orta ve ileri düzeyde yer verilmelerine göre
sınıflandırmıştır. Buna göre yedi farklı öğretim setinde temel seviyede gibi, ile, kadar, için, göre, önce,
sonra, diye, üzere, doğru, karşı; orta seviyede kadar, beri, böyle, sonra, gibi, göre, için (amaç ve sebep),
beri, rağmen; ileri seviyede rağmen, için, beri, başka, dolayı, doğru, dek son çekim edatlarının varlığını
tespit etmiştir. Bu çalışmadaki sınıflandırmayla kıyaslandığında gerek çeşitlilik gerekse doğru ve
tekrarlı kullanım bakımından yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazdıkları düşünce yazılarındaki
edat varlığının ileri seviyede, zengin bir kullanım olduğu söylenebilir.
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Benzer bir kıyaslama, Özdemir (2011)’in Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 100 öğrenciyle yaptığı
uygulamasından elde ettiği veriyle gerçekleştirilebilir. Araştırmacının belirlediği üç ayrı düzeyde 15
soruyla gerçekleştirdiği uygulamasında en çok yanlış kullanımın başka (34 doğru-46 yanlış-20 boş),
rağmen (34 doğru-46 yanlış-20 boş), kadar (45 doğru-35 yanlış-20 boş), ile (48 doğru-32 yanlış-20
boş), kadar (-a kadar) (50 doğru-30 yanlış-20 boş), beri (52 doğru-28 yanlış-20 boş) ve sadece (54
doğru-26 yanlış-20 boş) edatlarında olduğu saptanmıştır. Özdemir (2011) ayrıca çalışmasında Türkçe
öğrenenlerin orta ve ileri seviyede edatları öğrendikleri hâlde az sayıda edatı kullanabildikleri,
edatların öğretiminin temel seviyede ise yeterli olmadığı sonucuna varmıştır.
Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin yazdıkları metinlerde için (sebep) (2), rağmen (2), beri (1), gibi
(1), dolayı (1), için (amaç) (1) edatlarında yanlış kullanımlar tespit edilmiştir. Bu yanlışlar iki ayrı
özelliğie sahiptir: bağlama / anlama aykırı kullanım, öncesindeki unsurun yanlış ek almasından /
eksik olmasından (yapı bakımından yanlış kullanımdan) kaynaklanan kullanım hatası. Hatalı
kullanımların tespit edildiği cümleler şunlardır:
Bu kolay olduğuna rağmen bazı problemleri de icat etti. (Ö49)
Radio bulunduğuna rağman iletişim araçları zamanımıza göre çok zayıftı. (Ö94)
Hastanede randevu almak için internetla yapılabilir. (Ö130)
Bilim insanlarından dolayı çok teşekkür ederiz.(Ö29)
Ama bu problem için dikkat etmeliyiz. (Ö102)
İletişim araçları için Türkiye hakkında öğrenmiştim. (Ö132)
Bundan gibi hiçbir şey yoktur. (Ö39)
Teknoloji ilerlediğinden beri onu kullanmamız lazım. (Ö123)
Bu çalışmada tespit edilen kullanımlar ışığında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki
öğrencilerin edatları çeşitlilik arz edecek biçimde ve büyük oranda bağlama ve dil bilgisi özelliğine
uygun olarak kullandıkları söylenebilir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin ana dilleri
incelendiğinde, öğrencilerin büyük bir kısmının ana dilinin eklemeli olmayan bir dil olduğu
görülmektedir. Edatların tıpkı hâl ekleri gibi ama onlardan daha zengin ve çeşitli ifade tarzlarına sahip
oldukları düşünüldüğünde öğrencilerin bu sentaktik yapıları kolaylıkla kullanabiliyor olmaları
beklendik bir durum varsayılabilir.
Tablo 3. Öğrenci Metinlerinde Kullanılan Edatların Anlam Getirileri ve Kullanım Sıklıkları
Edatların Anlam Getirileri
ARAÇ

AMAÇ
BENZERLİK
SEBEP
ZAMAN (ÖNCELİK, SONRALIK)
MİKTAR, DERECE
NİSPET / UYGUNLUK / KARŞILAŞTIRMA
ZITLIK
OLUMSUZLUK
YÖN
BİRLİKTELİK
AİT / DAİR
DURUM / ZAMAN
TOPLAM

Kullanılan Edatlar
ile
sayesinde
tarafından
üzerinden
için
diye
üzere
gibi
için
dolayı
sonra
önce
beri
kadar
göre
rağmen
karşın
değil
kadar
beraber
dair
diye
hakkında
üzerine
takdirde

f
153
21
2
2
154
10
3
111
67
23
26
19
17
47
38
28
1
26
8
7
1
1
1
1
2

TOPLAM

%

178

23,15

167

21,72

111

14,43

90

11,7

62

8,06

47
38

6,11
4,94

29

3,77

26
8
7

3,38
1,05
0,91

4

0,52

2
769

0,26
100
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Öğrenci metinlerinde yer alan edatların cümleye dönük anlam getirileri değerlendirildiğinde Tablo 3’te
belirtildiği üzere en çok araç (.23,15) kategorisindeki edatların kullanıldığı görülmektedir. Bu
kategorideki edatlar içinde en sık kullanılan ise ile edatıdır. Bunun dışında sayesinde, tarafından ve
üzerinden edatlarının araç anlam ilgisiyle kullanıldığı saptanmıştır:
Bir örnek ile açıklayabilirim. (Ö72)
İki insan ayrı ülkelerde yaşamalara facebook, wattsup gibi bazı iletişim araçları ile birbirleri ile
konuşabilir. (Ö111)
İletişim araçları ile insan kolayca kandırılır. (Ö118)
İnternet sayesinde istenen bilgiler kolayca alınabilir. (Ö63)
Telefon sayesinde her şey daha yakın oldu. (Ö67)
Mesaj göndermeye gerek duyunca bu araçlar mucitler tarafından icat edilmeye başlamış. (Ö102)
Şimdi ise internet üzerinden mesaj yazıyor. (Ö109)
Kullanım sıklığı bakımından ikinci sırada yer alan kategori .21,72 oranla amaç anlam getirisi olan
edatların yer aldığı sınıftır. Bu kategoride sıklık bakımından için, diye ve üzere edatlarının sırasıyla yer
aldığı görülmektedir:
Facebooken birbirimize selam soylamak ve güzelce yaziları göndermek için kullanmamiz lazım. (Ö114)
Duyduğuma göre vatandaşlarını toplamak için ateş kullanılıyormuş. (Ö132)
Eğer telefon ve bilgisayar yoksa hayatımız nasıl olur diye sormak istiyorum. (Ö53)
Örneğin firmalar birbirleri ile dosyalar taşımak üzere e-posta kullanıyorlar. (Ö111)
Yalnızca gibi edatı kullanımının olduğu benzerlik kategorisi, kullanım sıklığı bakımından .14,43 oranla
üçüncü sıradadır. Benzerlik ilgisiyle kullanılan gibi edatının isimlerin yalın hâline, zamirlerin ilgi
hâline ve cümle düzeyinde birimlerin üzerine getirildiği saptanmıştır:
Bunlar yokken yaşamak mümkün değil gibi davranıyoruz. (Ö108)
Şimdi robot çıktı insan gibi çalışıyor arabalar şöförsüz hareket ediyor. (Ö114)
Dediğim gibi zaman planlayamamak ve yönlendirmemek insanın büyük probleminden biri. (Ö120)
Amaç ilgisiyle kullanılan için edatının sebep ilgisiyle de en çok kullanılan edat olduğu görülmektedir.
İçin ve dolayı edatlarını barındıran sebep kategorisi, kullanım sıklığı bakımından .11,7 ile dördüncü
sıradadır:
Televizyonda çok zaman harcıyorlar aynı zamanda telefonda gençler ve öğrenciler. Bunun için kontrol
etmeli. (Ö127)
Günümüzde her şeyi kolaylaştırdığı için güzel bir hayat yaşıyoruz. (Ö132)
Bunlardan dolayı da insanların kitle iletişim araçlarına ihtiyaçları vardır. (Ö33)
Ülkemde savaş olduğundan dolayı ayrılıp Türkiyeye gelmek zorunda kaldım.(90)
Zaman (öncelik, sonralık) kategorisi, .8,06 kullanım sıklığı ile beşinci sırada yer alıp sonra, önce ve beri
edatlarını kapsamaktadır:
Yirmi yıl sonra bitecek. (Ö37)
Mektup yazardı o mektubu aylar sonra alırlar ve cevabı da aylar sonra götürülürdü. (Ö108)
Bundan sonra beyaz güvercinler mektubı yollandırmakta kullanıldılar. (Ö120)
Yazı bulmadan önce araştırmalar sonucunda biliyorsunuz ki mağara duvarlarında resimler ile
karşılaşılmıştır. (Ö64)
Yıllarca önce insanlar iletişim çok zor kuruyordu. (Ö76)
Mesela gitmeden önce telefon ile onu haber verebilirsin. (Ö116)
Günümüzdeki teknoloji kullanıldığından beri bütün her şey daha kolaydır. (Ö65)
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Kitle iletişim araçları hayatımıza girdiğinden beri herkes sanal yaşamı yaşarmış ve gerçek yaşamı
yaşamamış. (Ö130)
Öğrenci metinlerinde .6,11’lik kullanım yüzdesine sahip miktar, derece edatı kategorisinde yalnızca
kadar yer almaktadır:
Bu iletişim araçlarının yararları olduğu kadar zararları da vardır. (Ö61)
Ne kadar zor bir hayat varmış. (Ö95)
İnterneti çok fazla kullanan insanlar var geceleri uyumicak kadar kullanıyorlar. (Ö109)
Yani eğer iletişim bu kadar ilerlemeseydi her şey zor olacaktı. (Ö123)
Nispet / uygunluk / karşılaştırma kategorisinde yalnızca göre edatı bulunmaktadır ve metinlerdeki
kullanım sıklığı .4,94’tür:
Düşündüme göre en büyük ve etkili değişimlerinden biri iletişim araçları. (Ö42)
Bu araçlar bana göre hayatımızda en önemli bir şeydir.(Ö73)
Daha önce anladığıma göre iletişim araçları çok kısa mesafeleri olan icatlar. (Ö75)
Radio bulunduğuna rağman iletişim araçları zamanımıza göre çok zayıftı. (Ö94)
Zıtlık (.3,77) kategorisinde rağmen ve karşın edatlarının kullanımı tespit edilmiştir:
Kötü olmasına rağmen çocuklar kolayca öğreniyor. (Ö37)
Buna rağmen geçmişteki bir haber paylaştır uzun süre beklemeyiz. (Ö85)
Bana sorarsanız iletişim araçlarının zararlarına rağmen bu iletişim araçlarısız hiç yaşanmaz. (Ö111)
Getirdiklerine karşın götürdükleri de vardır. (Ö108)
İsim cümlelerinin olumsuzluğunda kullanılan değil edatının metinlerdeki kullanım sıklığı .3,38’dir:
Bu önemli değil. (Ö31)
Fakat günümüzde öyle değil. (Ö37)
Geçmişte iletişim araçları iyi değildi. (Ö117)
Çünkü teknoloji ve iletişim sadece eğlenmek için değildir. (Ö123)
Yön ilgisiyle kullanılan kadar edatının sıklığı .1,05’tir:
Çağlardan beri şuana kadar pek çok iletişim aracı icat edildi. (Ö90)
Geçmişten günümüze kadar iletişim araçları yavaşça geldi. (Ö131)
Birliktelik (.0,91) kategorisinde yalnızca beraber edatının kullanımı saptanmıştır:
İletişim teknolojisinin gelişmesinin hayatımıza getirdiği bu kolaylıkla beraber negatif etkileri de vardır.
(Ö54)
Bununla beraber insanlar yaşadıkları bölge, yöre, şehir, ülke hatta dünyadaki gelişmeleri an ve an takip
edebilmektedirler. (Ö125)
Tespit edilen edatlar içinde her birinin birer kullanımı saptanan dair, diye, hakkında ve üzerine
edatlarını içeren ait / dair kategorisinin kullanım yüzdesi .0,52’dir:
İyi olacağa dair bir sebep var. (Ö23)
Mesela eskiden telefon diye bir şey yoktu. (Ö114)
Başka tarafta akademik olarak öğretmenler farklı konular hakkında kolayca geliştirebiliyorlar. (58)
Teknoloji gelişmesi insan üzerine çok tasırı vardır. (Ö107)
Öğrenci metinlerinde en az kullanımın olduğu kategori durum / zaman’dır (.0,26) ve bu kategoride
yalnızca takdirde edatı bulunmaktadır. Öğrenci metinlerinde yazım yanlışıyla tespit edilen bu edatın
tanıkları şunlardır:
İnternet olmadığı taktirde belki mektup göndererek istediğimiz üniversitede başvuracaktınız. (Ö36)
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Bağımlı olduğun taktirde kurtulmak için mümkün değildir. (Ö127)
Alan yazınında kelime gruplarına Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ne şekilde yer verileceği,
bunları yetkin kullandırmanın nasıl sağlanacağı üzerine ayrıntılı çalışmalar bulunmamaktadır.
Durukan (2010, s. 158-162), ana dili olarak Türkçe öğretiminde 2. kademede kelime gruplarının
anlam esasıyla öğretilmesi üzerinde durulduğu ancak kazanım ve açıklamalarda ayrıntı verilmediğini
belirtmiştir. Ayrıca sözcük grupları çeşitliliği bakımından seviyenin yeterli olmadığını belirten
araştırmacı, ortaöğretimde bu çeşitliliğin kısmen arttığını fakat bu sefer de terim ve tanım
karmaşalarının yaşandığını belirtmiştir. Durukan (2010) ayrıca çalışma kitaplarındaki etkinliklerin dil
bilgisi kurallarını sezdirip kavratmadan ziyade alıştırma yapmaya yönelik olduğunu ifade etmiştir.
Öğrencilerin metinleri incelendiğinde gerek Özdemir (2011)’in değerlendirdiği yedi ayrı yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi setinden gerek çalışma grubunun kullandığı İstanbul - Yabancılar İçin Türkçe
öğretimi setinden gerekse Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde
konunun öğretiminden sorumlu uzmanlarla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda
öğrenci metinlerinde B1 seviyesinde beklendik edatların ötesinde edat çeşitliliğinin sağlandığı ve
bunların genelinin doğru kullanıma sahip olduğu söylenebilir. Bu durum sadece farklı edatların
kullanımı olarak değil için, diye edatlarında daha da ayrıntılandırılmış olan farklı anlam getirisi
kategorileriyle kullanım olarak da yansımaktadır.
4. Sonuç
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören B1
seviyesinde 132 öğrencinin düşünce yazılarının ele alındığı bu çalışmada öğrencilerin ile, sayesinde,
tarafından, üzerinden, için (amaç), diye (amaç), üzere, gibi, için (sebep), dolayı, sonra, önce, beri, kadar,
göre, rağmen, karşın, değil, kadar, beraber, dair, diye (ait / dair), hakkında, üzerine, takdirde edatlarını
kullandıkları saptanmıştır. Bu edatlar arasında kullanım sıklığı en yüksek olan, amaç ve sebep olmak
üzere iki ayrı anlam ilgisiyle kullanılan için (.28,75) edatıdır. Kullanım sıklığı en düşük olan edatlar ise
birer tanıkta (.0,13) saptanan dair, hakkında, karşın ve üzerine edatlarıdır.
Öncesindeki isim unsurunu sonraki yapıya çeşitli anlam ilgileriyle bağlayan edatların öğrenci
metinlerinde en çok araç (.23,15) ilgisiyle kullanıldığı, onu .21,72 oranla, ikinci sırada yer alan amaç
ilgisiyle kullanımın takip ettiği tespit edilmiştir. En az kullanımın olduğu anlam ilgisi kategorisi .0,26
oranla, durum / zaman’dır.
Edatların öğrenci metinlerindeki yanlış kullanımları incelendiğinde iki tip yanlışın olduğu
görülmüştür: yapı bakımından yanlış kullanımlar, bağlam / anlam bakımından yanlış kullanımlar.
Kullanım yanlışları tespit edilen edatlar ise şunlardır: için (sebep) (2), rağmen (2), beri (1), gibi (1),
dolayı (1), için (amaç) (1).
Alan yazınındaki az sayıda çalışma ve ders kitaplarındaki yer verilme durumuyla kıyaslandığında
öğrenci metinlerindeki edat kullanımının B1 seviyesinin üstünde bir çeşitliliğe ve kullanım sıklığına
sahip olduğu görülmüştür. Bu durumun çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin ana dili - hedef dil
ilişkisinde ana dillerindeki olağan kullanıma en yakın şekli seçmeleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Zira
öğrencilerin büyük bir kısmının ana dili, eklemeli bir dil değildir. İncelenen metinlerde hâl ekleriyle de
karşılanabilecek yapıların neredeyse tamamının sentaktik görünüm arz eden edat gruplarıyla
tasarlandığı görülmüştür.
Edat gruplarının öğretimi, yalnızca bir isim unsuru ve ardı sıra gelen edatın şekilce nasıl
oluşturulduğu ilgisiyle sınırlı değildir. Bu kelime grubunun öğretimi, isim ile sonraki birimler arası
ilişkinin nasıl kurulacağının farklı anlam dairelerinde anlatılmasını gerektiren bir özelliğe sahiptir.
Özelde edat grupları, genelde ise kelime gruplarının öğretimi deyimleşmiş yapıları de içeren
kalıplaşmış dil birimlerinin öğretimi çerçevesinde ele alınması ve bu doğrultuda bağlamla birlikte
öğretilmesi gereken bir konudur. Yapılacak yeni çalışmalarda, Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde edat grubu ve diğer kelime gruplarının öğretimiyle ilgili yöntemlerin sorgulanması ve
üretilmesi Türkçenin öğretimi adına önemli bir ihtiyaçtır.
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VALUATION OF CONCRETE AND ABSTRACT CULTURAL
HERITAGE TAKES PLACE IN THE BOOK YEDİ İKLİM TÜRKÇE
VE İSTANBUL
Fatma Üçler
Kocaeli Üniversitesi, fatma.ucler@kocaeli.edu.tr
ABSTRACT
Culture is the most important element that makes sence in the society. Culture is the product of
tangible and intangible cultural accumulation. On the other side, language is important since it
reflects the features of the society and have roles for conveying the culture throughout the ages.
Turkish language is special in this context. In the formation of the words, idioms and proverbs- a
reflection of culture can be traced. Training of a language cannot be seperated from the cultural
elements. Cultural training is inevitably important In language learning. Language cannot be learned
just by getting the information about the grammer, but also understanding the cultural codes of that
language. Within this concept, we will trace the codes concerns with the cultural heritage and define
how these codes take part in the coursebooks named “Istanbul and Yedi Iklim Türkçe”. The A1, A2,
B1, B2, C1/+ and C2 levels of these course books will be examined. These coursebooks reference the
language learning from the beginner to advanced level. Conveying the cultural elements to the
language
learners
is
increasing
step
by
step
towards
the
advance
levels.
These two coursebooks that aims to teach Turkish differentiates from the point of view of conveying
the culture and language teaching approach; the definition of tangible and intangible cultural heritage
in these coursebooks are the main goal of this study.
Key Words: Teaching Turkish to foreigners, tangible culture, intangible cultural haritage, Yedi İklim
Türkçe, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı İstanbul.

YEDİ İKLİM TÜRKÇE VE İSTANBUL KİTAPLARINDA YER ALAN
SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET
Kültür, bir topluluğu anlamlı hâle getiren en önemli varlıkların başında gelir. Kültür, somut ve somut
olmayan farklı birikimlerin ürünüdür. Diller ise yüzyıllar boyunca oluşan kültürün taşınması ve
toplumu yansıtması bakımından önemlidir. Türk dili de bu bakımdan oldukça özel bir yere sahiptir.
Kelimelerin oluşumu, zengin deyim ve atasözlerinde kültürün yansıması görülmektedir.
Bir dil öğrenilirken kültürel kazanımlar da edinilir. Dil öğretiminde kültürel aktarım yadsınamayacak
bir öneme haizdir. Dil tek başına gramatik yapısıyla değil, o dili oluşturan milletlerin kültürel
kodlarının anlaşılmasıyla öğrenilir.
Bu bağlamda biz de çalışmamızda, yabancılara Türkçe
öğretiminde kullanılan, İstanbul ve Yedi İklim Türkçe kitaplarında kültürel mirasların nasıl yer aldığını
tespit edeceğiz. Söz konusu eserlerden İstanbul ve Yedi İklim Türkçe kitabının A1-A2, B1-B2, C1/+ ve
C2 ders kitabı serileri incelenecektir. Bu kaynaklar dil öğretimini başlangıç seviyesinden alıp ileri
seviyeye taşımaktadır. Kültürel aktarım başlangıç seviyesinden sonra adım adım artmaktadır.
Türkçeyi öğretmek amacında birleşen bu iki kaynak, kültürel aktarım ve dil öğretimine bakış açılarıyla
farklılıklar arz etmektedir. Değişik yönlerden tahlil edilen bu eserlerin somut ve somut olmayan kültür
aktarımlarını tespit, bu çalışmanın temel noktasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, somut kültür, somut olmayan kültür mirası, Yedi
İklim Türkçe, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı İstanbul.
1. Giriş
Türkçe, dünya dilleri arasında köklülük, coğrafi olarak geniş bir alanda kullanım ve dili kullanan
nüfus bakımından önde gelen dillerden biridir. Türkçenin tarihi gelişimi, yayılım alanı, günümüzde
kullanım alanı ile ilgili pek çok çalışma vardır. Geçmişten gelen bu güç doğrultusunda Türkçeyi
öğrenme talepleri artmakta ve yabancı dil olarak Türkçe öğretim alanında bir genişleme söz
konusudur. Ancak bir dili tam manası ile öğrenmek, o kültürün taşıyıcısı olan dili kültürel alt
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yapısıyla öğrenmekle mümkün olabilir. Zira dil toplumun zihniyet haritasını teşkil eder ve bu harita
kültürel kodlarla zenginleşir.
“Kültürün unsurları, dil, din, sanat, gelenek ve görenektir. (…) Yabancı dil öğrenmek, yabancı bir
kültür ile diyaloga girmek demektir. Yabancı dil öğrenirken iki kültür birbirleriyle sürekli etkileşim
içindedir. Bu dersler, öğrencinin hem kendi kültürü hem de yabancı kültür ile buluştuğu, iki kültürün
benzer ve farklı yanlarını kavrayıp, karşılaştırmalar yaptığı bir alandır. Bu bağlamda yabancı dil
öğretiminde, kültürlerarası etkileşim üst amaç olarak benimsenmiştir. Kültürlerarası bildirişim,
anlaşmayı amaçlayan yabancı dil öğretimi ön yargıları ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmayı
sağlayan bir yoldur.” (Çifci vd, 2013:365, 367).
Türkçe kültür taşıyıcılığı bakımından önemli bir birikime sahiptir. Özellikle geçmişten bugüne kadar
yaşantıya ışık tutan kalıp sözler, deyimler, sıklıkla kullanılan atasözleri Türkçenin kültürel alt
yapısının derinliğini gösterir.
Kültür, aynı dili konuşan insanların oluşturduğu ortak değerler bütünüdür ve bu değerler nesiller
boyunca sürdürülebildiğinde mana derinliğine sahip olur. Gerek somut, gerekse somut olmayan
kültürel miras açısından zengin bir birikime sahip olan Türk kültürü geniş bir araştırma konusu
olacaktır. Bu çalışmanın kapsamının belirlenmesi için UNESCO’nun listesine giren kültürel unsurların
varlığı, adı geçen kitaplarda taranmış ve tespit edilmiştir. Listede kayıtlı kültür unsurları dışında Türk
kültürüne ait olan unsurlar da belirlenmiştir. Bu bağlamda, çalışma alanının netleşmesi için
UNESCO’da kayıtlı somut ve somut olmayan Türk kültürü miraslarının neler olduğuna bakalım:
“Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları
dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli
sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak
amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel
Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına
Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan
bu Sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983
tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve
sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya
başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve
Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda
tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda
bu statüyü kazanmaktadır.
2018 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1092 kültürel ve doğal
varlık bulunmakta olup bunların 845 tanesi kültürel, 209 tanesi doğal, 38 tanesi ise karma
(kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı
artmaktadır.
“Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü
çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 18 adet varlığımızın alınması
sağlanmıştır. Bu varlıklardan on altısı kültürel ikisi1 ise hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye
alınmıştır (kulturvarliklari.gov.tr, 2018).
Dünya mirası listesi şu şekilde güncellenmiştir: Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985],
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985], İstanbul [1985], Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti
(Çorum) [1986], Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987], Pamukkale (Denizli) [1988], Xanthos-Letoon
(Antalya - Muğla) [1988], Safranbolu Şehri (Karabük) [1994], Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998],
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011], Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012], Bursa ve
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014], Bergama Çok Katmanlı Kültürel
Peyzaj Alanı (İzmir) [2014], Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015], Efes (İzmir) [2015], Ani
Arkeolojik Alanı (Kars) [2016], Afrodisias (Aydın) [2017], Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]
(http://whc.unesco.org/en/list, 2018).
UNESCO 2003 yılında, insanlığın somut olmayan ama nesilden nesile aktarılan kültünü koruması
hedefiyle “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini” kabul etmiştir. Bu sözleşme
kültürel mirasın korunmasını ve nesiller arası hareketine katkı sağlayacak yöntem ve imkânlar sağlar.
“Sözleşmede somut olmayan kültürel miras, “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin,
1

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya ve Pamukkale.
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kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler,
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” olarak tanımlanmaktadır.” (Arı:
2013, 13).
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesinde Türk kültünden şu unsurları
görmekteyiz: Meddahlık (2008), Mevlevi Sema Töreni (2008), Âşıklık Geleneği (2009), Nevruz
(Çokuluslu) 2009), Karagöz (2009), Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010)2, Kırkpınar Yağlı Güreş
Festivali (2010), Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010), Tören Keşkeği Geleneği (2011), Mesir Macunu
Festivali (2012), Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği (2013), Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı (2014),
Geleneksel Çini Ustalığı (2016), İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka,
Yufka
(Çokuluslu)
(2016),
Bahar
Kutlaması:
Hıdrellez
(Çokuluslu)
(2017)
(http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-50838/, 2018).
Son olarak 2018 yılında Dede Korkut etrafındaki oluşan kültür, “Dede Korkut-Korkut Ata Mirası:
Kültürü, Efsaneleri ve Müziği (Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortak Dosya, 2018)” başlığı ile listeye
dâhil edilmiştir.
“Türkiye’nin 17. Madde kapsamındaki Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesine ise Islık Dili 2017 yılında kaydedilmiştir.” (http://www.unesco.org.tr/Pages/126/ , 2018).
Türk dünyasının güçlü değeri Dede Korkut’un, edebî yönünde var olan birleştiriciliği, kültür ortaklığı
yönüyle, bu alanda da göstermiştir.
Somut olmayan kültürel mirası Arı şöyle genişletmektedir: “Örf ve adetlerden yerleşim alanlarını
dokusuna, kırsal yapılardan tarihi ve biyolojik çeşitliliğe, performans sanatlarından sözlü geleneklere,
festivallere ve ritüellere kadar farklı konular, tüm çeşitliliği ve çok disiplinli yapısı ile kültürel miras
yönetiminin konusu haline gelmiştir. Bu birikimi tecrübe etme biçimi de bir dönüşüm geçirmiş;
kültürel mirasın belirlenmesi, korunması, yaşatılması sürecine yaratıcılık ve karşılıklı etkileşim
boyutu kazandırmıştır.” (2013, 8).
Yabancılara Türkçe öğretim kitapları Türkçeyi dil bilgisi ve anlamsal açıdan ele alırken görsel materyal
kullanımı ya da okuma parçaları içinde kültür temelli konularla da kültürel aktarım yapabilmektedir.
Bu çalışmada da iki kitapta yer alan, somut ve somut olmayan kültür mirasları tesbit edilecektir.
“Yabancı bir dil her zaman beraberinde yabancı bir kültürü de getirir. Bireylerin dili daha iyi
anlayabilmeleri için dilini öğrendikleri ülke hakkında kültürel özelliklerinin öğrenilmesi oldukça
önemlidir. Ders kitapları ya da dil öğretiminde kullanılan diğer yazılı materyaller hedef dilin kültürel
özellikleri konusunda oldukça dar bir bilgi içeriğine sahip olduklarından bu konuda farklı materyallere
ihtiyaç duyulmaktadır.”(2017: 31) diyen İşcan’ın bu görüşleri özellikle de pratik şekilde iletişim
kurmaya ya da sadece dilbilgisini öğretmeye yarayan Türkçe öğretim kitaplarında görülmektedir.
Ancak bu çalışmada incelediğimiz kitaplar kültürel aktarıma yer vermiştir.
Türkçe iki yüz yirmi milyondan fazla kişinin konuştuğu, dünyada en çok konuşulan yedi dil arasında
yer almaktadır. (İşcan, 2017: 47) İşcan giderek artan Türkçe öğrenme isteği karşısında Türk dili ile
birlikte Türk kültürünün de aktarılması gerektiğini düşünür. Zira dil kültür aktarıcısıdır. Türk dili
öğreticilerinin de bu konuda hassasiyette olmaları gerekmektedir. Öğreticilerin dilbilgisi ve kelime
öğretimi kadar kültür aktarımına da önem vermesi gerekliliğini savunur. Dil öğretme zorluğunu,
öğrenecek kişinin hedef dile yakınlığı ve yatkınlığı ile ilişkilendirir (2017: 31, 44).
Bir dili ikinci dil olarak öğretmenin çeşitli teknik ve yaklaşımları vardır. Bunlardan biri olan ‘kültürler
arası yaklaşım’ hedef dilin kültürel unsurlarını esas alan bir yol izler. Dört temel dil becerisinin yanı
sıra dil bilgisi ve kültürel kazanım da öğreticini yetki alanında kaldığı için, öğretmenin bu konuda aktif
olması beklenen bir durumdur (Güzel, Barın: 2013, 179-180). Kültür aktarımına yönelik dil öğretimi
her zaman öne çıkmamaktadır. “Yabancı dil öğretiminde genel ilkeler” başlığı ile konuyu madde madde
sıralayan Özcan Demirel “Öğretilen dilin kültürünün de öğretilmeye çalışılması”na 14. sırada yer
ayırmış, daha çok dilbilgisi ve kuralları ile oluşturulan bir dil öğretimi sisteminin öne çıkarmıştır
(1999: 34). Ne var ki, ikinci dil öğrenerek kullanmaya başlayan kişiler, o dilin kültür sistemine dâhil
olacakları için, dil içindeki kültür değerlerini de kullanmak ve bilmek zorunda kalacaklardır.
Kültürün yapısı değerlendirilirken insanların belli bir zaman diliminde bir arada yaşamaları ve
bununla birlikte ortak sosyal ilişkilerin kurallar bütününe ve gelenekselleşmeye dönüşmesi
beklenmektedir. Bir arada yaşama süresi arttıkça da kültür, toplumu bir arada tutan öz değer hâline
dönüşmektedir. Kültürün oluşmasını sağlayan temel unsur da dildir. Zira dil olmadan kültür
2
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oluşmamaktadır (Yalçın, 2002: 28). Yabancı dil eğitimini, çocuklar açısından ele alan Hanbay,
çocukların erken yaşta dil eğitimi ile kültürel zenginlik kazanacağını, yabancı kültürle kendi
kültürünü karşılaştıran çocuğun kültürlerarası yeterlik kazanarak hoşgörülü olabileceği konusuna
atıf yapar (2013: 8).
2. İncelenen Eserler
2.1. İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı
Bu kitap, her seviye için “okuma, dil bilgisi, dinleme, yazma, konuşma” şeklinde bir şablon
kullanarak, edinilecek dil becerilerini alt konulara ayırarak ilerler. Bu sistem ile öğrenici, hedef dili
dörtlü sistem ile her bir konuyu alt birimleri kullanarak geliştirir. Bunun yanı sıra ünite sonlarında, o
üniteye dair kelime listeleri ve kalıp ifadeler yer alır. Bunların haricinde, renkli ve kaliteli kağıda
basılmış olan kitapta, fazlasıyla fotoğraf ve resim vardır. Bu görsel malzemeler, Türk kültürünü
yansıtacak şekilde seçilmiştir. Başlangıç seviyesindeki A1- A2 kitaplarında dilsel bir kültür aktarımı
karşımıza sıkça çıkmasa da, fotoğraflar kültür aktarımında önemli rol oynar. Zira görsel hafıza ile,
genelde Türkiye, özelde İstanbul görüntüsü kitaplarda yer alan bu malzeme okuyucunun zihnine
yerleşmektedir. Ancak ünitelerin giriş kısmında ve konuların içeriğine uygun bir şekilde iç bölümlerde
yer alan fotoğrafların nereye ait olduğu küçük bir ibare ile belirtilse öğrencinin mekân algısı gerçek
mekân bilgisine dönüşmesine zemin hazırlar, diye düşünüyoruz.
“Kültürden kültüre” bölümünde önce Türk kültürüne dair bilgiler verilir. Sonra başka uluslarda
benzer bir durum varsa onunla karşılaştırmalı bir benzerlik kurulur.
Görsellerde ağırlıklı olarak İstanbul fotoğrafları yer almaktadır, ancak B2 kitabından itibaren İstanbul
dışından da önemli ve yaygın somut kültürel öğelerin fotoğrafları kullanılmaya başlanmıştır.
Fotoğrafların haricinde, B1 kitabıyla birlikte giderek artan bir şekilde, kalıp sözler, deyim ve atasözleri
karşımıza çıkmaya başlamıştır.
Geleneksel kültür öğelerinin yanı sıra yaşayan- popüler kültüre de örnekler verilmektedir.
Tüm kitapların başında Ortaköy Camii ve Kız Kulesi fotoğrafları yer alır.
Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar tespit ettiğimiz somut ve somut olmayan kültürel öğeler şu
şekildedir:
2.1.1 A1 Seviyesi
Fotoğraf olarak, Kız Kulesi, Ayasofya, Kapalıçarşı, Orta köy camii (3 kez), Sultanahmet Camii (2 kez)
Taksim Tramvayı, Boğaz Köprüsü ve Dikilitaş coğrafi olarak karşımıza çıkan somut kültürel
öğelerdendir. Geleneksel Türk kıyafeti giymiş kişilerin fotoğrafı da aynı kitapta yer alır. Bunların
dışında, Ramazan ve Kurban bayramı, el öpmek, hediyeleşmek, yardımlaşmak, 29 Ekim, 19 Mayıs, 23
Nisan ve 30 Ağustos bayramları ve törenleri anlatılmaktadır.
Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Taksim, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi
ismen geçer. Çok küçük bir şekilde fotoğraf kolajı yapılmıştır.
Yazma konusunda da yine bir fotoğraf kolajı vardır. Öğrenciye buralarla ilgili gezi planı oluşturma
ödevi verilir. Burada de Nemrut, Adıyaman, Pamukkale, Şanlıurfa, Kapadokya gibi yerleri anımsatan
oldukça küçük fotoğraflar vardır, ama bu bölgelerin adına rastlanmaz.
2.1.2. A2 Seviyesi
Kapalıçarşı büyük, Kapadokya küçük fotoğraftadır. Fotoğraflı şekilde şiş kebap yapma tarifi verilir.
Ardından yemek kültürüne geçilir. Bu bölümde restoran ortamı ile Türk yemekleri tanıtılır. Çorba,
ana yemek, mezeler, salatalar tatlı, içecek hepsi vardır.
Örnek kelimelerde Heybeliada, Kapalıçarşı, Kız Kulesi adı geçer. Tatil planı için, Kapadokya, Antalya,
Cunda Adası, Kuşadası, Efes ve Afrodisias adları kullanılır. Buraların fotoğrafları da vardır.
Kültürel dokuyu yansıtan kalıp sözler ve atasözleri kullanılmaya başlar.
Bu kitap ile meşhur Türkler tanıtılmaya başlanır. Fatih Sultan Mehmet ve Orhan Pamuk un küçük
resimleri vardır. Ünite içinde O. Pamuk’un Nobel ödülü almasından bahsedilir. Sonra Fatih Sultan
Mehmet ve Orhan Pamuk tekrar anlatılır. Dört büyük Türk futbol takımı, İstanbul Film Festivali,
Hazerfan Ahmet Çelebi’den bahsedilir.
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Üsküdar sahilinden bir foto ve küçük bir Kapadokya fotoğrafı görülür. Daha sonra iki defa daha
Kapadokya ve Ortaköy Camii (2kez) görülür.
Bu ünitede, Türk kahvesinin kısa hikâyesi ve özelliği anlatılır.
Antalya, Alanya, Damlataş mağarası, gezilecek bölge olarak tanıtılır.
Nasrettin Hoca ve Keloğlan önce küçük görsellerde yer alır. Sonraki bölümlerde Nasrettin Hoca fıkrası
resmiyle birlikte yer alır. Soyut kültür ögesi olarak Nasrettin Hoca fıkrasından sonra Keloğlan masalını
görürüz. Sihirli Tas Masalı, Keloğlan figürü ile verilir. Dünya masallarının da görselleri vardır.
Geleneksel kültürden sonra popüler kültür ögesi olarak, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu,
Tarık Akan, Tarkan ‘ünlü olmadan önce ne iş yapıyorlardı?’ bölümünde fotoğraflarıyla birlikte
anılmıştır.
Ayrıca Kız Kulesi Efsanesi de bu bölüm dinlemesi içindedir. Nasrettin Hoca fıkrası tekrar karşımıza
çıkar. Ayrıca Ağva sahilindeki kalenin Gelin Kayası adlı efsanesi anlatılır. Boğaz köprüsü altında bir
vapur görüntüsü kullanılır.
İnce Memed, Masumiyet Müzesi ve Çalıkuşu eserlerinden bahsedilir. Hokkabaz filminin konusu verilir.
Somut olmayan kültüre en iyi örneklerden biri olan ve UNESCO tarafından listeye dâhil edilen Karagöz
ve Hacivat anlatılır.
Gezi planı olarak Efes ve Meryem Ana Kilisesi tavsiye edilir. “Görmeden Gitmeyelim” bölümünde
Ortaköy Camii, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Rumelihisarı fotoğrafları vardır.
Fotoğraflar altında “İstanbul’da Neler Yapabilirsiniz?” başlığında başka bölgelere de yönlendirmeler ve
fotoğraflar vardır. Vapurda, Taksim’de ve Kapalıçarşı’da neler yapılabileceğine dair bilgiler verilir.
Yemek kültürüne tekrar dönülür: Simit, gözleme, etli ekmek, döner, lahmacun, midye dolma, dürüm
gibi yiyecekler hakkında bilgiler karşımız çıkar.
Halk oyunlarından zeybek görseli kullanılarak nasıl oynandığı hakkında bilgi aktarılır.
2.1.3. B1 Seviyesi
Haydarpaşa Garı, İstanbul Üniversitesi kapısı, Dolmabahçe Sarayının kapısı, Emirgan’da laleler gibi
görsellerle İstanbul’un çeşitli bölgeleri B1 kitabında tanıtılır.
Türklerin yaşayışları ile ilgili bilgiler vardır. Bu bilgiler yemek, misafir ve yakın ilişkiler konusundaki
tutumları ile ilgilidir.
Amerika’da yoğurt ve peynir üretiminde başarılı olan Türk iş adamı Hamdi Ulukaya tanıtılır. Sezen
Aksu’nun meşhur olmadan önceki başarısızlığı anlatılmıştır. İlginç meslekler arasında ramazan
davulculuğu tanıtılmıştır.
Hamam kültürü, Osmanlı hamamları hakkında bilgiler verilmiştir.
Türkçenin dil yapısının farkından bahsedilmiş, tekerlemelerden örnekler aktarılmıştır. Türkiye’de,
Osmanlı döneminden itibaren varlığını sürdüren yabancı okulların özeliklerine değinilmiştir.
Kültürel nitelik taşıyan nazar boncuğu, yonca, kara kedi, kırık ayna gibi semboller, Türklerde uğurlu
kabul edilen 40 sayısından bahsedilmiştir.
Türk aile yapısı, aile yemeği, akrabalık bağları, komşuluk, misafir kültürü daha önce değinilmesine
rağmen tekrar anlatılmış, birer tane Temel ve Nasrettin Hoca fıkraları eklenmiştir.
2.1.4. B2 Seviyesi
Bu eserle birlikte İstanbul’dan başka mekânlara da yer verilir. Dil öğrenimi açısından, söz konusu
seviyedeki öğrenicinin artık şehir dışı gezilerde iletişim kurabileceği düşünüldüğünde, Türk
kültüründeki öğelerin genişletilmesinin yerinde olduğu kanısına varırız.
İzmir’deki Efes ve Meryem Ana Kilisesi tanıtılır. Kilisenin bulunuş hikâyesi aktarılır. Evliya Çelebi ve
Seyahatname’sinden bahsedilir.
Ardından tekrar İstanbul’a geçilir. Yerebatan sarnıcının fotoğrafı vardır. İstanbul’un tünel hattı,
ulaşım ve tarihi durakları hakkına dinleme parçası verilmiştir. Dünyadaki oyuncak müzelerinin yanı
sıra İstanbul’daki de tanıtılmıştır.
Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetnâme’si anlatılarak resimlendirilmiştir. Orhan Veli’nin
Anlatamıyorum şiiri ve Klasik Türk müziği makam adları ile ruhta yarattığı etkiye dinleme bölümünde
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yer verilmiştir. Beyazıt Hastanesi (Edirne Şifahanesinde ) müzikle tedavi ve hastanenin özellikleri de
anlatılmıştır.
Önceki ünitelerde yer alan Ortaköy Camiinin başka açıdan ve gece çekilmiş fotoğrafı; geleneksel Türk
kıyafetli kadın, Galata Kulesi, Kapadokya, Mihrimah Sultan Camii ve Edirnekapı’daki camiinin
fotoğrafı bu bölümde yer almıştır. Ayrıca Mimar Sinan’ın kimliğine dair genel bilgiler de verilmiştir.
Nasrettin Hoca’nın Ye Kürküm Ye fıkrası, Peribacalarının özelliği, tarihi, efsanesi fotoğrafıyla
verilmiştir. Pamukkale ve Sümela Manastırı birer paragrafla anlatılarak fotoğrafı eklenmiştir.
Karagöz ve Hacivat önce küçük resimle daha sonra dinleme metninde genişçe karşımıza çıkar. Somut
olmayan kültürel miraslarımızdan olan Karagöz ve Hacivat, gölge oyunu daha önceki kurda da
verilmiş burada pekiştirilmiştir. Popüler kültür olarak, Şener Şen’in filminden seyyar satıcı sahnesine
dinleme metninde yer verilmiştir. Türk kültüründe ayrı bir yere sahip olan bilmecelerden sonra yine
milli bir ifade şekli olan ‘hayret nidaları’ ve anlamları verilmiştir.
2.1.5. C1/+ Seviyesi
İleri seviye dil olarak kabul edilen C1 kuru kitabında artık çok daha geniş somut ve somut olmayan
kültürel Türk hazinesinden izler buluruz. Konu bitimlerinde, diğer kitaplarda olmayan
“Medeniyetimize Yön Verenler” başlığı altına, çeşitli alanlardan sanatçıların kısa biyografileri ve
eserlerinden parçalar ilave edilmiştir.
İlk bölümde, İzmir Saat Kulesi fotoğrafı yer almaktadır. Türklerin 12 hayvanlı takvimi ve zamanla ilgili
Türk atasözlerine bu bölümde rastlarız. Özdemir Asaf’ın Olmak İsterdim şiiri ile İstanbul silueti
verilmiştir.
Bölüm sonunda Cengiz Dağcı, eserleri ve Kırım tanıtılır.
Mevlana Müzesinin fotoğrafı, semazen, Mevlana tasviri ve Leyla Mecnun minyatür resimleri vardır.
Metinde Leyla Mecnun’dan ve Mevlana’nın aşka dair sözlerine yer verilmiştir. Aşkın işlendiği bu
bölümde Hürrem Sultan ve Kanuni, Mustafa Kemal ve Latife Hanım’ın aşkları yer alır. Nazım
Hikmet’in Piraye’sine yazdığı aşk mektubundan bir parça vardır. Sevgi ve aşka dair Türk atasözleri,
Mevlana ve Şems’in aşka dair düşünceleri ve Sema töreni fotoğrafına da yer verilmiştir. UNESCO’nun
Mevlevi Sema Töreni’ni somut olmayan kültürel miras listesine dâhil ettiğini de belirtelim.
Türkiye’deki tuzlu kahve geleneği, ‘aşk olsun’ ifadesi ve tasavvuftaki yeri ve Cengiz Aytmatov, Kırgız ve
edebiyatından bahsedilir.
Dünya mirası içinde yer alan Nemrut Dağı, tavla oyunu, hüma kuşu gibi asli olarak Türk kültüründen
olmayıp Türklerde yaygın olan motiflerden de bahsedilmiştir. Bölüm sonunda Mehmet Akif Ersoy
sanatı ve Bir Gece şiirine yer verilmiştir.
Yine dünya miras listesi içinde olan Pamukkale’den iki ayrı bölümde bahsedilmiş ve fotoğraflanmıştır.
Eski dönem mesleklerinden arzuhalcilikten bahsedildikten sonra, Fatih Sultan Mehmet’e ceza
vermekte şaşırmayan eski Türk adli sisteminden bir hikâye anlatılır. Modern kültür olarak Sezai
Karakoç’un Mona Rosa şiirinden sonra Türklerde saygı el gereği öpme geleneği ve hitap şekli ile ilgili
açıklama yapılır.
Dünya miras listesine ilk sıradan giren Peribacaları bu bölümde anlatılır. Dünya sinemasında adından
söz ettiren Susuz Yaz filminden bahsedildikten sonra yönetmeni ile röportaj yapılır. Türk dizi sektörü,
Antalya Altın Portakal Film Festivaline de ayrıca bahis konusudur. Sonrasında Necip Fazıl ve Çile
şiirinin bir bölümüne yer verilir.
Dünya miras listesinden olan Efes’ten fotoğraf, Mevlana’dan sözler aktarılır. Darülfünun ve Nizamiye
Medresesi’nden bir paragraf bahsedildikten ve fotoğraflandıktan sonra Cemil Meriç’in Kültür ve
Medeniyet yazısına yer verilir.
Troya antik kenti UNESCO’nun listesine giren değerlerden biridir. Bu bölümde de karşımıza Truva atı
fotoğrafı çıkar. Ardından somut olmayan kültür mirası içinde listelenen Türk sanatı ebru hakkında ve
onunla beraber, tezhip, minyatür, el yazısı stilleri hakkında uzunca bir yazı ve bunların küçük
fotoğrafları yer alır. Aynı bölüm içinde Yıldız Kenter le ilgili dinleme metni, İstanbul Kültür Sanat
Vakfı ve işlevi ile ilgili okuma parçası ve Cemal Süreya’nın Gül şiiri yer alır.
Manavgat şelalesinin fotoğrafı kullanılmıştır. Eski Türklerin örfi kanunundan bahsedilmiştir. Ömer
Seyfettin’in Kaşağı hikâyesi dinleme metnidir. Hilmi Yavuz ve Aynalar ve Zaman şiiri son bölümde yer
almıştır.
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Şanlı Urfa Balıklıgöl’ün fotoğrafı konulmuştur. Konu mizah olduğu için olsa gerek, önceki bölümlerde
olduğu gibi burada yine bir Nasrettin Hoca fıkrası vardır. Ayrıca, çeşitli karikatürler ve Hasan Kaçan’la
röportaj vardır. Mecazi ifadelere yer verilmiştir. Bunlar sonrasında, ‘yağ satarım bal satarım
oyunu’nun nasıl oynandığı anlatılır. Nazım Hikmet’in kısa biyografisi ve Salkımsöğüt şiiri ilave edilir
Mardin evlerinin fotoğrafı kullanılmıştır. Güncel Türk paralarının üzerindeki ünlülerin kim olduğu
yazılmıştır. İlk darphane Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’da olduğu bilgisi verilmiştir.
Türkiye’de olan ekonomik dalgalanmalardan bahsedilmiştir. Lüküs Hayat opereti ve para ilgili
atasözlerine yer verilmiştir. Bu bölümde aslen Filistinli olup, Lübnan’da yaşamış olan Mahmut
Derviş’in hayatı anlatılarak Filistinli Sevgili isimli şiiri eklenmiştir.
Antik tiyatro ve Selimiye Camii fotoğraflarının kullanıldığı son bölümlerde evrensel konular işlenmiş,
özel olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinin popülerliğinden bahsedilmiş, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Huzur’undan bir parça verilmiş; son biyografi olarak Yunus Emre’ye dair kısa bir bilgi ve bir beyti ile
bir dörtlüğüne yer verilmiştir.
2.2. Yedi İklim Türkçe Kitabı
Bu kitap serisinin tamamının kapağında sağdan sola doğru: Kız Kulesi, Boğaz köprüsü, Ortaköy
Camii, Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya, İstanbul’un vazgeçilmezleri deniz, vapur ve
martılardan oluşan çizim görüntüleri vardır. Kitapların genel programı konu, dil bilgisi, dinleme,
okuma, konuşma ve yazma şeklinde ilerler. Her kitabın içeriğine göre konu ağırlığı ile beraber kültür
ağırlığı artmaktadır.
İki karşılaştırmalı olarak kitaba baktığımızda, teknik olarak dört temel dilsel beceriyi kullandırmaya
yönelik olduklarını söyleyebiliriz. Her ikisinde de bu becerilere yönelik bölümler ayırılmıştır. Farklılık
şu hususlarda karşımıza çıkar: İstanbul kitabı, belli bir dil bilgisi kuralını şablonla, kuralları ile açıklar
ve ikinci dil olarak seçtiği (İngilizce, Arapça, Fransızca gibi) başka bir dil ile dil bilgisi kuralını izah
eder. Metinler ve örnekler kuralı anlatmaya dayalıdır. Çok uzun ve sayıca çok metin ile öğrenci yüz
yüze bırakılmaz. Yedi İklim Türkçe’de ise durum gramer kuralını açık ve bir başka yabancı dille
anlatmak yerine, kuralı metin içinde, bağlamla birlikte kullanma şeklindedir. Bu kitapta, tipik
sayılabilecek özellikte bir Türk aile kurgusu oluşturulmuş ve kitap boyunca bu kişilerin hayatla ve
birbirleriyle olan ilişkileri aktarılmıştır. Seviye ilerledikçe bu ailedeki kişilerin akrabaları, arkadaşları,
komşuları ile kadro genişler ve ilişki biçimleri de değişir. Bu kitapta kültürel aktarım İstanbul’a göre
biraz daha ön plana alınmış gibidir. Kitap mizanseni, hayatın içinde bir yaşantı gibi verildiği için,
geleneksel bağlar daha görünür haldedir.
Yedi İklim Türkçe kitabında, ünite başlarında verilen fotoğrafların nereye ait olduğu fotoğrafın altında
yazmaktadır.
2.2.1. Seviye A1
Basit kalıp sözlerden sonra, kahvaltı kültürü, akrabalık kelimeleri verilmiştir. Kuleli Askeri Lisesi,
Kapalıçarşı ve Hacı Bayram Veli Türbesinin fotoğrafları kullanılmıştır. Türk lirası fotoğraflarla, Türk
denizlerinden çıkan balıklar da resimleriyle birlikte tanıtılmıştır. Âşık Veysel Uzun İnce Bir Yoldayım
türküsü, Hacı Bayram Veli ile ilgili bilgi ve ondan vecizeler verilmiştir. Bayram ritüeli olan el öpme,
bayram şekeri, baklava, bayram harçlığı ve bayram namazı konu edilmiştir. Barış Manço’dan da
Bugün Bayram şarkısı eklenmiştir.
Kızılırmak,
Haydarpaşa tren garı, Eminönü büyük postane, adalarda fayton, Antalya Kaleiçi
mekânlarının fotoğrafları; işlenen konularla bağlantılı olarak karşımıza çıkar. Görme engelli ressam
Eşref Armağan, ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu’dan bahsedilir. Bunlar haricinde, geleneksel meslek
bakırcılık, eski Türklerde ulak yoluyla haberleşme, Türk Hava Yolları ile ilgili doğrudan olmasa da
dolaylı konu ve resimler vardır. Tatil planlama konusunda da: Büyükada turu, Kapadokya,
Safranbolu- Amasra, Peribacaları, Pamukkale, Kız Kulesi gibi yerlerin adı zikredilir.
2.2.2. Seviye A2
Mimar Sinan, Nasrettin Hoca, Hacı Bektaş-i Veli, Yunus Emre hakkında bilgilendirmeler dinlemede
verilerek kişilerin heykelleri ile yaşadıkları şehirlerin fotoğrafının eşleştirilmesi istenmiştir. Böylelikle
görsel ve işitsel zekâ kullanılarak bilgilerin kalıcılığı artırılmıştır.
Beylerbeyi Sarayı, Galata Kulesi, Çanakkale Şehitler Anıtı, Truva Antik Kenti, Anzak Anma Töreni,
Kapadokya turu fotoğraflar hâlinde karşımıza çıkar. Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı (iki bacı)
Efsanesi, dil bilgisi kurallarının gerektirdiği imkânlar dâhilinde aktarılmaktadır. Kayseri’nin de
fotoğraflarla tanıtımı yapılmıştır.
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Kitapta Yöresel Lezzetler Festivali yapılır, her bölgenin kendine has yiyeceği ismi, keşkül ve sütlacın ise
tarifi verilir. Güllaç, aşurenin kültürel kodları, dondurmalı kavun gibi tatlılar ve meyveler bölgelere
göre tanıtılır.
Konu Ramazan ayına geldiği için; UNESCO’nun da somut olmayan kültür mirası listesine aldığı iki
kültür malzemesine burada rastlarız: çini sanatı ve meddahlık. Ramazan oruç, çini sanatı ve camiler,
muharrem ayı- aşure anlamı, komşuluk ilişkisi, Nasrettin Hoca’nın mektup fıkrası gibi noktalar
üzerinde durulur.
TRT ve geleneksel programlar, Osmanlı dönemi Camilerindeki kuş evleri, Nane Limon Kabuğu şarkısı,
Türk hamamı, Mesnevi, Devlerin Aşkı, Neşeli Günler filmi, ata sporu cirit ile ilgili bilgiler mevcuttur.
Modern kültür içinde Barış Manço, Oğuz Atay, Mustafa Kutlu, Kıraç, Arda Turan, Nasuh Mahruki ve
Şenol Güneş hakkında bilgi buluruz.
2.2.3. Seviye B1
Neşet Ertaş’ın bir fotoğrafı verilerek, bağlama çalmak ifadesi ile birleştirilir. Hayatı ile ilgili geniş
bilgiden sonra bir türküsü dinleme olarak verilir. Hüsnühat sanatı da Etem Çalışkan ile beraber
verilir. Babam ve Oğlum filmi tanıtılır. Tercüman- ı Ahval’in önemi ve Marmara, İstanbul, Boğaziçi
üniversitelerinin kapı fotoğraflarının yanı sıra Hacettepe tanıtım fotoğrafı ve yazısı yer alır. Kaşgarlı
Mahmut, Divanü Lügat it-Türk ile kendine az bir yer bulur. Türk ciltçilik sanatının nasıl olduğuna dair
kısa bilgi verilmiştir. Ardından Dolmabahçe Sarayı Yunus Emre Enstitüsü ve birkaç bina görüntüsünü
içeren fotoğraf da vardır. Engelli Ressam Eşref Armağan ve Âşık Veysel ile ilgili bilgi ve fotoğraflar
mevcuttur.
Beypazarı gezisi- cezerye, menemen tarifi, Sincan Lale Festivali, Altın Portakal Film Festivali, rüya
yorumlama geleneği, bayram sofrası ve ritüelleri, Hıdırellez, Nevruz Bayramı, Türk düğünü, tuzlu
kahve, küstüm yastığı, Tahir ile Zühre Hikâyesi, klasik Türk filmleri (Sultan, Çalıkuşu, Keşanlı Ali
Destanı, Selvi Boylum) Emrah ile Selvihan hikâyesi, Ercişli Emrah, maniler, M. Kemal Atatürk, yazar
Ayşe Kulin, dünyaca ünlü Piyanist İdil Biret bu kitaptaki Türk kültür ve gelenekleri içindeki
değerlerden oluşan öğeler olarak karşımıza çıkar.
Burada bahsedilen Nevruz ve Hıdırellez, kahve kültürü UNESCO’nun dünya kültür mirası içinde
listelenmiş durumdadır.
2.2.4. Seviye B2
Bu seviyede belirgin bir şekilde atasözü ve deyim kullanımına, anlamlarına yer verilmektedir. Özellikle
Allah lafzı olan deyim ve atasözlerine bir bölüm ayrılmıştır. Ardından Ahmet Yesevi, Mevlana, Kaşgarlı
Mahmut, Yusuf Has Hacip gibi Türk kültüründe mühim yere sahip olan kişiler tanıtılmıştır. Püf
noktası deyiminin oluşum hikâyesi anlatılmıştır. Türk düğünü, komşuluk ve komşulukla ilgili
atasözü, aynı konu ile ilgili Kazan Doğurdu fıkrası, imece geleneği bu bölümde verilen Türk kültürü
çerçevesinde olan kavramlar olarak karşımıza çıkar.
Evlilik, doğum ile ilgili halk inanışları ve davranışları, Türklerde çocuğa verilen önem, ad verme
geleneği; yaşlıya ve misafire gösterilen saygı kültürel örneklerdendir.
Analı kızlı çorbasının tarifi, meyan kökü şerbeti, mantı da bu bölüm içinde bahsedilen konulardandır.
Fatih semtinin fotoğrafı ile İstanbul’da yaşamanın güzellik ve zorluklar bir arada anılmıştır. Ardından
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Memleket İsterim şiirine yer verilir. Sonraki bölümde, Galata Kulesi,
Rumelihisarı, Kapadokya ve Nemrut Dağı fotoğraflarını içeren bir bölümde tatil planı istenir. Sonra
Karadeniz’den ve çalışkan Karadeniz kadınlarında bahsedilir. Bu bölümde de bölgeye ait küçük
fotoğraflar yer alır.
Mimar Sinan’dan ve yapıtlarından bahsedilir. Anadolu kültüründe oya ve oyaların manaları anlatılır.
Taksim Tramvayının olduğu bir görselin ardından mevsimlerle ilgili atasözleri, Hazerfan Ahmet Çelebi,
Cemil Meriç, hakkında bilgi verilir. Eskiyen mesleklerden olan zerzevatçı, celepçi, nalburluk gibi
meslekler ile ilgili kısa bilgiye rastlanır. Önceki konularda karşımıza çıkan, Türk kahvesi,
misafirperverlik, bayram ve bayram gelenekleri ve bunlarla ilgili atasözleriyle tekrar karşılaşırız.
Kapalıçarşı’dan bir fotoğrafla ticaret hayatı ve telkâriliğe dair bilgiler verilir. Köy odaları ve tanrı
misafiri kavramı hakkında yazılar mevcuttur.
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2.2.5. Seviye C1
İleri düzey Türkçe becerisinin geliştirileceği bu kurda metinler daha edebi ya da bilimsel özellik taşır.
Bu bakımdan eserler de daha uzundur. Türk gelenek ve kültüne dair da çeşitli örnekler verilmiştir:
Öncelikle Avrasya Maratonunda köprü üzerinde koşmakta olan insanlardan oluşan bir fotoğrafla eser
başlar. Türk futbolundan, Türk atlet Elvan Abeylegesse’den bahsedilir. Ayrıca geleneksel Türk sporu
olan Matrak tanıtılır. İpek Yolu vesilesi ile Marmaray’a değinilir. Antakya’daki çok dinli ve çok kültürlü
yaşam hakkında bilgi aktarılır.
Kelimelerin ve sanatlı söz söylemenin gücü üzerine ünlülerin hazırcevaplılığını gösteren kısa hikâyeler
paylaşılır. Yaşayan kültür hazinelerinden olan Âşık Şeref Taşlıova hakkında dinleme metni vardır.
Abdürrahim Karakoç’la yapılan bir röportaja, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Sevi Şiiri’ ne, Yunus Emre’nin
felsefesine ve bazı şiirlerine yer verilmiştir.
Van Gölünde görülen İnci kefali fotoğrafı ile bu bölge ve buraya has balıklarla ilgili bilgi verilir. Ayrıca
Van Kedisi ve kelaynak kuşuna dair de bilgi buluruz.
Türk mutfağından şerbet hakkında bilgi verilir.
Moğolistan’daki Köl Tigin Yazıtının fotoğrafı ile yeni bölüme geçilir. Burada oldukça geniş kapsamlı
olarak bu bölge ve bu dönem diline dair bilgiler vardır. İlerleyen bölümlerde, Türkiye’nin önemli
tarihsel mekânlarının küçük fotoğrafları verilir. Boğaziçi Köprüsünün geniş fotoğrafı ile beraber geniş
de bir yazı vardır.
Sultan şairler dinleme metni ile Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezit, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim’den
bahsedilmiştir. Bu vesile ile divan edebiyatı geleneği ve bu gelenekte ünlü şairlerin adı anılmıştır.
Türk dünyası için önemli kişilerden biri olan Kaşgarlı Mahmut ve eseri, Ali Kuşçu, Uluğ Bey yaptıkları
çalışmalar ile bölüme konu olmuşlardır. Yunus Emre ile ilgili sempozyum afişi örneği verilerek, bu
konuda öğrenicilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi beklenir. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe
Sempozyumu ilanının görseli kullanılarak konu ile ilgili olmak üzere Türk dili ile ilgili çeşitli bilgiler
aktarılır. “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü Modeli (Saraybosna Örneği)” başlığı
ile birlikte Türk ve Boşnak kültürü karşılaştırılır. Türk tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan Hulusi
Behçet ile ilgili de bilgiler verilmiştir. Matematiksel konulara geçildikten sonra, Nasrettin Hoca’nın
konu ile ilgili bir fıkrası aktarılmıştır. Ardından hesap ve matematiğe dair kısa hikâyeler anlatılmıştır.
Yalanın kötü olduğunu anlatan kısa bir hikâyenin ardından, yalanla ilgili atasözleri verilmiştir.
Sonraki konu istatistiksel olarak Türkiye’nin sayısal verilerine dayanır. Ardından Türk kültüründe
sayı formeline yer verilir ve sıkça kullanılan sayıların art planında neler olduğu hakkında bilgi verilir.
Deyimler, kalıp sözler C1 düzeyinde anlaşılması ve kullanılması beklendiği için bu bölümde sık sık
deyim atasözü ve anlamları ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Sonra Karacaoğlan’ın Hakk’ın
Kandilinde Gizli Sır idim şiiri serbest okumada karşımıza çıkar.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı fotoğrafının ardından Cahit Arf ve bilime kattıkları anlatılır. Barış
Manço’nun Kazma adlı şarkısına -şarkı içinde oldukça fazla deyim olduğu için- dinlemede yer verilir.
Eski Türk edebiyatında kendine has bir yeri olan kıyafetnamelerden bahsedilir ve Hamdullah
Hamdi’nin eseri anılır. Bundan sonra II. Mahmut ve Tıkandı Baba hikâyesi anlatılır.
2.2.1. Seviye C2
İlk bölüm Haydarpaşa Tren Garı fotoğrafıyla başlar. Emine Işınsu ve Yunus Emre kitabı, Turan
Oflazoğlu ve eserlerine dair bilgiler verilmiştir. Özellikle Yine Bir Gülnihal eserinden alıntı yapılmıştır.
Bu eser ile Dede Efendi ile ilgili de dolaylı bilgi verilmiş olur.
Cengiz Aytmatov ve Beyaz Gemi hakkında bilgi verilir. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Türküler Dolusu şiiri
de bu bölümde yer alır.
Argo ve jargon ile ilgili bilgiler verildikten sonra Can Yücel, Neyzen Tevfik, Namdar Nami Karatay, Şair
Eşref gibi sivri dilli sanatçılardan bahsedilir. Taşlama ve hicivde ise âşık Veysel, Deliktaşlı Ruhi,
Şarkışlalı Serdari, Ruhsati, Baharözlü Feryadi de bu alanda yazdıkları şiirler ile konuyu
örneklendirmişlerdir. İstanbul C1/+ kitabında da yer alan Mona Rosa şiiri tekrar karşımıza çıkar.
Kapalıçarşı’da geleneksel çarıkların olduğu bir mağaza fotoğrafı ile başlayan bölümde, Yunus Emre
Enstitüsü’nün Japonya’da düzenlediği “Türkiye’nin Modası” isimli defileden bahsedilir.
Tasarım ve mekân algısına örnek teşkil edecek şekilde, Antakya evleri, Safranbolu evleri, Mardin evleri
ve Kapadokya evleri burada anlatılmış ve fotoğraflandırılmıştır. Dinleme metninde, dünyaca ünlü Atıl
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Kutoğlu’na yer verilmiştir. Tarihte Türk kadın kıyafetlerinin nasıl olduğuna dair de kısa bir yazı
verilmiştir.
UNESCO’nun dünya miras listesine kaydettiği Edirne Selimiye Camiinin fotoğrafı ile başlayan yeni
bölümde Türkan Şoray’la ilgili dinlemeye yer verilir. Yahya Kemal Beyatlı’nın Rindlerin Ölümü ve
Ahmet Haşim’in Merdiven şiirine de bu bölümde rastlanır.
Somut Olmayan Kültür Mirası içinde UNESCO tarafından tescillenen Karagöz oyuna da geniş bir yer
ayrılmış ve oyundan fotoğraflar eklenmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi de hayatı, felsefesi ve eserleri
bakımından incelenmiştir. Her iki kültürel öge için de geniş yer ayrılmıştır. Bu konulardan bağımsız
gibi gözüken, Haldun Taner’in Mükrimin Halil Yınanç’ı anlattığı bölüm de burada yer almaktadır.
Ardından Nasreddin Hoca’nın Ye Kürküm Ye fıkrasına yer verilir. Behçet Necatigil’in Solgun Bir Gül
Dokunca şiiri de, Yunus Emre’nin kimliğine dair serbest okuma parçası da konu sonuna eklenmiştir.
Üstün Dökmen’in Selam, Attila İlhan’ın Üçüncü Şahsın Şiiri, Özdemir Asaf’ın Lavinya, Cahit Sıtkı
Tarancı’nın Gün Eksilmesi Penceremden şiirleri bu bölüm içinde verilmiştir.
Sonraki bölümde birbirine zıt olarak görünen atasözleri bir arada verilerek,
geliştirmek için, tartışmaya açılmıştır.

konu sözlü beceri

Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir’in küçük kent fotoğrafları verilerek bu şehirlerden hangisinin
yaşanılır olduğu konusu tartışmaya açılmıştır. Ardından Ahmet Muhip Dıranas’ın Serenad şiiri
verilmiştir.
Son bölüm Artvin Macahel Yaylası fotoğrafı ile başlar. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir eserinden
Erzurum konusuna ve fotoğraflarına yer verilir. Dinleme bölümünde Şavşat’a dair bilgiler mevcuttur.
Refik Halit Karay’dan alınan “Bursa’dan Balıkesir’e” başlıklı yazıda ve Çorum’dan bahseden dinleme
metninde yine mekânlara dair kültür oluşturulmaktadır.
Tarık Dursun K. ve Oktay Akbal’ın yazarlığa dair görüşlerine yer verilmiştir. Orhan Veli Kanık’tan
Anlatamıyorum Faruk Nafiz’den Yolcu ile Arabacı şiirleri ve yazarı Ercüment Ekrem Talû olan kısa bir
anı da bölümdedir.
Tüm serinin sonunda Dizin bölümü bulunmaktadır. Bu dizinde, kitap içinde geçen kelimeler alfabetik
olarak yer almaktadır.
3. Sonuç
Yabancılara Türkçe öğretim kitapları incelendiğinde ortak bir şekilde kültür aktarımına da yer verildiği
görülmektedir. Söz konusu olan kültürel aktarım, Türk gelenek ve görenekleriyle beraber bir Türk
yaşayış ve düşünüş şekillerinin okuma metinlerine yerleştirmesidir. Ancak bu çalışma kültür
aktarımına dayalı geleneksel dil öğretme tekniğinin kullanılmasından ziyade, somut ve somut olmayan
kültürel unsurların yer alıp almadığını incelemiştir. Bunu göz öne aldığımızda her iki kitabın,
beklendiği gibi, başlangıç seviyelerinde ulusun kültürünü yansıtmaya yönelik olmadığını söyleyebiliriz.
Nitekim dili öğrenme geliştikçe kültür aktarımı da başlamakta ve gelişerek devam etmektedir. Zira dili
öğrenmek için, kültürel kodlardan oluşan sözcüklerin kültürel birikimlerinin de bilinmesi
gerekmektedir. Türk yaşayış ve düşünüş şeklini öğrenmeye başlayan öğrencinin dilsel bilgi seviyesi de
artmaktadır.
İstanbul kitabında her konu bağımsız ilerlerken, Yedi İklim kitabında A1 seviyesinden B1 seviyesine
kadar temsili bir Türk ailesi kitaba konu edilir ve bu aile çevresinde gelişen olaylar ilerletilir. C1 ve C2
kitaplarında akademik ve kültürel konulara yer verilir.
İstanbul kitabında dil bilgisi, örnek çözüm bölümlerine yer ayırılırken Yedi İklim kitabında ağırlık
kültür aktarımına verilmiştir.
Kültür aktarımı ifadesi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Konuyu UNESCO’nun tescillediği,
koruma altına aldığı kültür varlıkları olarak sınırlamadık. Ancak bu bağlamda incelenen her iki kitap
da bu listelere yer vermiştir. Ancak kimi zaman görsellerle desteklenen bu unsurlar kimi zaman
detaylı bir şekilde okuma parçaları ve sorularla pekiştirilmiştir. Kimi zamansa sadece diyaloglarda ya
da hazırlık çalışmalarında gözükmektedir. Bunların yanı sıra kültürel hazinelerin fotoğraflarının
eklenmesi bilgilerin görsel olarak desteklenmesi bakımından önemlidir. Kültürel birikim sosyal
yaşantıda, ortak hareket gerektiren durumlarda, edebi eserlerde kendini gösterir. Bu durumda biz de
her iki tür kaynaktaki Türk kültürüne dahil olan unsurları belirledik.
Somut ve somut olmayan kültür ögesi olarak çeşitli örneklerle karşılaştık. Her iki kitapta da gerek
fotoğraflarla, gerek dinleme ve söz arasında, örneklerle, gerekse serbest okuma parçalarıyla olsun Türk
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dilini öğretirken Türk kültürüne de aşinalık kazandırmaktadır. En çok görsel hafızaya seslenen
fotoğrafların kullanıldığını görmekteyiz.
İstanbul kitabında somut kültür ögesi olarak İstanbul’un pek çok ünlü bölgesi kullanılmıştır. Bunun
dışında, Kapadokya, Nemrut, Pamukkale, Efes, Edirne de kullanılmıştır. Somut olmayan kültürel
mirastan ise Mevlana ile birlikte Mevlevi Sema geleneği, birden fazla yerde Karagöz oyunu, Kahve
kültürü, ebru, çinicilik eserde görülen unsurlardır. Elbette sadece bunlar değil Türk kültür
hazinesinin farklı kültürel ürünlerine, mekânlara da yer verilmiştir. Mesela, Mimar Sinan’dan
Nasreddin Hoca’dan bahsedilmiş, Mardin, Şanlı Urfa Balıklıgöl gibi tescillenmemiş ama korunması
varlığının devam ettirilmesi istenen kültür miraslarımız gösterilmiştir. Bunların yanı sıra, modern ya
da popüler kültürde yaşayan şair, oyuncu, sporculara da yer verilmiştir.
Yedi İklim Türkçe kitabı, İstanbul kitaplarından daha geniş hacimlidir. Bu da içerikçe daha fazla
olduğunun göstergesidir. Söz konusu kitap, kültür aktarımına daha fazla sayfa ayırmıştır. Eski ve
yeni, klasik ve modern kültür unsurlarına yer vermeye çalışmıştır. Ayrıca UNESCO’nun tescillediği
unsurlar daha çok yer alır. Somut olmayan kültür mirasları arasından, meddahlık, Mevlevi ve âşıklık
geleneği, Karagöz (3 kez), kahve, ebru, Nevruz, Hıdırellez bayramları eserde tanıtılmaktadır. Somut
kültür ögelerindense en çok İstanbul, sonra Kapadokya, Nemrut, Pamukkale, Safranbolu, Troya,
Edirne’den bahsedilmiş, tanıtılmış veya fotoğrafı eklenmiştir. Yedi İklim Türkçe kitabında da Unesco
haricinde çok fazla somut ve somut olmayan kültürel unsur işlenmiştir.
Toplumu bir arada toplayan, farklı toplumlara arasında benzerlik kurulursa uyumu sağlayan kültürel
mekanizma Türkçeyi öğrenen kişilere yukarıdaki kitaplar yoluyla aktarmaya çalışılmıştır. En azından
böyle bir kültür varlığından haberdar olmayan bireye, o kültürel değere karşı merak uyandırılabilmesi
dahi kayda değer bir başarı sayılmalıdır.
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ABSTRACT
In this study, the attitudes of secondary school students towards science were investigated. The data
of the study were gathered from a science camp called “Doors Open to Magic Worlds and Journey to
Science Summer Science Camp – 2018” for four weeks in the summer term of 2017-2018 academic
year. The sample group consisted of 120 students included in the 6th and 7th grade. The data were
collected via “The Attitude Scale Towars Science “developed by Duran (2008). The study is a survey
method The results of the study showed that secondary school students had developed positive
attitudes towards science.
Key Words: Secondary school students, science education, science attitude

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİME YÖNELİK
TUTUMLARININ İNCELENMESİ
ÖZET
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik tutumları araştırılmıştır. Çalışmanın
verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı yaz döneminde dört hafta boyunca süren “Sihirli Dünyalara
Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk Yaz Bilim Kampı” kapsamında toplanmıştır. Çalışmanın
katılımcılarını 6. Sınıftan 7. Sınıfa geçmiş 120 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin
toplanmasında Duran (2008) tarafından geliştirilen “Bilime Karşı Tutum Ölçeği (BKTÖ)” kullanılmıştır.
Çalışmada tarama modelinde yapılmış bir araştırmadır. Araştırma sonuçları ortaokul öğrencilerin
bilime yönelik olumlu tutumlar geliştirdiklerini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencileri, fen eğitimi, bilime yönelik tutum
1. Giriş
İçinde bulunduğumuz yüzyıl teknoloji çağıdır ve bu yüzyılda teknoloji alanındaki gelişmeler bilimle
yakın ilişkilidir. Teknolojinin bilim dünyasında yerini almasıyla birlikte bilgi ve teknoloji birbiriyle
sürekli bir etkileşim haline girmiş ve birbirleri üzerlerindeki olumlu etkilerinin sonucu gelişen,
büyüyen dünyanın ve çoğalan nüfusun bilgi ve refah ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Dünyadaki
gelişmelerle, kullanılan kaynakların azalmasıyla ve ihtiyaç duyulmasıyla, savunma sanayi, ekonomik
başarı ve teknolojik gelişmeler yıllar geçtikçe daha da önem kazanmaktadır (Akgündüz&Ertepınar,
2015). Bir toplumun teknolojik gelişmişlik seviyesi toplumdaki bireylerin bilimdeki başarıları ile
orantılıdır. Bireylerin bilime yönelik başarıları ve tutumları erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerinde
şekillenmektedir. Toplumun kültür ve bilgi seviyesini her geçen gün arttırmak için “ağaç yaşken eğilir”
bilinciyle okul çağında olan çocukları doğru bir yöntem ve bilinçle hayata kazandırmalıyız. Bu süreçte
de fen bilimleri dersi önemli rol oynamaktadır. Fen, öğrencilerin sorgulayıcı araştırmaya dayalı bir
öğrenme yaklaşımla öğrenmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler böylece nasıl öğreneceklerini
öğrendiklerinden planlı bir şekilde öz düzenleme ve metabilişsel becerilerini de artırmış olmaktadırlar.
Bu nedenle öğretmenler ve öğrenciler için fen dersinin amacına ulaşmak önemlidir. Bizler erken
çocukluk dönemindeki çocuklarının “ Niçin“ sorularıyla olan meraklarını kaybetmelerini istemeyiz. Bu
nedenle birçok ülke fen bilimleri dersi kalitesini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır
(Aydoğdu ve Kesercioğlu, 2005). Fen Bilimleri dersi eğitim öğretim programında araştırma
sorgulamaya dayalı strateji benimsenmiştir ve öğrencinin aktif olduğu öğretmenin ise rehber olduğu
yöntemler ele alınmıştır. 2013 yılı programı fen-teknoloji-toplum-çevre, bilgi, beceri, duyuş olmak
üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır (MEB, 2013). 2005 programının üzerine 2013 yılı
programından farklı olarak bazı öğrenmeler eklenmiştir. İletişim kurma, karar verme, grupla öğrenme
becerileri, yaratıcı düşünme, girişimcilik, fen ve kariyer bilinci ve analitik düşünme gibi bazı beceriler
eklenmiştir (MEB, 2015). Fen bilimleri dersinde başta fen okuryazarlığı olmak üzere öğrencilerde bilim
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ve teknoloji bilgisinin artırılması, öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır
(Mıhladız ve Duran, 2010). Çünkü öğrencilerimizin hayatta kalabilecekleri becerilerle donatılmaları
akademik başarıdan daha önemli olabilmektedir. Yani akademik başarını yanında ülkeyi geliştiren ve
değiştiren, sorgulayan, yaratıcı düşünen ve karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen becerilere sahip
olması gerekmektedir. Takım çalışması, olaylara eleştirel gözle bakabilme, öncü olma becerileri,
bilimsel düşünme, diğer bireylerle uyum, girişimci olma, problem çözme yeteneği, merak ve hayal
gücü, bilginin nasıl ortaya çıktığı ve kullanıldığı hakkında beceriler fen eğitiminde önemli yer
almaktadır (Çorlu,2014). Bilimsel okuryazar olarak yetişmiş bireyler metabilişsel düşünme becerilerine
sahip, bilimsel okuryazar, eleştirel bakış açısına sahip, problemler karşısında çözümcü olarak yetişmiş
bireylerdir. Literatürde öğrencilerin bilime bakış açıları ile bilimsel tutumları arasında doğru orantılı
bir ilişki olduğu görülmektedir (George,2003).
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Çalışmada ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik tutumlarını saptamak amacıyla tarama modelinde
yapılmış bir araştırmadır.
2.1. Örneklem
Çalışmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı yaz döneminde dört hafta boyunca süren “Sihirli
Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk Yaz Bilim Kampı” kapsamında toplanmıştır. Çalışmanın
katılımcılarını 6. Sınıftan 7. Sınıfa geçmiş 120 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur.
2.2. Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında Duran (2008) tarafından geliştirilen “Bilime Karşı Tutum Ölçeği (BKTÖ)” ve
araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme soruları kullanılmıştır. Bilime Karşı Tutum Ölçeği
(BKTÖ)’ndeki maddeler 1’den 5 puana kadar değer almaktadır. Öğrencilerin ankete verdikleri cevaplar
bu 5’li likert tipindeki değer skalasına göre değerlendirilmiştir. Buna göre bu anketten öğrencilerin en
fazla alacağı puan 95 iken en az alacakları puan 19 şeklindedir.
2.3. Verilerin Analizi
Öğrencilerin “Bilime Karşı Tutum Ölçeği (BKTÖ)” nden alacakları tutum puanlarının istatiksel
analizinde SPSS analiz programı kullanılmıştır. Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip
göstermediği saptanmıştır. Kruskal Wallis-H Testi’ne göre verilerin normal dağılım göstermediği
saptanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre, en sevdikleri derse göre Mann
Whitney U testi kullanılmıştır.
3. Bulgular
Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutum Puanlarının Aritmetik Ortalamasına İlişkin
Bulgular

Öğrenciler

N
120

X
82.21

sd
10.33

Tablo 1’e bakıldığında ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik tutum puanı ortalaması 82,21’dir. Bu
değer ölçek ortalaması 57’den büyüktür. Bu durum, öğrencilerin ölçek ortalamasının üzerinde
olduğunu ve bilime yönelik olumlu tutuma sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 95

Tablo 2’ye göre öğrencilerin bilime yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği
görülmektedir (p > .05). Buna göre kız ve erkek öğrencilerin bilime yönelik tutumlarının aynı seviyede
olduğu söylenebilir.
Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının En Sevdikleri Ders Türüne Göre
Karşılaştırılması
En sevdiği
ders
Sayısal
Sözel

N
79
41

Sıra
Ortalaması
62.01
57.60

Sıra
Toplamı
4898.5
2361.5

U

p

1500.5

.510

Öğrencilerin en sevdiği dersler sayısal ve sözel tür olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Tablo 3
incelendiğinde; öğrencilerin bilime yönelik tutumları ile öğrencilerin en sevdikleri ders türü değişkeni
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p > .05). Buna göre sayısal ya
da sözel dersleri seven öğrencilerin bilime yönelik tutumlarının aynı düzeyde olduğu söylenebilir.
4. Sonuç
Bu çalışmanın bulguları ortaokul öğrencilerinin bilime yönelik tutumlarının genel ortalama
puanlarının 82.21olduğunu göstermektedir. Bu ölçüm öğrencilerin ölçekte “büyük ölçüde katılıyorum”
seçeneğini işaretlediklerini göstermektedir. Diğer bir deyişle ortaokul öğrencilerinin genel olarak bilime
yönelik olumlu tutumlar sergilediklerini söyleyebiliriz. Ayrıca bu sonucun literatürde yapılan diğer
çalışmalarla benzerlik gösterdiğini de ifade edebiliriz la (Mıhladız ve Duran, 2010; Papanastasiou,
2002; Scantleburry vd., 2001)
Öğrencilerin bilime yönelik tutumlarının olumlu yönde olması bu çalışmanın önemli bulgularından
biridir. Çünkü Hamming (1994); bilime yönelik görüşlerimizin, dünyadaki bilimsel olaylara
yaklaşımımızı etkilediğini etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca bilime karşı olumlu tutum sergileyen
öğrencilerin derslerine, öğretimlerine, ders hocalarına, okullarına karşı da olumlu tutum geliştirdiği de
belirtilmiştir.
Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre bilime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
sorusunu yanıtlamak için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda elde edilen
bulgular öğrencilerin bilime yönelik tutumlarının cinsiyet değişkeni bakımından farklılık olmadığını
göstermiştir (p>.05). bu sonuç bu konuda yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir
(Barrington ve Hendricks,1988; George, 2000; Mıhladız ve Duran, 2010). Diğer taraftan literatürde bu
bulguyla benzerlik göstermeyen çalışmalara rastlamakta mümkündür (Chuang ve Cheng, 2002;
White, 1999).
Çalışmada öğrencilere en sevdiği ders sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusunda öğrencilerin sevdiği
dersler sayısal ve sözel dersler olmak üzere 2 sınıf olarak kategorize edilmiştir. Buna göre yapılan
analizler sonucunda öğrencilerin bilime yönelik tutumları ile en sevdikleri ders türü değişkeni
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sayısal dersleri seven
öğrencilerin bilime yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu düşünülse de (Gicger; 1973; Koballa
1988; Baykul 1990), bu çalışmada sayısal dersleri seven öğrenciler ile sözel dersleri seven öğrencilerin
bilime yönelik tutumlarının benzer olduğu görülmüştür.
4.2. Öneriler
Erken çocukluk döneminden itibaren çocukların bilime karşı pozitif tutumlar geliştirebilecekleri
ortamlar oluşturulmalıdır.
Eğitim- öğretimin her kademesinde öğrencilerin bilime yönelik tutumlarını olumlu yönde destekleyecek
şartlar desteklenip geliştirilmelidir.
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ABSTRACT
In this study, students’ attitudes and interests towards science were evaluated and the relationship of
these two variable were examined. The data of the study were gathered at the end of four-week science
camp called “Doors Open to Magic Worlds and Journey to Science Summer Science Camp – 2018”.
The sample group consisted of 120 students included in the 6th and 7th grade. The data collection
tools are “Science and Technology Attitude Scale developed by Keçeci and Kırbağ Zengin (2015) and
“Interest Scale for Science Subjects” developed by Laçin Şimşek and Nuhoğlu (2009). As a result of the
analysis of the data, it was found that there was no significant difference between students' attitudes
and interests towards science and another finding was that the attitudes and interests of students
towards science were positive.
Key Words: Secondary school students, attitudes towards science, interest for science

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK İLGİ VE
TUTUMLARI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ÖZET
Bu çalışmada öğrencilerin fen dersine yönelik hem tutumları hem de ilgileri ölçülerek bu ikisi
arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın verileri dört haftalık “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve
Bilime Yolculuk Yaz Bilim Kampı – 2018” sonunda toplanmıştır. Çalışmanın örneklem gurubunu
6.sınıftan 7. Sınıfa geçmiş toplam 120 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama araçları Keçeci ve Ķırbağ
Zengin (2015) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği” ve Laçin Şimşek ve Nuhoğlu
(2009) tarafından geliştirilen “Fen Konularına Yönelik İlgi Ölçeği” dir. Verilerin analizi sonucunda
öğrencilerin fene yönelik tutumları ve ilgileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı ve öğrencilerin fene
karşı tutum ve ilgilerinin olumlu yönde olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencileri, fene yönelik tutum, fene yönelik ilgi
1. Giriş
İçinde bulunduğumuz çağ toplumdaki bireylerin araştıran, sorgulayan, problemlere çözümler
üretebilen, karşılaştıkları olaylar karşısında fikir üretebilen kişiler olmasını gerektirmektedir. Çünkü
bu potansiyeldeki bireyler ancak toplumu refah seviyesine taşıyabilir ve buna bağlı olarak o toplumun
kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyi artırabilir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi de toplumdaki kişilerin
iyi bir eğitim sürecinden geçmesine bağlıdır. Eğitim öğretim sürecinde ise öğrencilerin bu özelliklerini
ortaya çıkarabilecek onları bu yönde geliştirecek derslerin başında fen bilimleri dersi gelmektedir. Fen
bilimleri dersi öğrencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkarmada, bilimsel düşünmelerine yardımcı
olmada, problem çözme becerilerini geliştirmede öğrencilere ortamlar sunmaktadır. Aynı zamanda
literatürde bir kişinin bu özelliklere sahip olması bilimsel okuryazarlık olarak da tanımlanmaktadır.
Fen bilimleri dersinin temel amacı da öğrencileri bilimsel okuryazar hale getirebilmektir. Bu nedenle
öğrencilerin fen dersindeki başarıları çok önemlidir. Ancak bu başarı da öğrencilerin fen dersine karşı
duydukları ilgi ve tutum ile yakından ilişkilidir. Çünkü öğrencilerin bir derse ilişkin hissettikleri
olumlu duyguların öğrencilerin o dersteki performanslarını arttırdığı bilinmektedir (Ekici, 2002;
Hançer, Uludağ ve Yılmaz, 2007; Yager ve Vargas-Gomez, 1986; Yaşar ve Anagün, 2008).
Bireylerin bir olgu, olay veya objeye karşı duygusal olarak yatkın veya hazırbulunuşluk durumları
“tutum" olarak tanımlanmaktadır ve tutumlar gözlenemezler (Laçin Şimşek ve Nuhoğlu, 2009). İlgi ise
kişilerin nesne veya olaylara yönelik doğal olarak içsel geliştirdikleri olumlu duygular, bunlardan
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duyulan hoşnutluk ve gözlenebilir davranışlar olarak ifade edilmektedir (Kağıtçıbaşı, 1979;
Özgüven,1994). Literatürde öğrencilerin fene karşı tutumlarını ve ilgilerini ölçmeye yönelik bir çok
çalışma yapılmıştır (Mıhladız ve Duran, 2010; Şener ve Taş, 2016; Taşlıdere ve Korur, 2012; Uyanık,
2017; Yıldırım ve Kansız,2017). Çünkü öğrencilerin fen dersindeki başarıları ile fen dersine ilişkin
tutumları ve ilgileri arasında doğrusal yönde pozitif bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmada
öğrencilerin fen dersine yönelik hem tutumları hem de ilgileri ölçülerek bu ikisi arasındaki ilişki
incelenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan araştırma sorular şunlardır:
1.

Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine karşı tutumları ne yöndedir?

2.

Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine karşı tutumları cinsiyet değişkenine göre
değişiklik göstermekte midir?

3.

Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik ilgileri nasıldır?

4.

Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine karşı ilgileri cinsiyet değişkenine göre değişiklik
göstermekte midir?

5.

Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine karşı tutumları ile ilgileri arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır?

2. Yöntem
Bu çalışma nicel araştırma deseninde olup tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır.
(Karasar, 2009). Literatürde tarama yöntemi bireylerin bir konu, olay yada olgu hakkında tutum,
beceri, ilgi gibi duygu ve davranışlarının saptanmasında kullanılan bir araştırma metodu olarak
tanımlanmaktadır (Büyüköztürk ve diğ., 2009). Diğer bir ifadeyle tarama çalışmaları mevcut bir
durumun resmedilerek tanımlanması, tasvir edilmesi şeklinde açıklanabilir (Fraenkel ve Wallen,
2006). Tarama yönteminde daha çok anketler kullanılır ve nicel veriler toplanır. Bu çalışmada da
geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacılar tarafından yapılmış ölçekler kullanılarak oratokul
öğrencilerinin fen bilimleri dersine karşı ilgi ve tutumları saptanmış ve toplanan nicel veriler istatiksel
olarak çözümlenmiştir.
2.1. Örneklem
Çalışmanın örneklem grununu 2017-2018 eğitim öğretim yılı yaz döneminde bilimsel yaz kampına
katılan 6.sınıftan 7. Sınıfa geçmiş toplam 80 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri dört hafta
boyunca süren “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk Yaz Bilim Kampı – 2018” yaz
kampının sonunda toplanmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Veri toplama araçları Keçeci ve Ķırbağ Zengin (2015) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Tutum
Ölçeği” ve Laçin Şimşek ve Nuhoğlu (2009) tarafından geliştirilen “Fen Konularına Yönelik İlgi Ölçeği”
dir. Kullanılan bu ölçekler beşli likert tipi ölçek türündendir. Cevap aralığı “Kesinlikle katılıyorum” ve
“Kesinlikle katılmıyorum” aralığında değişmektedir.
2.3. Verilerin Analizi
Bu çalışmada elde edilen veriler SPPS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Öncelikle verilerin
normal dağılım gösterip göstermediği test edilmiştir. Kruskal Wallis-H Testi’ne göre hem ilgi hem de
tutum ölçeği verilerinin normal dağılım göstermediği saptanmıştır. Bu nedenle analizlerde Mann
Whitney U testi kullanılmıştır.
3. Bulgular
Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumları
Fen Bilimleri dersine
yönelik tutum

N
80

En Yüksek
Puan
145

En Düşük
Puan
29

X

sd

96.73

12.1

Tablo 1 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine karşı tutumları X = 96.73, standart
sapma değerleri sd=12.1 olduğu görülmektedir. Tutum ölçeğinden alınabilecek en yüksek puanın 145,
en düşük puanın 29 olduğu varsayıldığında öğrencilerin bu ölçekten aldıkları puanların ortalama
değerin üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu durum ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri
dersine karşı tutumlarının pozitif yönde olduğu şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumlarının Cinsiyetlerine Göre
Karşılaştırılması
Cinsiyet
Kız
Erkek

N
41
39

Sıra Ortalaması
40.61
39.34

Sıra Toplamı
1665
1495

U
754

p
.806

Tablo 2’ye göre ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine karşı tutumlarının cinsiyete göre farklılık
göstermediği görülmektedir (p > .05). Buna göre kız ve erkek öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı
tutumlarının aynı düzeyde olduğu söylenebilir.
Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik İlgileri
Fen Bilimleri dersine
yönelik ilgi

N

En Yüksek
Puan

En Düşük
Puan

X

sd

80

135

27

91.88

10.1

Tablo 3 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ilgileri X = 91.88, standart
sapma değerinin sd=10.1 olduğu görülmektedir. İlgi ölçeğinden alınabilecek en yüksek puanın 135, en
düşük puanın 27 olduğu varsayıldığında öğrencilerin bu ölçekten aldıkları puanların ortalama değerin
üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik
ilgileri olumlu yönde diyebiliriz.
Tablo 4. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik İlgilerinin Cinsiyetlerine Göre
Karşılaştırılması
Cinsiyet
Kız
Erkek

N
41
39

Sıra Ortalaması
44.10
38.90

Sıra Toplamı
1595
1808

U
734

p
.323

Tablo 4’e göre ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ilgilerinin cinsiyete göre farklılık
göstermediği görülmektedir (p > .05). Buna göre kız ve erkek öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik
ilgilerinin aynı düzeyde olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumları ile İlgileri Arasındaki İlişki
Ölçümler
İlgi puanları
Tutum puanları

N
80
80

X2
1130.9

p
.049

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik ilgileri ile tutumlarının ilişkili
olduğu görülmüştür. (p < .05). Araştırma bulgularından, tutum testinden elde edilen puanlar ile ilgi
testinden elde edilen puanlar arasında ilişkinin anlamlı düzeyde olduğu söylenebilir.
4. Sonuç
Araştırmada ortaokul öğrencilerinin fene yönelik ilgi ve tutum düzeylerinin yüksek olduğu
görülmüştür. Literatürde bu çalışmaya benzer şekilde yapılan çalışmaların bu çalışmanın sonucuyla
paralel nitelikte olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda da öğrencilerin fene yönelik ilgi ve
tutumlarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (Altınok, 2004; Demirci, 2004; Yaman ve Öner,2006;
Yeşilyurt, Kurt ve Temur, 2005;). Öğrencilerin fene karşı ilgi ve tutumları, cinsiyet değişkenine göre
incelenmiş ancak cinsiyet bakımından anlamlı düzeyde farklılık bulgulanmamıştır. Öğrencilerin fene
yönelik ilgi ve tutumlarının olumlu yönde olması, cinsiyet değişkenine göre de farklılığın görülmemesi
öğrencilere verilen fen eğitiminin yenilikçi öğrenme yaklaşımları kapsamında işlendiğinin bulgusu
olabilir. Çünkü Korkmaz (2002) çalışmasında, öğretmenlerin öğrencilerin ilgisini artıracak şekilde
öğretim yaptıklarında öğrencilerin problem çözme, yaratıcı düşünme gibi becerilerinin de arttığını ifade
etmiştir.
4.1. Öneriler
Öğrencilerin bir derse yönelik ilgi ve tutumu arttığında öğrenciler o dersi daha iyi anlamakta, derse
karşı motivasyonları artmakta ve bu doğrultuda o dersteki başarıları da artmaktadır. Bu nedenle sınıf
ortamı, öğretim süreci öğrencide bu özellikleri destekleyecek nitelikte yapılmalıdır.
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Yeni yapılacak araştırmalarda, öğretmenlerin fen dersine yönelik ilgi ve tutumları araştırılarak
bunların öğrencilerinin derse yönelik ilgi ve tutumlarını hangi yönde etkilediği araştırılabilir. Eğitimöğretim kademesinin farklı düzeyindeki öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı tutumları ve ilgileri ve
bunlar arasındaki ilişki ele alınabilir. Ayrıca öğrencilerin fen dersine yönelik ilgi ve tutumlarını
artırmada hangi öğretim ve yöntemlerinin daha etkili olduğu da araştırılabilir. Ayrıca öğrencilerin fen
dersine yönelik ilgi ve tutumları farklı değişkenler (cinsiyet, yaş vb.) incelenebilir.
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ABSTRACT
The environment encompasses almost all life of human beings. Many human needs are shaped by the
environment and it acquires many vital functions that surround it and learns different information.
People learn many information in their living environment and they have many environmental
perceptions. The perception of the environment differs according to the needs, critical periods and
wishes of the individuals in their lives. As the age level changes, the level of perception also varies. In
this study, Word Attachment Test was applied to 104 Science Teacher candidates in order to
determine environmental perceptions. In the study; It is required to write 8 concepts and 1 summary
sentence in the "environment" key concept. The study was carried out by the state study design from
qualitative analysis methods. Especially tree, human, animal, nature and friend / neighbors are more
related to the environment among the connected concepts. In addition to these, while there are few
concepts of nature such as park, happiness, peace, chamomile, on the other hand, concepts related to
environmental problem such as water, air, soil pollution, acid rain are also included. It was
determined that the concepts of nature and family / friends were found in the environment diagrams.
It is observed that the teacher candidates are more likely to associate with the living space. The
findings of the research reveal that the education of the people involved in the scientific teachings
should accept the fact that there are a number of deficiencies in the perception of environmental
concept. The need for a new training strategy has been identified in terms of the development of
teacher candidates' competencies.
Key Words: Environmental Perception, Environmental Education, Science, Vocabulary Attachment,
Teacher Candidates

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE
ALGILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME ARACILIĞIYLA
BELİRLENMESİ
ÖZET
Çevre insanoğlunun hemen hemen tüm yaşamını içine almaktadır. İnsanoğlunun birçok ihtiyacı çevre
ile örüntülüdür ve yaşadığı çevreden birçok yaşamsal fonksiyon elde etmekte ve farklı bilgileri
öğrenmektedir. Bu çalışmada, çevre algılarını belirlemek amacıyla 104 Fen Bilgisi öğretmen adayına
Kelime İlişkilendirme Testi uygulanmıştır. Çalışmada ; “Çevre” anahtar kavram odağında 8 kavram ve
1 özet cümle yazmaları istenmiştir. Çalışma nitel analiz yöntemlerinden durum çalışması deseniyle
gerçekleştirilmiştir. Bağdaştırılan kavramlar arasında özellikle ağaç, insan, hayvan, doğa ve
arkadaş/komşu kelimeleri çevre ile daha fazla ilişkilendirilmiştir. Bunların yanı sıra az sayıda park,
mutluluk, huzur, papatya gibi doğa içerikli kavramlar yer alırken, diğer yandan su, hava, toprak
kirliliği, asit yağmurları gibi çevre sorunu odaklı kavramlara da yer verilmiştir. Çevre şemaları
içerisinde doğa ve aile/arkadaş kavramlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının
kurdukları cümlelerden çevrenin daha çok yaşam alanı ile bağdaştırıldığı gözlemlenmektedir.
Araştırma bulguları bilimsel öğretilerinde yer alan kişi donanımına yönelik eğitimin çevresel kavram
algısı oluşturma noktasında bir takım eksikliklerin olduğu gerçeğini kabullenip mücadele etmemiz
gerektiğini ortaya koyar. Öğretmen adaylarının yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından yeni bir eğitim
stratejisi ihtiyacı saptanmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Çevre Algısı, Çevre Eğitimi, Fen Bilimleri, Kelime İlişkilendirme, Öğretmen
Adayları
1. Giriş
Ekolojik problemler günümüzün ve geleceğin en büyük problemlerindendir. Ekolojik sorunların
farkındalığı, tutum ve algı boyutu sorunlarla mücadele boyutunu geliştirecektir. Problemlerin her
geçen gün artması, eğitim boyutunun kalitesi ve yeterliği konusunda çeşitli endişeler
uyandırmaktadır. Barraza (1999), öğrencilerin çevresel algı boyutunu incelemiştir.
7-9 yaşları
arasında 741 öğrenci ile çalışmış veri toplama aracı olarak resim çizmelerini istemiştir. Çizimlerin
%43’ü çiçek, ağaç, güneş, su ve hayvan figürlerini insan figürleriyle bağlaşımını içermektedir. %36,7’si
en az bir problem boyutunu içermektedir. Resimlerdeki başlıca problemler; kirlilik, nükleer atıklar,
çöp, şiddet, savaş, ormanların tahrip ve yok edilmesi, türlerin yok olması, küresel ısınma doğal
felaketlerdir. Çizimlerin %12’si ise hava alanı, fabrika, park, market, çiftlik gibi çevremizde sık
rastladığımız özel alanları içermektedir. Öğrenciler ; kırsal alanları (%29,6), kentsel alanları (%18,6)
resmetmeye tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Bazıları ise (%12,6) kırsal ve kentsel alanları
sentezlemişlerdir.
Özsoy (2012), 429 ortaokul öğrencisinin çevre algıları üzerine olan çalışmasında veri toplama aracı
olarak çizimler kullanmıştır. Verilere göre çizimlerde genellikle insan, bitki, hayvanlara; ev, fabrika gibi
yapılara ve dağ, göl, güneş gibi doğal ögelere yer verdikleri gözlenmiştir. %35,4 kirli bir çevre çiziminin
yanı sıra %59,2’lik kısım temiz bir çevre resmetmiştir.Çevresel sorunlardan hava, su, toprak ve çarpık
kentleşmeye rastlanmaktadır.
İlgili tüm çalışmaları özetlersek ; çevrenin canlı ve cansız faktörlerden oluştuğu, çevrenin doğal
olgulardan meydana geldiği, insanın çevre kavramının merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Bunun
yanı sıra çevre ile çevre kirliliğinin öğrenciler tarafından birlikte kullanıldığını da söyleyebiliriz.
Bulgular doğrultusunda öğrencilerin genel itibariyle çevre problemleri konusuna daha az değindikleri,
yeterli bilince sahip olmadıkları anlaşılmıştır.
Alanyazındaki çalışmalar ışığında öğretmenlerinde öğrenciler gibi yeterli bilgi birikimine ve bilince
sahip olmadığı gözlemlenmiştir . Bu çalışmalardan bir tanesini fizik, kimya, biyoloji öğretmen adayları
(Demircioğlu G. , Demircioğlu H. ve Yadigaroğlu, 2015) , diğerini Öğretmen Adaylarının Çevre
Sorunlarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının İncelenmesi (Uyanık, 2017) oluşturmaktadır.
Toplumun algısı ve tutumunu değiştirebilecek , mücadele duygusunu uyandırabilecek yegane unsur
öğretmenlerimizdir. Öğretmen adaylarımızın yetişme düzeyi çevresel problemlerin tespit edilmesinde ve
giderilmesinde, doğaya karşı olumlu tutum, duyarlılık ve farkındalığın gelişmesinde önemli rol oynar.
Bundan dolayı çevreye yönelik tutum, farkındalık, endişe duyma, yetkinlik kazanma gibi beceriler
kazandırılmalıdır (Özsoy, 2012). Alanyazın taramasında fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye
yönelik algı çalışmasının sınırlı olduğu saptanmıştır. Bu sebeple ; fen bilgisi öğretmen adaylarının
çevre algısının eğitimle ne düzeyde gelişim gösterdiği üzerinde bir çalışma gerçekleştirdim.
Çevresel algı çalışmalarında daha çok çizim ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme
testini tercih sebebim ise öğrencilerin çevre şemalarına erişmek ve şemaların eğitim düzeyindeki
artışla ne yönde değişim gösterdiğini belirlemektir.Testin uygulanışında öğrenci çevre anahtar
kavramıyla ilgili çağrıştırdığı ve bağdaştırdığı kelimeleri yazar. Anahtar kavrama verdikleri cevaplar bu
doğrultuda algılarını ortaya koyar. Cevapların sırası kelimeler arasındaki anlamsal yakınlığın
boyutlarını vermektedir. Son aşamadaki cümle boyutu ise anahtar kavrama ilişkin genel tanımını
göstermektedir.
2. Yöntem
Araştırma nitel analiz yöntemlerinden durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir.
Durum
çalışması deseni, bir ya da birkaç durumları kendi sınırları çerçevesinde derinlemesine analiz
edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Tek durum ve analiz kullanıldığından bütüncül tek durum
deseni denilmektedir (Yin, 1994)
2.1. Çalışma Grubu
Çalışmada amaçlı örnekleme çalışmalarından maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır.
Çalışmaya Çanakkale On Sekiz Mart Üniversite’si Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi
Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 129 öğretmen adayı katılmış, 25 tanesinin kağıdı geçersiz
sayılmıştır. Adaylardan sadece 4. Sınıfta öğrenim görenler çevre eğitimi dersi almıştır. Gerekli eğitimin
verilmiş olması çevresel algıyı etkileyeceğinden çalışma grubu, bu dersi almış 4. sınıflar ile dersi
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almamış 2. Ve 3. sınıflar olarak seçilmiştir. 21 öğretmen adayı 2. sınıf, 47 öğretmen adayı 3. sınıf, 36
öğretmen adayı ise 4. sınıfta öğrenim görmektedir.
2.2. Veri Toplama Aracı
Çalışma Çevre anahtar kavramı odağında Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) ile gerçekleştirilmiştir.
Çevresel algı şemalarının belirlenebilmesi için anahtar kelime ile ilgili 8 adet kavram ve 1 adet cümle
oluşturmaları istenmiştir. KİT’in sayfa düzeni aşağıdaki gibidir :
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre : …………………………………..

:
:
:
:
:
:
:

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Çevre ile ilgili bir cümle : …………………………………………………………………
Alanyazında oluşturulan her kavram için verilen sürenin 30 sn olduğu saptanmıştır (Bahar,
Johnstone ve Sutcliffe, 1999; Nakiboğlu, 2008; Timur, 2012). Bu uygulamada da kelimeler için 30 sn
cümle için 1 dk toplamda bir KİT için 5 dk süre tanınmıştır.
Alanyazında oluşturulan her kavram için verilen sürenin 30 sn olduğu saptanmıştır (Bahar,
Johnstone ve Sutcliffe, 1999; Nakiboğlu, 2008; Timur, 2012). Bu uygulamada da kelimeler için 30 sn
cümle için 1 dk toplamda bir KİT için 5 dk süre tanınmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Çalışma analiz edilirken çevre anahtar kavramına verdikleri yanıtlar sınıflara ve tekrar sayısına göre
incelenmiştir. 0-5 arası tekrar edilen kelimeler kullanılmamış genel çerçeve çizilmiştir. Cümle
analizinde ise tüm grubun cevapları dikkate alınarak özetleyen örnekler seçilmiştir.
3. Bulgular
Çalışmadan elde edilen veriler tekrar boyutuna göre şu şekildedir ;
2. sınıf
Güzellik : 5
Hayvan : 8
İnsan
:7
Ağaç
: 15
Yeşillik : 5
Doğa
: 11
Çöp
:5
Deniz
:5

3. sınıf
Yeşil
:8
Hayvan
: 19
İnsan
: 23
Ağaç
: 33
Yeşillik : 5
Doğa
: 21
Çöp
: 12
Deniz
:9
Bitki
:8
Canlı
:6
Orman
:9
Aile
:5
Temizlik : 6
Kirlilik
: 10
Toprak
:5

4. Sınıf
Yaşam
:9
Hayvan : 16
İnsan
: 19
Ağaç
: 15
Arkadaş : 5
Doğa
: 21
Deniz
:6
Bitki
: 11
Canlı
:6
Orman : 7
Aile
:5

Verilen kavramları bir araya getirirsek aşağıdaki kavram haritasına ulaşabiliriz :
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Kurulan Cümleler
Adayların verdikleri yanıtlarda kurulan cümlelerin etrafımızda gözle görülen her şeyle bağlantısının
kurulduğu gözlemlenmiştir.

2. sınıflar için örnek cümleler ;
Doğa insansız yaşayabilir fakat insan doğasız yaşayamaz.
Bireyin toplu bir şekilde yaşamını sürdüğü yemyeşil yaşam alanı.
Çevre yaşanabilir ortamdır.
Çevremizi temiz tutalım.
Gözle görebildiğimiz her şeydir.

3. sınıflar için örnek cümleler ;
Çevre, insan ve etrafındaki diğer tüm ögeleri kapsayan bir kavramdır.
Çevre, içerisinde canlı ve cansız varlıkları barındıran ortamdır.
Çevre, yaşadığımız ortam ve bu ortamda tanıdığımız kişilerden oluşur.
Etrafımızda bulunan her şey çevre olarak sayılır.
İnsanların yaşamını sürdürebilmesi için her şeye sahip yaşam alanıdır.

4. sınıflar için örnek cümleler ;
Yaşanabilir bir çevre için çevremizi temiz tutmalıyız.
Canlı ve cansız varlıkların bir bütün içerisinde yaşadığı ortam.
Hava, su, toprak kirliliğine canlılar için son vermeliyiz.
Çevremizi gelecek nesillerimize de bırakalım.
Çevremizi temiz tutalım, çevremizi kirletmeyelim.
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4. Sonuç
Öğretmen adaylarının çevre anahtar kavramına verdikleri yanıtlarda çevre şemasının doğa ve yakın
etkileşim alanıyla iç içe olduğu saptanmıştır. Kelime ve cümlelerde yer yer doğa olgularına
rastlanmıştır. Sınıf düzeyi artmasına rağmen bilinç düzeyleri hemen hemen aynı olmasına karşın çevre
eğitimi dersi almış 4. sınıfların çevre kirliliği boyutuna daha yatkın olduğunu görüyoruz. Fen bilgisi
öğretmen adaylarının yetkinliğinin az olması gelecek nesillerin de yetkinliğinin farklı olmayacağının
göstergesidir. Anahtar kavramlarda aile, arkadaş ve cansız ögelerden papatya, böcek gibi kavramların
olması bireylerin çevre şemasının başka şemalarla iç içe olduğunu gösterir.
Kurulan cümlelerde genelde çevre anahtar kavramının ‘yaşam alanı’ olarak bağdaştırılması kavram
eksikliği ya da yanılgısı ihtimalini düşündürüyor. Bunun dışında 4. sınıflarda ozon tabakası, küresel
ısınma, asit yağmurları, montessori, su, deniz, hava, toprak kirliliği konularına değinilmiş olması çevre
eğitiminin etkisinin olduğu fakat beklenenden az olduğunu ortaya koyar.
Günümüz bilimsel öğretilerinde yer alan kişi donanımına yönelik eğitimin çevresel kavram algısı
oluşturma noktasında bir takım eksikliklerin olduğu gerçeğini kabullenip mücadele etmemiz
gerektiğini bir kez daha görmekteyiz. Çevreyle ilgili kavram ve durumların, çevre bilimi verileri
çerçevesinde öğretim verilerinin yeniden düzenlenip iyileştirilmesi gerekmektedir (Yücel, Özkan, 2014).
Yapılan çalışmaların fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre algısı boyutunda yetersiz olduğu
kanaatindeyim. Öğretmenlerin bilinç, tutum ve algı boyutlardaki gelişimde temel faktör olduğu
unutulmamalı ve yapılan çalışmaların bu doğrultuda arttırılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmasına ihtiyaç vardır. Yapılan çalışmalarda, çevre eğitiminde aile ve toplumunda etkisinin olduğu
gözlemlenmiştir.
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THE OPINIONS OF MASTER DEGREE STUDENTS IN SCIENCE
TEACHING ABOUT STEM EDUCATION: FOCAL GROUP
MEETING
Betül Timur
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, betultmr@gmail.com
Nagihan İMER ÇETİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, nagihanimer@gmail.com
ABSTRACT
As the world changes and renews the education system changes and renews accordingly. In today's
educational system, STEM education has been the most talked about name. STEM education is
gaining momentum not only in MoNE but also in the training of teacher candidates in the HEC
system. In this study, the opinions of graduate students about STEM education were taken. Seven
science teachers at a state university affiliated to the higher education institution in the Marmara
Region were held with master students. 9 semi-structured questions were asked to graduate students,
and a focus group discussion was held. This interview was recorded with a recorder and took 57
minutes in total. As a result of the study, science teacher education graduate students stated that
STEM education is not known and used properly by most teachers and that necessary training about
STEM education should be given. In addition, graduate students point out that each of these
branches, where branches of STEM education do not have a hierarchy, is a different task, and that
STEM education should be taught internally. We can say that graduate students are willing to apply
STEM education by themselves.
Key Words: STEM, Focus Group Interview, University, Graduate Student

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİLERİNİN STEM EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ:
ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ
ÖZET
Her geçen gün değişen ve yenilenen dünya ile beraber buna bağlı olarak eğitim sistemi de değişip
yenilenmektedir. Günümüzde ki eğitim sisteminde ise adından en çok söz ettiren STEM eğitimi
olmuştur. STEM eğitimi sadece MEB’ de değil aynı zamanda YÖK sisteminde öğretmen adaylarının
yetiştirilmesinde de hız kazanmaktadır. Bu çalışmada yüksek lisans öğrencilerinim STEM eğitimi
hakkındaki görüşleri alınmıştır. Marmara Bölgesi’ nde buluna yükseköğretim kurumuna bağlı bir
devlet üniversitesinde 7 tane fen bilgisi öğretmenliği yüksek lisans öğrencileri ile yapılmıştır. Yüksek
lisans öğrencilerine 9 tane yarı yapılandırılmış soru sorulmuş olup, odak grup görüşmesi yapılmıştır.
Yapılan bu görüşme ses kayıt cihazı ile kayda alınmış olup, toplamda 57 dakika sürmüştür. Çalışma
sonucunda fen bilgisi öğretmenliği yüksek lisans öğrencileri STEM eğitiminin çoğu öğretmen
tarafından bilinmediği ve uygun şekilde kullanılmadığını belirtmiş olup, STEM eğitimi ile ilgili gerekli
eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri STEM eğitiminin
dallarının birbiri ile bir hiyerarşi içermediği bu dalların her birinin farklı görevi olduğunu belirtmişler
ve de STEM eğitimini yaşamla iç içe öğretilmesini ifade etmişlerdir. Yüksek lisans öğrencilerinin STEM
eğitiminin kendileri tarafından uygulamaya istekli olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler:STEM, Odak Grup Görüşmesi, Üniversite, Yüksek Lisans Öğrencisi

1. Giriş
Eskiden günümüze kadar süregelen birçok değişmeler, yenilikler, fikir ve akımlar meydana gelmiştir.
Bu değişen ve gelişen fikir, akımlar ile insanlarda var olan bilgi seviyesi ve birikimi de değişme
göstermiştir. Süregelen bu değişimler bireylerin her alanına yansımıştır. Sosyal, psikolojik, kültürel ve
eğitim vb. gibi birçok alanda kendini göstermiştir. Eğitim alanına yön çevirdiğimizde ise, günümüzde
artan bilgi ile eğitim sistemi içerisinde farklılıklar yenilikler göstermiştir.
Bununla beraberde değişen müfredatla beraber eğitim sisteminde de her geçen yıl faklı bakış açıları
farklı sistem yapıları ortaya çıkmıştır. 2005 yılında ortaya çıkan yapılandırmacı yaklaşım, 2013 yılında
araştırma-sorgulama yaklaşımı ile değişkenlik göstermiştir. Son yıllarda ilk olarak 2012 yılında
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Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişen son zamanlarda adı çokça duyulan STEM(FeTeem) eğitimidir.
STEM eğitimi birçok disiplini bir arada bulunduran ve bu disiplinlerin birbiri ile iç içe ve birbirinden
bağımsız olmaması dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca bireyleri yaşam boyu hayat boyu sorgulayan,
araştıran, bilgiyi yaşamında kullanabilen hale getirilmeye çalışılmıştır. STEM sadece fen ve teknoloji ile
ilgili değil mühendislik, matematiğin de kullanıldığı ve sadece deneyler, etkinliklerden ibaret olmadığı
da gündeme gelmiştir.
STEM ‘ de yer alan disiplinler sadece içinde bulunan konular olmamakla birlikte iş dünyasında, ticaret
alanında, eğitim, kültürel alanda yaşam boyu insanların kullanabilir bilgi halinde işine yarayacaktır.
Toplum içinde bireylerin kullanılabilir bilgiler sayesinde ileri ki yaşamlarında da etkili olacaktır. Küçük
yaşlardan itibaren STEM eğitimi ile öğrenciler kendilerine aktarılan bilgileri uygulayabilir hale gelecek
ve gelecek yaşamlarında da kullanacaklardır. Önemli olan küçük yaşlarda bireylerin kritik
dönemlerinde bilgileri verebilmektir. Fen bilimleri dersinde bilgi yelpazesi oldukça geniş ölçüdedir ve
bilgilerin neredeyse hepsi gündelik yaşamda kullanılabilir olmasıdır. Öğrencileri bu anlamda fen okur
yazarı yapabilmek önemlidir.(Gökbayrak ve Karışan,2017)
STEM eğitimi ile değişen ve gelişen metotlar ile öğrencilerin psiko motor, duyuşsal ve bilimsel süreç
becerilerine de aynı zamanda etki etmektedir. STEM eğitimi ile beraber bu gelişim süreçleri daha fazla
aktif ve dinamik hale geçecektir.
Fen bilimlerinde yapılan birçok çalışmada farklı yöntemler kullanılmıştır. Bunlardan birisi de nitel veri
yöntemlerinden olan odak grup görüşmesidir. Odak grup görüşmesi, yapılan çalışmanın konusuna
göre hedef alınan grubun toplu ortamda fikir ve düşüncelerini beyan etmesi ile gerçekleştirilir. Nitel
olan bu yöntem hedef grupla bilgi paylaşımı ile çoklu ortamda çoklu bilgi alışverişi sağlanmaktadır.
Böylelikle farklı fikir ve düşünceler ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar çoklu ortamda deneyimlerini,
tecrübelerini ortamda aktarmaktadırlar. Katılımcılar araştırılan konuya göre bakış açılarını, kendi
fikirlerini ortaya koyarak tartışılıp, sorulan soruların cevapları alınmaktadır (Yılmaz ve Oğuz,2011).
2. Yöntem
Bu çalışma nicel araştırma deseninde olup tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır.
(Karasar, 2009). Literatürde tarama yöntemi bireylerin bir konu, olay yada olgu hakkında tutum,
beceri, ilgi gibi duygu ve davranışlarının saptanmasında kullanılan bir araştırma metodu olarak
tanımlanmaktadır (Büyüköztürk ve diğ., 2009). Diğer bir ifadeyle tarama çalışmaları mevcut bir
durumun resmedilerek tanımlanması, tasvir edilmesi şeklinde açıklanabilir (Fraenkel ve Wallen,
2006). Tarama yönteminde daha çok anketler kullanılır ve nicel veriler toplanır. Bu çalışmada da
geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacılar tarafından yapılmış ölçekler kullanılarak oratokul
öğrencilerinin fen bilimleri dersine karşı ilgi ve tutumları saptanmış ve toplanan nicel veriler istatiksel
olarak çözümlenmiştir.
2.1. Çalışma Grubu
Çalışma grubu olarak, Marmara bölgesinde bulunan bir yükseköğretim kurumuna bağlı üniversitenin
fen bilgisi öğretmenliği yüksek lisans programına bağlı 7 yüksek lisans öğrencisi ile yapılmıştır.
“Tablo-1” Yüksek lisans öğrencilerinin özellikleri
Katılımcılar
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7

Lisans Mezuniyet Yılı/Görüşmeci meslek deneyim yılı
2016
2017
2017
2017
2017
2016
2016

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

2.2. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak, odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşmede fen bilgisi yüksek lisans
öğrencilerine 13 tane açık uçlu soru sorulmuş olup, görüşmede ses kaydı alınarak cevaplar alınmıştır.
Görüşme toplam süre olarak 57 dakika sürmüştür. Fen bilgisi yüksek lisans öğrencilerinin gerçek
isimleri kullanılmamış olup, belirli kod verilmiştir. Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7 ve bir Görüşmeci
eşliğinde yapılmış olup, tabloda yüksek lisans öğrencileri ve Görüşmeci özellikleri verilmiştir.
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Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmaya baktığımızda, ölçme değerlendirmenin iki önemli kavramı olan geçerlik ve güvenirlik bu iki
kavramı düzgün bir şekilde yapılabilmesi bu kavramları olumsuz anlamda etkileyen faktörleri en aza
indirmek için önlemler alınmıştır.( Eroğlu ve Bektaş,2016) Soruların doğru ve düzgün şekilde
anlaşılabilmesi ve cevap verilebilmesi için sorular hazırlandıktan sonra Görüşmeciin görüşüne
başvurulmuştur. Aynı zamanda katılımcılara odak grup görüşmesi esnasında sorular sorulduktan o
sorunun anlaşılıp anlaşılmamasını anlamak için farklı bakış açısı ile tekrar soru yöneltilmiş ve teyit
alınmıştır. Görüşme toplamda 57 dakika sürmüş olup elektronik ortamda kayıt alınmıştır. .( Eroğlu ve
Bektaş, 2016) Güvenirliği sağlamak için ise, kayıt cihazı ile kayda alınarak verilen cevaplarda hatalar
en aza indirilmeye çalışılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Bu çalışmada elde edilen veriler SPPS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Öncelikle verilerin
normal dağılım gösterip göstermediği test edilmiştir. Kruskal Wallis-H Testi’ne göre hem ilgi hem de
tutum ölçeği verilerinin normal dağılım göstermediği saptanmıştır. Bu nedenle analizlerde Mann
Whitney U testi kullanılmıştır.
3. Bulgular
Sorulan sorular ve yorumları aşağıda verilmiştir.
Soru-1 “STEM eğitimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sizce STEM ne demektir? Bir şekil bir resim
olarak neler çizersiniz?”
Görüşmeci Ö4’ ün çizimde yer verdiği besin zincirine istinaden neden stem’i besin zincirine benzettin?
“Ö1’ in çizimi”

Ö4 besin zinciri şeklinde çizdim fenin en başında olduğunu düşünüyorum hepsinin fenden türediğini
düşünüyorum. Hepsinin bağlantısı var bu şekilde çizdim. Alt yapı olarak fen oluşmalı ve dallara bu
şekilde ayrılır. Fen günlük hayatla ilişkili ondan dolayı feni başa aldım.
Görüşmeci Ö2’ ye ordun ne olduğunu sordu. Kalbi Stem’ mi benzettin? Fen içinde kastınız alan bilgisi
midir? Peki Stem sadece fen dersinde mi verilir.
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“Ö2’ nin çizimi”

fen teknoloji mühendislik stem’ i kalbe benzettim aort toplar damar atardamara benzettim kalp fen,
damarlar mühendislik, matematik ve teknoloji olarak düşündüm fen ağırlıklıdır. fen daha ağırlıklıdır.
“Ö3’ ün çizimi”

Ö3 sistemlere benzettim sindirim, boşaltım gibi sindirim sisteminin organları gibi hepsinin ayrı ayrı
görevleri bunların birleşimi stem’ e benzettim hepsinin farklı görevleri var aynı stem de ki gibi hiyerarşi
yok biri olmadığında çöker. Hepsinin ayrı ayrı görevleri vardır. Hepsi ayrı bir dal amaçları aynı ama
hepsi farklı farklı görevleri vardır.
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“Ö4’ ün çizimi”

Ö4 ekosisteme benzettim hepsi etkileşim içinde büyüyen sistem içinde termodinamik 0. Yasası gibi
birbirleri arasında etkileşim vardır. Sandalyenin ayakları biri olmazsa hepsi düşer. Fenin matematikle
matematiğin de fenle bağlantısı vardır.
Görüşmeci aralarında bir hiyerarşi var mıdır?
“Ö5’ in çizimi”

Ö5 beyne benzettim beynin lobları vardır. Loblar bölümlerden oluşur. Hepsini ayrı ayrı kısımlara
benzettim. Fen matematik mühendislik bir arada kullanılması ile çalışır hale gelir ayrılmaz.
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“Ö6’ nın çizimi”

Ö6 yeni nesil teknoloji robota benzettim bu yüzden stem de alanlardan oluşur. Hiyerarşi yoktur. Birisi
eksik olduğunda diğeri de eksik olacaktır. Robotun bir kolu, eli hepsi ayrı dala benzettim. Kolu eğitimi,
bacakları teknoloji, eli mühendisliğe benzettim.
“Ö7’ nin çizimi”

Ö7 uçağa benzettim uçak belli sisteme matematiğe göre benzettim mühendislik tasarımı ile oluşur.
Fen ise bilim desek daha doğru olur. Uçak bir buluş. Teknoloji ise uçağın sahip olduğu araçlar. Ben de
arkadaşımın dediği gibi. Bir masanın ayağı gibi biri olmasa olmaz. Uçağın matematik hesabı olmasa
düşer.
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Verilen cevaplara baktığımızda, her bir yüksek lisans öğrencisi farklı şekillerde çizimler yapmış ve
farklı cevaplar vermişlerdir. STEM eğitiminde bulunan dalların birbiri ile hiyerarşisi olmadığı her dalın
kendi içinde bir görevi olduğunu söylemişlerdir. STEM denildiği zamanda ilk olarak ve daha çok olarak
fenin, bilimin geldiğini verilen cevaplardan görebiliriz.
Soru-2 “ Üniversite hayatınız öncesinde (ilk ve orta okulda) STEM’i içine alan derslerden örnek
verebilir misiniz?
Görüşmeci stem bizim hayatımızda var mıydı? Yeni mi keşfedildi?
Görüşmeci Üniversite hayatınız boyunca neler yaptınız STEM ile ilgili tüm dersleri düşünerek
konuşursanız;
Ö5 makalede görmüştüm 2012 de ABD de bütçe ayırmış Türkiye de yenidir. Bazı çalımalar yapılmıştır.
Ürünleri ortaya çıkarmak adı altında oluşmuştur. Hayatımızda mevcuttu farkında değildik .Bilimin
doğası dersinde pipet ve yumurta ile kule yapmaya çalışmıştık. FeTeeM ve STEM aralarında
benzerlikler vardır.
Ö4 hep vardı ama adı yoktu. Diğer ülkelerde yapılıyordu bizim ülkede yeni orta okulda asetat
kağıtlarına çizip teknolojiyi kullanırdık deneyler yapardık. U düzeni şeklinde otururduk. Teknolojiyi
kullanarak sunumlardan ilerlerdik
Ö3 hem feni hem teknolojiyi kullanıyoruz lisede iken yapılan deneyler hem feni hem matematiği
veriyor. Ama stem olarak düşünmedik. Laboratuvar dersleri stem ağırlıklıdır. Bilgisayar programı
kullanarak fizik dersinde hem teknoloji hem de feni kullanıyorduk. Ama stem olarak düşünmüyorduk
Ö1 aslında stem hep vardı bir organizma gibi ama isim vermemiştik stem in içinde yaz bilim kampında
çalışmıştım. Orada yapılan deneyde yumurtayı belirli bir yükseklikten atıp kırmamaktı. Böylelikle ile
fen teknoloji ve mühendisliğin harmanlanarak olduğunu söyleyebiliriz.
Ö6 aslında hep vardı yıllardır vardı ama geçmiş yıllarda karton ve kağıtlarla çalışırdık artık robot ve
kodlarla çalışır oldu günümüz teknoloji böyle gelişti aslında vardı ama teknoloji gelişmesi ile birlikte
popüler oldu.
Ö3 benim öğrencilerim robot yarışmasında birinci oldular bunu içerisinde hepsi bulunuyordu
teknoloji, mühendislik ve feni kullanarak robot oluşturup kodlamayı yapıp robotta ona göre yaptılar.
Bizim zamanımızda çokta teknolojiyi kullanmıyorduk bir de öğretmen merkezli olduğu için kendileri
anlatıp geçiyorlardı. Şimdi daha çok öğrenci merkezli. Eğitim sisteminin değişmesi iler beraber
yapılandırmacı yaklaşım ortaya çıkmış ya da daha farklı sistem değişmesi ile beraber öğrenci merkezli
olmuştur.
Yukarıda sorulan soruya ve verilen cevaplara yorum olarak, yüksek lisans öğrencilerin daha önceki
eğitim yaşamları boyunca öğretmenleri tarafından bir şekilde deney ve etkinlikler ile kullandığı fakat
STEM adını duymadıkları için yıllar sonra eğitim yaşamına girdiği için yaptıkları deney, etkinleri STEM
eğitimi adı altında değerlendirmediklerini söyleyebiliriz. Ö6’ nın verdiği cevapta ise, gelişen çağ ile
birlikte robotik, kodlama, teknolojinin yaygınlaştığını dile getirmiştir. Genel anlamda verilen cevaplara
baktığımızda önceki eğitim yaşamları boyunca deney, etkinlik, tepegöz, fen laboratuvarındaki
etkinlikler ile bir şekilde STEM eğitimine aşina olduklarını söyleyebiliriz.
Soru-3 “ Yüksek lisans eğitiminiz süresince STEM ile ilgili neler yaptınız? Örnek verebilir misiniz?”
Ö4 ileri fizik dersinde yapıyoruz. Teknolojiyi kullanıyoruz feni kullanıyoruz
Görüşmeci, Sizce Stemin amacı nedir? Hangi becerileriniz gelişti?
Ö2 kalıcılığı arttırıyor beceriyi arttırıyor. Mesela kuleyi yapacak o yöne yönelmeyi ister. Dersi zevkli
hale getiriyor öğrenci becerilerini arttırıyor. Üniversite hayatına lisede katkıda sağlıyor yönelimi
sağlıyor
Ö3 öğrencilerin ilgi ve becerilerini artıyor.
Görüşmeci etkinlikleri yaparken neler hissettiniz?
Ö6 etkinlik ve deneyleri yaparken deneme- yanılma tekniğini kullanarak yapabildiklerime bakarız ve
eleştirel yaklaşımımızı geliştirmiş oluruz. Çıkarımlarda bulunuruz
Ö3 pratik zekayı geliştirir. İnce kaslarını geliştirebilir. Yaratıcılığı arttırır.
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Ö1 bence de arkadaşlarıma katılıyorum. Zihinsel bir aktivite olduğu için bsb yi kullanarak her alanda
kullanabilir yaşam kalitesini arttırır. fen okuryazarlığını artırır.
Ö7 pratik zeka başta gelir en pratik şekilde tartışma becerisi gelişebilir.
Ö5 her alana geliştirir. Tasarımları az bilgi ile değil daha fazla bilgi ve beceri ile yaratıcılık ile farklı
bakış açısı geliştirir.
Verilen cevaplara yorum getirdiğimizde, yüksek lisans eğitimi sırasında ileri fizik dersinde yapılan
sunumlar, deney ve etkinlikler örnek olarak verilmiştir. Bunu dışında ise diğer öğrencilerin verdiği
cevaplarda, yaratıcılık, zihinsel aktiviteler kullanarak fen okur yazarlığını geliştirebileceklerini
söylemişlerdir. Böylelikle öğrencilerin yaşamlarına etki ederek, ileriki yaşamlarında bu bilgileri
kullanabileceklerini dile getirmişlerdir.
Soru-4 “ Öğretmen olduğunuzda ya da çalışıyorsanız STEM ile ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz?”
Ö4 ben etüt merkezinde çalıştığım için biz test çözüyoruz ama yine de farklı sorular geliyor bu yüzden
video görsel tasarım yapmak isterdim ya da somutlaştırmayı isterdim. Mesela bir basit makineleri
göstermek için çıkrık, kaldıraç etkinlik deney yapmak isterdim
Ö3 ben deney araçlarını kullanıyorum elektroskop yaptık, elektrik devresi yaptık, teknolojik aletler
üretiyoruz. Konuya göre etkinlikler yaptırıyorum.
Ö5 öğrencilerimle belirli projeler yapmak isterim beslenme gibi, okul sütü gibi, dengeli beslenmek gibi
derslerimde besin etkinliğini yaptırmak isterim. Besin konusunda bunlarla ilgili bir şeyler
tasarlatabilirim öğrencilerin yaratıcılığını kullanabilirim
Ö6 günlük hayattaki problemleri öğrencilerin yazmalarını isterdim. Çözüm üretmek için, robotik
kodlama yöntemiyle kendi problemine çözüm bulmasını sağlardım. Örneğin, ışığın kendi kendini
açması gibi bunula ilgili bir kod oluşturup etkinlik tasarlatırdım.
Ö1 köy okulunda olmayı hayal ediyorum tek kaynağımız yaratıcılık doğayı kullanarak dersi işlemeyi
tercih ederdim, zaten doğa taklit edilerek mühendislik, matematik hepsini harmanlayarak ilerlerdim.
öğrencilerin yaratıcılığını geliştirip hayata hazırlamak farkındalık oluşturmayı isterdim.
Ö2 bir videoyu izlemiştim kağıt makas cetvel verirdim öğrencilere gruplara ayırarak, birer köprü
yapılmasını isterdim en çok yükü taşıyan köprü hangisi olacaktır Şeklinde ders daha eğlenceli hale
gelebilir.
Ö7 öğretmen olduğumda öğrencilerime teknolojik çalışma yaptırmak isterdim. Onun öncesinde
eğitimini vermem gerekli bir dron tasarlamalarını isterdim araç gereçler hakkında bilgi verirdim ve ona
göre programlama yapardım pratik düşünmelerini sağlardım.
Yüksek lisans öğrencilerinin genel anlamda verdiği cevaplarda ise, feni etkin bir şekilde teknoloji,
matematik, mühendislik ile iç içe kullanacaklarını ayrıca fenin ve bilimin ana kaynağı olarak ifade
ettikleri doğayı fen derslerinde etkin bir şekilde kullanacaklarını ifade etmişlerdir.Ayrıca öğrencileri
düşündürücü, sorgulayıcı etkinlikler ile STEM eğitimine katkı sağlayacaklarını ifade etmişlerdir. Bunu
yanı sıra teknolojiyi kullanarak tasarım, robotik ve kodlama ile öğrencilerin bilgilerini kalıcı hale
getirebileceklerini ifade etmişlerdir.
Soru- 4 “ Bir okul ya da üniversite hayal etseniz STEM eğitimini bu ortamlarda nasıl hayal edersiniz ve
neler çizebilirsiniz?”
Ö1 ideal olması gereken şekilde teknolojiyi minimum düzeyde tutup kendimiz sorunları çözmemizi
isterdim öğrendiğimiz bilgilere dayandırarak yapmayı isterdim.
Ö5 FeTeeM yaratıcılığı öm plana çıkararak yapılabilir belirli bir materyale bağlı kalınmamalı ve olamaz
Ö6 büyük bahçeli okul ama içi teknolojik sistemlerle dolu sınıfların olası gerekir robotik, kodlama
olmalı, ama dışarıda da gerçek bir hayat olmalıdır.
Ö4 sınıfın zemin katta olup direk bahçeye çıkılabilir ortam olmadır. Teknolojik aletler soyut
düşünceleri somuta çevrilebilecek sınıflar olmasını isterdim.
Ö3 öğrencilerin kendilerini rahat edebileceği ortamlar olmalıdır puflarda oturmalıdır öğrenciler
etkileşimi bu şekilde sağlamalıdır. Fen sınıfının çiçeklerle dolu bir sınıf olmalıdır. Doğayla iç içe
olmalıdır hem içerinin hem dışarının teknolojik araç gereçler olmamalıdır. Kendilerinin merak ettikleri
bir şeyi kendileri araştırıp yapabilmelerini isterim. İnternetten hazır şekilde almadan yapmalarını
isterdim.
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Ö7 aslında arkadaşlarımız birçok şey söyledi benim düşüncem öğrencilere özgü ortamlar sağlamaktır.
Öğrencilere sınav stresi yüklenerek ilk olarak öğrencilere rahat bir ortam sağlanmalıdır. STEM
içerikleri okullarda sağlanmalıdır. Araç ve gereçler sağlanmalıdır. Her şey dozunda olmalıdır. STEM ile
ilgili iyileştirmeler var mühendislik alanda uygulamalar bulunuyor.
Soru-5 “ Sizce öğretmenler STEM eğitimini yapabiliyorlar mı?”
Ö7 hayır sağlamıyorlar. Çünkü yetişmemiz gereken müfredat var bu yüzden uygulama zamanı
olmuyor
Ö6 İlk olarak STEM e dair kendileri eğitim almaktadırlar. Bundan dolayı yapamıyorlar. Bir adım
atlanması gerekir. Yapılan her deney STEM ile ilgili değil. Çocuğun yaratıcılığının sağlanması gerekir.
Ö2 kullanmıyorlar not üzerinden öğrenciler dersi işliyorlardır. Etkinlik yoktu, test sorusu verilip
çözülüyordu. STEM de öğrencilerin önüne malzemeler konulup yapılması gerekir öğretmenlere hizmet
içi eğitim verilmesi gerekir.
Ö4 gittiğim okullarda laboratuvar dahi yoktu. Öğretmen derse giriyordu tahtada anlatıyordu
öğrencilerin test çözülmesi sağlanıyordu. Ablam doğuda ki bir okulda sınıf öğretmeni ve orada ki
imkanlar çok düşük böyle olmasına rağmen öğrencilerin yaratıcılıklarını görseller sunarak öğrencilerin
bilgilerinin kalıcılığını arttırıyor.
Ö5 bilinçsiz öğretmen ve materyalsiz ortamlar bu yüzden dolayı fazla üzerinde durulmuyor eğitimin
tam anlamıyla verilmemesiyle STEM sağlanmıyor. Öğretmenin tam donanımlı olması gerekir. İlk olarak
üniversitelerde öğretmen adaylarının yetiştirilmesi gerekir.
Ö1 bence öğretmenler STEM yaptıklarını sanıyorlar. Aslında geleneksel yol izleyip sadece öğrencilere
soru sorarak bunu STEM ile karıştırıyorlar. Staj da araç gereçlerle işleyip öğrencilerin öğrenmelerini
kolaylaştırmalarını sağlanabilir.
Beşinci soruda verilen cevaplarda ise, STEM eğitiminin öğretmenler tarafından bir nebzede olsa
uygulanmaya çalışıldığı fakat eksik yanlarının olduğunu söylemektedirler. Bunun yanı sıra hizmet içi
eğitimlerin öğretmenlere verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca okullardaki ortamlarda STEM
eğitiminin uygulanabilmesi için yeterli araç gereçlerin olmadığını da söyleyebiliriz. Tam olarak STEM
eğitimin öğretmenlere öğretilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Soru- 6 “STEM eğitimi sizce hangi derslerde yapılabilir?”
Ö7 bütün derslerde yapılabilir.
Ö6 tüm derslerde yapılabilir.
Ö3 Tüm derslerde yapılamaz.
Ö1 Tarih dersi içinde fen ile ilgili mesela bir savaş anlatılırken savaşın içinde bir mancınık deneyi
yapılabilir.
Ö5 Bilim tüm derslerden bağımsız değildir. Fen dersinde ağırlıklı kullanılabilir. Sözel derslerde de
kullanılabilir ama yine de istenildiğinde her derste kullanılabilir.
Ö4 her derste kullanılabilir.
Ö2 her deste kullanılabilir ama konudan konuya göre değişebilir.
Altıncı soruda ise STEM eğitiminin hemen hemen tüm derslerde yapılabileceği ve derslerin birbirinden
bağımsız olmadığı bir dersin içinde farklı bir dersin öğretilmesinde kullanılabileceğini söylemişlerdir.
Soru-7 “Okul ya da üniversitelerde STEM eğitiminin uygulanabilir hale getirebilmek için neler
yapılabilir?”
Ö4 STEM’ in öğrenilmesi gerekir.
Ö2 öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir. Öğretmenlere nasıl kullanacağı hakkında bilgi
verilmelidir.
Ö6 üniversiteler de ders konulmalıdır. Ve ayrıca STEM şenliği yapılabilir. Devlet tarafından hizmet içi
eğitimler verilmelidir.
Ö3 Öğretmenin nasıl neyi kullanacağını bilmesi gereklidir.
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Bu sorunu cevabında ise, STEM’ in öğrenilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca hizmet içi eğitimler
ile tam olarak nasıl uygulanabileceğini anlaşılır hale gelebileceğini ifade etmişlerdir.
Soru-8 “STEM eğitimi sizce Türkiye’ de uygulanabilir mi?”
Ö5 ülkemizde STEM uygulamaları uygulanmaktadır. Aslında kullanıyorduk ama STEM’ in ne manada
olduğunu bilmiyorduk. Yapılan çalışmalar ile bunlar öğrenciler üzerinde uygulanarak sonuçlarına
bakılmalıdır.
Ö1 uygulanabilir fakat uzun vadede olacaktır. Neslin değişmesi gerekir, yeni öğretmenlerin hizmet içi
eğitim verilmesi gerekir. Ama Türkiye’ de uygulanabileceğini düşünmüyorum.
Ö6 gerekli koşu ve ortamlar sağlandığı takdirde uygulanabilir. Eksikler giderildiği takdirde olabilir.
Ö4 uygulayabilir yeni nesil daha yaratıcı olduğu için uygulanabilir.
STEM eğitiminin Türkiye’ de uygulanabilir olacağına belirtmişlerdir. Fakat tam anlamıyla
uygulanabilir olabilmesi için uzun bir zamanın gerekli olacağına dikkat çekmişlerdir. Eksiklerin
giderildiği taktirde ülkemizde STEM eğitiminin uygulanabilir olduğu yeni neslin yaratıcılığının daha
yüksek düzeyde olduğunu böylelikle uygulanmasının daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.
Soru-9 “STEM eğitimi ile ilgili önerileriniz nelerdir?”
Ö3 STEM’ i kullanmayan öğretmenlere yaptırım uygulanmalıdır.
Ö5 Devletin kamu spotu ile topluma entegre etmelidir. İnternet, televizyon ve sosyal medya ile teşvik
edilmelidir. Böylelikle STEM daha fazla sağlanır.
Ö4 Şenlikler iler ya da farklı etkinlikler ile sağlanabilir.
Ö6 Bu eğitim ailelere de anlatılması gerekir. Okul öncesi dönemden itibaren başlanması gerekir.
Ö2 Hizmet içi eğitimler zorunlu hale getirilmelidir.
STEM eğitimi ile ilgili öneriler ise, hizmet içi eğitimin zorunlu olması gerektiği, STEM eğitimiyle ilgili
deney, etkinlik ve çalışmaların yapılmasının zorunlu olması gerektiği önerilere sunmuşlardır. STEM
eğitimini yaygınlaştırmak için gerekli kamu spotlarının oluşturarak desteklenmesinin gerektiğini, bu
eğitimin sadece öğrencilere değil aynı zamanda öğrencilerin çevrelerindeki insanlara da anlatılması
gerektiğini ifade etmişlerdir.
4. Sonuç
Yüksek lisans öğrencileri ile yapılan bu çalışma da STEM eğitimi ile ilgili verdikleri cevaplarda, STEM’
in dallarının birbirinden bağımsız olduğu, STEM denildiği zaman özellikle fen eğitiminin akla geldiği
diğer dallarında birbirinden bağımsız aralarında belli bir hiyerarşinin olmadığı bu dalların hepsinin
faklı görevleri olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca STEM’ i son dönemlerde kodlama, robotik ile
bağdaştırdıklarını söyleyebiliriz. Özellikle bir tasarım için bir ürün yapabilmek için STEM eğitimi adı
altında bulunan tüm dalları kullanarak birbiri ile harmanlayarak uygulayabileceklerini verilen
cevaplarda görebiliriz.
STEM eğitiminin ülkemize girdiği son yıllardan itibaren popülerlik kazandığı uygulanmaya,
sürdürülmeye çalışıldığı gözler önündedir. Fakat yüksek lisans öğrencilerinin de verdiği cevaplarda
STEM eğitimi ne kadar ne derece uygulana biliniyor ya da STEM eğitimi tam olarak biliniyor mu?
Sorusu gündeme gelmiştir. Verilen cevaplarda bu eğitimin tam olarak bilinmediği, eksik bilindiği ve
bundan dolayı da uygulamasının doğru şekilde uygulanamadığını söyleyebiliriz.
STEM eğitiminin yapılacağı okul ya da üniversitelerin teknolojik araç gereçlerle olması gerektiğini
ayrıca doğa ile iç içe olunması gerektiğini belirtmişlerdir. STEM eğitiminin yapılabilmesi için gerekli
düzenlemelerin var olması gerekmektedir. Ayrıca bu düzenlemeler yapılırken gerçek yaşamdan
kopmadan bağımsız olmadan yapılması gerekmektedir. Öğrenciler STEM eğitimini yaşamla iç içe
öğrenerek ilerlemelidirler.
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Özet
Kültür bir toplumun tarih boyunca oluşturduğu, şekillendirdiği; gelenek, görenek, örf ve adetlerin
tümüdür. Sadece kendi çevresiyle sınırlı kalmayıp etrafındaki topluluklarla da etkileşim içinde olduğu
bir süreçtir. Tarih boyunca insanlar yaşadıkları topraklardan belli sebeplerden dolayı göç etmek
zorunda kalmışlardır. Kimileri yurt edinme anlayışıyla kimileri dinî inançlarından dolayı kimileri ise
zorunlu olarak topraklarından göç etmişlerdir. Günümüzde bunun en çarpıcı örneğini Türkiye’ye göç
eden Suriyeli mülteciler oluşturur. Ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler arasında belli bir süre sonra
dil sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için Türkçenin öğretiminde farklı yollar
denenmesi gerçeği gündeme gelmiştir. Bu noktada da ortak kültür ve benzeşim unsurları ortaya
çıkmıştır. Ortak kültür adı altında tarih, çevre, giyim-kuşam, yemek vb. birçok alt unsura değinilebilir.
Bu çalışmada ise Türk-Arap yemek kültürü benzeşimi konu alınmıştır. Araştırmada tarama yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada benzeşme ögesi olarak yemek çeşitliliğinin, adabının, yemek yeme zamanının
Türkçe öğretiminde nasıl uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda ortak yemek
kültürünün Suriyeli öğreniciler üzerinde sık sık tekrar yapma yoluyla dil öğretimini kolaylaştırıcı etkisi
olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel benzeşme, yemek kültürü, Türkçe öğretimi, Suriyeli mülteciler

1. GİRİŞ
Tarih boyunca meydana gelen bireysel ya da kitlesel göçler, dünyanın bugünkü nüfus dağılımını,
toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yapılarını ve gelişimlerini şekillendirmiştir. İnsanlar
tarih boyunca olumsuz doğa koşullarından kurtulmak, baskılardan kaçmak, daha güvenli ortamlarda
yaşamak, sosyal ortamlar yaratmak ve yaşamlarını daha uygun koşullarda sürdürmek için göç edip
durmuşlardır (Ünal, 2014: 2). Çok eski çağlardan beri göç olayları yaşansa da son zamanlarda olan
göçlerin boyutunda, yapısında ve içeriğinde farklı olayların ve değişikliklerin olduğu gözlenmektedir.
Bu göç hareketleri içinde yer alanlar arasında daha iyi bir yaşam için çoğunlukla ekonomik
gerekçelerle hareket edenler olduğu gibi bulundukları ülkelerde var olan zulüm, baskı veya savaş
ortamlarından uzaklaşmak amacıyla zorunlu olarak ülkelerini terk eden mülteci ve sığınmacı gibi
yerinden edilen kitleler söz konusudur (Ünal, 2014: 2). Buna en bariz örnek 2010 yılında Orta Doğu ve
Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan ve “Arap Baharı” olarak da nitelendirilen, ülkelerin kendi içlerinde
yaşadığı savaşları gösterebiliriz. Arap Baharı’nın yaşandığı Mısır, Tunus, Cezayir, Ürdün, Yemen, Libya
ve Suriye gibi ülkelerde hükümetler devrilmiş, çeşitli reformlar gerçekleştirilmiştir. Suriye’de yaşanan
gerilimlerin zaman içerisinde etnik, dinî ve siyasi farklılıklar çerçevesinde bir iç savaşa dönüştüğü
bilinmektedir. Bu savaşa birçok ülkenin de müdahil olduğu ayrıca belirtilmelidir. Suriye’de devam
eden iç savaşın en önemli sonuçlarından biri de Suriyeli sivil vatandaşların önce komşu ve çevre
ülkelere, sonrasında ise çeşitli Avrupa ülkelerine yasal ya da yasa dışı yollarla göç etmeleridir. Bu
durum hem komşu ülkelerde, hem de çoğu Avrupa ülkesinde Suriyeli mülteci sorununa dönüşmüştür
(Göker ve Keskin, 2015: 2). Savaşla birlikte sınırlar ötesi mülteci akını yaşanmaya başlamıştır. Mülteci
akınından en çok etkilenen ülke ise Türkiye olmuştur. Aralık 2018 verilerine göre Türkiye’de
3,603.888 Suriyeli mülteci bulunmaktadır (UNHCR, 2018). Ülkemize gelen Suriyeli mültecilerin bir
kısmı yalıtılmış kamp alanlarına yerleştirilirken, bir kısmının da kamp dışında, kent içerisinde
bulunduğu ifade edilmektedir. Bu durum Suriyeli mülteci olgusunu sosyal, ekonomik ve kültürel
düzlemde değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Çünkü mültecilerin yalıtılmış kamp koşulları dışında
kent yaşamı içerisinde yer almaları ve sayılarının giderek artması; toplumsal etkileşimi zorunlu kılmış
ve bu durum birçok toplumsal sorunu beraberinde getirmiştir (Göker ve Keskin, 2015: 2). Mülteciler
ve Türk vatandaşları arasında toplumsal, kültürel, yapısal farklılıklardan dolayı sorunlar daha da
artmaktadır. Bu sorunlar, Suriyeli mültecilerin toplum tarafından algılanma biçimleri üzerinde de
etkili olmaktadır. Olası bir kaosun önüne geçmek ve mültecilerin ülkeye uyum süreçlerini
hızlandırmak için ülkemizde onlara yönelik eğitim veren dernekler, vakıflar ve eğitim merkezleri
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kurulmuştur. Bunlara geçici eğitim merkezlerini, il bazında kurulan halk eğitim merkezlerini, BM’nin
eğitim ofislerini, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğini, kamp eğitim alanlarını örnek
gösterebiliriz. Mültecilerin uyum ve bütünleşme süreci temel alınırken İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’na dikkat edilmiştir. Bu kanunun dördüncü kısmı: “Madde 96 – (2)
Yabancılar ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yükümlülüklerin
temel düzeyde anlatıldığı kurslara katılabilir.” şeklindedir.
Bir toplumun kültürünü yansıtan en önemli unsurlardan biri de yemekleridir. Yemek kişisel ve
toplumsal yönleri olan bir kültür unsuru olup fiziki ve kültürel coğrafya yemek kültürünü de yakından
etkilemektedir (Sitti, Hayta ve Yetim, 2009: 208). İnsanlar göçler sayesinde birbirinden etkilenmekte
toplumların beslenme alışkanlıkları da bu süreçte devamlı değişiklik göstermektedir (Yurt, Yıldız,
Kumlay ve Küçüköner, 2010: 358). Bu çalışmada ortak yemek kültürünün Türkçenin öğretimi
üzerinde nasıl bir etkisi olduğu gözler önüne serilmiştir. Ortak yemek kültürünün Suriyelilere Türkçe
öğretimi üzerinde kolaylaştırıcı bir etkisinin olup olmadığı sonucuna ulaşılmaya çalışılmıştır.
2. ORTAK YEMEK KÜLTÜRÜ
Türkler ve Araplar, yüzyıllardır aynı coğrafyada beraber yaşamışlardır. Yılmaz’a (2009: 52) göre
Türklerin Araplarla olan kültürel, tarihi ve coğrafi yakınlığı zamanla edebiyat, müzik, yemek,
gelenekler, mimari, sanat gibi alanlarda kendini göstermiştir. İslamiyet’in kabulünün de etkisiyle İran
ve Arap mutfak kültürlerine ait pek çok öge Türk mutfağına dâhil olmuş ve hatta günümüze kadar
etkisini korumuştur (Göker, 2011: 37; Közleme, 2012: 45; Üner, 2014: 31). Örneğin; kebap çeşitleri
Araplardan, tandır yemekleri ise İran’dan Türk yemek kültürüne giren yemeklerdir (İyiyol, 2010: 470).
Özellikle Osmanlı mutfağındaki pek çok yemek ve malzeme isimlerinin Arapça ve Farsça olması da bu
duruma işaret etmektedir (Közleme, 2012: 183). Tarihsel süreç incelendiğinde Hatay, Adana ve Mersin
illerinin geçmişte Doğu (İran medeniyeti), Batı (Roma medeniyeti), Kuzey (Türk medeniyeti) ve Güney
(Arap medeniyeti) medeniyetler arasındaki bir geçiş ve kesişme noktası olduğu görülmektedir. Binlerce
yıllık uygarlıkların yaşamış olduğu bu yörede Arap, Batı ve Doğu kültürleri birleşerek zengin bir yemek
kültürünü ve çeşitliliğini ortaya çıkarmıştır (Yıldız, 2013: 60). Çeşitli kültürlerin etkisiyle burada
yaşayan insanlar kendi yemeklerini damak zevklerine uygun bir biçimde birleştirmiştir (Artun, 1994:
8). Arap mutfağında bu kendini çok net şekilde göstermektedir. Örneğin Arap mutfak kültüründe
kahvaltı hamur işleri ve çay ile geçiştirilmekte; labne, zeytin, zeytinyağı ve nane ile servis
yapılmaktadır. Öğle yemeği en çok önem verilen öğün olup genellikle salata ve mezelerle sunulan et
yemekleri ana öğünü oluşturmaktadır. Pirinç ya da bulgur pilavı, ekmek, pişmiş veya çiğ sebzelerden
hazırlanmış mezeler mutlaka sofralarda yer almakta, yemek esnasında içecek tüketilmemektedir.
Akşam yemekleri atıştırılarak geçirilen ve önemsenmeyen bir öğün olup hafif yemekler, meyve ve
mezelerle geçiştirilmektedir (Mavimor Yemek Sitesi, 2015).
Arap mutfağının vazgeçilmez yemekleri de bulunmaktadır. Lahmacun ve pide gibi hamurla etin
kullanıldığı yemekler ile nohut ve mercimek gibi kuru baklagillerin kullanıldığı yemekleri meşhurdur
(Yemek Sohbetleri, 2010). Özellikle de Halep’e yakın olan şehirlerde kebap, lahmacun, çiğ köfte ve içli
köfte yapılmakla beraber genel olarak bu bölgede yemeklerin baharatlı ve yağlı olduğu, domates ve
patlıcanın sıkça kullanıldığı görülmektedir (Un, 2009). Lahmacun, kebap, çiğ köfte özellikle güney ve
güney doğu illerimizin vazgeçilmez yemeklerindendir. Bu çok tercih edilen tatlar ortak kültürümüzü de
oluşturmaktadır.
Arap mutfağı, tatlıları bakımından da hayli zengin olup şeker ve pekmez kullanılarak yapılanlar daha
çok hamurlu ve şerbetli tatlılardır (Yemek Sohbetleri, 2010). Dikkat edilecek olursa şerbetli tatlılar
bakımından da Türk ve Arap mutfağı birbirinin benzer özellikler taşır. Arap mutfağında Türk
mutfağında olduğu gibi yemeğin gerek görünümü gerekse tadını güzelleştiren, zenginleştiren
baharatlar, tatlandırıcılar ve renklendiriciler bol miktarda kullanılır (Adnan Menderes Üniversitesi,
2010). Özellikle Türkiye’nin Güneydoğu bölgesi yemeklerinde ve tatlılarında Arap mutfağının etkisi
fazladır. Baharatın fazla kullanılması, örneğin acı biberin kullanımı bu etkinin örnekleridir (Güler,
2007; Güler 2010). Diğer bir etkisi ise yemeklerin ve tatlıların tadı kadar görünüşüne ve sunumuna
verilen önemdir.
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Tablo 1: Adana İlindeki Arap Mutfak Kültürüne Ait Yiyecek ve İçecekler
Hayvansal Ürünlerle
Yapılan Yemekler
Sebze Yemekleri
Baklagiller İle Yapılan
Yemekler
Tahıl Ürünleri İle
Yapılan Yemekler
Yabani Otlarla
Yapılan Yemekler
Hamur Yemekleri

Siyyadi (Balık), Bumbar, Keşkek Çorbası, Hrisi, Ekşili Köfte (Toplalak), Kaburga
Dolması (Eye), Tirit, Sırın, İçli köfte, Düğür köfte, Çanakta Güveç / Testi Kebabı.
Kurus, Babagannuş, Patlıcan Tava, Mıhşi (Dolma), Bamya.
Miseylika, Nohut Yahnisi.
Etli Bulgur Pilavı, Analı Kızlı, Yoğurt Katma, Bulgur Pilavı, Kübbet (İçli Köfte),
Kıbbi,
Riz
(Pilav),
Lepe.
Kömeç
Kavurması,
Hardal Sarması, Ekşileme, Isırgan Kavurması, Yılan Pancarı
(Tirşik).
Kıddes, Mantı, Katmer, Ovmaç, Mayalı.

Çorbalar

Şüjberek (Yüksük çorbası), Kara Çorba, Bulgur Çorbası, Kişk (Tarhana Çorbası),
Mahluta (Mercimek Çorbası), Düğün Çorbası, İşkembe Çorbası, Yayla Çorbası.

Tatlılar

Mileytutet, Aşure, Kreykuşet (Karakuş), Palıza, Sarı Burma, Pohut Tatlısı.

İçecekler
Kışlık Gıdalar

Şerbet, Ayran, Aşlama.
Turşu, Biber Salçası, Asma Yaprağı, Biber, Patlıcan ve Kabak Kurusu, Şehriye.

Kaynak: (Onarlı, 2005; Uğurlu, 2010).
Yukarıdaki tablo Arap mutfağının ya da Suriye mutfağının Türk mutfağına olan etkisi olarak
değerlendirilebilir. Birçok yemek Arap mutfağındaki yemeklere benzemektedir ya da aynısıdır. Bu
etkinin başlıca iki temel sebebi vardır. Birinci sebep aynı coğrafi bölgede yaşıyor olmamızdır. Bu
durum iki kültür arasındaki aktarımı gerçekleştirmiştir. Zengin bir kültüre sahip olan Türkiye,
yaklaşık 100’e yakın uygarlığa ev sahipliği yapmıştır (Onarlı, 2005: 249). Türkiye ya da Anadolu
coğrafyası, zaman içerisinde kültürel alışveriş yaşadığı bu uygarlıkların yemek ürünlerini kendi
beslenme alışkanlıkları ve damak zevklerine uygun hale getirerek benimsemiştir (Göker, 2011: 37;
Közleme, 2012: 45; Üner, 2014: 31). Osmanlı mutfağındaki birçok yemeğin isminin Arapça ve Farsça
olması bu duruma da işaret eder (Közleme, 2012: 183). Bu sebepten de anlayacağımız gibi yaşanılan
coğrafya her şeyin belirleyici unsurudur. İkinci sebep ise dinî inançtır. Din ve inanç olgusu, yaşamın
her alanını etkilediği gibi, yüzyıllardır insanların yemek kültürlerini de etkilemektedir. Bu bağlamda
yiyecek-içecek alışkanlıklarını biçimlendiren etmenlerin birçoğunun, dinsel kurallardan çıktığı
görülmektedir (Hatipoğlu ve Batman, 2009: 37). Yiyecek-içecekler, dinsel sembollerin, dinî günlerin,
gecelerin ve törenlerin önemli bir parçasıdır. Dinler ve inançlar; hangi besinlerin yasaklanıp
yasaklanmadığını, besinlerin nasıl hazırlanması gerektiğini, özel günler ile gecelerde hangi besinlerin
yenilip yenilmeyeceğini etkilemekte ve belirlemektedir (Yabancı, 2009: 269). Dinî inanç ve mezheplerin
etkisiyle yasaklanan domuz eti ile sürüngen, kurbağa, tilki gibi hayvanların eti ile yapılan yemekler iki
yemek kültüründe de bulunmamaktadır (Ertaş ve Karadağ, 2013: 119). Türkiye’nin güney sınırındaki
Suriye ile komşu olması hem geniş ölçüde kültürel bir alışverişi hem de komşuluk ilişkilerini
geliştirmiş, din birliği de bu etkileşimi kuvvetlendirmiştir. Böylelikle İslamiyet, Türk mutfak
kültüründe yemek konusunda pek çok uygulama ve gelenekler yaratmıştır (Tezcan, 1997: 141). Yemek
yedikten sonra sofra duasının yapılması çok yaygın bir gelenektir. Türklerin, İslamiyet’i seçmelerinden
sonra yiyecek içecek kültürlerinde, dinin etkisi kendini daha fazla hissettirir. Örneğin, Kuran-ı
Kerim’de yasak olan domuz eti Türk mutfak kültüründe hiç yer almaz. Eşek, at, katır gibi tek tırnaklı
hayvanların eti ve sütü de yine dinin etkisiyle mutfağımıza hiç girmemiştir. İslam dininin etkisiyle
Arap mutfağının varlığı Türk mutfak kültüründe daha çok hissedilmeye başlamıştır (Baysal vd., 1982:
3).
Arap mutfağında (Kuzey Afrika, Orta Doğu) Türk kültürüne en yakın olan mutfak Suriye mutfağı,
İslamiyet’ten sonra, Suriye’ye yerleşen medeniyetlerin, özellikle Osmanlı Türklerin, Abbasilerin ve
Faslıların etkisinde kalmıştır. Lübnan ve Filistin mutfakları ile de birçok açıdan benzerlik gösteren
Suriye mutfağı, yerel baharatlarını Avrupa mutfağı ile birleştiren Arap mutfaklarının temsilcisi olarak
değerlendirilir. Suriye mutfağında da Türk mutfağında olduğu gibi kekik, sumak, kimyon, tarçın
karabiber, kakule, kişniş gibi baharatlar; acı biber salçası, nar ekşisi, tahin, zeytinyağı gibi soslar
kullanılır. Ayrıca kırmızı etler (kuzu eti, sığır eti), beyaz etler (balık eti, tavuk eti), deniz ürünleri, süt
ürünleri, yumurta, patates, zeytin, nohut ve diğer baklagiller, patlıcan, kabak ve diğer bitkiler,
salatalık da domatesin de en sık kullanılan gıdalar olması yine Türk mutfağı ve Suriye mutfağı
arasındaki ortak noktalar arasındadır (Star, 2018). Suriye mutfağı ile Türk mutfağı arasındaki
benzerlikler Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Öncelikle Osmanlı mutfağını bir mutfağa
benzetmek gerekirse en yakın durak olarak Halep mutfağı, dolayısıyla Suriye mutfağı diyebiliriz.
Elbette hâlâ Osmanlıya ait yemek kültürünün izlerini biz de taşıyoruz ama genel hatlarıyla belirtmek
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gerekirse Suriye mutfağı bu geleneği sürdürmeye devam etmektedir (yemek.com, 2018). Suriye
mutfağında da Türk mutfağında olduğu gibi günün ilk öğünü olan kahvaltıya önem verilir. Bunu
kahvaltının zenginliğinden de anlayabiliriz. Kahvaltı masalarında tereyağı, zeytin, yumurta, domates,
salatalık, reçel, bal kaymak ve peynirden oluşur. Kahvaltı için soğan, domates, biber, yumurta ile
hazırlanan menemen de kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Humus dedikleri tahin, nohut ezmesinden
yaptıkları bir nevi mezelerini de pastırma ve sucuklu yumurtalarını da kahvaltı masasına koymayı
ihmal etmezler.
Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri “musakka” yemeğidir. Musakka Suriye mutfağında da
bilinmektedir ve yapılmaktadır. Bu yemek Türk mutfağından mı Suriye mutfağına yoksa Suriye
mutfağından mı Türk mutfağına geçtiği bilinmemektedir. Ancak gazete haberine göre; Arapçada
“musakki” diye bir kelime var ve bunun karşılığı “sulanmış yer” anlamında. Belki de patlıcan etli bir
karışımla sulandığı için bu adı alabileceği söylenmiş (Star, 2014). Bilirsiniz; Anadolu deyince, akla ilk
gelen şeylerden biri bulgur pilavıdır. Mercimeklisi, sebzelisi, patateslisi, mantarlısı, etlisi derken çeşit
çeşit bulgur pilavı pişiririz. Suriye’de de yeşil mercimekli bulgur pilavı pişirirler ve adına “müceddere”
derler. Aynı bizde de olduğu gibi üzerine bir soğan halkası koyarak sunumunu yaparlar.
Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan “içli köfte” Suriye mutfağında “kibbe” olarak
bilinir. Anadolu mutfağında yaptığımız gibi içini açıp kavrulmuş kıyma doldurduktan sonra kızartılır
veya bulgurdan yapılan köfte hamurunu tepsiye yayıp üzerine kıymalı iç koyulur. Ve bu şekilde
tencereye koyup haşlanmaya bırakılır. Suriye mutfağında iki türlü yapılır: Haşlama ve kızartma olarak
(bisorubicevap.com, 2016). Bu pişirme tekniği Türk kültüründe de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çok sevdiğimiz lahmacunun aslı da Arapça kökenlidir. Aslı “lahm bi ajin” kelimesidir. Etli hamur
anlamına gelir. Suriye’nin Halep şehrinin meşhur yemeğidir. Osmanlı Dönemi’nde Türk mutfağına
girdiği söylenmektedir (harbiyiyorum.com, 2017).
Ülkemizde Türk ve Suriye mutfağının birbiriyle karışmış olduğu mutfaklar da vardır. Hatay yöresinde
bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Yemek isimleri olarak kepse, acve, şurabiyat, kaytaz, mamul,
adesiye, bahteniz, borani, libye, mualla, şıhıl mahşi, serimsek, murç, felafel, babagannuş gibi
yemekler hem Halep, Şam mutfağının hem de Hatay mutfağının bilinen yemekleridir. Bu yemek
isimleri söylendiği zaman bize yabancı gelmemektedir (Milliyet, 2017).
Yemek isimlerinden de yemek malzemeleri ve yapılış şekillerinden de Türk mutfağıyla Suriye
mutfağının birbirinden ufak değişiklikler olsa da hiç ayrılmadığını görebiliyoruz. Osmanlı Dönemi’nde
700 yıl birlikte yaşamanın getirdiği ortaklıkları daha iyi anlıyoruz.
3. ORTAK YEMEK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Farklı kültürlerden insanların bir araya gelip iletişim halinde olduğu bir yer olan yabancı dil dersleri,
kültür aktarımının sağlanabileceği uygun ortamlardır. Bu ortamlarda birey hem erek dilin kültürüyle
ilgili birçok şey öğrenir hem de kültürel karşılaştırmalar aracılığıyla ortamdaki diğer öğrencilere de
kendi kültüründen bahsedebilir (Ülker, 2007: 16). Bu derslerde verilecek olan kültürüler bilgiler ise
belirli koşullarla “Çerçeve Programı” temel alınarak hazırlanmıştır.
Avrupa konseyinin hazırlamış olduğu Diller İçin Ortak Avrupa Başvuru Metnine göre yabancı dil
öğretiminde verilmesi gereken sosyokültürel bilgiler aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:
1. Günlük Yaşam; örnek olarak,
- Yiyecek-içecekler, yemek zamanları, sofra âdabı
- Millî bayramlar ve tatiller,
- Çalışma saatleri ve uygulamaları,
- Boş zaman etkinlikleri (hobiler, spor, okuma alışkanlıkları, medya)
2. Yaşam şartları; örnek olarak,
- Yaşam standartları (bölgesel, sınıfsal ve etnik farklılıklar),
- Barınma olanakları,
- Sosyal yardım düzenlemeleri

3. Kişiler arası ilişkiler (güç ve çıkar ilişkileri dâhil) aşağıdaki ilişkiler gibi;
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- Toplumdaki sınıf yapısı ve sınıflar arası ilişkiler,
- Cinsler arası ilişkiler, (cinsiyet, cinsel samimiyet)
- Aile yapısı ve aile bireyleri arasındaki ilişkiler,
- Nesiller arası ilişkiler,
- İş ortamındaki ilişkiler,
- Toplum ile polis ve resmî görevliler arasındaki ilişkiler,
- Irk ve toplum ilişkileri,
- Siyasi ve dini gruplar arasındaki ilişkiler

4. Değerler, inanışlar ve tutumlar, aşağıdaki unsurlarla ilişkili olan;
- Sosyal sınıf,
- Meslek grubu (akademik, yönetici, sosyal hizmet, usta ve işçiler),
- Sağlık (kazanılmış ve kalıtsal)
- Bölgesel kültür,
- Güvenlik,
- Kurumlar,
- Gelenek ve sosyal değişim,
- Tarih; özellikle ikonlaşmış tarihi kişi ve olaylar,
- Azınlıklar (etnik ve dini),
- Ulusal kimlik,
- İdeolojiler,
- Yabancı ülkeler, eyaletler, insanlar,
- Politika,
- Sanat (müzik, görsel sanatlar, edebiyat, drama, popüler müzik),
- Din,
- Mizah
5. Beden dili. Beden diline hükmeden örf ve âdetlerin bilgisi kullanıcının / öğrenenin sosyokültürel
yeteneğinin bir bölümünü oluşturur.
6. Sosyal sözleşmeler (toplumsa gelenekler); örneğin, misafir olma ve ağırlamada,
- Dakiklik
- Hediye
- Giyecek
- İkramlar, yiyecek ve içecekler
- Davranış ve söyleyiş âdetleri, tabular,
- Kalış (ziyaret) süresi
- Vedalaşma
7. Törensel davranışlar
- Dini tören ve âyinler
- Doğum, evlilik, ölüm
-Halka açık gösteri ve törenlerde dinleyici ve seyirci davranışları (tavırları)
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-Kutlamalar, festivaller, danslar, disko, vb. (CEF, 2001: 102-103).
Biz bu sosyokültürel bilgileri ders sırasında sözlü olarak da ifade edebiliriz. Öğrencilerin kendi
kültürlerini tanıtmaları için olanak sağladığımız durumlarda da ortaya çıkacaktır. Türk ve Suriye
mutfağı arasındaki ortaklığı günlük yaşam konusu ele alınırken anlatabiliriz. Yemek zamanlarını ve
yemek kurallarını anlatırken kullanabiliriz. Burada bir kültür aktarımı da söz konusu olmuş olur.
Sosyal kurallar anlatılırken “Örneğin misafir ağırlama olayında hangi ikramlar yapılır, yiyecek-içecek
olarak Suriye kültüründe neler vardır?” sorularına cevap ararız Bunları Türk kültürüyle
bağdaştırabiliriz. Törensel davranışlar başlığı altında ortak yemek kültürü üzerinden bir benzeşim
kurulabilir. Cenaze, düğün gibi törenlerde ne gibi ikramlar yapılır. Çünkü İslamiyet’in getirmiş olduğu
bir uzlaşı vardır. Aynı zamanda bu kavramları bir metin bağlamı içinde sunabiliriz. Metin içerisinde
sunacak olursak kullanım işlevli metinlerde, oluşturulmuş metinlerde ve bilgi iletici metinlerde bu
unsurlara yer verebiliriz.
Dili günlük hayattaki şekliyle ele alan “kullanım işlevli metinler” doğal olarak kültürel unsurları da
içinde barındıracaktır. Yemek tariflerini buna örnek verebiliriz. Yemek tarifleri ile erek kültüre özgü bir
yemeğin yapılış şekli anlatılarak kültürel bir etkinlik oluşturabilir. Ayrıca kaynak kültür de benzer
yemek tarifine uygun bir tarifi de öğrencinin vermesi beklenebilir. Böylece kültürlerarası karşılaştırma
yapılmasına da imkân sağlanmış olur (Sarıtaş, 2014: 120). Ortak yemek kültürü kavramını bu şekilde
metinlerde de işlevsel hale getirebiliriz. Bu ortaklığı mültecilere Türkçe öğretimi üzerinde belli
şekillerde de kullanabiliriz.
Ortak yemek kültürü en başta öğrencinin derse olan motivasyonunu ve ilgisini arttıracaktır.
Motivasyon kavramı insan organizmasını davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini
tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan çeşitli iç ve dış sebepleri ve
bunların işleyiş mekanizmalarını içermektedir (Akbaba, 2006: 5). Yani Suriyelilere Türkçe öğretiminde
motivasyon kazandırma dil eğitiminde ilk ateşleyici unsur olacaktır. Ortak yemek kültürümüzdeki
ögeleri Türkçe öğretimi sırasında kullanmamız, öğrencilerin derse bakış açılarını değiştirir. Türkçe
dersi esnasında ortak bir kavramı dile getirdiğimizde aslında bizim de onların kültürü, dili, yaşayışları
hakkında bilgi sahibi olmamızı empati kurmamazı sağlayacaktır. Bununla beraber Suriyeli
mültecilerin Türkçeye bakış açılarını daha olumlu hale getirebilmek için çeşitli etkinlikler
düzenlenmelidir. Bu etkinlikler mültecilerin yaşadığı yerlerde belediyelerin, kuruluşların, derneklerin
destekleriyle olmalıdır. Bu çerçevede ilk adım İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından atılmıştır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından harekete geçirilen “Şam Mutfağı Projesi” kapsamında Suriye’ye özgü
yemekler; Türkçe eğitimi alan 13 Suriyeli mülteci kadın tarafından yapılmıştır (Anadolu Ajansı, 2017).
Bu projeye katılan kadınların Türkçe öğrenenler arasından olması da çok önemlidir. Katılımcılar hem
ekonomik kazanç elde etmişler hem de kendilerini Türkçeye, Türkiye’ye alıştırmışlardır.
Ortak yemek kültürü oyun yöntemiyle de kullanılabilir. Örnek olarak ortak yemek kültürünü tabu
oyununda kullanabiliriz. Dersin bitmesine 10 dakika kala ya da dersin ilk 10 dakikası içerisinde bu
oyunu oynayarak öğrencileri derse çeker ve onları derse güdüleyebiliriz. Tabu oyununda öncelikle
sınıfı iki gruba ayrılır. Bu oyunda karşı takımı da gözleyebilmek için her takımdan bir oyuncu rakip
oyuncunun yanına oturur. Sonra öğrencilere üzerinde ortak yemeklerimizin isimlerinin olduğu kartlar
verilir. Bu kartın ön yüzünde yemeğin ismiyle malzemeler olur ancak burada yapılması gereken
öğrencilerin o malzemelerin isimlerini kullanmadan yemeği anlatmalarıdır. Öğrenciler iki ülke
arasındaki ortak yemeği anlattıkları için hem Türkçeden kopmamış olurlar hem de kendi kültüründe
ve dilinde olan bir kavramı kullanmış olurlar.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Suriyeli mültecilerin uzun süredir maruz kaldıkları göç psikolojisi birçok yönden onları olumsuz
etkilemiştir. Yaşadıkları zorluklar, beraberinde benliklerini kaybetme düşüncesini doğurmuş ve bu
düşünce, mültecileri hızla etkisi altına almıştır. Mültecilerin bu zorlu yaşam mücadelesinde birçok
ülke onlara kapılarını kapatmıştır. Ancak Türkiye mültecilere kapılarını sonuna kadar açmakla
beraber onlara ılımlı yaklaşan dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Her ne sebeple olursa
olsun sığındıkları ülkelerde yaşamlarını idame ettirebilmek için o ülkenin dilini öğrenmek
zorundadırlar. Ancak biz onlara Türkçeyi zorunlu olarak değil de kültürel kaynaşma süreci içinde
sevdirerek öğretmeliyiz. Çalışmayla bu kavramın onları Türkçeye karşı motive edebileceği, derse bakış
açılarının olumlu yönde değiştireceği ön görüsüne varılmıştır. Yeni yapılacak çalışmalar için ise şu
önerilerde bulunabiliriz:
1. Yabancılara Türkçe eğitiminde motivasyon önemli bir unsur olup bu yönde çalışmalara
yönelinmelidir.
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2. İki kültür arasındaki ortak ögelerin, benzeşimlerin ortaya çıkartılması ve bunların belli yöntemlerle
öğrencilerle tanıştırılması sağlanmalıdır.
3. Yabancılara Türkçe öğretimi setlerinin de “gezelim-görelim, mutfakta, lokantada” kavramları adı
altında ortak yemek kültürümüzden ögeler anlatılmalıdır.
5. Ortak kültür; proje, etkinlik kapsamında daha çok yayılmalı, tematik faaliyetler yapılmalıdır.
6. Suriyeli mülteciler için hazırlanan setlerin ortak kültür olarak, benzeşimler olarak incelenmesi
gerekir. İki ülke arasındaki ortaklıklara bu setlerde daha çok yer verilmelidir.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÖĞRENİM
GÖREN TÜRK ÖĞRENCİLERİN SURİYELİ ÖĞRENCİ ALGISI
Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Çukurova Üniversitesi
Ali YİĞİT
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Feyzullah AĞIRMAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ÖZET
2011 yılından bugüne Suriye'de devam eden iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye göç eden Suriyeli
göçmenlerin sayısı 3,5 milyonu geçmiştir. Bu yoğunlukta gerçekleşen göç hareketi hem göç eden
Suriyelileri hem de göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiyelileri etkilemektedir. Bu etki neticesinde
Türklerin Suriyelilere dair bakış açılarının ve özellikle okul nezdinde algılarının nasıl olduğu
araştırılması gereken bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
ortaokullarda öğrenim gören Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilere ilişkin algılarını metaforlar
aracılığıyla tespit etmektir. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim gören
212 öğrenciden “Suriyeli öğrenci… gibidir, çünkü …” ifadesindeki boşlukları doldurmaları istenmiştir.
Bu ifadelerin toplanmasıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilerle ilgili hem olumlu hem
de olumsuz metaforlar geliştirdiği görülmüştür. Olumlu metaforlarda daha çok Suriyeli öğrencilerin
ötekileştirilmediği ve arkadaş olarak görüldüğü belirlenmiş olup olumsuz metaforlarda Suriyelilerin
sevilmediği ve ötekileştirildiği tespit edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlarla Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı okullara entegre edilen Suriyeli öğrencilere akranları tarafından nasıl bakıldığı,
eğitim ve öğretimin her kademesinde görev yapan öğretmen ve idarecilerin Suriyelilerin eğitimi
konusunda daha iyi bir yaklaşım edinmesinde rol oynayacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul, Türk öğrenciler, Suriyeli öğrenciler, metafor.

GİRİŞ
Günümüzde yaşanan afetler, savaşlar, ekonomik ve insani sorunlar hem ülke içinde hem de ülkeler
arası yaşanan göçlerin sebebi olmuş ve insanlar yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda
kalmışlardır. Bunun en büyük örneklerinden birisi de ülkelerindeki savaştan dolayı daha insani
koşullarda ve güvenli ortamlarda yaşamak için göç eden Suriyeli mültecilerdir. Özellikle Türkiye,
Lübnan, Ürdün, Irak gibi komşu ülkelere göç eden Suriyeli mülteciler, göç ettikleri ülkelerde
toplumsal, ekonomik ve siyası birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Geliş sürecinde, travmatik
yolculuklar, güvenli topraklara erişim, kaçakçılardan gördükleri kötü muameleler, kimliksizlik, korku,
endişe, konaklama gibi pek çok sorunla yüzleşen mülteciler; kalış sürecinde ise sığınma sistemine
erişim, uzun bekleme süreleri, çalışma hakkı, ikamet, barınma, beslenme, sağlık, ilaç temini gibi
konularda büyük sorunlar yaşamaktadır (Yıldız, Ünlü ve Sezer, 2014: 44). Göç alan ülkeler ise bu
sorunları en aza indirgemek için çözüm arayışına girmişler ancak göçlerin günden güne artarak, ani ve
hızlı gerçekleşmesi bu süreci zorlaştırmıştır.
Sığınma olayının öngörülen sayı ve süreleri fazlasıyla aşması eğitim ihtiyacının da önemini artırmıştır
(Seydi, 2014: 268). Bu bağlamda göç sürecinin başından bu yana en çok Suriyeli mülteci ağırlayan
ülkelerden birisi olan Türkiye, mültecilerin eğitim ihtiyacını karşılamak için birçok geçici eğitim
merkezi açmış ve bu okullarda hem Suriyeli hem de Türk öğreticiler görevlendirmiştir. Bununla
birlikte çeşitli kurslar da açan Türkiye, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle Suriyeli çocukların
eğitime, topluma ve kültüre uyumunu arttırmak ve Türk öğrencilerle kaynaşmasını sağlamak amacıyla
“Kapsayıcı Eğitim” modeli uygulamasını hayata geçirmiş ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda
Suriyeli öğrencilerin Türk öğrencilerle beraber eğitim almasını sağlamıştır. Ancak tüm bu çalışmalara
rağmen mülteci çocukların eğitim ihtiyacı tamamıyla karşılanamamıştır. UNCHR’nin 2018 OcakHaziran raporuna göre Türkiye’de 600 binden fazla mülteci çocuk eğitim almakta, 350 binden fazla
çocuk ise eğitim hayatının dışında kalmaktadır. Çocukların mülteciler içindeki en hassas gruplardan
birisi olduğu düşünüldüğünde onlara her türlü eğitim fırsatı sunulmalı ve eğitim sürecinin dışında
kalan tüm çocukların bir an önce eğitim sistemine dâhil edilmesi sağlanmalıdır. Çünkü eğitim alma
fırsatına sahip olamayan mülteci çocuklar, çocuk işçiliği, erken evlilik, radikal gruplara katılım, ucuz
işgücü olarak çalışma, toplumsal yapıya uyum sağlayamama ve toplumla bütünleşememe gibi
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sorunlarla karşılaşabilirler (Taştan ve Çelik, 2017). Ayrıca ülkemize yerleşmiş bulunan çocukların
eğitim olanaklarından yoksun kalması hem insanlık için hem de içinde yaşadıkları Türk toplumu için
büyük sorunlara yol açacaktır (Seydi, 2014).
Kapsayıcı eğitim modelinin uygulanması ile birlikte, millî eğitim okullarındaki Suriyeli öğrenci sayısı
yıldan yıla artış göstermiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında resmî okuldaki yabancı uyruklu
öğrenci sayısı 62.357 iken, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde resmî okuldaki yabancı uyruklu
öğrenci sayısı 382.343 seviyelerine ulaşmıştır. Yani resmî okullarda Türk eğitim sistemi içerisindeki
Suriyeli çocuk sayısı iki yılda altı kattan daha fazla artmıştır. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin oranı
birbirine çok yakındır. Erkek öğrencilerin sayısı 193.102 iken kız öğrencilerin sayısı ise 189.241’dir
(MEB, 2018).
Çalışmamızda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin, yine aynı
okullardaki Türk öğrencilerin gözünden nasıl algılandığı metaforlar aracılığıyla tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Çalışmanın Amacı
Çalışmanın amacı, millî eğitim okullarındaki Türk öğrencilerin, Suriyeli öğrenci kavramına ilişkin
algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda millî eğitim okullarında okuyan 1… öğrencinin
Suriyeli öğrenci kavramı ile ilgili görüşleri üzerinde durulmuştur.
Yöntem
Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninde yapılan bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı okullarında okuyan Türk öğrencilerin Suriyeli öğrenci kavramı ile ilgili algıları değerlendirilmiştir.
Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İçerik analizi tekniği, elde edilen
verilerin açıklanmasında kavramları ve ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. İçerik analiziyle
verilerin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu, Gaziantep, Batman, Diyarbakır ve Ankara illerindeki Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı resmî okullarda okuyan 212 öğrenci oluşturmaktadır.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Özellikler
Cinsiyet

İller

Sınıf Düzeyi

Kız
Erkek
Toplam
Gaziantep
Batman
Diyarbakır
Ankara
Toplam
5. sınıf
6. sınıf
7. sınıf
8. sınıf
Toplam

f

(%)

110
102
212
68
66
52
26
212
47
34
90
41
212

51,89
48,01
100
32,08
31,13
24,53
12,26
100
22,17
16,04
42,45
19,34
100

Veri Toplama Araçları
Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan metafor formu ile elde edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada verilerin toplanması için katılımcılardan “Suriyeli öğrenci .… gibidir, çünkü …” şeklindeki
soruya cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcıların ifade ettikleri metaforlardan yola çıkılarak kodlar ve
kategoriler belirlenmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda okuyan Türk öğrencilerin Suriyeli
öğrencilere dair oluşturdukları metaforlar önce olumlu, olumsuz ve yansız metaforlar olarak daha
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sonra da kavramsal olarak kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Oluşturulan metaforlara ilişkin
cümlelerden alıntılar yapılmıştır.
Tablo 2. Suriyeli Öğrencilere İlişkin Millî Eğitim Okullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Geliştirdikleri
Olumlu, Olumsuz ve Yansız Metaforlar ile Bunları Temsil Eden Öğrenci Sayısı ve Yüzdesi
Kategori

OLUMLU
METAFORLAR

OLUMSUZ
METAFORLAR

Kod

Metaforun Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ağaç
Arapça sözlük
Arkadaş
Bahar çiçeği
Bal
Bizim
Boynu bükük çiçek
Bütün öğrenciler
Çalışkan
Çiçek

Metaforu Temsil Eden Öğrenci
Kodlar Toplam
(f)
(%)
(f)
(%)
4
1,89
1
0,47
1
0,47
1
0,47
1
0,47
30
14,2
1
0,47
1
0,47
1
0,47
8
3,78

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Dost
Fidan
Güçlü
Gül
Güler yüzlü
Güzel
Güzel insanlar
Herkes
Işık
İnsan
İyi
İyi çocuklar
Kalp
Kardeş
Kuş
Küçük bir çiçek
Masum
Melek
Okul arkadaşı
Parfüm
Parlayan ışık
Sevecen
Sevimli
Sırdaş
Silgi
Sözlük
Su
Şeker
Şirin bir kedi
Tarih
Tatlı
Türk
Türk öğrenciler
Vatandaşımız
Yardımsever
Yeni bir dil
Zengin
Ağaç
Alman
Artist
Bizim
Bomba
Cahil
Çaresiz
Çocuk
Çöp
Daha yeşermeyen bir fidan

3
1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
1
1
9
1
1
4
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
2
3
4
1

1,42
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
2,36
2,84
0,47
0,47
4,25
0,47
0,47
1,89
4,72
0,47
0,47
0,47
0,94
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,94
1,42
0,94
0,47
0,47
0,47
0,47
0,94
0,47
1,42
0,94
0,47
0,47
0,94
1,42
1,89
0,47

122

57,57

88

41,49
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YANSIZ
METAFORLAR

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Deli
Dilenci
Dilsiz
Fakir
Gereksiz
Hain
Hayvan
Hırsız
İğrenç
Kaba
Kanatlı kuş
Kavgacı
Kedi
Kırık bir kalp
Kirli
Korkak
Korkmuş
Kötü
Mağdur
Muhtaç
Nefret ettiğim insanlar
Oyuncak
Öksüz bir çocuk
Rahatsızlık
Silgi
Solmuş bir çiçek
Tembel
Turist
Üzgün bir leylek
Vatan haini
Yabancı
Yeni çocuk
Yetim
Göçebe
Göçmen kuşlar
Toplam

1
2
2
6
1
1
1
10
2
2
1
2
1
1
3
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
7
1
1
212

0,47
0,94
0,94
2,84
0,47
0,47
0,47
4,72
0,94
0,94
0,47
0,94
0,47
0,47
1,42
0,47
0,47
1,42
0,47
0,94
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
2,84
0,47
3,30
0,47
0,47
100

2

0,94

212

100

Tablo 2’de görüldüğü üzere millî eğitim okullarında okuyan Türk öğrencileri “Suriyeli öğrenci”
kavramına ilişkin 212 metafor üretmiştir. Tablo incelendiğinde 122 (%57,57) katılımcının Suriyeli
öğrencilere ilişkin olumlu algıya sahip oldukları görülürken 88 (%41,49) katılımcının ise olumsuz
algıya sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Suriyeli Öğrencilere İlişkin Ürettikleri Metaforların Oluşturduğu Kavramsal
Kategoriler
Metafor Kategorileri
Arkadaş / Kardeş
Faydalı ve İyi İnsan
Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç
Zarar veren
Uyumsuz / Yabancı
Sevimsiz / Pis
Kavgacı
Yoksul
Masum

f
53
50
22
15
15
10
9
8
7

%
25
23,58
10,38
7,07
7,07
4,72
4,25
3,78
3,30

Metafor Kategorileri
Bilgili / Yetenekli
Eğitimsiz
Mücadeleci
Zarar gören
Kıymet Bilmez
Korkan
Göçmen
Umut Eden
Varlıklı

f
4
4
4
3
2
2
2
1
1

%
1,89
1,89
1,89
1,42
0,94
0,94
0,94
0,47
0,47

Tablo 3’te görüldüğü üzere katılımcıların ürettikleri metaforlar 18 kavramsal kategoriye ayrılmıştır
Kategorilerin Analizi
Tablo 4. Arkadaş / Kardeş Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Bizim
Kardeş
Dost
Türk
Türk öğrenciler
Arkadaş

f
30
9
3
3
2
1

%
14,2
4,25
1,42
1,42
0,94
0,47

Metafor Adı
Bütün öğrenciler
Çiçek
Herkes
Okul arkadaşı
Sırdaş

f
1
1
1
1
1

%
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
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Bu kategoride 53 katılımcı (%25) tarafından oluşturulan 11 metafor yer almaktadır. En fazla metaforla
temsil edilen bu kategoride oluşturulan başlıca metaforlar “bizim, kardeş, dost ve Türk” kavramlarıdır.
Katılımcılar, Suriyeli öğrencileri kendileri gibi gördüklerini, onları birer arkadaş, kardeş olarak
benimsediklerini ifade etmişlerdir. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına aşağıda yer
verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler bizim gibidir. Çünkü onlar da bir insandır bizden bir farkı yoktur.”
“Suriyeli öğrenciler kardeş gibidir. Çünkü aynı dünyada aynı ulustayız.”
“Suriyeli öğrenciler Türk gibidir. Çünkü onlar bizim kardeşimizdir.”
“Suriyeli öğrenciler sırdaş gibidir. Çünkü onunla konuşup sıkıntılarınızı anlatabilirsiniz.”
Tablo 5. Faydalı ve İyi İnsan Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Melek
İyi
İnsan
Çiçek
Ağaç
Tatlı
Sevecen
Bahar çiçeği
Bal
Fidan
Gül
Güler yüzlü
Güzel

f
10
6
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

%
4,72
2,84
2,36
1,89
1,42
0,94
0,94
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

Metafor Adı
Güzel insanlar
Işık
İyi çocuklar
Kalp
Parfüm
Sevimli
Silgi
Su
Şeker
Şirin bir kedi
Vatandaşımız
Yardımsever

f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 50 katılımcı (%23,58) tarafından oluşturulan 25 metafor yer almaktadır. “Melek, iyi,
insan, çiçek, ağaç” en çok oluşturulan metaforlardır. Katılımcılar tarafından Suriyeli öğrencilerin çok
iyi kalpli olduklarını ve çevresine fayda sağladıklarını ifade eden metaforlar geliştirilmiştir. Bu
kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler melek gibidir. Çünkü onlar temiz kalplidir.”
“Suriyeli öğrenciler silgi gibidir. Çünkü bizim kendi yanlışlarımızı onlarda, onların yanlışlarını da bizde
görmelerini sağlar ve böylece o yanlışlarımızı kafamızda silmemize yarar.”
“Suriyeli öğrenciler bahar çiçeği gibidir. Çünkü iyi ve temiz kalplidirler.”
“Suriyeli öğrenciler iyi gibidir. Çünkü arkadaş oluruz, onlar bize dillerini öğretirler, biz de onlara
öğretiriz.”
Tablo 6. Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Yetim
Çocuk
Dilenci
Muhtaç
Çaresiz
Ağaç

f
7
3
2
2
2
1

%
3,30
1,42
0,94
0,94
0,94
0,47

Metafor Adı
Kanatlı kuş
Öksüz bir çocuk
Solmuş bir çiçek
Üzgün bir leylek
Yeni çocuk

f
1
1
1
1
1

%
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 22 katılımcı (%10,38) tarafından oluşturulan 11 metafor yer almaktadır. “Yetim, çocuk,
dilenci, muhtaç” oluşturulan metaforlardan birkaçıdır. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin
bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler yetim gibidir. Çünkü çok fakir ve yoksuldurlar.”
“Suriyeli öğrenciler çocuk gibidir. Çünkü onlara yardım etmeliyiz
“Suriyeli öğrenciler üzgün bir leylek gibidir. Çünkü şehirlerinden yaşadıkları yerden, evlerinden üzgün
bir şekilde ayrılmışlardır.”
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Tablo 7. Zarar Veren Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Hırsız
Deli
Kötü
Nefret ettiğim insanlar
Rahatsızlık
Vatan haini

f
10
1
1
1
1
1

%
4,72
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 15 katılımcı (%7,07) tarafından oluşturulan 6 metafor yer almaktadır. “ Hırsız, deli,
kötü” oluşturulan metaforlardan birkaçıdır. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına
aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler hırsız gibidir. Çünkü ülkemizi bizden çalıyorlar.”
“Suriyeli öğrenciler rahatsızlık gibidir. Çünkü ülke içinde kargaşaya ve adaletsizliğe neden oluyor.”
“Suriyeli öğrenciler deli gibidir. Çünkü dost canlısı değildir.”
Tablo 8. Uyumsuz / Yabancı Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Yabancı
Dilsiz
Kötü
Kaba
Tembel
Arapça sözlük
Yeni bir dil
Turist

f
6
2
2
1
1
1
1
1

%
2,84
0,94
0,94
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 15 katılımcı (%7,07) tarafından oluşturulan 8 metafor yer almaktadır. “Yabancı, dilsiz,
kötü” oluşturulan metaforlardan birkaçıdır. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına
aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler kötü gibidir. Çünkü bizim okula uyum sağlayamıyorlar ve okul eşyalarımı kötü
kullanıyorlar.”
“Suriyeli öğrenciler yabancı gibidir. Çünkü daha buraya alışmamışlar.”
“Suriyeli öğrenciler dilsiz gibidir. Çünkü kendilerini yabancı hissederler.”
Tablo 9. Sevimsiz / Pis Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Çöp
Kirli
İğrenç
Hayvan

f
4
3
2
1

%
1,89
1,42
0,94
0,47

Bu kategoride 10 katılımcı (%4,72) tarafından oluşturulan 4 metafor yer almaktadır. Suriyeli
öğrencilerin temiz olmadıklarını ve sevimsiz olduklarını ifade eden “çöp, kirli, iğrenç ve hayvan”
metaforları geliştirilmiştir. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına aşağıda yer
verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler çöp gibidir. Çünkü her yerleri kirli ve okula girmelerini istemiyorum. Her şeyi
kirletiyorlar.”
“Suriyeli öğrenciler iğrenç gibidir. Çünkü okula bilmediğimiz yemekler getiriyorlar midemiz bulanıyor.”
“Suriyeli öğrenciler kirli gibidir. Çünkü kokuyorlar.”
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Tablo 10. Kavgacı Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Artist
Kavgacı
Bomba
Gereksiz
Hain
Kaba

f
3
2
1
1
1
1

%
1,42
0,94
0,47
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 9 katılımcı (%4,25) tarafından oluşturulan 6 metafor yer almaktadır. “Artist, kavgacı,
bomba” oluşturulan metaforlardan birkaçıdır. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına
aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler artist gibidir. Çünkü Suriye’den gelip Türklere artistleniyorlar. Suriye bom bom.”
“Suriyeli öğrenciler bomba gibidir. Çünkü bir şey söylediğimi anlayanlar olduğu için ters cevap verip
kavgaya yönelirler.”
“Suriyeli öğrenciler kavgacı gibidir. Çünkü küçük bir olayı abartıyorlar.”
Tablo 11. Yoksul Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Fakir
Bizim

f
6
2

%
2,84
0,94

Bu kategoride 8 katılımcı (%3,78) tarafından oluşturulan 2 metafor yer almaktadır. Suriyeli
öğrencilerin yoksul olduklarını ifade eden fakir ve bizim metaforları geliştirilmiştir.
Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

“Suriyeli öğrenciler fakir gibidir. Çünkü evleri yok.”
“Suriyeli öğrenciler bizim gibidir. Çünkü onlar çok fakirler.”
Tablo 12. Masum Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Masum
Küçük bir çiçek
Çiçek
Kuş

f
4
1
1
1

%
1,89
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 7 katılımcı (%3,30) tarafından oluşturulan 4 metafor yer almaktadır. “Masum, küçük
bir çiçek, çiçek ve kuş” oluşturulan metaforlardır. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin
bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler masum gibidir. Çünkü her çocuk masumdur.”
“Suriyeli öğrenciler çiçek gibidir. Çünkü onlar suçsuzlar, bizim de başımıza gelebilir bu olaylar.”
“Suriyeli öğrenciler kuş gibidir. Çünkü onlar masumdur.”
Tablo 13. Bilgili / Yetenekli Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Çalışkan
Sözlük
Tarih
Çiçek

f
1
1
1
1

%
0,47
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 4 katılımcı (%1,89) tarafından oluşturulan 4 metafor yer almaktadır. Suriyeli
öğrencilerin bilgili ve yetenekli olduklarını ifade eden “çalışkan, sözlük, tarih ve çiçek” metaforlarını
geliştirilmiştir. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
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“Suriyeli öğrenciler sözlük gibidir. Çünkü her şeyi kolayca akılda tutabilen bir yeteneğe sahiptirler.”
“Suriyeli öğrenciler çalışkan gibidir. Çünkü onlar çok akıllı. Onları seviyoruz.”
“Suriyeli öğrenciler tarih gibidir. Çünkü tarihi çok iyi.”
Tablo 14. Eğitimsiz Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı

f

%

Ağaç

1

0,47

Alman

1

0,47

Cahil
Daha yeşermeyen bir fidan

1
1

0,47
0,47

Bu kategoride 4 katılımcı (%1,89) tarafından oluşturulan 4 metafor yer almaktadır. “ağaç, Alman,
cahil, daha yeşermeyen bir fidan” metaforları oluşturulmuştur. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı
ifadelerinin bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler daha yeşermeyen bir fidan gibidir. Çünkü daha eğitimsiz, şefkatsizdir, daha
gelişmemiştir.”
“Suriyeli öğrenciler ağaç gibidir. Çünkü eğitim öğretim görmemiştir.”
“Suriyeli öğrenciler Alman gibidir. Çünkü Türkçeyi fazla bilmezler.”
Tablo 15. Mücadeleci Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Ağaç
Boynu bükük çiçek
Güçlü
Parlayan ışık

f
1
1
1
1

%
0,47
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 4 katılımcı (%1,89) tarafından oluşturulan 4 metafor yer almaktadır. Suriyeli
öğrencilerin mücadeleci olduklarını ifade eden “ağaç, boynu bükük çiçek, güçlü, parlayan ışık”
metaforları geliştirilmiştir. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerinin bazılarına aşağıda yer
verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler boynu bükük çiçek gibidir. Çünkü her gün her saat yaşam mücadelesi verirler.”
“Suriyeli öğrenciler parlayan ışık gibidir. Çünkü yılmayan pes etmeyen azimlidir.”
“Suriyeli öğrenciler ağaç gibidir. Çünkü hiç yere düşmez.”
Tablo 16. Zarar Gören Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Kırık bir kalp
Mağdur
Oyuncak

f
1
1
1

%
0,47
0,47
0,47

Bu kategoride 3 katılımcı (%1,42) tarafından oluşturulan 3 metafor yer almaktadır. Suriyeli
öğrencilerin zarar görmüş kişiler olduklarını ifade eden kırık bir kalp ve mağdur metaforları
geliştirilmiştir. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler kırık bir kalp gibidir. Çünkü vatanlarından evlerinden okullarından ve
arkadaşlarından ayrıldılar.”
“Suriyeli öğrenciler mağdur gibidir. Çünkü orada savaş söz konusudur.”
Tablo 17. Göçmen Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Göçebe
Göçmen kuşlar

f
1
1

%
0,47
0,47
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Bu kategoride 2 katılımcı (%0,94) tarafından oluşturulan 2 metafor yer almaktadır. Göçebe ve göçmen
kuşlar metaforları geliştirilmiştir. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler göçmen kuşlar gibidir. Çünkü buraya göç ettiler inşallah en kısa zamanda
ülkelerine dönerler.”
“Suriyeli öğrenciler göçebe gibidir. Çünkü Suriye’den ve başka bir yerden geldiler.”
Tablo 18. Kıymet Bilmez Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Silgi
Kedi

f
1
1

%
0,47
0,47

Bu kategoride 2 katılımcı (%0,94) tarafından oluşturulan 2 metafor yer almaktadır. Suriyeli
öğrencilerin kıymet bilmediklerini ifade eden silgi ve kedi metaforları oluşturulmuştur. Bu kategoriyi
oluşturan katılımcı ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler kedi gibidir. Çünkü nankörler.”
“Suriyeli öğrenciler silgi gibidir. Çünkü her şeyi hayatlarından çabuk silebilirler.”
Tablo 19. Korkan Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Korkak
Korkmuş

f
1
1

%
0,47
0,47

Bu kategoride 2 katılımcı (%0,94) tarafından oluşturulan 2 metafor yer almaktadır. Geliştirilen
metaforlar ise “korkak, korkmuş” metaforlarıdır. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadelerine aşağıda
yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler korkak gibidir. Çünkü çok kavga olan yerlerden geldikleri için korkmuşlardır.”
“Suriyeli öğrenciler korkmuş gibidir. Çünkü savaş görmüşlerdir.”
Tablo 20. Umut Eden Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Çiçek

f
1

%
0,47

Bu kategoride 1 katılımcı (%0,47) tarafından oluşturulan 1 metafor yer almaktadır. Geliştirilen metafor
ise çiçek metaforudur. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadesine aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler çiçek gibidir. Çünkü kendi ülkelerinde solmuştular bizim ülkemize geldiğinde
onlara sanki su vermişiz gibi yeniden açtılar.”
Tablo 21. Varlıklı Kategorisine İlişkin Metaforlar
Metafor Adı
Zengin

f
1

%
0,47

Bu kategoride 1 katılımcı (%0,47) tarafından oluşturulan 1 metafor yer almaktadır. Geliştirilen metafor
ise zengin metaforudur. Bu kategoriyi oluşturan katılımcı ifadesine aşağıda yer verilmiştir:
“Suriyeli öğrenciler zengin gibidir. Çünkü pahalı şirketlerde çalışıyorlar.”
SONUÇ VE TARTIŞMA
İnsan ancak ilişkileri içinde varolabilen bir canlı olduğundan, insanların düşünebilme, düşündüğünü
karşısındakine anlatabilme yeteneği, toplumsal yaşamın temelini oluşturur (Cüceloğlu, 2005). Bu
durum günün önemli bir kısmını geçirildiği okullardaki yaşam ve öğrenciler arasındaki ilişkiler içinde
geçerlidir. Suriyeli öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara entegre edilmesiyle Suriyeli
öğrenciler ve Türk öğrenciler arasında ilişkiler artmıştır. Ev sahibi konumunda olan Türk öğrencilerin
Suriyeli öğrencilere dair algılarının nasıl olduğu okullarımızdaki öğrenci ilişkilerini ve dolayısıyla
okullardaki yaşamı doğrudan etkilemektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim
gören Türk öğrencilerin “Suriyeli öğrenci” kavramına ilişkin algılarının araştırıldığı bu çalışmada 212
katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların “Suriyeli öğrenci” kavramına ilişkin %57,57’sinin olumlu,
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%41,49’nun olumsuz ve %0,94’nün ise yansız algıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Türk öğrencilerin
“Suriyeli öğrenci” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlardan yola çıkılarak kategoriler
oluşturulmuştur. Olumlu metaforlardan oluşturulan kategoriler aşağıdaki gibidir:


Arkadaş / Kardeş (%25)



Faydalı ve İyi İnsan (%23,58)



Masum (%3,30)



Bilgili / Yetenekli (%1,89)



Mücadeleci (%1,89)



Umut Eden (%0,47)



Varlıklı (%0,47)

Olumsuz metaforlardan yola çıkılarak oluşturulan kategoriler aşağıdaki gibidir:


Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç (%10,38)



Zarar veren (%7,07)



Uyumsuz / Yabancı (%7,07)



Sevimsiz / Pis (%4,72)



Kavgacı (%4,25)



Yoksul (%3,78)



Eğitimsiz (%1,89)



Zarar gören (%1,42)



Kıymet Bilmez (%0,94)



Korkan (%0,94)

Yansız metaforlardan yola çıkılarak oluşturulan kategori aşağıdaki gibidir:


Göçmen (%0,94)

Katılımcıların Suriyeli öğrenci ile ilgili geliştirdikleri metaforlardan en yüksek oranlı kategoriler %25
oranla Arkadaş / Kardeş ve %23,58 oranla Faydalı ve İyi İnsan kategorileridir. Olumlu metaforların %
84,38’i bu iki kategoride toplanmıştır. Arkadaş / Kardeş kategorisinde “bizim, kardeş, dost, Türk,
Türk öğrenciler ve arkadaş” gibi metaforlar mevcuttur. Bu kategorideki “bizim” metaforunu 30
katılımcı belirtmiştir. Bu metafora ait temel düşünce “Suriyeli öğrenciler bizim gibidir. Çünkü onlar da
bir insandır bizden bir farkı yoktur.” alıntı cümlesindeki eksendedir. Faydalı ve İyi İnsan kategorisinde
“melek, iyi, insan, çiçek, ağaç, tatlı ve sevecen” gibi metaforlar bulunmaktadır. Bu kategorideki
metaforlar Suriyeli öğrencilerin toplumsal hayat ve insan ilişkileri konusunda yapıcı ve hoşgörülü
oldukları yönündedir. Masum kategorisindeki metaforlar ve katılımcı ifadeleri Suriyeli öğrencilerin var
olan durumdan sorumlu olmadıkları şeklindedir. Bilgili / Yetenekli kategorisindeki “çalışkan, sözlük”
gibi metaforlar Suriyeli öğrencilerin eğitim-öğretim anlamında gayretli bulunduğunu göstermektedir.
Mücadeleci kategorisindeki “ağaç, boynu bükük çiçek” gibi metaforlar ve katılımcı ifadeleri Suriyeli
öğrencileri yılmayan ve sürekli mücadele eden bireyler olarak tanımlamaktadır. Umut Eden
kategorisindeki “çiçek” metaforu ve katılımcı ifadesindeki solan bir çiçeğin yeniden açması benzetmesi
Suriyeli öğrencilerin Türkiye’ye geldikten sonra daha iyi bir yaşama kavuştukları ve bu durumun
kendilerinde fark edildiği şeklindedir. Varlıklı kategorisindeki “zengin” metaforu Suriyeli öğrenci
aileleri arasında varlıklı olanların varlığı algısının da olduğunu göstermektedir.
Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç %10,38 oranla olumsuz kategorisinde en yüksek değere sahip
kategoridir. Bu kategoride “yetim, çocuk, dilenci, muhtaç ve çaresiz” gibi metaforlar bulunmaktadır.
Katılımcı metaforlarında ve ifadelerinde Suriyeli öğrencilerin gelir seviyesi düşük ailelerden geldiği ve
yardıma muhtaç oldukları algısı hakimdir. Zarar veren kategorisinde en yüksek frekanslı metafor
“hırsız” metaforudur. Türk öğrencilerin Suriyeli öğrencilere dair “hırsız” algısını geliştirmeleri olumsuz
bir durumdur. Uyumsuz / Yabancı kategorisindeki metaforlar yabancı teması eksenindedir. “Suriyeli
öğrenciler yabancı gibidir. Çünkü daha buraya alışmamışlar.” Şeklindeki katılımcı ifadesinde
görüldüğü gibi Suriyeli öğrencilerin Türkiye’ye adapte olamadıkları ve “Suriyeli öğrenciler dilsiz gibidir.
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Çünkü kendilerini yabancı hissederler.” İfadesinde de dil farklılığı anlamında yaşanan sıkıntıların
kendilerini yabancı hissetmelerine neden olduğu şeklinde algıların mevcut olduğu görülmektedir.
Sevimsiz kategorisinde “çöp, kirli” gibi metaforlar mevcuttur. Bu kategorideki metaforlardan anlaşıldığı
üzere Suriyeli öğrencilere dair temizliklerine dikkat etmedikleri şeklinde bir algının mevcut olduğu
görülmektedir. Kavgacı kategorisinde katılımcıların %4,25’i Suriyeli öğrencilerin kavgaya meyilli
olduklarını ifade eden “artisit, kavgacı” gibi metaforları kullanırken; Yoksul kategorisinde %3,78’i
Suriyeli öğrencilerin yoksul olduklarını ifade eden “fakir, bizim” gibi metaforlarını kullanmışlardır.
Ayrıca, Eğitimsiz kategorisinde Suriyeli öğrencilerin eğitimsiz olduklarını belirten “cahil, daha
yeşermeyen bir fidan”, Zarar gören kategorisinde ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmalarını ifade
eden “kırık bir kalp, mağdur”, Kıymet bilmez kategorisinde kıymet bilmediklerini belirten “silgi, kedi”
ve Korkan kategorisinde savaş gördükleri için korkmuş olduklarını ifade eden “korkak, korkmuş”
şeklinde metaforlar mevcuttur.
Göçmen kategorisinde “geçmen, göçmen kuşlar” gibi metaforlar bulunmaktadır. “Suriyeli öğrenciler
göçmen kuşlar gibidir. Çünkü buraya göç ettiler inşallah en kısa zamanda ülkelerine dönerler.”
Şeklindeki katılımcı ifadesinde görüldüğü gibi Suriyeli öğrenciler göçmen kuşlara benzetilmiş ve
göçmen kuşlar gibi geldikleri toprakları geri dönmeleri temenni edilmiştir.
Sonuç olarak, araştırmaya katılan Türk öğrenciler hem olumlu hem olumsuz hem de yansız metaforlar
oluşturmuşlardır. Kategorilerde görüldüğü gibi metaforların ve katılımcı ifadelerinin çoğu hakkında
araştırmalar yapılması gereken önemdedir. Okullarda Türk öğrenciler ve Suriyeli öğrenciler arasında
doğru bir iletişim temelinde sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi gerekmektedir. Çünkü Türk ve Suriye
toplumunun gelecekte birbirine dair olumlu fikirlere sahip olabilmesi için çocukların algılarına dikkat
edilmesi gerekmektedir.
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BATI İLE ETKİLEŞİME GİREN TÜRK FİLM
KARAKTERLERİNDE OTO-ORYANTALİZM
Emine Işıkelekoğlu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
ÖZ
Oto-oryantalizm toplumların ya da bireylerin batı kültürü etkisinde kalarak kendilerine ait değerlere
yabancılaşmaları ve ötekileşmeleridir. Oto-oryantalist bakışı sinemaya aktararak ülkesine dönen
sinema karakterlerinin yaşadığı çatışmayı yansıtan filmler bu çerçeve esas alınarak araştırılmış,
izlenmiş ve aralarından seçilmiştir. "Duvara Karşı" filminde Sibel ve Cahit, "Almanya'ya Hoşgeldiniz"
filminde Canan, Hüseyin ve ailesi, "Sarı Mercedes" filminde Bayram, "Dönüş" filminde İbrahim
karakterlerinde oto-oryantalist bakışa rastlanmaktadır. Yurtdışına giderek orada belirli bir süre
yaşayan Türk film karakterlerinin Türkiye'ye geri döndüklerinde ülkelerine ve kültürlerine
bakışlarında Batı'dan yoğun bir şekilde etkilendikleri gözlemlenmiştir. Bu etki olumsuz yöndedir. Bu
araştırma Batı ile etkileşime geçen Türk film karakterlerinin kendi toplumlarına ve kendi kültürlerine
bakışlarının neden olumsuz bir çizgide ilerlediğini görmek için yazılmıştır. Araştırmada tarihsel,
sosyolojik, psikolojik ve auteur (yönetmen bakışlı) eleştirel çözümleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda film karakterlerinin ülkelerine döndüklerinde karşılaştıkları ekonomik
yetersizliklerin, geri kalmışlığın, topluma ve kültürüne yabancılaşmanın oto-oryantalizmi oluşturduğu
gözlemlenmiştir
Anahtar Kelimeler: oryantalizm, oto-oryantalizm, film, yabancılaşma, ötekileşme

AUTO-ORIENTALISM IN TURKISH MOVIE CHARACTERS
INTERACTING WITH THE WEST
Auto-orientalism is the alienation and estragement of societies or individuals to their values by being
influenced by western culture. The films reflecting the clash of cinema characters who returned to
their country by transferring the auto-orientalist view to the cinema were researched, monitored and
selected among them. Sibel and Cahit in "Head-On", Canan, Huseyin and his family in "Welcome to
Germany" , Bayram in "Yellow Mercedes" , Ibrahim in "Return" film character auto-orientalist view is
found. Foreign countries and cultures to going there in the perspective of a certain time they returned
to Turkey living in Turkey were observed to movie characters heavily influenced by the West. This
effect is negative. This research was written to see why Turkish film characters who interact with the
West have a negative outlook on their own societies and their own cultures. Historical, sociological,
psychological and auteur (director) critical analysis method was used in the research. As a result of
the research, it was observed that the alienation of economic insufficiencies, backwardness, society
and culture that film characters encountered when they returned to their country formed autoorientalism.
Key Words: orientalism, auto-orientalism, film, estrangement, alienation
Giriş
Oryantalizm kısaca Batılı oryantalistlerin yüzyıllar boyunca doğuya gelerek yaptığı araştırmaların
kapsamıdır. Said, oryantalizmin Doğu’yu sömürme amacında olan Batılı araştırmacıların oryantalizmi
meşru kıldığını ve bu sebeple Doğu’nun sömürüsünün önünün açıldığını belirtir. Doğu’nun kendisini
temsil edemediği bu sebeple Batı’nın Doğu’yu temsil etmesi gerektiği yaygın bir görüş haline gelerek
oryantalizm düşüncesini güçlendirmiştir. Doğu hakkında araştırma yapan herkesin Doğu ile ilgili
görüşlerini meşrulaştırarak belirli saptamalar yaptığını ve bunun sonucunda Doğu’yu tanımladığını,
bir konum verdiğini ve bu konum içerisinde Doğu’yu yöneterek, Doğu’ya egemen olduğunu söyler.
(Said, 13) Said oryantalizmi İngiltere, Fransa ve Amerika üzerinden irdelerken Kula (Kula, 2012)
Almanya’yı da dahil eder. “Oryantalizm ve Türkiye” adlı eserde Roma’dan beri doğunun batının ilgisini
çektiğinden ancak Ortaçağ ve Rönesans’ta gerçeklikten uzak bir tavırla kurgulanarak egzotizm
yaratma amaçlı sarıklı, doğu kılıklı temsiller kullanıldığından bahsedilir. (Gemraner ve İnankur, 89)
Ortaçağda doğuya bakış daha kötü olsa da 18.yüzyılda oryantalizm edim ve kuram özelliği kazanır.
Doğu 17. Ve 18. Yüzyıllarda bir “moda” olarak yaygın kullanılır. (Yücel, 2016:72) Bu da doğunun
egzotik ve otantik olarak algılanarak hayali bir kimliğe bürünmesine ve batının doğusu haline
gelmesine neden olur. Said’e göre 19.yüzyılda ise oryantalistler Avrupa’daki üniversitelerde eğitim
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görmüştür ve böylece oryantalizm kurumsallaşmıştır. (Said, 2013: 203) Bu eğitimin amacı doğuyu
araştırmak değil kontrol altına almaktır. Oryantalizm bu tarihi seyir içinde günümüze kadar gelmiştir.
Oto-oryantalizm, Batı’nın olumsuz bakışının Doğulu birey tarafından benimsenerek kendi kültürüne
yöneltilmesidir. Uluç, kendi kendini oryantalleştirmenin bireylerin ve toplumların kendilerini,
kendilerine ait olmayan fikirler aracılığı ile anlamaları ve anlamlandırmaları anlamına geldiğini ve
bunun bir kendine yabancılaşma, kendi kendisinin ötekisi haline gelme süreci olduğunu söyler.
(Uluç, 2009:203-204) İlk oryantalizm okumaları Doğu’yu/Doğulu’yu araştırılacak nesne olarak
konumlandırırken, oryantalizmin ikinci okuması ise üçüncü dünya toplumlarında şekillendirilecek
ikinci nesne olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu ikinci nesne olgusu bizi oto-oryantalizm kavramına
götürmektedir. (Bezci ve Çiftçi, 2012:141) Böylece Doğulu kavramının Doğulu tarafından
benimsetilmesini görürüz. Self oryantalizm ortaya çıktığı andan itibaren sürekli yeni denek toplumlar
ve şahıslar bulacak ve kendiliğinden kendi ötekisini yaratacak ve yansımaları sürekli devam edecektir.
(akt:Bezci ve Çiftçi, 2012:145) Bu süreçte batı ile etkileşime geçerek batıdan etkilenen Doğulu birey
artık kendi toplumuna batının perspektifiyle bakmaya başlar.
Türkiye’ye bakacak olursak; Tanzimat Dönemi’nde başlayan alaturka-alafranga tartışmaları ile
beraber modernleşme ve batılılaşma ön plana çıkartılarak geleneksel değerlere karşı aşağılayıcı bir
bakış yansıtılmış, batılı olanın üstün olduğu görüşü yaygınlaşmıştır. Göle, "alaturka"(Türk usulü) ile
bağdaştırılan her şeye -estetik, davranış biçimleri, alışkanlıklar- yukarıdan bakıldığını söyler.(Göle,
1998:72) Özünel de Cumhuriyet Dönemi’ndeki kültür politikalarının batılılaşma sürecinde
entelektüellerin ‘taşraya’, ‘köye’, ‘halka’ ve ’köylüye’ bakışı uygulanan kültürel stratejiler, öncelikle
halk kültürünün ötekileştirilmesinin, ardından da halkın kendi kültürünü ötekileştirmesinin önünü
açtığını belirtir.(Özünel, 2014:10) Kahraman ve Keyman da Türk modernleşmesinin, başından
itibaren Batı'nın bilişsel hegemonyasını kabul etmiş, Batı terimleriyle "çağdaş muasır medeniyetler
seviyesine" ulaşmayı amaçlamış, bu amaca ulaşırken kendi özgül niteliklerini kazanmış bir
modernleşme projesini yaşama geçirdiğinden bahseder. (Kahraman ve Keyman, 1998:77)
Batı, Doğu algısını öncelikle çeşitli yazın türlerinde ve teknolojinin de gelişmesiyle kitle iletişim
araçlarında yansıtmıştır. Uluç bu konuda medyanın önemli bir rolü olduğunu söyler. (Uluç, 2009:203204) Batı'nın bu algısına Doğu'daki toplum ve bireyler yurtdışına giderek veya gitmeyerek çeşitli
şekillerde maruz kalarak kapılmışlar, kendi toplumlarına, kültürlerine bu gözle bakmaya
başlamışlardır.
Almanya’ya giden Türk film karakterlerinin yurtdışından döndükten sonra toplumlarına bakışlarında
Batıdan yoğun bir şekilde etkilendikleri gözlemlenmiştir. Bu araştırma Batı ile etkileşime giren Türk
film karakterlerinin kendi toplumlarına ve kültürlerine bakışlarının olumsuz bir çizgide ilerlemesinin
nedenlerini görmek için yazılmıştır. Kendi kültürünü aşağı görerek başka kültürleri yüceltme sorunu
günümüz Türkiye’sinde toplumun genelinde görülen bir davranıştır. Bu araştırmadan yola çıkılarak
günümüzdeki toplumsal sorunlara da değinilmek istenmiştir. Yurtdışına giderek orada temasa geçen
karakterler rahat bir yaşam olanağına sahip olduklarını düşündükleri için kendi ülkelerine
döndüklerinde karşılaştıkları tablo onları rahatsız eder ve ülkelerinden gitmek isterler. Batıdaki refah
ortamı ve ülkelerindeki olanaksızlıklar karakterlerde ülkelerine karşı küçümseyici bir tavır yaratır.
Ülkelerine uyum sağlayamazlar, bocalarlar ve bir an önce geri dönmek isterler. Türkiye’nin ekonomik
açıdan Almanya’dan geri kalmış olması karakterleri aşağılık psikolojisine sokarak kendilerine ve
kültürlerine pejoratif/aşağılayıcı bakışlarına sebep olur. Karakterler yurtdışında kendilerini
modernleşmiş sayarlar ve Türkiye’yi geri kalmış görerek oto-oryantalist bir bakışa sürüklenirler. Bu
çerçevede “Sarı Mercedes”, “Almanya’ya Hoşgeldiniz”, “Duvara Karşı” ve “Dönüş” filmleri seçilerek
analiz edilmiştir, Oto-oryantalizm ve sinema hakkında yapılan bu araştırma disiplinlerarası bir
çalışmadır ve karakterleri, karakterlerin toplumsal uyumunu incelemesi açısından önemlidir.
Duvara Karşı
Bu filmde oto-oryantalizm Cahit ve Sibel karakterleri açısından incelenecektir. Cahit, Türkiye’de
doğmuştur, sonradan Almanya’ya göç etmiştir. Cahit, Almanya’da yaşadığı süre içerisinde kendi
kültürünü unutmuştur ve değersiz bulmaya başlamıştır, Türk kültüründeki toplumsal yapı Cahit
tarafından anlaşılamamaktadır. Bunalımlı kişiliği ve yaşayış şekli Türk kültüründen soyutlandığını
gösterir. Cahit karısının ölümünden sonra değişerek toplumu umursamaz ve topluma aykırı
davranışlar sergiler, toplumsal yapıya ayak uyduramaz, toplumun normlarını anlayamaz, kültürünü
benimsemez, unutur ve ötekileşerek oto-oryantalist bir bakışa sürüklenir. Örneğin; Cahit ve bir Alman
doktor arasında geçen konuşmada doktorun “Türklerde çok güzel manalı isimler var.” demesi üzerine
“Öyle mi?” diyerek yanıt verir. Bu yanıt hem şaşkınlığını hem de umursamazlığını anlatmaktadır.
Cahit’in düğüne Sibel’in kuzeninin de geleceğini öğrenmesi üzerine “Bir bavul dolusu Türk getirir
yanında, eminim” ifadesini, siniri bozuk bir şekilde Türk kelimesini bastırarak söylemesi dikkat
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çekicidir. Cahit burada Türkleri bavula sığacak bir eşya gibi tarif ederken aynı zamanda nesneleştirir,
Türkleri istemediğini ve sevmediğini dile getirir. Sibel’in Cahit’i ailesiyle görüşmeye götürmesi üzerine
Cahit’in “Nefret ediyorum bundan. Bu Türk şeyinden. Hiç canım istemiyor.” derken yine topluma
yabancı kalışı dikkate değerdir. Barda dövüldükten sonra “Lanet Türkler!” demesi yine Türklere karşı
genel bakışının yansımasıdır.
Cahit ve Sibel’in toplumsal uyuşmazlığı şu sahnede açıkça bellidir: Sibel ve Cahit bara giderler. Sibel
evlenme teklifi ederek kolunu keser. Sonraki sahnede bir otobüse binerler ve evlilik üzerine tartışırlar.
Sibel Cahitle evlilik sebebini “Çünkü ailem Türk ister. Sen Türksün oğlum” diyerek belirtir. Burada
şoför otobüsü durdurarak Sibel ve Cahit’i otobüsten kovar ve sebebini şu sözlerle açıklar: “Çünkü
sizin gibi Allah’ını, dinini, kitabını tanımayan köpeklerin otobüsümde işi yok” der. Şoför burada
toplumdur. Toplumun bu şekilde yapılan bir evliliğe nasıl bakacağını yansıtır, toplumun tepkisini
gösterir. Bu sahnede Sibel ve Cahit’in kendi toplumlarından yabancılaşmaları şöförün yanıtı ile
netleşir.
Cahit ve Sibel dışarıdan bakıldığında Türk geleneklerine uygun bir evlilik yapmışlardır. Ancak eve
döndükleri ve birlikte yaşamaya başladıkları andan itibaren bu oyuna bir son verirler. Cahit’in Sibel’i
evden kovması, Sibel’in barda tanıştığı barmenle bir gece geçirmesi topluma aykırıdır ve topluma
karşı taktıkları maskeyi çıkartmışlardır. Sabah bekaret kemeri anlamına gelen kırmızı kurdalenin3
olmaması ve gülümseyerek yürümesi Sibel’in istediği hayatı rahatça yaşadığı ve bundan mutlu
olduğunu gösterir. Kurdalenin çıkmasıyla artık toplumsal kalıpları yıkmıştır ve özgürdür. Yani Sibel
Türk toplumundaki kültürü benimsemez, evlilik kurumunu önemsemez, topluma gizliden baş kaldırır,
kültürüne yabancıdır. Bu da Sibel’deki oto-oryantalist bakışın bir dışavurumudur. Sibel ve Cahit’in bir
ilişki yaşamamaları ise karı koca olmak istemedikleri içindir. Toplum evli çiftlerin birlikte olmasını
beklerken toplumun istediklerine kendi yaşantılarında karşı çıktıkları için birlikte olmazlar. Eğer
birlikte olsalardı toplumun kendilerinden beklediklerini gerçekleştirmiş olurlardı ancak karakterler
geleneksel Türk toplum yapısına aykırı oldukları için birliktelik yaşamamışlardır. Ancak daha sonra
Sibel kızını Selma’ya emanet ederek Cahit’i görmeye gider. Cahitle bir ilişki yaşarlar ve bu ilişki yine
toplumun kurallarına itirazdır çünkü evli değillerdir ve Sibel’in başka bir adamdan çocuğu vardır.
Cahit Mersin doğumludur, Almanya’ya sonradan göç etmiştir. Ana dili Türkçe olmasına rağmen
Türkçe telaffuzu düzgün değildir. Günlük hayatta Türkçe konuşmadığı bellidir. Dil-kültür ilişkisinde
Türkçesinin bozuk oluşu kültürüne yabancılaşmasıyla bağdaştırılabilir. Sibel’in abisiyle Cahit
arasında geçen şu konuşma Türkçe’ye önem vermediğine bir örnektir: “Türkçen bok gibi!; Türkçeni
n’aptın?” “-Çöpe attım.”
Sibel İstanbul’a geldiğinde başına kötü olaylar gelir ve kendini burada hapishanede gibi hisseder. Bu
karakterlerinin Türkiye’ye geldiklerinde başlarına gelen kötü olaylara örnek verilebilir. Sibel İstanbulda
bir bara giderek uyuşturucu arar ve afyon bulur, kullanır. Kendisinde kalmasını istediği adamın evine
taşınır. Bir barda kendisinden geçmiş bir şekilde dans ederek sarhoş olur ve yığılır, tecavüze uğrar.
Daha sonra gece yolda yürürken sözlü tacize uğrar. Cevap vererek adamlarla kavga eder, dövülür.
Yerden kalkınca tekrar bağırır ve adamlar onu tekrar döver. Bir daha kalkar ve bağırarak küfür eder;
bıçaklanır, bir taksici onu kurtarır.
Yönetmen Fatih Akın’ın Berlin Film Festivali’nde “Duvara Karşı” filmini yapması doğuyu
egzotikleştirmesiyle bağdaştırılabilir. Uluç, bu konuda üçüncü dünya sinemasının küresel pazarda
kabul görmesi için kendini oryantalleştirmeye zorlandığını belirtir. (Uluç, 2009:210) Bu bağlamda
“Duvara Karşı” filminde Fatih Akın’ın aralarda gösterdiği orkestra, Sibel’in İstanbul’a döndüğünde
gösterilen manzaralar tipik egzotik doğuyu yansıtmaktadır. Cahit’in Sibel’e laf atan bir erkeğe kafa
atması ile Fatih Akın’ın Türklüğü sinirlilik olarak algılaması (Kaya, 2010:103) Cahit’in Türk gibi
davrandığını gösterir. Filmde sahte evlilik Akın’ın başına gelen bir hikayedir (Akın, 2013:119). Ayrıca
Cahit karakterinin asimile olması ve kimlik kayması (Akın, 2013:122) yönetmen tarafından bilinçli
kurgulanmıştır.
Bu filmdeki oto-oryantalist bakış ekonomik kökenli değildir. Daha çok Türk toplumunun kültürüne
ayak uyduramama ve bu yüzden bireylerin kendilerine ve çevrelerine ayak uyduramamasından
kaynaklanır. Sibel’deki oto-oryantalizmin sebebi Almanya gibi özgür bir ülkede dar bir çevre etrafında
büyümesidir. Sibel, geleneksel toplum yapısıyla kendini kapana kıstırılmış hissederek topluma
yabancılaşır. Cahit ise karısının ölümüyle herkese düşman bir tavır almıştır. Cahit Türk kültürüne
yabancıdır ve bunun sonucunda kendi kültürünü aşağılayarak oto-oryantalist bir bakışa sürüklenir.

3

Yönetmen kırmızı kurdaleyi filmde bu anlamda kullanmıştır.
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Sarı Mercedes
Sarı Mercedes adlı filmde Bayram karakterinde film boyunca oto-oryantalist bir tavır gözlenlenmiştir.
Bu nedenle bu araştırmadaki oto-oryantalizm Bayram karakteri üzerinden incelenecektir. Bayram
Almanya’ya çalışmak için gitmiştir. Filmde Bayram’ın Almanya’dan köyüne dönüş süreci
işlenmektedir. Yol boyunca karşılaştığı sorunlar ve çevresi tarafından anlaşılamaması Bayram’daki
oto-oryantalist tavrı güçlendirmektedir.
Bayramın çevresindeki tüm insanlarla, hayatla bir kavgası vardır, sürekli mücadele içerisindedir.
Bayram toplumdan dışlanmış bir karakterdir, kendisini toplumda kabul edilebilir kılmaya çalışır;
bütün uğraşı, bütün hırçınlığı bu sebeptendir. Köye döndüğünde bütün köy halkının kendisini
davul ve zurna ile karşılayarak onun gurur duyacakları hayalini kurar.
Bayram ve Türk insanı arasındaki farkı ortaya koyması açısından şu sahne önemlidir: Bayram
vapurdayken sigara içmenin, ayakkabı çıkarmanın ve uyumanın yasak olduğu üzerine bir anons
yapılır. Bu sırada bir adam sigarasını yakar, birisi horlayarak uyur ve birisi de ayakkabısını çıkararak
ayağını kaşır. Ancak Bayram uyurken uyanır. Burada Bayram’ın batılılaşması ve Türk insanının
kurallar karşısında vurdumduymazlığı Bayramla zıtlıkları üzerinden gösterilir. Aynı şekilde Bayram
arabasını çizdirdiğinde memurların umursamaz tavırları, hatta bir memurun umursamadan
dondurmasını yemesi dikkat çekicidir. Ayrıca Türkiye’yi yakından tanıyan Bayram’ın şu sözleri
sisteme eleştiri getirmesi ve sistemdeki aksaklığı dile getirmesi açısından önemlidir: “Şimdi de ikinci
kontrole giriyoruz balkız. Ee burası Türkiye. Ya çok sıkı kontrol ederler ya da hiç etmezler.”
Bayram, sürekli Türkiye ile Almanya’yı kıyaslayarak kendi ülkesini değersiz görür, beğenmez.
Bayram, asfalt döşenen bir yoldan geçerken arabanın tekerinin kirlenmesi üzerine “İş mi bu ya?
Gelin de siz asfaltın nasıl döşendiğini Almanya’da görün. Yazık değil mi bu arabaya?” diyerek
oradaki işçilere bağırır. Bu da Bayram’ın Türkiye’yi beğenmediğine bir örnektir. Daha sonra yerli
arabaların çoğalmasına yakınarak baldızı birkaç sene önce almış olmayı diler. Yolda giderken bir
kamyon şöförü arabasının camını çatlatır ve şöförle kavga eder. Bu sefer dayak yer. Bayram çalışıp
didinip mercedes almıştır ama kimsenin onu takmamasından şikayetçidir. Bayram mercedesle bir
otobüsün önünden geçerken otobüsteki insanların kendisine bakarak söylenmelerini görür. Bu
davranışlar Bayram’ın toplumdan aykırılığını belirginleştirir. Bayram köfte alırkan dahi
Almanya’dan geldiğini ve mercedesi olduğunu belirtmesi de karakterdeki oto-oryantalist bakışa bir
örnektir.
Bu film çekilmeye başlandığı dönemde Türkiye’de kapitalizm artması Bayram gibi işçi sınıfının
dezavantajına sonuçlar doğurmuştur. “Almanya’dan dönmekte olan Bayram, aynı zamanda
kapitalizmin çarkları arasında posaya dönmüş ama bunun bilincinde olmayan bir işçidir.” (Uğurlu,
2009) Yine de Bayram’ın Türkiye’deki işçilerden daha avantajlı olduğu Bayram’ın kendisini Türk
polisiyle karşılaştırarak üstün görmesi açısından önemlidir. Bayram, Almanya’da çöpçülük yapsa da
kendisini Türkiye’deki polisten üstün görür çünkü Bayram’ın göre mercedesi vardır ama polis hayatı
boyunca çalışsa da kendisine bir mercedes alamaz. Polisliğin statüsü daha yüksek olsa da onun
gözünde değer karşılaştırması mercedes ile ölçülüdür.
Yönetmen Tunç Okan hayatını uzun yıllar yurtdışında geçirmiştir. Sarı Mercedes filminde yönetmenin
etkisine baktığımızda aslında topluma hem içeriden hem de dışarıdan bir bakışla yaklaşıldığı görülür.
Okan’ın, Sarı Mercedes filmi çekilirken de yurtdışıyla temasları olmuştur. Bu bağlamda Bayram’daki
oto-oryantalist yaklaşıma etkileri olduğu da söylenebilir. Ayrıca toplumun Bayram karakterini
kabullenemeyişi ve Bayram’ın sürekli alay konusu olması yönetmenin toplumu yakından tanımasıyla
ilişkilidir. Yurt dışına gitmek Bayram için “ başkaldırı ve hürriyetine kavuşmak” anlamına geliyordu.
Bayram karakterine bakarsak onun için Almanya’ya gitmek de hürriyetine kavuşmak anlamına
geliyordu. Bayram için Almanya çocukluktan beri çektiği sıkıntılardan kurtulduğu ve rahatına
kavuşmasına olanak sağlayan yerdi. Ayrıca filmdeki İstanbullu güzel kadın rolünü oynayan oyuncu
aslen Alman’dır. Bu bağlamda İstanbullu modern kadın için yabancı oyuncu seçilmesi dikkat çekicidir
Dönüş
Bu filmde oto-oryantalizm Almanya’ya çalışmak için giden İbrahim üzerinden incelenecektir.
İbrahim Almanya’ya gidince kendini batılı bir kimliğe büründürmüştür. Bunun sonucunda köyüne
dönünce oryantalist tavırlar sergilemiş kendi toplumuna oto-oryantalist bir pencereden bakmıştır.
Bu sebeple bu araştırmada öne çıkan nokta İbrahim’in köye ilk dönüşündeki gösterdiği otooryantalist davranışlarıdır.
İbrahim, Almanya’dan dönüşündeki kıyafetleri değişmiştir, batılı bir giyim tarzına bürünmüştür.
Gülcan İbrahim’i özlemiştir ama onun kıyafetleri Gülcan’a garip gelmiştir. İbrahim açık sarı renkli
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bir takım elbise giymiştir. Koyu sarı renkli üzerinde beyaz puantiyeleri olan gömleği, mor kravatı
vardır. Tüylü bir şapka takmıştır. Koluna gümüş saat takmıştır. Boynunda fotoğraf makinesi
vardır. İbrahim bu haliyle köye tezat bir görünüş sergiler. İbrahim gezindiği kıyafetlerle çok dikkat
çeker. Köydeki bu hali komik durur, köye yakışmaz. İbrahim’i görenler etrafına toplanarak ilgiyle
ona bakarlar. İbrahim’in toplumda statüsü artmıştır.
Bilindiği üzere devrimler bile şapkayla olmuştur hatta bir dönem siyasi iktidarlar bile kendilerini
özgü şapka çeşitleri belirlemişlerdir. İbrahim’in köyünde kasket takması ve dönüşte fötr şapka
takması da tesadüfi değildir. Kasket köylüdür, fötr batılıdır. Şapka baştadır ve bir insana
bakıldığında direkt farkedilir. Ayrıca giysiyi tamamlayıcı bir kıyafettir. Bu bağlamda İbrahim’in
şapka değiştirmesi de kendisini batılı gördüğünün kanıtıdır.
İbrahim, Almanya’dan geri dönüşünde Türkiye’de yaşamayı düşünmez, Almanya’ya geri dönmek
ister. Gülcan İbrahim’in tarlanın yanmasına üzülmemesine şaşırır. Ama İbrahim’in Türkiye’de
kalmak gibi bir isteği olmadığı için tarlanın yanması onun için önemli değildir. İbrahim karısı ona
leğende banyo yaptırırken Almanya’da duş başlığıyla banyo yapmanın ne kadar güzel olduğunu
karısına anlatır. Almanya’yı daha ilk günden özler İbrahim. Gülcan, “Buradaki gibi temizleyemez,
paklayamaz der.” Bunun üzerine İbrahim siniri bozuk bir ifadeyle “Görmek lazım medeniyeti” der.
İbrahim için Türkiye medeniyet barındırmaz. İbrahim köyde insanları gezmek için çıkarken yine
takım elbise, şapka giyer ve yanına radyosunu da alır. Karısının neden ona aldığı kıyafetleri
giymediğini sorar, Gülcan haset etmemeleri için giymediğini söyler. İbrahim’in bu soruyu sorması
köyünün adetlerini unuttuğunu gösterir.
İbrahim artık her yönden batılı olanı istemeye ve köyle bağlantılı olanları reddetmeye başlar.
Karısının giyinişi İbrahim’in hoşuna gitmez. Gülcan İbrahim’e onu beklediği zamanları anlatırken
İbrahim onu dinlemez ve Almanya’da olanları anlatır. Gülcan tarla ile ilgili yapacaklarını anlatırken
İbrahim onun ayaklarına dikkatlice bakar. Siyah çorap ve lastik giymiştir. Almanya’da topuklu
ayakkabı giyen bir kadının hayali aklına gelir. Onları karşılaştırır, gülümser. Ayakkabı aslında
burada bir fetiş nesnesidir. İbrahim kafasında Gülcan’ı ve Almanya’daki kadınları karşılaştırarak
Avrupalı kadına cinsel bir değer atfeder. Gülcan traktör almak ister, İbrahim volkvogen marka
otomobil almak ister. İbrahim, Gülcan eve su taşırken köydeki suyun muslukla eve gelmesini ister.
Yine Almanya’yı, Almanya’daki muslukları anlatır. Gülcan gaz lambasını yakarken Almanya’daki
lambaları hatırlayarak Türkiyede olmayışına medeniyetsizlik olarak bakar. Daha sonra
Almanyadan izinle döndüğünü yarın tekrar gideceğini söyler. Ardından ekler: “Eşek değilim ben.
Hayvan girer anca oralara bir tarla için. İyiki gittim de gördüm. İnsanlar hasretmiş, gurbetmiş hiçe
sayıp adam olmaktalar. Benim de gençlik dirlik zamanım kazanacağım. Tütünü bile bıraktım daha
fazla kazanmak için.” Daha sonra karısına para bırakarak tekrar Almanya’ya döner, gelişinin
otomobille olacağını söyler. Gülcan kendisini de götürmesini ister, İbrahim onları götürmez. Gülcan
ne kadar İbrahim’in gitmemesini istese de İbrahim gider. İbrahim artık köye ayak uyduramaz,
Türkiye’de yapamaz. Daha sonra onları götüreceğini söyleyerek gider. Önceki gidişinde mektup
yollayan İbrahim artık mektup yollamamaktadır. İbrahim ikinci gidişinde karısına onu da yanına
alacağına söz vererek ayrılır köyden. Ama İbrahim köye bir türlü dönmez. İbrahim Almanya’ya
giderek daha iyi şartları görmüştür, köyünü ve karısını beğenmez. Almanya’da değişim geçirmiştir;
kendisini, giyimini, duruşunu, karısını bile değiştirmiştir. Değişim geçiren İbrahim artık eskisi gibi
değildir. İbrahim ikinci kez köye dönüşünde yanında Almanya’daki karısı ve çocuğu vardır. Yine de
Gülcan’ın onları görmeleri İbrahim için bir endişe kaynağı değildir. Gülcan’ın, İbrahim’in ikinci
karısını görmesi, aldatıldığını farkedip onu terk etmesi gibi ihtimaller İbrahim’i endişelendirmez.
Bu filmde yönetmenin (Türkan Şoray) oto-oryantalizmi karakterin dönüşümünün bir gereği olarak
bilinçli kullandığı görülmüştür. İbrahim karakterinin Almanya’ya gittikten sonra karısına bakışı
batı özentisi insanların bakışını yansıtır. Ancak bu görüş Türkan Şoray tarafından
benimsenmemiştir.
Almanya’ya Hoşgeldiniz
Almanya’ya Hoşgeldiniz filminde Hüseyin, Fatma, Canan, Veli, Muhammet, Leyla, Ali karakterlerinde
oto-oryantalizm görülmüştür. Almanya’ya gidip bir süre burada yaşayan aile, geri döndüğünde
köyünde yaşamaya devam edemez, bu sebeple ailenin bütün Türk karakterleri oto-oryantalizme örnek
olarak gösterilebilir. Ancak Hüseyin, Fatma ve Canan karakterlerinde bu olgu daha yoğun
işlenmektedir.
Hüseyin’deki oto-oryantalist bakış ekonomik kökenlidir ama Hüseyin kendisini Türk hisseder, Türk
kültüründen uzaklaşmaktan korkar. Hüseyin rüyasında domuz eti yediğini ve karısı Fatma’nın
Alman gibi giyindiği bir kabus görür. Kendisi de bıyıklarını Hitler bıyığı gibi kesmiştir. Kabusta
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vatandaşlık bürosundaki görevlinin eksik olan tek şeyin dördüncü madde olduğunu, Alman
kültürünü öncü kültür olarak kabul etmelerini gerektiğini belirtir. Buna göre “ İlk olarak bir Avcılar
ve Atıcılar derneğine üye olacaksınız. Haftada iki kere domuz eti yiyeceksiniz. Her Pazar “Olay Yeri”
dizisine bakıp, Mallorca’da tatil yapacaksınız.” Karısı kabul edip imza atar. Karısına dönüp
baktığında Alman kıyafetleri içerisinde domuz eti yer ve “Telaşa gerek yok Hüseyin. Biz hala
Türk’üz” der. Hüseyin’in Almanya’ya geldiğinden beri en büyük korkusu kendisi ve etrafındakilerin
Türk kültüründen çıkmasıdır ve bu korkusu bilinçaltında kendisini göstermiştir. Hüseyin’in karısı
Fatma, Alman vatandaşlığı için almak günler öncesinden kıyafet dener ve heyecanlanır. Fatma’nın
bu davranışının altında oto-oryantalist bir tavrın yattığı gözlemlenmektedir.
Hüseyin Almanya’dan döndüğünde çocukları büyümüştür ve babalarını tanımaz. Hüseyin
Almanya’ya ailesini götürmeyi düşünmez. Aslında bu da orada kalıcı bir hayat istemediğini gösterir.
Ancak sonradan bu durum değişecektir. Oğlu Veli’nin okulu aksatıp yaramazlık yaptığını öğrenen
Hüseyin ailesini Almanya’ya götürmeye karar verir. “Hepinizi Almanya’ya götüreceğim. Orda
disiplin, düzeni öğrenirsiniz. Çünkü Almanlar bu işin ustası. Görürsünüz o zaman okulu
kaytarmak nedir?”
Almanya’da yaşamaya başlayınca çocuklar Alman kültürüne özenir ve ailelerinden çam ağacı,
hediyelerle beraber Noel’i kutlamak isterler. Ancak isteklerinin anne ve babaları tarafından
anlaşılamaması üzerine üzülürler. Annelerinin hediyeleri paketlememesi ve çam ağacını
beğenmedikleri için hevesleri kırılır. Ve sonra kızı Almanya’da kimsenin bıyığı olmadığını için güzel
bulmadığını söyleyerek babasından bıyığını kesmesini ister. Hüseyin artık çocuklarının dilini de
anlamamaya başlayınca herkes geldiği yeri görsün diye Türkiye’ye gezi yapmaya çıkarlar.
Türkiye’ye geri dönüşte yollar ve insanların giyinişi dikkat çekicidir ve aradaki fark ekonomik
olarak göze batmaktadır. Geri döndüklerinde kendileri değişmiştir ve eski düzenleri onlara hoş
gelmez. Gittiklerinde nasıl alafranga tuvaleti beğenmiyorlarsa artık alaturka tuvaleti
beğenmiyorlardır, pis geliyordur. Türkiye’deki insanlar tarafından zengin ilan edilen Almanya’daki
Türkler bu bakıştan sıkılırlar. Türkiyede evdeki elektrik kesintisi gibi küçük meseleler bile onlara
kötü gelmeye başlar. Ailenin geri dönüşlerinde Türkiye’yi beğenmemeleri oto-oryantalizm olarak
gözlemlenmiştir. Bu davranışlarının sebepleri Almanyadaki olanakların Türkiyede yoksun
oluşundan kaynaklanmaktadır. Artık Hüseyin Türkiye’de yaşayamayacaklarını düşünerek
Almanya’dan ev almaya karar verir. Hüseyin’in Almanya’dan ev alması artık Almanya’yı ülkesi
olarak gördüğünü gösterir.
Hüseyin yıllar sonra Türkiye’den bir köy aldığını söyler ve bütün aileyi yazın tatil için Türkiye’ye
götürmeye karar verir. Aile üyeleri bu durumdan pek hoşnut olmazlar, itiraz ederler, bahane
bulurlar ama sonunda Hüseyin onları ikna eder. Hüseyin’in Türkiye’den satın aldığı ev aslında
yıkık bir arazi olduğu ortaya çıkar. Hüseyin kandırılmıştır. Bu, karakterlerin Türkiye’ye
geldiklerinde başlarına kötü olaylar gelmesine bir örnektir. Muhammet Türkiye’de kalmaya karar
verir, karısından da boşanmıştır. Kalıp evi inşa etmeye karar verir, kendisine Türkiye’de yeni bir
yaşam kurmaya karar verir. Ancak Fatma, Canan, Veli, Leyla, Ali Türkiye’de kalmayıp Almanya’ya
geri dönerler. Ailenin Almanya’ya geri dönüşü, Türkiye’de kalmayışları oto-oryantalist olarak
değerlendirilebilir.
Canan karakteri kendisini hem Türk hem Alman olarak görmektedir ancak şu sözleri otooryantalizm açısından dikkate değerdir:“Almanya’da değil Türkiye’de dünyaya gelmiş olsaydım
hayatım nasıl olurdu diye sık sık düşünürüm. Made in Germany olmamı Alman ekonomik
mucizesine borçluyum.”
Yönetmen Nesrin ve Yasemin Şamdereli kardeşler bu filmi kendi hayat hikayelerinden yola çıkarak
senaryolaştırmışlardır.Bu film Almanya’ya giderek orada sıradan hayat yaşayan Türklerin günlük
hayatta yaşadıkları sorunları perdeye yansıtmayı hedeflemiştir. Şamdereli kardeşler Türkiye’yi ve
Türk insanını sevseler de kendilerini Türkiye’ye değil doğup büyüdükleri yer olan Almanya’ya ait
hissederler. Filmdeki Canan karakteri Şamdereliler’in bu bakışını yansıtmıştır.
Sonuçlar
Bu çalışmada karakterleri oto-oryantalizme sürükleyen en önemli sebebin ekonomik kökenli olduğu
görülmektedir. “Duvara Karşı” filmi hariç “Sarı Mercedes” filminde Bayram, “Dönüş” filminde İbrahim,
Almanya’ya Hoşgeldiniz filminde Hüseyin ve Fatma karakterlerindeki oto-oryantalizmin nedeni
Almanya’nın Türkiye’den daha iyi ekonomik şartlara sahip olması, daha rahat yaşam olanakları ve
refah düzeyinin yüksek olmasıdır. Bir diğer neden karakterlerin Almanya’ya gittiklerinde değişim
geçirmeleridir. “Duvara Karşı” filminde Cahit, “Sarı Mercedes” filminde Bayram, “Dönüş” filminde
İbrahim, “Almanya’ya Hoşgeldiniz” filminde Hüseyin, Fatma, Veli, Muhammet, Leyla, Ali
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karakterlerinde bu sebep görülmektedir. Almanya’daki özgürlük ve Türklerdeki muhafazakarlık
çatışmaya neden olarak oto-oryantalizmi doğurmuştur. Bu nedene sadece Sibel karakterinde
rastlanmaktadır. Almanya’ya Hoşgeldiniz filminde Canan karakterinde baskın bir nedene
rastlanmamıştır.
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ABSTRACT
The text concept is defined as meaningful and logical language product, which is verbal or written,
meets the communication function. The fact that communication takes place in a healthy manner
depends on the quality and quality of the texts. Beaugrande and Dressler mentioned that there are
seven criteria for being text. They stated that communication could not be achieved if any of these
criteria listed as coherence, consistency, purposefulness, informativeness, acceptability, availability
and intertextuality were lacking. It should not be forgotten that a qualified mother language education
cannot be carried out with texts that do not meet the criteria of textuality. For this reason, the
textuality of the texts used in the Turkish language course is very important. This study was carried
out in order to determine the teachers' opinions about the textuality of the poems in Turkish
textbooks. In this context, 15 Turkish teachers working in the province of Elazig were consulted. A
semi-structured interview scale consisting of 8 questions and alternative questions was prepared and
interviews were conducted with the teachers. As a result of the analysis of teachers' opinions, it was
determined that the poems conform to the criteria of textuality. The research is important in terms of
determining a frame about the textuality of poems in Turkish textbooks which have an important
place in language education.
Key Words: Text language science, text, textuality criteria, mother tongue education, Turkish teacher.

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ŞİİRLERİN
METİNSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ÖZET
Metin kavramı sözlü veya yazılı olan, bildirişim işlevini karşılayan, anlamlı ve mantıklı dil ürünü
şeklinde tanımlanmaktadır. İletişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi metinlerin niteliğine ve
kalitesine bağlıdır. Beaugrande ve Dressler, metin olabilmenin yedi ölçütü olduğundan
bahsetmişlerdir. Bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, bilgilendiricilik, kabul edilebilirlik, duruma
uygunluk ve metinlerarasılık şeklinde sıraladıkları bu ölçütlerden herhangi birinin eksikliği hâlinde
iletişimin sağlanamayacağını dile getirmişlerdir. Metinsellik ölçütlerine sahip olmayan metinlerle
nitelikli bir ana dili eğitimi gerçekleştirilemeyeceği de unutulmamalıdır. Bu sebeple ana dili eğitimini
kapsayan Türkçe dersinde kullanılan metinlerin metinselliği oldukça önemlidir. Bu çalışma, Türkçe
ders kitaplarındaki şiirlerin şiirlerin metinselliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Elazığ ilinde görev yapan 15 Türkçe öğretmeninin görüşüne
başvurulmuştur. Öğretmen görüşlerini almak amacıyla nitel desende 8 sorudan ve alternatif
sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme ölçeği hazırlanmış ve öğretmenlerle bire bir
görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen görüşlerinin analizi sonucunda şiirlerin metinsellik ölçütlerine
uygun olduğu tespit edilmiştir. Araştırma dil eğitiminde önemli bir yeri olan Türkçe ders kitaplarındaki
şiirlerin metinselliği hakkında bir çerçeve belirlemesi bakımından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Metin dil bilim, metin, metinsellik ölçütleri, ana dili eğitimi, Türkçe öğretmeni.

1.Giriş
Metin sözcüğü, Latincede kumaş anlamında kullanılan ''textus'' sözcüğünden gelir. Nasıl ki bir kumaş
ipliklerin bir araya gelmesiyle farklı bir bütün haline geliyorsa metin de bünyesindeki ögelerin birbirine
aşama aşama eklemlenerek dokunmasıyla meydana gelir (Akbayır, 2013, s. 189). Oluşumunu
sağlayan birden fazla ögenin, birden fazla dil unsurunun bir araya gelmesi ve bunlardan yepyeni bir
bütün oluşması metin olabilmenin en temel özelliğidir.
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Metin sözcüğünün tanımı, içeriği, ne olduğu, neleri kapsadığı birçok dil bilimci ve araştırmacı
tarafından incelenmiş ve sözcüğün sınırları çizilmeye çalışılmıştır. Halliday ve Hassan (1985, s. 1),
metin kavramını uzunluğu ne olursa olsun konuşulan veya yazılmış bütünleşik bir yapı, kullanılan
dilin bir birimi olarak tanımlamışlardır. Genel olarak kullanılan dilin bir birimi şeklinde kabul edilen
metne yönelik çeşitli tanımlar yapılmıştır. Diğer tanımlamalara göre metin; bir ya da daha fazla kişi
tarafından iletişim kurmak amacıyla üretilen, başı ve sonu ile belli bütünlük gösteren, dilsel
göstergelerin şekillendirdiği, kendi içinde ve kendisi için değerlendirilen anlamlı bir yapıdır (Günay,
2013a, s. 45). Günay bu tanımlamayla metnin bildiri işlevi taşıdığını dile getirmiş, metni 'kendi içinde
ve kendisi için değerlendirilen' dilsel bir yapı olarak sınırlandırmıştır. Bölükbaş (2010, s. 99) ise metni,
anlamsal ve mantıksal açıdan bir bütünlüğe sahip olan, bildirişim kurma işlevini üstlenen, cümle ve
cümleye denk dil unsurlarından oluşan yapı olarak tanımlamıştır.
Dil bilimin kendi içinde çeşitli konular üzerine yoğunlaşan alt dalları vardır. Bunlardan biri de metin
dil bilimdir. Dil bilimciler ve bazı araştırmacılara göre metin dil bilimi; dil bilimin özellikle sözlü dile ve
cümle düzeyine uyguladığı yöntemlerin, yazılı dile ve cümle ötesi birimlere uygulanmasıyla gelişen, bir
metnin birliğini ve bütünlüğünü oluşturan bağlantıları ve tutarlılıkları inceleyen dil bilim alt dalıdır
(Bayraktar, 2014, s. 140; Rifat, 2000a, s. 114). Aydın (2007, s. 121) ise metin dil bilimi, metni veya
söylemi bir bütün haline getiren bağları inceleyen, metinleri sınıflandıran ve sınıflandırılan türlerin
özelliklerini betimleyen dil bilim dalı olarak tanımlamaktadır. Aydın' a göre metin dil bilimi yalnızca
metin içi bağlantıları incelemekle kalmaz, metinleri sınıflandırır ve türsel özelliklerini betimler. Bayrav'
a (1998, s. 86) göre ise metin dil bilimi metinlerin durumlarını incelemektedir. Tüm tanımlamalardan
hareketle metin dil bilimin kısaca metni metin yapan ölçütleri inceleyen dil bilimin alt dalı olduğunu
söylemek mümkündür.
Metin yalnızca şekilsel olarak bir bütün değildir. Bir metnin, metin değeri taşıyabilmesi için anlamsal
ve mantıksal açılardan da bir bütün olabilmesi, bir amaca sahip olması, birtakım yeni anlamlar, yeni
bilgiler taşıyabilmesi, metin çözücü tarafından kabul edilebilir olay, durum ya da unsurlara sahip
olabilmesi ve kendinden sonraki metinler için örnek olabilmesi gerekmektedir. Bu noktada metin dil
bilim; şiir, öykü, deneme, masal, roman, biyografi gibi çeşitli metin türlerinin metin olabilmesini
sağlayan ölçütleri inceler. Beaugrande ve Dressler (2002, s. 41), metin olmanın bazı ölçütleri
olduğundan bahsetmektedirler. Bu ölçütleri metinsellik ölçütleri adı altında açıklayan Beaugrande ve
Dressler ölçütleri bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, metinlerarasılık ve
bilgilendiricilik olarak sınıflandırmışlardır. Onlara göre bu ölçütlerden herhangi birinin metinlerde
karşılığının bulunmaması durumunda amaçlanan metinsellik işlevi yerine getirilmeyecektir.
Bağdaşıklık: Bağdaşıklık metin olabilmenin temel ölçütlerindendir. Beugrande ve Dressler,
bağdaşıklığı bir metnin kısa süreçli olarak kabul edilen yüzey yapısındaki sözcük, söz öbeği ve cümle
gibi ana birimleri olan söz diziminde aramışlardır (2002, s. 52). Bağdaşıklık, metindeki dil
unsurlarının dilsel uyum göz önüne alınarak bağlanmasıdır.
Tutarlılık: Tutarlılık, dil bilgisel kurguda tek tek sözcükler, cümleler ve paragraflar arasında birliğin
sağlanması ve metnin tamamında zihinsel bütünlüğün kurulmasıdır (Demir, 2012, s. 1066).
Beaugrande ve Dressler (2002, s. 84), bir ifadenin birçok anlamı olmasına karşın normal koşullar
altında bir metnin tek bir anlamı olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Amaçlılık: Amaçlılık, metni üretenin yani yazarın ya da sözü söyleyenin dilsel birimleri bağdaşık ve
tutarlı bir şekilde üretme amacını önceleyen, metin oluşturucunun niyetini konu alan ölçüttür. (Kılıç,
2002, s. 115).
Kabul Edilebilirlik: Her metin alıcısı tarafından benimsenebilir bir nitelik taşımalıdır. Metnin, metin
çözümleyici için açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması kabul edilebilirliği desteklemektedir. Alıcı
açısından bir metnin kabul edilebilir olması için metinle iletilen duygu, düşünce ya da bilgilerin
alıcının beklentilerine uygun ve çözümleyebileceği düzeyde olması gerekir (Torusdağ ve İşimtekin,
2016, s. 177). Alıcısı için benimsenebilir nitelikten uzak bir metnin metinsellik niteliği taşıdığı
söylenemez.
Bilgilendiricilik: Beugrande ve Dressler (2002, s. 133), bir sunumun alıcı için yeni ve beklenmedik
olma derecesini açıklamak için bilgilendiricilik terimini kullanmışlardır Bu bakımdan bilgilendiricilik
herhangi bir metnin metin çözücü için yeni bir bilgi değeri taşıması olarak tanımlanır.
Duruma Uygunluk: Bir metnin konusuna, türüne, oluşturulma amacına ve hitap ettiği hedef kitleye
uygun bir biçimde anlatılması duruma uygunluk olarak kabul edilir (Lüle Mert, 2011, s. 11). Tanımda
da belirtildiği üzere bir konu etrafında şekillenen her metnin bir amacı, bir türü ve ulaşmak istediği bir
hedef kitlesi vardır.
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Metinlerarasılık: Metinlerarasılık herhangi bir metnin daha önceki metinlerle oluşturduğu ilişki, bir
metnin eski metinlerle ilişkilendirilme biçimi ya da başka metinlerle kurulan açık ya da gizli ilişki
şeklidir (Akbayır, 2013, s. 200; Karaağaç, 2013, s. 590). Bu tanıma göre metinlerarasılık ister konu
ister biçem ister tür olarak olsun farklı metinlerin birbiri arasındaki etkileşimdir.
Ezgili söyleyişi, duygulu, kısa ve öz anlatımıyla çocukların ilgisini çekerek onlara dil sevgisi
kazandırmayı hedefleyen ve dil öğretiminde kullanılan önemli metin türlerinden biri de şiirdir (Çevik,
2017, s. 144). Günümüzde dil bilim, dilsel yapıları çeşitli açılardan incelerken şiirsel dili de incelemeyi
ihmal etmemiş, şiir dilini de inceleme konusu yapmıştır. Şiirsel söylemin yazınsal söylem içerisinde
bulunmasına rağmen yazınsal söylemlerin karşısında özel bir dil ve biçime sahip olması, onun
inceleme nesnesi olarak dikkat çekmesini sağlamıştır (Korkut, 2003, s. 134-136). Böylelikle şiir, dil
bilimin üzerine eğildiği bir alan olmuştur. Bir metin olarak şiir türünün de yukarıda bahsi geçen
metinsellik ölçütlerini taşıması, metin olabilmenin gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir.
2. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın genel amacı; 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin metinselliğine
ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine başvurmaktır. Bu genel amaçtan yola çıkılarak aşağıdaki alt
amaçlar oluşturulmuştur:
1.
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin bağdaşıklığına ilişkin
görüşleri nelerdir?
2.
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin tutarlılığına ilişkin
görüşleri nelerdir?
3.
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin amaca uygunluğuna
ilişkin görüşleri nelerdir?
4.
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin kabul edilebilirliğine
ilişkin görüşleri nelerdir?
5.
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin bilgilendiriciliğine ilişkin
görüşleri nelerdir?
6.
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin duruma uygunluğuna
ilişkin görüşleri nelerdir?
7.
Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin metinlerarasılığına ilişkin
görüşleri nelerdir?
3. Yöntem
Araştırmada Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin metinselliğine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin
görüşlerine başvurulmuş ve bu amaçla nitel desende görüşme yöntemiyle öğretmenlerin görüşleri
alınmıştır. Görüşme yönteminde kaynak ve görüşmeci arasında bilgi alışverişini sağlayan sosyal bir
ortam yaratılır (Balcı, 2016, s. 165). Bu yöntemle deneyim, tutum, düşünce, niyet, yorum, zihinsel algı
gibi gözlenemeyen durumlar anlamlandırılmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 130). Bu şekilde
Türkçe öğretmenlerinin deneyimlerinden, tutumlarından, düşüncelerinden yola çıkılarak şiirlerin
bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, bilgilendiricilik, kabul edilebilirlik, duruma uygunluk ve
metinlerarasılık ölçütlerine ilişkin görüşlerine bütüncül bir biçimde ulaşmak hedeflenmiştir. Çalışma
2018 yılında Elazığ'da görev yapan 7 kadın, 8 erkek, toplamda 15 Türkçe öğretmeni üzerinden
yürütülmüştür. Öğretmenlerin hepsi aktif çalışan olup 1 ile 21+ yıl arasında mesleki deneyime
sahiptir.
3. 1. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi
Araştırmaların amaçlarına uygun olarak elde edilen ''şey'' ler veya kanıtlar veri olarak adlandırılır ve
bunlar işlenmemiş veri olarak kabul edilir (Karasar, 1991, s. 35). Bu bakımdan öğretmen görüşlerini
tespit etmek amacıyla gerçekleştirilecek olan görüşme yönteminde veri toplama aracı olarak 8 sorudan
oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Kısa veya tek cevaplı sorulardan kaçınılmış; bağımsız ve çok
yönlü düşünebilmenin önünü açmak amacıyla açık uçlu, anlaşılabilir sorulardan yararlanılmıştır.
Görüşme esnasında soruların açık ve anlaşılırlığını desteklemek ve katılımcıların bakış açılarını
zenginleştirmek için alternatif sorular ve sondalar hazırlanmış ve bunlar ek soru biçiminde
katılımcılara yöneltilerek yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme formu
hazırlanırken öncelikle ilgili alan yazın taranmış, her sorunun farklı bir değişkeni ölçmesine özen
gösterilmiştir. Geliştirilen bu taslak ölçek Elazığ ilinde görev yapmakta olan 5 Türkçe öğretmeninin ve
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Fırat Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalında görev
yapan öğretim üyelerinin görüş ve önerilerine sunulmuş; böylelikle görüşme formunun içerik geçerliliği
sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 3 Türkçe öğretmeniyle pilot uygulama yapılarak da görüşme soruları
denenmiş, sonrasında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılarak sorulara son şekli verilmiştir.
3. 2. Veri Toplama Süreci
Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yönteminde konuyu daha fazla aydınlatmak
adına ek sorulardan yararlanılması ve yüz yüze ilişkinin öne çıkması verilerin toplanmasına açıklık ve
kesinlik kazandırır (Seyidoğlu, 1987, s. 50). Bu yöntemde verileri kaydetmek için izlenen iki temel yol
vardır: cihaz ile kaydetme ve not alma (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 153). Veri kaybını önlemek ve
zamandan tasarruf etmek amacıyla görüşmelerde öncelikle ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşme
yapılan 15 öğretmenin tamamından ses kaydı alınmıştır. Veri toplama süreci tamamlanınca
araştırmacı tarafından ses kaydı ile elde edilen veriler bilgisayar üzerinde yazılı hâle getirilmiştir.
Ayrıca gözlem ve görüşme yöntemlerinin kullanıldığı nitel araştırmalarda verilerin geçerliği ve
güvenirliği; başka bir deyişle araştırmanın inandırıcılığı, aktarılabilirliği ve tutarlılığı oldukça önemlidir
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2016, s. 167-168). Bu bağlamda katılımcılara çalışma süreci hakkında
kapsamlı bilgi verilerek çalışmanın ''aktarılabilirliği” arttırılmaya, araştırma süresince ses
kayıtlarından yararlanılarak ve elde edilen verilerin yazılı hâllerini katılımcılara kontrol ettirerek
araştırmanın ''inandırıcılığı'' sağlanmaya çalışılmıştır.
3. 3. Verilerin Analizi
Toplanan verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma desenlerinden içerik ve betimsel analiz yöntemleri
kullanılmıştır. Betimsel analiz yaklaşımına göre elde edilen veriler, görüşülen veya gözlenen bireylerin
görüşlerinden sık sık alıntılara yer verilerek önceden belirlenmiş temalara göre özetlenir ve yorumlanır
(Yıldırım ve Şimşek, 2016, s. 239). İçerik analizi ise betimsel analizi yapılan metnin tekrar eden
sözcükler veya temalar açısından taranması, elde edilen bulguların anlamlandırılma çabası şeklinde
tanımlanmaktadır (Patton, 1980/2014). Bu araştırmada öğretmenlerin görüşleri bağdaşıklık, tutarlılık,
amaçlılık, kabul edilebilirlik, bilgilendiricilik, duruma uygunluk, metinlerarasılık, görüş ve öneriler
olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada benzer cevaplar bir araya getirilmiş, bu cevapların toplam
cevaplar içerisindeki frekansı tablolaştırılmış ve her tabloya ait frekanslar tabloların altında
yorumlanmıştır. Bununla birlikte aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda kodlaması yoluyla da
kodlayıcı güvenirliği oluşturulmuştur.
4. Bulgular ve Yorum
Araştırmanın bu bölümünde Türkçe öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen nitel görüşmenin içerik
analizi sonucunda elde edilen bulgular çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırma sonucunda ulaşılan veriler birtakım alt amaçlar çerçevesinde çözümlenmiş ve başlıklar
hâlinde bir araya getirilmiştir. Çalışmanın ilk amacına yönelik olarak Türkçe öğretmenlerine ''Türkçe
ders kitaplarında yer alan şiirlerin bağdaşıklıkları (dil bilgisel bütünlük) hakkında ne
düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilmiştir:
Tablo 1. Türkçe öğretmenlerinin “Bağdaşıklık'' ile ilgili görüşleri
Bağdaşıklık
Bağdaşıklık
Devrik Cümleler
Dil Bilgisi Öğretimi
Dil Bilgisi Unsurlarını Yansıtma
Ses Tekrarı
Sözcük Tekrarı
Gönderim
Metin İçi Bütünlük

F
Olumlu
11
10
9
8
3
2
2
1

Olumsuz
1
2
-

Araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin bağdaşıklık niteliği hakkında sorulan
soruya katılımcıların (K) çoğunluğunun olumlu (f=46), bazılarının olumsuz (f=3) yönde görüş bildirdiği
belirlenmiştir.
K. 1: Ders kitaplarında yer alan şiirler dil bilgisi unsurlarını içinde barındırmaktadır. Bu şekilde
öğrenci dil bilgisi konularını, okuduğu şiirlerde yeniden görmektedir. Mesela iyelik ekleriyle, kişi
ekleriyle veya zamirlerle öğrenci aslında neyin kast edildiğini görebilmektedir. Bazı şiirlerde örneğin
''ben'' zamiri sık sık tekrar edilerek şairin kendisine gönderimde bulunulmaktadır veya diğer zamirlerle
farklı kişilere gönderimde bulunulmaktadır. Bunun gibi pek çok kelime veya ek tekrarıyla bağdaşıklık
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sağlanmaktadır. Ayrıca şiirler devrik cümlelerin en fazla kullanıldığı yazı türüdür. Bu yönüyle de
günlük konuşma diline benzemekte ve öğrencinin dikkatini çekmektedir.
K. 3: Kitaplarda yer alan çoğu şiirin bağdaşıklık özelliğini taşıdığını düşünüyorum. Aslında az çok
bağdaşıklığın ne olduğu hakkında bilgi sahibiyim. Bağdaşıklık şiirin dil bilgisi unsurları açısından bir
bütünlük sağlaması. Şiirlerde bunu görebilmekteyiz. Şiirlerde özellikle ses ve sözcük tekrarlarıyla bu
bütünlüğün yakalandığını söyleyebilirim. Öğrenciler şiiri okuduğunda anlatımın kim tarafından
yapıldığını, kime seslenildiğini, iyelik ve şahıs eklerinin işlevleri, devrik yapıların varlığını rahatlıkla
kavrayabiliyorlar. Tabi bütün öğrencileri buna dahil etmek yanlış olur. Sözcük tekrarlarına ayrıca
değinmek isterim çünkü bunlar şiirin bir bütün olabilmesinde önemli bir yere sahip. Şiirin daha ilgi
çekici olmasını sağlıyorlar. Ayrıca devrik yapıların şiiri düzyazıdan ayıran bir unsur olduğunu da
çocuklar sezebiliyorlar.
K. 7: Şiirlerin bağdaşıklık düzeyi yeterlidir. Bağdaşıklık, bir metni metin dışı unsurlardan ayırır. Metni
oluşturan bölümleri bir arada tutar. Metin içindeki anlama dayalı ilişkileri düzenler.
K. 15: Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin bağdaşıklık niteliğini karşılayabildiğini, dil bilgisi
unsurlarını yansıtabildiğini düşünüyorum. Hatta bununla ilgili etkinliklerimiz de ders kitaplarında
mevcuttur. Örnek verecek olursam hâl eklerinin şiir vasıtasıyla verildiği etkinlikler olduğunu
söyleyebilirim. Bu tarz şiirlerin öğrencilerin hâl ekleri gibi konuları daha çabuk öğrenmesini
sağladığını düşünüyorum. Hâl eklerini öğrenmelerini kolaylaştırdığını gözlemlemiştim. Bu bakımdan
diğer metinlerde olduğu gibi şiirlerin de dil bilgisi öğretiminde kolaylıklar sağladığını düşünüyorum.
Katılımcıların büyük çoğunluğu Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin bağdaşıklık niteliğine sahip
olduğu noktasında olumlu (f=11) görüşte bulunmuştur. Bağdaşıklık niteliği ile birlikte katılımcıların
çoğu, şiirlerde özellikle devrik cümlelerden yararlanıldığına dair olumlu (f=10); iyelik eki, kişi eki,
zamirler gibi çeşitli dil bilgisi unsurlarının da yansıtıldığı ile ilgili olumlu (f=8) görüşlerde bulunmuştur.
Bu görüşlere göre şiirlerin bağdaşıklığında devrik cümlelerin, zamirlerin vb. önemli bir işlevi vardır.
Ayrıca bazı katılımcı görüşleri, kafiye ve redif gibi ses tekrarlarının (f=3) ve sözcük tekrarlarının
bağdaşıklığı olumlu (f=2) yönde etkilediği noktalarında birleşmiştir. Ses benzerliklerinin ve sözcük
yinelemelerinin şiirlerin bütünlüğüne katkı sunduğunu dile getirmişlerdir. Yine metin içinde
gönderimler yapılarak bağdaşıklığın sağlandığını dile getiren olumlu (f=2), şiirlerde metin içi
bütünlüğün sağlandığı noktasında olumlu (f=1) görüşlerin varlığı da tespit edilmiştir. Bu görüşlerden
hareketle katılımcıların büyük çoğunluğu, bağdaşıklık niteliğine sahip şiirlerden yola çıkılarak dil
bilgisi öğretiminin gerçekleştirildiği noktasında olumlu (f=9) ve olumsuz (f=1) görüşler dile
getirmişlerdir. Genel kabule göre dil bilgisel unsurların yardımıyla bir bütün olabilen şiirler dil bilgisi
öğretiminde işlevsel bir araçtır. Metnin küçük yapısını oluşturduğu kabul edilen bağdaşıklık, cümleler
arasındaki dil bilgisi bağlantılarına dayanır (Çelebi ve Gökçe, 2015, s. 193). Dilsel unsurların bir araya
gelmesiyle metinler oluşmakta, oluşan metinler anlamlı bir yapı olarak algılanabilmektedir. Bu
bakımdan bağdaşıklık; dil bilgisel, söz dizimsel, anlamsal ve mantıksal bağlantıların kurulmasına
yardımcı olan dilsel ögelerin varlığıyla birlikte metnin uyumlu bir bütün olması şeklinde
tanımlanmaktadır (Göçer, 2015, s. 20). Ders kitaplarında yer alan şiirlerde de bağdaşıklık önemli bir
unsurdur. Anlamlı bir yapı olarak algılanabilmesi için şiirlerde öncelikle dil bilgisel bütünlüğe dikkat
edilmeli, anlamsal ve mantıksal bütünlük göz ardı edilmemelidir.
Araştırmanın ikinci amacına yönelik olarak katılımcılara ''Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin
tutarlılıkları (anlamsal bütünlük) ile ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilmiştir:
Tablo 2. Türkçe öğretmenlerinin “Tutarlılık” ile ilgili görüşleri
Tutarlılık
Tutarlılık
Konu Bütünlüğü
Anlam
Kısaltılmış Şiirler
Öğretmen Desteği

F
Olumlu
10
7
6
5
3

Olumsuz
2
2
4
-

Araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin tutarlılıkları hakkında sorulan soruya TÖ
çoğunluğunun olumlu (f=31), bazılarının olumsuz (f=8) yönde görüş bildirdiği belirlenmiştir.
K. 2: Ders kitaplarındaki şiirlerde konu ile ilgili olarak fark ettiğim şey: Her şiir bir konuya değiniyor.
O konu etrafında tüm kıtalarda bir şeyler söyleniyor. Konu dışına çıkılmıyor. Öğrenciye verilmek
istenen şiirin başında ne ise sonunda da o oluyor ve şiir kendi içinde tutarlılığı sağlıyor.
K. 5: Şiirler genel olarak tutarlı. Aktardıkları konular etrafında şekillenmiş. Mısralar veya kıtalar
arasında herhangi bir kopukluk veya çelişkiye rastlamadım. Olaylar ve düşünceler şiirin tamamına
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yayılarak aktarılıyor. Örneğin şiirde vatan sevgisi işlenmişse bunu her dizede görmek mümkün.
''Anadolu Sevgisi'' adlı şiir bunun güzel bir örneğini oluşturuyor bence. Tabi bazı şiirlerde kısaltmalara
da rastlıyoruz. Fakat bu kısaltmaların şiirin bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapıldığını da
görebiliyoruz. Çünkü her ne kadar kısaltılmış olsa bile bu şiirler, öğrencilere aktarılmak istenen duygu
ve düşünceleri aktarmakta başarılı bir şekilde düzenleniyor bence. Bunu öğrencilerin algılamalarına
dayanarak tespit edebiliyoruz.
K. 8: Tutarlılık açısından bir sıkıntı yok. Bazen kısaltmalar olabiliyor, bunlar da eksiklik olabiliyor. Biz
de bazen ders kitabındaki şiirden farklı olarak şiirin aslını bulmak zorunda kalıyoruz. Kısaltmalar
anlam olarak da şiirin bütünlüğünü bozuyor. Biz ekstra olarak şiirin bütününü tahtaya yazıyoruz,
bakın şiirin geri kalan kısmı burası, boşlukları burası diye. Onlara dikkat edilmeli. Çünkü kısaltmalar
şiirin bütününü bozuyor.
K. 14: Şiirlerde kopukluklar olduğunu düşünmüyorum. Şiirin başında söylenen ile sonunda dile
getirilen aynı şeyler. Bu yüzden tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Mesela bazı şiirler insan ilişkilerini
anlatıyorsa içerisinde insan, insan ilişkilerinin bitmesi gibi kavramların olduğunu böylelikle konu
bütünlüğün oluşturulduğunu görüyoruz. Ancak bunu tüm şiirlere genelleyemem. Bazılarında o
bütünlüğü göremeyebiliriz.
Katılımcıların büyük çoğunluğu Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin tutarlılığa sahip olduğu
noktasında olumlu (f=10) görüş bildirmiştir. Şiirlerin tutarlılık niteliğine sahip olduğunu düşünen
katılımcılara göre şiirlerdeki konu bütünlüğü tutarlılığı olumlu (f=7) yönde etkiler. Tam tersi bazı
katılımcı görüşleri ise bazı şiirlerde konu bütünlüğünün olmadığı, metnin içerisinde kopukluklara
rastlandığı gibi olumsuz (f=2) görüşler etrafında toplanmıştır. Yine bazı katılımcı görüşleri öğrencilerin
doğru anlama ulaşmalarının şiirlerin tutarlı olduğunu gösteren önemli bir ipucu olduğuna dair olumlu
(f=6) görüş etrafında şekillenirken bazıları anlama düzeyinde yaşanan sıkıntıların tutarsızlıklardan
kaynaklandığına dair olumsuz (f=2) fikri desteklemektedir. Bu görüşlere göre tutarlı metinler
öğrenciler tarafından daha kolay anlamlandırılmaktadır. Dikkat çeken diğer bir husus ise kısaltılmış
şiirlerin tutarlılığı ve tutarsızlığı noktasında oluşan görüşlerdir. Katılımcılar bu konuda iki ayrı görüşe
ayrılmıştır. Bir kısım katılımcı, şiirlerde görülen kısaltmaların şiirin bütünlüğüne zarar vermediğine
yönelik olumlu (f=5) görüşte birleşmiştir. Bununla birlikte kısaltmaların metnin dokusuna zarar
verdiğini, kopukluklar yarattığını ve tutarlılığın bozulduğunu dile getiren olumsuz (f=4) görüşlerin
varlığı da göze çarpmaktadır. Ancak bu kopuklukların ve tutarsızlıkların şiirin tamamının sınıf
ortamına getirilmesi ve öğrenciye ulaştırılması neticesinde yok olabildiğini dile getirerek öğretmen
desteğini önceleyen olumlu (f=3) görüşlerin varlığı da dikkat çekmektedir. Bir metnin iletişim işlevini
yerine getirebilmesi için öncelikle bağdaşık ve tutarlı bir yapıya sahip olması gerekmektedir (Ülper,
2011, s. 850). Görüldüğü gibi iletişim işlevi, bir metnin metin olabilmesini sağlayan temel koşuttur.
Bu koşutu sağlayan esas ölçütler ise bağdaşıklık ve tutarlılık olarak dile getirilmiştir. Metin bölümleri
arasındaki dil bilgisel ilişkiler bağdaşıklık olarak tanımlanırken metin bölümleri arasındaki mantıksal
düzen ve bağlantılar tutarlılık olarak kabul edilir (Güven, 2014a, s. 602). Bu bakımdan bağdaşıklık ve
tutarlılık kavramları birbirini bütünleyen kavramlar olsa da tamamen birbirinin aynı değildir.
Tutarlılık daha çok metnin derin yapısındaki anlamsal ve mantıksal düzenle ilişkilidir. Ders
kitaplarında yer alan genelde metinler özelde de şiirler bu ölçütleri sağlamalı ve kendi içinde tutarlı
olmalıdır. Ancak bu şekilde şiirlerin vermek istediği ileti amacına ulaşacaktır.
Araştırmanın üçüncü amacına yönelik olarak katılımcılara ''Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin
amaçlılıkları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilmiştir:
Tablo 3. Türkçe öğretmenlerinin ''Amaçlılık'' ile ilgili görüşleri
Amaçlılık
Şiir Sevgisi
Şiir Yazma
Metnin Türünü Kavratma
Değerler Eğitimi
Estetik Bakış Açısı
Etkili Anlatım Becerisi
Türk Edebiyatını Tanıtmak
Temayı Desteklemek

F
Olumlu
6
6
2
2
2
1
1
-

Olumsuz
7
6
1

Araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin amaçlılığı hakkında sorulan soruya
katılımcıların çoğunluğunun olumlu (f=20), bazılarının olumsuz (f=14) yönde görüş bildirdiği
belirlenmiştir.
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K. 4: Ders kitaplarında yer alan şiirlerin öğrencilere şiiri sevdirme, duygu ve düşüncelerini ahenkli,
etkili bir şekilde anlatma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığını düşünüyorum. Bence bu metinler
öğretim programındaki kazanımları edindirmede büyük bir öneme sahip. Çoğu öğrencide fark ettiğim
şey şu oluyor: Mesela ders kitabındaki şiiri okuyoruz. Şiir hakkında biraz konuşuyoruz. Bundan sonra
öğrenci hemen duygu, düşünce, hayal ve isteklerini şiir yazarak ifade etmeyi istiyor. En çok da
öğrenciyi şiir yazmaya yönlendiriyor bu metinler. Gerçekten de beceriyorlar çocuklar. Çoğu öğrencimiz
şiir yazarak kendilerini daha rahat ifade edebiliyor.
K. 7: Asıl amaç aslında hem şiir sevgisi oluşturmak hem de bazı etkinlikler yardımıyla çocuğa şiir
yazma cesareti verebilmek. Çünkü çocuğa şiir yaz dediğinde yazmıyor. Ama bazı şiirlerde, bu şiire
bağlı etkinliklerde 'bu şiire bir dörtlükte siz ekleyin' şeklinde ifadeler görebiliyoruz. O zaman çocuk
koca bir şiire bir dörtlük ekliyor. Ama yeniden, sıfırdan bir şiir yazmak çocuğa zor gibi geliyor.
Özellikle bir şey yazma, bir bütüne küçük bir parça katma açısından şiirler ve şiir etkinlikleri çok fazla
teşvik edici ve buna elverişli. Bazen de şiir ezberlemeye teşvik edebiliyor. Özellikle 5. sınıflarda bu çok
var ilkokuldan gelen bir alışkanlık olsa gerek, çocuk şiiri ezberlemek istiyor. Çocuğa şiiri ezberletme
açısından önemli bir yere sahip şiirler. Hem şiir yazma hem de ezberleme açısından uygun olduğunu
düşünüyorum. Ama 7. ve 8. sınıflara gelince artık bu etkiler çok fazla görülmüyor. Onlar sadece şiiri
dinliyorlar. Ezberleme ve yazma konusunda çok fazla istekli değiller.
K. 8: Her metnin bir yazılış amacı olduğu gibi şiirlerin de yazılış amaçları vardır. Ders kitaplarındaki
şiirlerin amacı çocuklara şiir sevgisi, estetik bakış açısı kazandırmaktır. Şiirlere baktığımızda çoğu
şiirin bunları kazandırabildiğini görürken bazı şiirleri ise bu konuda yetersiz buluyorum. Uzun, şiirsel
nitelikleri taşımayan, ölçüsüz, kafiyesiz şiirlerin çocukları şiirlerden uzaklaştırdığını; daha kısa,
ölçülü, ahenk unsurlarını taşıyan şiirlerin ise bu amaçları gerçekleştirebildiğini görüyorum ben
şahsen. Çocuklar böyle şiirleri okumaya daha hevesli. Bu şiirler çocukları şiir yazmaya, okumaya,
ezberlemeye ve şiir defteri tutmaya teşvik edebiliyor. Ayrıca şiirlerde yer alan söz sanatları da
programda kazandırılmak istenen amaçları karşılayabiliyor. Etkinlikler yoluyla bunları daha kalıcı
hale getirebilmekteyiz.
K. 13: Bence şiirler tamamen temayı destekleme amacıyla seçilmiş şiirlerden oluşuyor. Mesela şiir
sevgisi oluşturabildiğini düşünmüyorum. Ancak biz desteklersek şiir okuma, yazma, ezberleme gibi
kazanımların amaçlarına ulaşılabiliyor. Onun dışında yalnızca kitaplardaki şiirlerle bu kazanımlar
gerçekleşmiyor. Tek başına mümkün değil.
Türkçe öğretmenleri, ders kitaplarındaki şiirlerin amaçlılığı hakkında çeşitli görüşler dile getirmiştir.
Katılımcılar şiirlerin özellikle şiir sevgisi oluşturma amacı üzerine iki ayrı görüşe ayrılmıştır. Bazı
katılımcı görüşlerine göre şiirler şiir sevgisi oluşturma amacını taşır ve bu bakımdan olumlu (f=6) bir
niteliğe sahiptir. Çoğu katılımcı ise şiirlerin şiir okuma, şiir defteri tutma şeklinde görülebilecek şiir
sevgisini kazandırma amacı bakımından yetersiz olduğu noktasında olumsuz (f=7) görüş dile
getirmiştir. Yine katılımcıların büyük çoğunluğu, şiirlerin şiir yazmaya teşvik etme amacı üzerine iki
ayrı görüşte bulunmuştur. Bir kısım katılımcı, ders kitaplarındaki şiirlerin çocukları şiir yazmaya
teşvik etme amacına sahip olduğu yönünde olumlu (f=6) görüş belirtirken diğer kısım katılımcı bu
şiirlerin çocukları şiir yazmaya teşvik edici bir işleve sahip olmadığı noktasında olumsuz (f=6) görüş
bildirmiştir. Şiirlerin diğer amaçlarına yönelik de farklı görüşlerin varlığı göze çarpmaktadır. Bazı
katılımcı görüşleri, ders kitaplarındaki şiirlerin bir metin türü olarak şiir türünü kavratma amacına
(f=2); milli, manevi, ahlâki içeriklere sahip olmasından dolayı değerler eğitimini gerçekleştirmek
amacına (f=2); çocuklara estetik bakış açısı kazandırma amacına (f=2) sahip olduğu noktalarında
şekillenmektedir. Yine şiirlerin etkili anlatım becerisi kazandırma amacı olduğuna yönelik olumlu
(f=1), Türk edebiyatını ve seçkin şairleri tanıtma amacına sahip olduğu yönünde olumlu (f=1)
görüşlerin varlığı da göze çarpmaktadır. Ancak bunların aksine şiirlerin yalnızca temayı desteklemek
maksadıyla seçildiğini dile getiren olumsuz (f=1) bir görüşün varlığı da tespit edilmiştir. TDÖP' ün
amaç ve kazanımları incelendiğinde şiirlerle ilgili olarak T. 5. 4. 1., T. 6. 4 .1., T. 7. 4. 1., T. 8. 4. 1.
şeklinde her sınıf düzeyinde ''Şiir yazar.'' kazanımı; T. 5. 3. 2., T. 6. 3. 2., T. 7. 3. 2., T. 8. 3. 2.
şeklinde her sınıf düzeyinde ''Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.'' (Öğrencilerin seviyelerine
uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri
sağlanır.) kazanımına rastlanmaktadır (2018, s. 37-51). Bu kazanımları karşılayacak esas metinler ise
şiirlerdir. Her metnin gerçekleştirmeyi hedeflediği birtakım amaçlar vardır. Her metin bir amaç
çerçevesinde meydana getirilir. Ancak Karaağaç edebiyat metinlerinde durumun biraz farklı
olduğundan bahseder. Metin oluşturucu bilgi iletmek yerine iğretilemeli ve sanatlı bir dil kullanarak
okuyucu veya dinleyicide bir duygu oluşturmayı, onun üzerinde bir etki bırakmayı amaçlamış olabilir
(2013, s. 588). Bu da metnin daha dikkatli çözümlenmesi gereğini ortaya çıkarır. Bu düşünceyle
kaleme alınan genelde metinlerin özelde de şiirlerin çocukta şiir yazma, şiir okuma, şiir ezberleme, şiir
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sevgisi oluşturma, estetik bakış açısı kazandırma, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde ifade etme
alışkanlığı kazandırma gibi amaçlarının olması da kaçınılmazdır.
Araştırmanın dördüncü amacına yönelik olarak katılımcılara ''Türkçe ders kitaplarında yer alan
şiirlerin kabul edilebilirliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilmiştir:
Tablo 4. Türkçe öğretmenlerinin “Kabul Edilebilirlik'' ile ilgili görüşleri
Kabul Edilebilirlik
Açık Dil
Seviyeye Uygunluk
Nitelikli Eserler
İlgi Çekicilik
Anlam Kapalılığı
Öğretmen Desteği
Öğretim İlkelerine Uygunluk
Kabul Edilebilirlik

F
Olumlu
13
8
4
3
1
-

Olumsuz
1
2
4
3
1

Araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin kabul edilebilirliği hakkında sorulan
soruya katılımcıların çoğunluğunun olumlu (f=29), bazılarının olumsuz (f=11) yönde görüş bildirdiği
belirlenmiştir.
K. 1: Şiirlerin öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olduğunu düşünüyorum. Mesela aynı
temaya ait şiirlerin anlaşılırlığı 5. sınıf ve 8. sınıf arasında hiyerarşik olarak ilerlemektedir. 5. sınıf
kitaplarındaki şiirler daha basit, sade, anlaşılır ve bol örnekli. 8' e doğru ise dil biraz daha
ağırlaşmaktadır.
K. 3: Bir metin okuyucunun düzeyine, metni anlama ve anlamlandırma kapasitesine uygunsa bu
metne kabul edilebilir metin diyebiliriz. Ders kitaplarında yer alan şiirlere baktığımızda sınıf düzeyleri
dikkate alınarak kolaydan zora, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru sayabileceğimiz
öğretim ilkelerine dikkat edilerek şiirlerin seçildiğini ve düzenlendiğini görebiliriz. 5. ve 6. sınıflarda
somut kavramlar yer alırken, 7. ve 8. sınıflarda soyut kavramların arttığını görüyoruz. Şiirler dillerinin
açık ve anlaşılır olmasından dolayı da çocukların seviyelerine uygun. Özgün eserlerden seçilen
örneklerde standart Türkçenin yansıtıldığını, arı ve duru bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden
öğrenciler şiirleri anlamakta güçlük çekmiyorlar. Fakat ara sıra bilmedikleri kelimeler de olabiliyor.
Yine de genel itibarıyla şiirler seviyelere uygun.
K. 4: Bu şiirlerin kabul edilebilirliğinin de pek uygun olmadığını düşünüyorum. Şiirler açık ve anlaşılır
fakat bence amacı yansıtmakta biraz yetersiz kalıyor. Amaç bence daha net bir şekilde verilmeli.
K. 9: Ben şiirlerin öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmadığını düşünüyorum. 6. sınıf
kitaplarının özellikle hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Dil konusunda bu sene çok fazla problem
yaşamıyoruz. Ama konuların öğrencilerin dikkatini çekecek düzeyde olmadığını düşünüyorum. 6. sınıf
kitabı çok kalın bir kitap. Bitirilebilme gibi bir şansı da yok. Zaten çocuklar baştan korktular ve bu
nasıl bitecek düşüncesine kapıldılar. Türkçe dersinin çok daha ilginç metinlerle çok daha güzel hale
getirilebileceğini düşünüyorum. Biz kendimiz açarak, başka konulara girerek ilgi çekici hale
getirebiliyoruz aslında. Konuların öyle ilgi çekiciliği yok. Ama 5. sınıfların kitapları bu sene daha güzel.
Kabul edilebilirlik kapsamında katılımcıların çoğu öncelikle açık ve anlaşılır dil üzerinde durmuştur.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun kabul edilebilirliğin bir göstergesi olarak şiirlerin açık bir dile
sahip olduğu noktasında olumlu (f=13) görüşte birleştiği görülmüştür. Bunun yanında şiirlerin
bazılarında dilin açık olmadığını belirten olumsuz (f=1) bir görüş de tespit edilmiştir. Diğer görüş ise
şiirlerin seviyeye uygunluğu noktasında şekillenmektedir. Katılımcıların büyük bir kısmı şiirlerin
öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu yönünde olumlu (f=8) bazıları ise bu şiirlerin bazen öğrencilerin
seviyesinin altında ya da üstünde yer alabildiği şeklinde olumsuz (f=2) görüşe sahiptir. Yine nitelikli
şiirlerden seçilmiş metinlerin kabul edilebilirliği desteklediği noktasında olumlu (f=4) görüşlerin varlığı
da görülmektedir. Ancak şiirlerin ilgi çekicilikten yoksun (f=4) ve anlam kapalılığına (f=3) sahip
olmasından dolayı kabul edilebilirliğin zedelendiği noktasında olumsuz görüşlerin varlığı da dikkat
çekmektedir. Bu katılımcı görüşlerine göre öğrenciler ilgi çekicilikten uzak ve anlam kapalılığına sahip
şiirlerden sıkılmakta ve bu şiirleri özümseyememektedir. Bazı görüşler ise şiirlerin öğrenciler
tarafından özümsenebilmesi için öğretmen desteğine (f=3) ihtiyaç olduğu noktasında şekillenmektedir.
Bu görüşlere göre öğretmenin yönlendirmesiyle şiirlerin vermek istediği iletiyi öğrencinin algılaması
daha da kolaylaşmaktadır. Yine bu görüşlere ek olarak şiirlerin somuttan soyuta, bilinenden
bilinmeyene şeklinde alt kavramları olan öğretim ilkelerine uygun olarak ders kitaplarında yerini
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aldığını dile getiren olumlu (f=1) bir görüşün varlığı tespit edilmiştir. Bu görüşe göre öğretim ilkelerine
uyulması kabul edilebilirliği desteklemektedir. Ancak şiirlerde kabul edilebilirliğin göz ardı edildiğine,
tam sağlanamadığına dair olumsuz (f=1) bir görüşün varlığı da göze çarpmaktadır. Okuyucu açısından
kabul edilebilirlik bir yandan kendi öznel yanları olan eğitim durumu, yaşı, kültürel düzeyiyle diğer
yandan da içinde bulunduğu toplumla olan ilişkileriyle ilgili bir durum olarak tanımlanır (Günay,
2013a, s. 133). Yani kabul edilebilir olmanın çeşitli değişkenleri vardır. Bir metnin kabul edilebilirliği
metin içinden gerçek dünyaya yapılan gönderimlerin doğruluğundan ziyade katılımcıların bakış açıları
bağlamında inandırıcılığına ve ilgililiğine bağlıdır (Dilidüzgün, 2017, s. 34). Gerek anlaşılır olmayan
diliyle gerekse de içeriğiyle okuyucu veya dinleyicinin seviyesine hitap etmeyen, kültür düzeyiyle
uyuşmayan, inandırıcılığı ve ilgi çekiciliği zayıf olan metinlerin kabul edilebilirliğinden söz edilemez.
Araştırmanın beşinci amacına yönelik olarak katılımcılara ''Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin
bilgilendiriciliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilmiştir:
Tablo 5. Türkçe öğretmenlerinin “Bilgilendiricilik” ile ilgili görüşleri
Bilgilendiricilik
Milli-Manevi Konular
Yeni Bilgi
Farklı Kaynaklara Yönlendirme
Süslü Dil
Didaktik Şiir
Güncellik
Öğretim İlkelerine Uygunluk

F
Olumlu
12
10
8
3
1
1

Olumsuz
1
4
2
1
-

Araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin bilgilendirici niteliği hakkında
sorulan soruya katılımcıların çoğunluğunun olumlu (f=34), bazılarının olumsuz (f=8) yönde görüş
bildirdiği belirlenmiştir.
K. 6: Ders kitaplarındaki şiirlerin bilgilendirici özellik taşıdığını düşünüyorum. Şiirlerimiz öğrencinin
bilgisinin üstüne yeni bilgiler katıyor yazıldığı konuyla ilgili olarak. Mesela konusu kitap olan bir şiir,
kitabın ağaçtan yapıldığını veya kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için kütüphanelerden
faydalanmak gerektiğini öğrencilere öğretiyor ya da konusu doğa olan bir şiir doğadaki tüm şiirlerin
önemli olduğunu kavratabiliyor öğrencilere. Yani şiirler ya öğrencilere yepyeni bilgiler kazandırıyor ya
da bilgisinin üstüne yepyeni farklı bilgi katıyor. Şiirlere baktığımızda kültürümüzden izleri görmek
mümkün. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, türkülerimizi, toplumsal değerlerimizi kısaca bizi biz yapan
her şeyi barındırıyor bu şiirler içinde. Ayrıca ders kitaplarındaki şiirler öğrencileri başka kaynaklara da
yönlendirebiliyor. Öğrenci genel olarak anlamını bilmediği kelimeleri öğrenmek için sözlüğe
başvuruyor.
K. 7: Şiirleri bilgilendiricilik bakımından yeterli görmüyorum. Kitaplarda yer alan şiirlerde çok fazla
çeşitlilik yok. Çok güzel şiirler, önemli şairler var. Bunlara kitaplarda rastlayamıyorum. Kitaplarda
genelde aynı şiirler, aynı şairler var. Bence farklılıklara yer verilmeli. Bu yüzden şiirlerin yeni ve
beklenmedik bilgilere yer verdiğini söyleyemem.
K. 10: Bu şiirler pek az yeni bilgiye yer veriyor. Daha çok var olan bilgilerin mısralarla ifade edildiği
gibi, öğrenciyi söz sanatlarına yönlendirme adına verimli. Az da olsa öğrenciyi sözlük kullandırmaya
yönlendiriyor. Şüphesiz bu değerleri vermeye çalışıyor fakat yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bence
kendini daha net ifade edebilen şiirler seçilmeli.
K. 15: Ders kitaplarındaki şiirler bilgilendirici özellikleri taşıyabiliyor. İlk olarak şiirin yapısı, şiirde
kullanılan imgeler, benzetmeler çocuklara katkı sağlıyor. Somut ve soyut kavramları, gerçek ve mecaz
anlamları algılayabilmelerini güçlendiriyor şiirler. Bu da dilimizin esnekliğini, zengin kullanımlara
imkân veren yapısını sezdiriyor çocuğa. Bazen çocukların anlamını bilmediği sözcüklere rastlandığı
oluyor. Bu da çocukları sözlüklerden yararlanmaya, deyimlerin anlamını araştırmaya yönlendiriyor.
Bazen de çocuklar beğendikleri şiirlerin şairlerinin hayatlarını, başka şiirlerini öğrenmeye
hevesleniyor. Bunlar da çocukların bilgilenmesini kolaylaştırıyor. Ders kitaplarında özellikle milli,
manevi, ahlâki konularda güçlü şiirlere rastlıyoruz. Bu konularda karşılaştıkları şiirlerin çocukları
bilgilendirdiğini düşünüyorum.
Katılımcıların büyük çoğunluğu şiirleri bilgilendirici bulmaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmı
şiirlerin özellikle milli ve manevi konularda bilgilendirici niteliğe sahip olduğu noktasında olumlu
(f=12) bazıları ise bu konularda bilgilendirmenin eksik olduğu noktasında olumsuz (f=1) görüşte
bulunmuştur. Yine katılımcıların çoğu şiirlerin yeni ve beklenmedik bilgilere yer vermesi üzerine
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olumlu (f=10) görüş bildirirken bazı görüşler şiirlerin yeni ve beklenmedik bilgilere imkân vermediği,
bilgilendiriciliğin zayıf olduğu noktasında olumsuz (f=4) olarak şekillenmektedir. Bu olumsuz görüşe
sahip olan katılımcılara göre şiir konularının güncellikten uzak olması bilgilendiriciliği olumsuz (f=1)
olarak etkilemektedir. Ayrıca şiirleri bilgilendirici olarak niteleyen çoğu katılımcı görüşüne göre sözlük,
kitap, dergi gibi farklı kaynaklara yönlendiren şiirlerin bilgilendiricilik üzerinde olumlu (f=8) bir etkisi
vardır. Kimi görüşlere göre ise farklı bilgilere yer vermeyen, açık ve anlaşılır bir dilin hâkim olduğu
şiirlerin çocukları farklı kaynaklara yönlendirme noktasında eksiklikleri vardır ve bu bilgilendiricilik
için olumsuz (f=2) bir niteliktir. Bunların yanında edebi sanatların varlığını sezdirdiği ve benimsettiği
için çocukların süslü dil kullanımında bilgilendirici bir işlevi olduğunu düşünen olumlu (f=3), didaktik
şiirlerin varlığından ötürü şiirleri bilgilendirici bulan olumlu (f=1) görüşlerin varlığı da tespit edilmiştir.
Bir metnin bilgilendiricilik rolünü karşılayabilmesi için okuyucu veya dinleyici için yeni ve
beklenmedik bilgilere yer vermesi gerekmektedir (Dilidüzgün, 2017, s. 35). İçerisinde yeni bilgiye yer
vermeyen metinlerin metinselliğinden söz edilemez. İşeri ise bilgilendiriciliği metnin bütünlüğü
içerisindeki konu dağılımıyla ilişkilendirerek açıklamıştır. Konu; cümle, dizi ve metin düzeyinde
değerlendirilmekte ve bu düzeylerde yeni konuya yer verilmesiyle metnin bilgiselliği sağlanmaktadır
(İşeri, 2011, s. 104-105). Günay ise bilgilendiriciliği bilgi toplama başlığıyla ifade etmiş, okuyucunun
okuduğu metinle ilgili gereksinim duyabileceği açıklayıcı bilgiler olarak tanımlamıştır (2013a, s. 127).
Bu bakımdan ders kitaplarında yer alan şiirlerin yeni ve beklenmedik bilgilere yer vermesi,
okuyucuları farklı kaynaklardan bilgi toplamaya teşvik edebilmesi bilgilendirici nitelikle ilişkilidir. Bu
niteliklere sahip olan şiirler aracılığıyla çocukları bilgilendirmek kolaylaşmaktadır.
Araştırmanın altıncı amacına yönelik olarak katılımcılara ''Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin
duruma uygunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilmiştir:
Tablo 6. Türkçe öğretmenlerinin “Duruma Uygunluk” ile ilgili görüşleri
Duruma Uygunluk
Türe Özgü Nitelikler
Konuya Özgü Nitelikler
Tema ile Uyum
Hedef Kitleye Uygunluk
Duruma Uygunluk

F
Olumlu
14
11
10
-

Olumsuz
1
2
4
1

Araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin bilgilendirici niteliği hakkında
sorulan soruya katılımcıların çoğunluğunun olumlu (f=35), bazılarının olumsuz (f=8) yönde görüş
bildirdiği belirlenmiştir.
K. 4: Ders kitaplarındaki şiirlerin temalara uygun olduğunu düşünüyorum. Yazıldığı tema ile ilgili
olarak öğrenciye vermek istediği mesajı verebilmektedir şiirler. Şiirler oluşturulduğu konuya ve türe
özgü nitelikleri taşımaktadır. Kimi şiirler eşit kıtalardan oluşabildiği gibi kimileri serbest kıtalardan
oluşmaktadır. Ses benzerlikleri yapılarak türün özelliği yansıtılmaktadır çoğu şiirde.
K. 8: Duruma uygunluk zayıf kalıyor gibi. Şiirler seçilirken seslendiği grubun özelliklerinin dikkate
alındığını pek sanmıyorum. Şiirler türünün özelliklerini yansıtma açısından yeterli bence.
K. 13: Benim kişisel görüşüm kitaplarda zaten yeterince şiir olmadığı ve şiirlerin de yaş grubuna
uymadığı noktasında. 5 ve 6. sınıflara giriyorum ben. Onların yaş grubunun anlayabileceği ya da
yorumlayabileceği tarzda şiirler olmadığını düşünüyorum. Şiirin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ama
olan şiirler yani seçilen şiirler de konuya ve türe özgü nitelikleri taşıyabiliyor. Temaları yansıtabiliyor.
Bu noktada sıkıntı görmüyorum. Ama yaş grubuna hitap etmediği için çocuklar üzerinde çok da etkili
olmadığını düşünüyorum.
K. 14: Şiirlerin genel tutumu öğrencilerin seviyesine uygunluk bakımından yeterli ama değerler
eğitimine biraz daha fazla önem verilmesi daha güzel olur. O konu biraz daha eksik kalmış. Bazı
sınıflarda özellikle beşinci ve altıncı sınıflarda çocukların yaş seviyesine uygun olmayan şiirler de var.
Bunu da biraz gözden kaçırmışlar sanırım. Şiirler türe özgü nitelikleri yansıtsa da bunlar tamamen
çocuklarla örtüşmüyor. Çocukların yaş seviyelerine pek uygun olmayan şiirler seçilmiş. Mesela beşinci
sınıfta bentler var. Çocuklar onu anlamakta baya zorluk çekiyor.
Duruma uygunluk başlığı altında katılımcıların çoğu ders kitaplarındaki şiirleri gerek geleneksel
biçimde gerekse de serbest biçimde oluşturulmuş olsun kafiye ve redif gibi türe özgü nitelikleri
taşıması bakımından olumlu (f=14) olarak nitelendirmiştir. Bazı şiirlerin türe özgü nitelikleri yansıtma
bakımından yetersiz olduğunu dile getiren olumsuz (f=1) bir görüşün varlığı da tespit edilmiştir. Yine
duruma uygunluk başlığı altında katılımcılar, şiirlerin oluşturuldukları konuya özgü niteliklere sahip
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olmaları bakımından olumlu (f=11) olarak değerlendirmiştir. Bunun yanında temaya uygunluk da
dikkat çeken diğer bir görüştür. Duruma uygunluk başlığı altında katılımcıların çoğu, şiirleri ait
oldukları temaları yansıtma bakımından olumlu (f=10) olarak değerlendirmiş; bazı katılımcılar ise bazı
şiirlerin temalara uygun olarak seçilmediği, yalnızca temayı destekleme amacıyla bazı şiirlere yer
verildiği noktasında olumsuz (f=2) görüş bildirmiştir. Ayrıca bazıları, şiirlerin hedef kitleye hitap
etmediğini dile getirmiş ve şiirleri duruma uygunluk bakımından olumsuz (f=4) olarak nitelendirmiştir.
Bunun dışında şiirlerin duruma uygunluğunun yetersiz olduğunu ifade eden (f=1) bir de olumsuz
görüş göze çarpmaktadır. Duruma uygunluk, metin ile metnin kullanıldığı ortam ve ayrıca ortamın
ögeleri olan hedef kitle ve metnin amacı arasındaki uyumdur (Karaağaç, 2013, s. 588). Çeşitli
değişkenlerin kurduğu bütünlüktür. Başka bir deyişle duruma uygunluk; metnin konusu, hedef
kitlesi ve türüne uygun bir biçimde anlatılmasıdır Ders kitaplarındaki şiirlerin de duruma uygun
olabilmesi için öncelikle temaya, konuya ve türe özgü nitelikleri yansıtması ve bu konuda süreklilik
göstermesi gereklidir. Bu nitelikleri yansıtmayan ayrıca hedef kitleye hitap etmeyen şiirlerin duruma
uygun olmayacağı tartışılmaz bir gerçektir.
Araştırmanın yedinci amacına yönelik olarak katılımcılara ''Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin
metinlerarasılığı hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilmiştir:
Tablo 7. Türkçe öğretmenlerinin “Metinlerarasılık” ile ilgili görüşleri
Metinlerarasılık
Diğer Metinlerle İlişki
Metinden Hareketle Yeni Metin Oluşturma
Metinleri Karşılaştırma

F
Olumlu
15
6
3

Olumsuz
1
-

Araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin metinlerarası niteliği hakkında
sorulan soruya katılımcıların çoğunluğunun olumlu (f=24), bazılarının olumsuz (f=1) yönde görüş
bildirdiği belirlenmiştir.
K. 5: Ders kitaplarındaki şiirlerle aynı temada yer alan diğer metinlerarasında konu bakımından
benzerlikler var. Bazı etkinliklerde öğrencinin okuduğu şiir ile aynı temada yer alan diğer metinleri
konuları bakımından karşılaştırmaları istenmektedir. Dolayısıyla öğrenci de karşılaştırma yapınca
metinlerarasındaki benzerliği fark edebilmektedir. Ders kitaplarındaki şiirler öğrenciyi yeni bir şiir
yazmaya ya da başka metin türleriyle ilgili yazı yazmaya yönlendirmektedir. Bununla ilgili etkinlikler
bulunmaktadır.
K. 7: Bazen şu tarz etkinliklere rastlıyorduk Bir şiir veriliyordu. Siz bu düşünceyi farklı bir türle
anlatın deniliyordu. Mesela çocuğa bir düz yazı verip deneme verip siz burada anlatılanı şiir şeklinde
ifade edin gibi etkinliklere yer veriliyordu. Yani duyguyu farklı türlerde anlatabilme aslında güzel bir
amaç, güzel bir kazanım ama henüz öyle bir etkinliğe rastlamadım. Ama olması çok da mantıklı. Genel
olarak şöyle diyebilirim. Şiirler aynı temadaki diğer metinlerle uyumlu. Bir temada erdemler varsa
diğerinde dürüstlük var, bir diğerinde sevgi var, yani temalar da birbiriyle bütünlük oluşturuyor.
Sadece metinlerin niteliği, konuyu, temayı nasıl yansıttığı farklıdır.
K. 12: Bu şiirlerin metinlerarasılık düzeyinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Temadaki diğer metinlerle
şiirlerin konuları birbirine yakın. Şiirlerin temadaki diğer metinlerle bağı bence iyi.
K. 13: Türkçe ders kitabında yer alan şiirler aynı temada yer alan diğer metinlerle uyumlu. Konuları
arasında benzerlikler mevcut. Şiirlerden hareketle yeni metin yazma etkinlikleri olduğunu görüyoruz.
Fabl türünde metinler var, bunlar düz yazıya çevrilebilir. Şiirin konusundan yola çıkarak yeni türler
kaleme alınabiliyor. Şiirlerin bu konuda teşvik edici bir nitelik taşıdığını düşünüyorum.
Metinlerarasılık başlığı altında katılımcılar, genel olarak aynı temada yer alan diğer metinlerle ilişki
kurmuşlardır. Katılımcılar tamamı (f=15) şiirlerin aynı temada yer alan diğer metinlerle içerik olarak
ilişkili olduğu noktasında olumlu görüş bildirmişlerdir. Katılımcılara göre aynı temada yer almasının
bir sonucu olarak bu ilişki doğal ve gereklidir. Yine bazı katılımcılara göre metinden hareketle yeni
metin yazma etkinlikleri şiirleri metinlerarası ilişki bakımından olumlu (f=6) olarak etkilemektedir.
Öğrenciler bir şiirden hareketle bir öykü veya bir deneme yazabilmekte, bir öyküyü şiir olarak ifade
edebilmektedirler. Bu da metinlerarası ilişkiyi güçlendirmektedir. Ancak bu konuda olumsuz (f=1) bir
görüşün varlığı da dikkat çekmektedir. Bu görüşe göre şiirler, yeni metin oluşturma bakımından teşvik
edici bir işlevi karşılayamamaktadır. Ayrıca bazı katılımcılar da aynı veya farklı türde metinleri
karşılaştırma etkinliklerinin metinlerarası ilişkiyi güçlendirdiği şeklinde olumlu (f=3) görüşe sahiptir.
Bu görüşe sahip bazı katılımcılara göre bir şiirin farklı şiirlerle ya da metinlerle biçim, tür, konu gibi
değişkenler açısından karşılaştırılması, öğrencinin ''metinlerarasılık'' kavramı üzerine söz
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söyleyebilmelerini sağlamaktadır. Metinlerarasılık ölçütüne göre bir metin başka bir metne alıntı,
gönderge ve anıştırma gibi birçok biçimde çağrışımda bulunabilir (Kaba, 2013, s. 339). Bu çağrışımlar
neticesinde metinlerarasında bağlantı kurulur. Hiçbir metin tek başına oluşmamıştır. Her metin
kendisinden önce oluşturulmuş metinlerden izler taşır. Bu bakımdan ders kitaplarındaki şiirlerin de
metinlerarasılık ölçütünü karşılaması gerekmektedir. TDÖP' te metinlerarasılık ölçütünü sezdirme
bağlamında bazı amaç ve kazanımlara yer verildiği de görülmektedir. T. 5. 3. 27., T. 6. 3. 25., T. 7.
3. 25., T. 8. 3. 23. şeklinde her sınıf düzeyinde ''Metinlerarasında karşılaştırma yapar.'' kazanımının
yer aldığı tespit edilmiştir (2018, s. 38-50). Bu karşılaştırmaların içerik, tema, tür, ileti vb. değişkenler
açısından yapılması öngörülmüştür. Şiirlerin de bu amaç ve kazanımlara hizmet etmesi
metinlerarasılık bakımından önemli bir işlevi yerine getirecektir.
Son olarak katılımcılara ''Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerle ilgili başka görüş ve önerileriniz
varsa paylaşınız'' önerisi sunulmuştur:
Tablo 8. Türkçe öğretmenlerinin şiirler ile ilgili görüş ve önerileri
Görüş ve Öneriler
Türk Edebiyatı Şairlerinden Yararlanma
Şiir Çeşitliliği
Şiir Sayısı
Fon Müzik
Türklük Bilinci
Şairleri Tanıtıcı Bilgi

F
Olumlu
-

Olumsuz
2
2
2
1
1
1

Türkçe öğretmenlerinin şiirlere ilişkin görüş ve önerilerinden bazıları şunlardır:
K. 2: Ben bu yıl ki şiirlere baktığımda en çok 5. sınıftaki şiirleri çok beğendim. Özellikle Cahit
Zarifoğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Abdurrahim Karakoç' un ilk defa şiirlerini gördüm. Yani Türk
edebiyatının en çok bilinen isimlerini en çok 5. sınıf kitaplarında gördüm. Mesela Türk edebiyatında
en çok bilinen şiirlere yer verilebilir. Bir de 6 ve 7. sınıflarda aynı şiire yer vermişler. Mesela Türküler
Dolusu, Yüksek Evde Oturanın Türküsü gibi şiirlere farklı ders kitaplarında yer verilmiş. Hatta bazen
aynı şiirler farklı temalarda bile yer alabiliyor. Çünkü ortak temalar olmuyor sınıflarda. Bence güzel,
herkesin bilmesi gereken şiirlere yer verilebilir.
K. 3: Şiire daha fazla ağırlık verilebilir. Edebiyatımızda önemli yere sahip, Türklük bilincini yansıtan
şairlerin şiirlerine yer verilebilir. Ayrıca şairleri tanıtan bilgiler çok az hatta neredeyse yok gibi. Bunun
üzerinde de biraz daha açıklayıcı bilgiler verilmeli diye düşünüyorum.
K. 6: Göreve ilk başladığım yıldan beri şiirlerin işleniş tarzına da karşıyım. Mesela fon müziği eşliğinde
derste öğrencilerle işlenmesi çok faydalı. Bu hem çocuklarda bir farklılık yaratıyor hem de çocuklarda
bir şiir okuma ve dinleme zevki yaratıyor. Fakat bakanlığımız kesinlikle ders kitaplarında bunlara yer
vermiyor. Örneğin bir cd hazırlayıp seçkin şiirlerimizi, seçkin şairlerimizin şiirlerini şu fon müzikleriyle
işleyin diye bir çalışma içerisinde değil. Bu büyük bir eksiklik bana göre.
K. 10: Kitaplardaki şiirlerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Çeşitlilik noktasında sıkıntılar var. Hep
aynı şiirleri görüyoruz. Özellikle şiir sayısının az olduğunu düşünüyorum.
K. 11: Şiirlerde daha çok özgün eserlerden yararlanılmalı diye düşünüyorum. Tanınmış, Türk
edebiyatında yer edinmiş yerli şairlerin eserlerine daha fazla rastlamalıyız.
Katılımcılar; Türk edebiyatından şairler (f=2), şiir çeşitliliği (f=2), şiir sayısı (f=2), fon müzik (f=1),
Türklük bilinci (f=1), şairleri tanıtıcı bilgi (f=1) değişkenleri etrafında olumsuz görüşler belirtmişlerdir.
Bu noktada şiirlerin Türk edebiyatının özgün şairlerinden seçilmediği, şiir sayısının yetersiz olduğu,
şiir çeşitliliğinin az olduğu, şiirlerin fon müziği ile birlikte işlenmesi gerektiği, Türklük bilincini
yeterince yansıtmadığı ve şairleri tanıtan bilgilere yeterince yer verilmediği öne çıkan eleştirilerdendir.
5. Sonuç
Ana dili eğitiminin etkili, verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin görüş ve
önerilerine daima ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, yetersiz ve kalitesiz materyalleri tespit etmek ve ana dili
eğitimini geliştirmek açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış
görüşme formundan yararlanarak görüşme yöntemi ile Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınmış ve bu
görüşler çeşitli değişkenler açısından incelenmiş, değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda
öğretmenlerin görüşlerinden hareketle Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin metinselliklerine
yönelik şu sonuçlara ulaşılmıştır:
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1. Türkçe öğretmenlerinden ders kitaplarındaki şiirlerin bağdaşıklık niteliğine ilişkin görüşler
alınmıştır. Öğretmenlerin büyük bir kısmı şiirlerde bağdaşıklık ölçütünün karşılanmasını yeterli
olarak değerlendirmiştir. Katılımcılar; zamirler, iyelik ekleri, kişi ekleri gibi dil bilgisel unsurlar
yardımıyla bağdaşıklığın sağlandığını ve şiirlerin bir bütün olabildiğini ifade etmişlerdir. Bazı
öğretmenler ise şiirlerde sıklıkla yer verilen devrik cümleler, ses ve sözcük tekrarları ile metnin
bütünlüğünün sağlandığını dile getirmişlerdir. Bu unsurların metin içi bütünlüğün sağlanmasında
önemli bir yeri vardır. Öğretmenlerin çoğu, dil bilgisel bütünlük demek olan bağdaşıklık sayesinde dil
bilgisi öğretiminin gerçekleştirilebildiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Olumsuz bir görüş dışında
şiirleri dil bilgisi öğretiminde etkili bir araç olarak değerlendirmişlerdir.
2. Türkçe öğretmenlerinden ders kitaplarındaki şiirlerin tutarlılığı hakkında görüşler alınmıştır.
Öğretmenlerin büyük bir kısmı şiirleri tutarlı olarak değerlendirmişlerdir. Bazı öğretmen görüşlerine
göre şiirlerin tutarlılığında konu bütünlüğünün önemli bir etkisi vardır. Yine bazı öğretmenlere göre
öğrencilerin şiirlerin anlamına ulaşabilmesi tutarlılığı desteklemektedir. Dikkat çeken diğer bir görüş
ise kısaltılmış şiirler etrafında şekillenmektedir. Bir kısım öğretmen, kısaltılmış şiirlerde konu
bütünlüğünün bozulması sebebiyle tutarlılıklarının zedelendiğini dile getirirken bir kısım öğretmen,
şiirler kısaltılsa bile konu bütünlüğünün bozulmadığını ifade etmiş ve bu şiirleri de tutarlı olarak
değerlendirmiştir. Bazı öğretmenler ise kısaltılmış şiirlerde öğretmen desteğiyle tutarlılığın
sağlanabileceğinin, şiirlerin tamamına ulaşması konusunda öğrencileri yönlendirmek gerektiğinin
altını çizmişlerdir.
3. Araştırma kapsamında öğretmenlere şiirlerin amaca uygunluğu hakkında bir soru yöneltilmiş ve
çoğunlukla olumlu görüş alınmıştır. Çoğu öğretmene göre şiirlerin öncelikli amacı, şiir sevgisi
oluşturmaktır. Şiirlerin bu amacı yeterince karşılayamadığını belirten olumsuz görüşlerin yanı sıra
şiirlerin şiir sevgisi oluşturma bakımından yeterli olduğunu dile getiren olumlu görüşler de vardır.
Ancak çoğunluk şiirleri bu konuda yetersiz bulmaktadır. Bir kısım öğretmen, şiirlerin TDÖP' te T. 5.
4. 1., T. 6. 4. 1.,T. 7. 4. 1., T. 8. 4. 1. şeklinde tüm sınıflarda yer verilen ''Şiir yazar.''; T. 5. 3. 12.,
T. 6. 3. 26., T. 7. 3. 29., T. 8. 3. 26. şeklinde tüm sınıf düzeylerinde yer verilen ''Metin türlerini ayırt
eder.'' kazanımlarını gerçekleştirebilecek yeterlilikte olduğunu dile getirmiştir. Diğer kısım ise şiir
yazma gibi yazmaya yönelik kazanımlarda şiirlerin yetersiz olduğunu, teşvik edici rolünün olmadığını
ifade etmiştir. Bazı görüşler ise şiirlerin Türk edebiyatını tanıtmak, yalnızca temayı desteklemek,
estetik bakış açısını ve etkili anlatım becerisini geliştirmek gibi amaçları olduğu noktasında
birleşmişlerdir. Şiirleri bu amaçları karşılama bakımından yeterli ve etkili olarak değerlendirmişlerdir.
4. Araştırma kapsamında katılımcılara şiirlerin kabul edilebilirliği hakkında bir soru yöneltilmiş ve
çoğunlukla olumlu görüş alınmıştır. Öğretmenler şiirlerin dillerini açık ve anlaşılır olarak
değerlendirmişlerdir. Bazı görüşler ise şiirlerde anlam kapalılığına rastlanabildiği şeklindedir. Şiirlerin
genel olarak açık bir dile sahip olması kabul edilebilirliği olumlu yönde etkilemektedir. Öğretmenler
ayrıca şiirlerin öğrenci seviyesine uygun olduğunu dile getirmişlerdir. Seviyeye uygunluğun kabul
edilebilirlik açısından olumlu bir etkisi vardır. Bazı öğretmenler şiirlerin nitelikli eserlerden seçildiğini
dile getirmiş bazıları ise şiirleri ilgi çekici bulmamıştır. Öğretmenlere göre ilgi çekmeyen şiirler kabul
edilebilir olma niteliğini taşıyamamaktadır.
5. Araştırma kapsamında Türkçe öğretmenlerine şiirlerin bilgilendirici niteliği hakkında bir soru
yöneltilmiş ve çoğunlukla olumlu görüş alınmıştır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu şiirleri özellikle
milli ve manevi konularda bilgilendirici bulmaktadır. Genel olarak şiirlerde yeni ve beklenmedik
bilgilere yer verildiğini ifade etmişlerdir. Bir kısım öğretmen görüşü ise şiirlerde yeni ve beklenmedik
bilgilere rastlanmadığı yönündedir. Bazı öğretmenler şiirleri sözlük, dergi, kitap gibi başka kaynaklara
yönlendirici işlevinden ötürü bilgilendirici olarak değerlendirmektedirler. Ders kitaplarında daha çok
didaktik şiirlere yer verilmesinden dolayı şiirleri bilgilendirici bulan görüşlere de rastlanmaktadır. Yine
bazı öğretmenler şiirleri güncel konularda yazılmadıkları, farklı kaynaklara yönlendirmedikleri için
bilgilendiricilik konusunda yetersiz bulmuştur.
6. Araştırma kapsamında öğretmenlere şiirlerin duruma uygunluklarına yönelik bir soru sorulmuş ve
çoğunlukla olumlu görüş alınmıştır. Öğretmenler şiirleri temalara uygun olarak değerlendirmişlerdir.
Tespit edilen görüşlere göre her temada temayı bire bir yansıtan şiirlere yer verilmesi duruma
uygunluğu
olumlu
olarak
etkilemektedir.
Öğretmenler
şiirleri
konuya
uygun
olarak
değerlendirmişlerdir. Şiirlerin oluşturuldukları konuya özgü nitelikleri taşıması duruma uygunluğu
olumlu olarak etkilemektedir. Öğretmenler şiirleri türe özgü nitelikleri taşıdıkları noktasında olumlu
olarak değerlendirmişlerdir. Dörtlüklerden oluşan, kafiye ve redif gibi ses uyumlarına dikkat edilen
şiirlerin türe özgü nitelikleri taşıdığını belirten görüşlere göre bu nitelikler, duruma uygunluk üzerinde
olumlu bir etkiye sahiptir.
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7. Araştırma kapsamında öğretmenlere şiirlerin metinlerarası niteliği ile ilgili soru yöneltilmiş ve genel
olarak olumlu görüş alınmıştır. Öğretmenlerin büyük bir kısmı metinlerarasılığı temadaki diğer
metinlerle ilişki bakımından değerlendirmiştir. Aynı temada yer alan diğer metinlerle şiirlerin konuları
ve türleri arasındaki benzerlikler metinlerarasılığı desteklemektedir. Bir kısım öğretmen şiirden
hareketle yeni metin oluşturma etkinleri sayesinde metinlerarasılığın sağlandığını dile getirmiştir.
Şiirlerin yeni bir metin türüyle ifade edilmesi metinlerarasılığı desteklemektedir. Bazı öğretmen
görüşlerine göre ise metinleri karşılaştırma etkinlikleri metinlerarasılık üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Şiirlerle diğer metinleri içerik, konu, biçim gibi çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmak
metinlerarasında ilişki kurulmasını kolaylaştırmaktadır.
8. Son olarak öğretmenler şiirlerin çeşitliliği ve sayısında yetersizlikler olduğu, Türk edebiyatından
şairlerin seçkin eserlerinden yararlanılması ve Türklük bilincine daha fazla yer verilmesi gerektiği,
çeşitli fon müziklerine yönlendirilerek şiirlerin okutulması gerektiği şeklinde öneriler ve eleştiriler
sunmuşlardır.
Sonuç olarak öğretmenler, şiirlerin metinselliğini olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Şiirlerin TDÖP' te
belirlenen şiir yazma, şiir ezberleme, söz sanatlarını kavrama, türe özgü nitelikleri kavrayabilme gibi
kimi kazanımları edindirmede işlevsel bir metin türü olduğunu dile getirmişlerdir.
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SOCIAL ADAPTATION IN UNIVERSITY STUDENTS
Betül Soysal
Lefke Avrupa Üniversitesi, 02betulsoysal@gmail.com
ABSTRACT
This study is important for the students of Lefke European University to investigate social adaptation
situations in university life, to reveal their attitudes and opinions towards self-evaluation and to
support university students in this issue. This study purpose to investigate the social adaptation
situations of university students in university life. In the research, the situation of university students'
social adaptation and self-evaluation in university life were examined. The sample group of the study
was reached by snowball sampling among the students of Lefke European University,consisted of 64
female (75.3%), 21 male (24.7%) A total of 85 students were aged between 18-26 years. As a means of
collecting data in the survey conducted, applied social adaptation self-assessment scale which is
adapted by Cengiz AKKAYA to Turkish. T-test and one-way variance (ANOVA) were used to analyze the
research data.
Key Words : Social adaptation, University stundents, University life

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL UYUM
ÖZET
Bu çalışma Lefke Avrupa üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamında sosyal uyum durumlarının
araştırılması, kendini değerlendirmeye yönelik tutum ve görüşlerinin ortaya çıkarılması ve üniversite
öğrencilerine bu konuda destek sağlanması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma üniversite
öğrencilerinin üniversite yaşamında sosyal uyum durumlarının incelenmesini amaçlamaktadır.
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamında sosyal uyum ve kendini değerlendirmeye
yönelik durumları incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Lefke Avrupa üniversitesinde
öğrenim gören öğrenciler arasında kartopu örneklem yolu ile ulaşılmış 64’ü kadın (%75.3), 21’i erkek
(%24.7) olan 18-26 yaş aralığındaki toplam 85 öğrenci oluşturmuştur. Yapılan araştırmada veri
toplama aracı olarak Cengiz AKKAYA tarafından Türkçeye uyarlanan sosyal uyum kendini
değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesi için t-testi ve tek yönlü
varyans (ANOVA) uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sosyal Uyum, Üniversite Öğrencileri, Üniversite yaşamı
1.Giriş
Uyum ile ilgili birçok farklı tanım bulunmaktadır. Uyum: İç ve dış ortamdan kaynaklanan, doğal ve
toplumsal koşulların neden olduğu değişikliğe alışma süreci olarak ifade edilir. Kişinin kendi benliğine
ve çevresiyle dengeli ve etkili bir ilişki oluşturabilmesi, geliştirebilmesi ve bunu sürdürebilmesi
şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanında kişilik uyumlarını açıklayacak olursak da birincisi; kişilik
uyumu: bireyin kendisiyle ve çevresiyle bir denge ve uyum içinde olmasıdır. İkincisi ise: kişisel uyum:
kişinin davranışlarında doğrularını, yanlışlarını benimsemesi şeklindedir. Eğitim terimleri sözlüğünde
ise uyum kavramı; bireyin kendi becerilerine uygun şekilde ruhsal, bedensel ve toplumsal taraftan var
olduğu ortamın arzularını yerine getirme biçimi olarak açıklanmıştır. Sosyal Uyum ise: Bireyin
ailesiyle, çevresiyle ve diğer insanlarla ilişki kurabilme ve devam ettirebilme yeteneğine sahip olmasını
ifade eder. Üniversite, bireylerin kişiliğinin oluşmasında oldukça önemli bir zamandır. Çünkü
üniversitede yani bu dönemde bireyde birçok anlamda değişimler yaşanmaktadır. Hem psikolojik, hem
sosyal, hem kişisel, hem de fiziksel anlamda birçok değişim yaşanır
(Dündar,2009). Kişinin
hayatındaki her türlü farklılık, doğal olarak uyum sürecini de kendisiyle getirmektedir. Eğitim
basamaklarında ilerleme ya da eğitim kurumları arasındaki geçiş aşamaları kişilerin hayatlarındaki
önemli değişimlerden birisidir. Bunun sonucunda, ergenlikten genç yetişkinliğe geçiş yapan 18-22 yaş
aralığındaki erişkinler için üniversite aşaması, farklı yeni yaşantıları tecrübe etmesi sonucunda stres
dolu bir değişim ve uyum süreci olarak açıklanmaktadır (Sevinç, Gizir, 2014). Kişinin hem kendisinde
ortaya çıkan farklılıkları hem de başka insanlarla olan ilişkilerini uyumlu bir biçimde uzlaştırabilmesi
onun uyumunu oluşturur. Bireyin kendisinde meydana gelen bu değişikliklerin farkında olması ve bu
değişiklikler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçların veya gereksinimlerin doyurulması için çevre ile
etkileşim yoluna gitmesi bireyin uyum sürecinde ortaya çıkan engellemelerin üstesinden gelme
çabalarını kapsamaktadır. Yaşamak bir uyum sürecidir. İnsan yaşamında ki her değişiklik uyum
sürecini beraberinde getirir (Aslan, 2015). Uyum doğumdan ölene dek günlük olaylarla karşı karşıya
gelen her insanın yaşadığı doğal bir süreç olarak düşünülebilir. Bu süreçte, kişinin içinde bulunduğu
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ortamda bir ihtiyacın ortaya çıkması ile başlar ve var olan düzeni bozar. Düzenin tekrar kurulması için
ihtiyaç duyulan gereksinimin doyurulması için çevreyle etkileşim kurularak ihtiyacın doyurulması
yoluna gidilebilir. Bireyin çevreyle etkileşim kurması ihtiyacın doyurulması yolunda oldukça önemlidir.
Bozulmuş olan düzenin yeniden inşa edilmesinde oldukça etkili olmuştur. Birey yeni bir sosyal çevreye
girdiğinde yalnızlık ve sosyal bağların kopması ya da zayıflaması gibi iki önemli problemi bir arada
yaşayabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında uyum bireyin yeni girdiği sosyal ortamda, sahip olduğu
duygusal özelliklerden güç alarak zorlanma durumunun azalması süreci şeklinde de açıklanabilir.
Bireyin uyum düzeyi artıkça duygusal sorunlarla mücadelesi kolaylaşmakta ve buna bağlı olarak
duygusal sorunlarda azalma yaşadığı görülmüştür. Fakat hem kişisel hem de sosyal uyum
zayıfladığında ise kaygı ve çaresizlik gibi duygular daha yoğun olarak yaşanmakta ve birey üzerine
düşen sosyal rolleri yerine getirmekte güçlük çekmiştir. Diğer yandan sosyal etkinliklere katılım ise
hobiler ve akranlarla kurulan olumlu ilişkiler duygusal yönünden bireyin iyi hissetmesin neden
olmaktadır ve uyum sağlaması kolaylaşmakta ve güçlenmektedir (Mercan, Yıldız, 2011). Üniversite
yılları öğrencilerin gerginlik ve stres yaratan durumlarla karşı karşıya kaldıkları ve bu durumlara özgü
yeni problem çözme becerileri ya da davranışlar geliştirip bu durumlarla başa çıkmaya çalıştıkları
yaşamlarının en önemli geçiş basamağıdır. Bu yeni dönemde öğrenciler daha önceki bilgilerine ve
inançlarına meydan okuyan önemli yeni düşünceleri ve deneyimleri kazanmaktadırlar. Aile ve yakın
arkadaş desteğinin bir anda kesildiği bu dönemde öğrenciler yeni girdikleri yabancı çevreye en kısa
sürede uyum sağlamak zorundadır. Bu geçiş aşamasında öğrenciler; aile yapısı, akademik ve sosyal
alanlardaki geçmiş deneyimleri, benlik saygısı, olgunluk düzeyi, motivasyonu, depresyon ve stres
düzeyi gibi kişisel özellikleri, üniversitelerde ki öğrenci topluluklarına ve sosyal aktivitelere katılımı,
oda arkadaşı, sınıf arkadaşı, öğretim elemanları, okul yöneticileri gibi kişilerle iletişimi akademik
performansı, eğitimsel beklentileri ya da kariyer beklentileri, öğrenim gördüğü okulun özellikleri,
olanakları, yapısal düzenlemeleri gibi birçok faktör öğrencilerin üniversite hayatına uyumuna
etkilemektedir (Bülbül, Acar, 2014).
1.1.Araştırmanın Amacı
Birçok üniversite öğrencisi, üniversiteye geçiş sürecinde karşılaştıkları stres yaratan durumlarla
olumlu baş ederek üniversite yaşamı ile baş ederken bazı öğrenciler ise bu süre zarfında çeşitli
şekillerde zorluk yaşamaktadırlar. Öğrencilerin uyum sürecinde yaşadıkları bu zorluklar ise zaman
içinde akademik olarak zorlanmaya, yoğun kaygıya, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme yönelik
ilgilerinin kaybolmasına, sınırlandırılmış ve gerçekçi olmayan üniversite beklentilerinin oluşmasına ve
hatta kariyer planlarıyla ilgili çeşitli belirsizliklere neden olabilmektedir (Sevinç, Gizir, 2014). Bu
nedenlere bağlı olarak üniversite hayatına uyum sağlamayan öğrenciler ilk yılında oldukça
yıpranmakta ve öğrenimlerini yarıda bırakma kararı alabilmektedir. Genel olarak üniversite
öğrencilerinin ilk yılı öğrencilerinin sorumluluğun fazla olması, çok çeşitli konularda bilgi ve
becerilerini geliştirmelerini gerektirmesi nedeniyle oldukça kritik ve zorlu uyum dönemlerinden biri
olarak tanımlanmaktadır (Sevinç, Gizir, 2014). Bu sebeplerden dolayı öğrencilerin üniversite
hayatındaki sosyal uyumu araştırmak ve ne derecede üniversiteye uyum sağlayabildiklerini görmek
amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamında sosyal uyum konusunda hem psikolojik,
hem kişisel, hem de fiziksel anlamda yaşadıkları bu değişimlerin incelenmesi için gerçekleştirilen
betimsel bir çalışmadır. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamındaki sosyal
uyumunu olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler karşısında öğrencilerin tutumlarının bazı
değişkenlerden etkilenmesini göz önünde bulundurarak bu değişkenlerin üniversite öğrencileri
üzerindeki etkisini belirleme amacı taşımasından dolayı betimsel araştırmalar arasında kabul edilen
bir ilişkisel araştırma yöntemi olarak kabul edilebilir.
2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni; 2017-2018 öğretim döneminde Lefke Avrupa Üniversitesinde çeşitli fakültelerde
öğrenim gören kadın ve erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler okudukları
fakültelere göre rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Bu fakültelere göre devam etmekte olan
85 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
2.2. Araştırma Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanması için Kıbrıstaki Lefke Avrupa Üniversitesinde okuyan farklı
fakültelerdeki örneklem grubu rastgele seçilmiştir. Araştırmada bireylere öncelikle bilgilendirilmiş
onam formu okutuldu ve bilgi formunda çalışma hakkında bilgi verildi. Çalışmaya katılımda
gönüllülük esas alındı. Katılımcıların kimlik bilgilerinin gizlilik esaslarına bağlı olarak hiçbir şekilde
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paylaşılmayacağı bundan dolayı da soruları açıklıkla okuyup samimi bir şekilde cevaplamaları rica
edildi. Verileri toplamak için internet üzerinde Google form oluşturulmuş ve böylelikle anketler e mail,
whatsapp, mesenger, facebook üzerinden Lefke Avrupa Üniversitesinde okuyan 85 kişiye gönderilip
online olarak kodlanmıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
2.3. 1. Sosyo-demografik Form
Kullanılan ölçek Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme ölçeğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
bulunan Lefke Avrupa Üniversitesinde okuyan öğrencilerin sosyal uyumunu, sosyal uyum kendini
değerlendirme ölçeği ile birlikte sosyodemografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Kişisel bilgi formunda, yaş, cinsiyet, sınıf, şuanda kalınan yer (yurt/ev),harçlığın karşılanması
durumu (aile/burs/kendisi çalışıyor/aile+burs) soruları sorulmuştur.
2.3.2. Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve
Güvenilirliği
SUKDÖ, 21 maddeli bir kendini değerlendirme ölçeğidir ve sosyal işlevselliğin dört ana alanını (İş, boş
vakit, aile, ve çevreyi düzene koyma ve onunla baş etme yeteneği) sorgulanmaktadır. Ölçeği
dolduranlar motivasyonlarının ve davranışlarının, kendilik algılarının, günlük yaşamlarında sahip
oldukları farklı rollere ilgilerinin ve aldıkları tahminin değerlendirilebilmesi amacıyla birbirlerini
tamamlayan sorulara yanıt vermektedirler.
Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği: Bosc ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilmiş olup
Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çalışması Akkaya ve arkadaşları (2008) tarafından yapılmıştır (Aslan,
2015: 140). 21 maddeli bir kendini değerlendirme ölçeğidir.
SUKDÖ’ yapı geçerliğini incelemek amacıyla, ana bileşenler yöntemiyle faktör analizi yapılmıştır.
Analiz sonucunda, 3 faktör altında toplanan özgün çalışmadan farklı olarak, maddelerin 4 faktör
altında toplandığı bulunmuştur.
3. BULGULAR
Bu bölümde sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeğinin, cinsiyet, sınıf, şu anda kalınan yer,
harçlığın karşılanması durumu açısından ilişkilendirilmiş bulgular yer almaktadır. Araştırmada yer
alan öğrencilerin üniversite yaşamına sosyal uyumlarına yönelik cinsiyet sınıf, şu anda kalınan yer,
harçlığın karşılanmasına açısından değişip değişmediği incelenmiştir.
3.1. Değişkenlere göre T-testi sonuçları
Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
fark gösterip göstermediğini test etmek için bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır.
Bu çalışmaya katılan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin sosyal uyum kendini değerlendirme
ölçeğine verdikleri cevaplar cinsiyete göre anlamlı bir fark saptanmamıştır (t(1,83)=-1,293, p=4,56
p<0,05). Öğrencilerin sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeğinin cinsiyete göre t-testi sonuçları
tablo 3.1.1’de gösterilmiştir.
Tablo3.1.1 Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin cinsiyete göre t-testi sonuçları
Cinsiyet
N
X
S
Sd
t
21
36,80
5,57
83
-1,293
Erkek
64
38,53
5,20
Kadın
p>0,05

P
,456

Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanlarının kalınan yer değişkenine göre anlamlı bir
fark gösterip göstermediğini test etmek için bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu çalışmaya
katılan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeğine verdikleri
cevaplar kalınan yere göre anlamlı bir fark saptanmamıştır (t(1,83)=0,40, p=0,69 p<0,05). Öğrencilerin
sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeğinin kalınan yere göre t-testi sonuçları tablo 3.1.2’de
gösterilmiştir.
Tablo 3.1.2 Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Kalınan Yere göre t-testi sonuçları
N
X
S
Sd
t
P
KalınanYer
38
38,13
4,65
83
,040
,069
Ev
47
38,08
5,84
Yurt
*p>0.05
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3.2. Değişkenlere göre tek yönlü One-Way ANOVA Testi sonuçları
Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanlarının harçlık değişkenine göre anlamlı bir
fark gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre
sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanları ile harçlık değişkenleri arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır ( F = 2,517 , p = ,064 , p < 0,05). Ancak kendim’ çalışıyorum’ değişkeninde
sosyal uyum en yüksektir. Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeğinin harçlık değişkenine göre
ANOVA testi tablo 3.2.1 ve 3.2.2’ de gösterilmiştir.
Tablo 3.2.1 Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Harçlık Durumuna Göre ANOVA
İstatistikleri
Harçlık
N
X
17
39
Aile
23
38,82
Burs
3
42
85

Kendim Çalışıyorum
Aile Ve burs
Toplam

44,33
36,90
38,10

SS
4,50
5,58
6,35
5,13
5,31

*p>0,05
Tablo.3.2. 2.SUKDÖ toplam
Kareler toplamı
202,457
Gruplararası
2171,590
Gruplariçi
2374,047
Toplam
*p>0,05

sd
3
81
84

Kareler ortalaması
67,486
26,810

F
2,517

P
,064

Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanlarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark
gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre
sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanları ile sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır ( F = ,701 , p = ,554 , p < 0,05). Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeğinin
sınıf değişkenine göre ANOVA testi tablo 3.2.3 ve 3.2.4’te gösterilmiştir.
Tablo3.2.3 Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Sınıf Durumuna Göre ANOVA İstatistikleri
Sınıf
N
X
SS
1
12
36,08
6,54
2
25
38,04
5,62
3
6
37,00
5,51
4
37
38,45
4,27
Total
80
37,86
5,15
*p>0,05
Tablo3.2.4 SUKDÖ toplam
Kareler toplamı
56,422
Gruplararası
2039,066
Gruplariçi
2095,487
Toplam
*p>0,05

sd
3
76
79

Kareler ortalama
18,807
26,830

F
,701

p
,554

4.TARTIŞMA VE YORUM
Bu bölümde araştırmada incelenen üniversite öğrencilerinde sosyal uyum kendini değerlendirme
ölçeğine ilişkin bulguların tartışma ve yorumuna yer verilmiştir. Üniversite öğrencilerinde sosyal uyum
kendini değerlendirme ölçeğinin bağımsız değişkenleri açısından tartışılmış ve yorumlanmıştır.
Bu araştırmada Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin sosyal uyum durumları incelenmiştir. Bu
çalışmaya katılan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin kadın ve erkek öğrenciler arasında sosyal
uyum kendini değerlendirme ölçeğinin genel toplam puanları açısından bir fark olup olmadığına
bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sosyal uyum kendini
değerlendirme ölçeğinin toplam puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır
(p>0.05). çalışmada çıkan sonucu destekleyen çok sayıda çalışma vardır. Yani üniversite yaşamında
öğrencilerin sosyal uyum kendini değerlendirme ölçümünde kadın ve erkekler arasında anlamlı bir
fark bulunmadığını savunan çok sayıda çalışma vardır. Literatüre bakıldığında üniversite
öğrencilerinin sosyal uyumu kendini değerlendirme ölçümünde kadın ve erkekler arasında anlamlı bir
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fark bulunmamasına rağmen literatür sonuçları bize kız öğrencilerin sosyal uyum düzeyinin erkek
öğrencilere göre daha yüksek olduğunu söylemektedir (Dündar, 2009).
Üniversite uyum düzeyinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin literatürde cinsiyete göre
farkı ortaya koyan ve böyle bir fark bulgusuna rastlanmayan araştırmalarda mevcuttur (Akt: Mercan
ve Yıldız, 2011).
Yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinde sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanları
ile kalınan yer değişkenleri açısından bağımsız örneklem testi yapılarak bu değişkenler arasında bir
farkın olup olmadığına bakılmıştır. Bulgular sonucuna bakıldığında kalınan yer değişkeni ile sosyal
uyum kendini değerlendirme ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
Öztemel’in (2010) araştırmasında üniversite öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerinin kalınan yere göre
farklılaşmadığını elde etmiştir ( Bülbül ve Güvendir, 2014). Başka bir çalışmada ise araştırma
bulguları yurtta yaşayan öğrencilerin, evde ailesiyle kalan öğrencilere göre daha çok uyum sorunları
yaşadıklarını ortaya koymaktadır (Mercan ve Yıldız, 2011).
Bu çalışmaya katılan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin sosyal uyum kendini değerlendirme
ölçeğinin genel toplam puanlarının sınıf değişkeni açısından bir fark olup olmadığına tek yönlü ANOVA
testi ile bakılmıştır. Ulaşılan araştırma bulgularına göre üniversite öğrencilerinin sosyal uyum kendini
değerlendirme ölçeği toplam puanları ile sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamaıştır (p>0.05). bazı araştırma bulgularına göre üniversite öğrencilerinde sosyal uyum
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Yani dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal
uyum düzeylerinin birinci sınıf olan öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu
saptanmıştır (Aktaş, 1997).
Bu çalışmaya katılan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrncilerinin sosyal uyum kendini değerlendirme
ölçeğinin genel toplam puanlarının harçlık değişkeni bakımından bir fark olup olmadığına tek yönlü
ANOVA testi ile bakılmıştır. Çalışmamızda ulaşılan bulgular doğrultusunda üniversite öğrencilerinin
sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeğinin toplam puanları ile harçlık durumları arasında anlamlı
bir fark bulunmamıştır (p>0.05). yaptığımız çalışmada harçlık durumu içerisindeki kendim
çalışıyorum değişkeninde öğrencilerin sosyal uyum düzeyi yüksek çıkmıştır. Literatür sonuçları
incelendiğinde yaptığımız çalışmanın sonucunu zıttı desteklenmiştir. Bu çalışmadaki zıtlığın sebebi
örneklem grubunun dar olmasından kaynaklanabilmektedir. Yaptığımız araştırmada öğrencilerinin
uyum düzeylerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre farklı olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin
ekonomik seviyesi arttkça uyum düzeylerinin de aynı biçimde arttığı sonucu elde edilmiştir (Mercan ve
Yıldız, 2011).
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılabilecek genel sonuçlara ve
önerilere yer verilmiştir.
Elde edilen bulgulardan yola çıkarak üniversite öğrencilerinde sosyal uyum konusu ile ilgili yapılan
araştırmaların sonuçlarına bakıldığında üniversite dördüncü sınıftaki öğrencilerin sosyal uyum
düzeyinin birinci sınıftaki öğrencilerinin sosyal uyum düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Bunun yanında kadınların sosyal uyum düzeylerinin erkeklerin sosyal uyum
düzeylerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Öğrencilerin üniversiteye başladıkları ilk yılda farklı davranış ve değer yargılarına sahip olmaları ve de
bir gruba kabul edilmek, bir grubun üyesi olmak, yeni karşılaşılan üniversite yaşantısına ve yeni bir
şehir uyum sağlamak gibi problemler öğrencinin hayatında önemli bir yer tutarak öğrencide bazı
uyum sorunlarının meydana çıkmasına sebep olabilmektedir. Üniversiteye henüz yeni başlayan ve bu
nedenle uyum sorunları yaşayan öğrencilerin bazıları başkalarına zarar verme davranışlarına
yönelebilecekleri gibi kendi içlerine kapanma veya eğitim hayatını terk etme gibi davranışlara da
yönelebilmektedir. Bu nedenle özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilere hizmet verecek, onları
sanat, spor, kültür gibi çeşitli olumlu alanlara yöneltecek ve uyum problemlerini çözümlemelerine
yardımcı olacak danışma ve rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır. Gerek üniversiteye yeni başlayan
gerekse üst sınıflardaki öğrencilerin mevcut uyum düzeylerini belirleyip ihtiyacı olan öğrencilere
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çerçevesinde programlar uygulanarak önleyici rehberlik
hizmetleri sağlanabilir. Diğer yandan yüksek öğretim düzeyinde kişisel gelişim ağırlıklı verilen
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, üniversite öğrencisinin kişisel, sosyal ve akademik
uyumu konusunda farkındalık kazanması ve bu konularda psikolojik danışmaya ihtiyacı olan
öğrencilerin belirlenmesinde kullanılabilir. Böylelikle üniversite öğrencilerin bireysel ve grupla
psikolojik danışma hizmetlerinden kişisel rehberlik hizmetleri kapsamında yararlanmaları sağlanabilir.
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Üniversite yaşamına uymla psikolojik iyi oluş, kişilik tipleri ve aile yapısı arasındaki ilişkiler
araştırılabilir.
Yapılan araştırmada Lefke Avrupa Üniversitesinde okumakta olan toplam 85 kişi üzerinde
gerçekleşmiştir. Çalışmanın örneklemi genişletilerek ya da başka üniversitelerde okuyan öğrencilerle
benzer çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine science teachers’ views about the advantages and
disadvantages of using analogy by within the scope of science teaching. The population of the research
is the Science Teachers who work in primary schools. The research was conducted by semi-structured
interview method. In this study, semi-structured interview questions prepared by the researcher and
expert opinion were used as data collection tools. Five science teachers were interviewed for the use of
analogies (analogies) in science courses. As a result of the research, it was concluded that Science
Teachers use the method of analogy in their lessons and know their benefits as well as their damages.
According to the results obtained from the study, it was found that teachers would be more
advantageous for students to learn, understand, realize meaningful learning, increase their motivation
towards the course and develop scientific process skills however, it was stated that if the relationship
between the correct concepts was not applied when using the analogy method, the analogy teaching
method would be disadvantageous because of the complexities in the minds of the students.
Key Words: Analogy, Science Education, Science Teacher

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİ KULLANIMINA
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri dersi öğretimi kapsamında Fen Bilimleri öğretmenleri tarafından
analoji kullanmanın avantajlarına ve dezavantajlarına yönelik görüşlerin incelenmesidir. Araştırmanın
evreni, ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenleridir. Araştırma nitel
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada veri toplama
aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan ve uzman görüşü alınan yarı yapılandırılmış
görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışmada Fen Bilimleri derslerinde kullanılan analojilerin (benzeşim)
kullanımına yönelik 5 Fen Bilimleri Öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Fen
Bilimleri Öğretmenlerinin analoji yöntemini derslerinde kullandıklarına ve yararları olduğu kadar
zararlarının da olduğu görüşüne varılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin
öğrencilerin daha kolay öğrenebilmesi, anlayabilmesi, anlamlı öğrenmeler gerçekleştirilmesi, derse
karşı motivasyonlarının artması ve bilimsel süreç becerilerinin gelişmesi nedenleriyle analojileri Fen
Bilimleri derslerinde kullanmanın avantajlı olacağı görüşünde oldukları ancak analoji yöntemi
uygulanırken doğru kavramlar arasında ilişki kurulmazsa öğrencilerin zihinlerinde karmaşıklıklar
olacağı nedeniyle analoji öğretim yönteminin dezavantajlı olacağını dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Analoji, Fen Eğitimi, Fen Bilimleri Öğretmeni
1. Giriş
Fen öğretiminin temel amaçlarından biri Fen ile ilgili bilgileri öğrenirken öğrenme ortamında bireyin
bilgiyi kendisinin inşa etmesi, becerilerini geliştirmesi, problemlere çözüm üreten bir birey olması
yönündedir. Fen Bilimlerinde bütün konular ve içindeki kavramlar birbiriyle ilişki içerisindedir. Bir
konuyu öğrenmeden önce bir önceki konu hakkında bilgiler sistematik ve doğru olmalıdır. Bir bütün
halinde bilgileri içinde bulunduran Fen Bilimleri, birbirleri arasındaki ilişkiler üzerine kuruludur ve
birlikte olduklarında bir anlam ifade ederler. Bir bilgi başka bir bilgiye benzeyebilir. Fen Bilimleri dersi
kapsamında işlenen konulardaki kavramların öğrencilerin zihninde canlanması için öğrencilere
bilmediği kavramların bildikleri kavramlarla anlatılması gerekir. Öğrenmenin anlamlı olabilmesi için
öğrenme eylemini gerçekleştiren kişinin çevresinden veya geçmişten edindiği bilgilerle yeni edindiği
bilgiyi anlamlandırması gerekmektedir. Soyut olan kavramlar, somutlaştırılarak öğrencilerin konuları
daha kolay kavranması sağlanmalıdır.
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Birbirine benzeyen kavramlar arasında öğrencilerin anlayamadığı bir kavramı daha önceden bildiği bir
başka kavrama benzetilerek anlatılabilir ve öğrenmesi kolaylaştırılabilir. Fen derslerinde soyut
kavramlar çok fazla yer almaktadır. Soyut kavramların öğretilmesinde analojiler önem arz etmektedir
(Duit, 1991). Karmaşık görülen, anlaşılması zor kavramların öğrenimi için kullanılan analojiler,
öğrencinin daha önceden bildiği, anladığı durumu kullanarak kavrayamadığı bilgiyi öğrenmesi
yöntemidir (Dagher, 1995).
Analojiler, Fen öğretiminde öğrenmeyi kolaylaştırarak anlamlı öğrenmeyi sağlar. Analoji, daha önce
öğrenilmemiş olan kavramların, eski öğrenilen kavramlarla arasında bağ kurarak öğrenilmesinde ve
bu terimlerin algılanmasında kullanabilecek öğretim yöntemidir (Clement & Yanowitz, 2003; Rule &
Furletti, 2004; Myson, 2006; Glynn, 2007). Bir başka deyişle analoji, bilinen ile bilinmeyen arasında
ilişki kurmaktır (Çimen, 1999; Akt: Bilaloğlu, 2006). Duit (1991), kaynak bilgiden hedef bilgiye doğru
ilerlerken kavramlar arasındaki ilişkilerin bilişsel olarak ifade edilmesini analoji olarak tanımlamıştır.
Kaynak bilinen olay veya kavram olarak adlandırılırken, hedef bilinmeyen olgu veya kavram olarak
ifade edilir. Analoji kullanmaktaki temel amaç soyut olan olayları somutlaştırarak anlaşılmasını
sağlamaktır. Özellikle öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşmadıkları Fen kavramlarını
öğrenmelerinde analojiler etkili olmaktadır. Ayrıca analojiler öğrencilerin problem çözme, açıklamalar
yapma gibi bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine de ortam hazırlamaktadır.
Analojiler kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Glynn’e (2007) göre analoji ile
öğretim yapmaya başlamadan önce kavramlar ifade edilmeli, kaynak kavram hedef kavrama göre
düzenlenmeli, benzer özelliklere karar verilmeli, analojinin uymadığı durumlar açıklanmalıdır.
Kullanılacak olan analoji bir konunun öğretimine yardımcı olacaksa öğrencinin kendi dünyasına
uygun olmalıdır. Eğer öğrencinin daha önce hiç bilmediği, karşılaşmadığı ve zihinsel yapısına ters
düşen bir analoji seçilirse öğrenciler de kavram yanılgısına sebep olabilir. Kavram yanılgısına yol
açabildiği gibi analojiler kavram yanılgılarını gidermekte de önemli rol oynar. Öğrencilerinin analojiler
yoluyla kavram yanılgılarının giderilmesiyle derse karşı ilgi ve motivasyon arttırılabilir ve birtakım
becerilerinin gelişmesine yardımcı olunabilir. Yapılan araştırmaların çoğunda analoji kullanılması
sonucunda öğrencilerin başarılarında olumlu yönde bir artış olduğu gözlemlenmiştir (Dilber &
Düzgün, 2008). Aynı şekilde öğrencilerin derslerde analoji kullanarak öğrenme aktivitesini
gerçekleştirirken daha hızlı öğrendikleri anlaşılmıştır (Brown, 1993).
Analojilerin faydalı olduğu kadar tartışmaya açık yanlarının da olduğu ortaya çıkmıştır (Venville &
Treagust, 1997). Konu işlendiğinde analoji ile konu arasında bağlantı kurabilen öğrencilerin
kavramları daha doğru bir şekilde öğrendikleri fakat tam tersi bir durum olduğunsa öğrenmelerin
olumlu anlamda gerçekleşmediği ve konu ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu kanısına varılmıştır
(Geban & Bilgin, 2001).
Gerçekleştirilen literatür taraması neticesinde, Fen öğretmen adaylarının analoji yönteminin
kullanımına yönelik görüşleri ve Fen Bilimleri derslerinde kullandıkları analojiler üzerine birçok
çalışmaya rastlanılmış fakat görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenlerinin derslerinde analoji
kullanımına ilişkin görüşlerini inceleyen ve değerlendiren çalışmalara rastlanılmamıştır. Yapılan
birçok araştırma sonucunda fen öğretmen adaylarının analojilerin öğrencilerde kavram yanılgısı
oluşturduğu düşüncesi tespit edilmiştir. Bu konu üzerine öğretmenler öğrencilerin zihninde kavram
yanılgılarının oluşmaması için analoji ile öğretim konusunda deneyimli olmalı mevcut bilgileri
açısından donanımlı olmalıdır. Kavram öğretimi sürecinde etkin rol oynayan analojilerin pek çok sınıfa
yaygınlaştırılarak uygulanması adına öğretmenlerin analojilere yönelik görüşlerinin incelenmesi
gereklidir. Bu çalışmada Fen Bilimleri öğretmenlerinin fen eğitiminde analoji kullanımına yönelik
görüşleri alınmıştır.
2. Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde, çalışma grubu, çalışmada kullanılan veri toplama aracı, verilerin
toplanma süreci, verilerin analizinde kullanılan yöntemler ve bulgulara yönelik bilgiler verilecektir.
2.1. Araştırmanın Modeli
Fen Bilimleri öğretmenlerinin analoji kavramı ile ilgili görüşlerini incelemeyi hedefleyen bu çalışmada
nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt
örnekleme yöntemi kullanılarak sürdürülmüştür (Yıldırım & Şimşek, 2006). Ölçüt örnekleme yöntemi
daha önceden belli olan bazı ölçütlerle çalışılmasını baz alan bir yöntemdir. Araştırmacı tarafından
ölçütler oluşturulabildiği gibi daha öncesinde hazırlanan ölçüt listesine göre de ölçütler belirlenebilir
(Yıldırım & Şimşek, 2006). Araştırmaya katılacak Fen Bilimleri öğretmenleri belirlenirken mesleki
deneyim süreleri ölçüt olarak ele alınmıştır. Öğretmenlere analoji kavramı ile ilgili herhangi bir
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açıklamada bulunulmamıştır. Çalışma süresince nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Fen Bilimleri öğretmenlerinin analoji kavramı ile ilgili görüşlerini incelemeyi hedefleyen bu çalışmada
Çanakkale ilinde görev yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenlerinin analoji yöntemine yönelik
görüşleri alınmıştır.
Çalışma 2017-2018 bahar döneminde Çanakkale ilinde bulunan Fen Bilimleri öğretmenleri ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale ilinde farklı ortaokullarda görev
yapmakta olan 3 kadın öğretmen, 2 erkek öğretmen olmak üzere 5 kişi oluşturmaktadır. Öğretmenler
birbirinden farklı mesleki tecrübe yılına sahiptir. Çalışma süresince öğretmenlerin kimliklerini gizli
tutmak amacıyla öğretmenlere Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5 gibi kodlamalar verilmiştir.
Tablo 1.Çalışma grubuna dair bilgiler.
ÖĞRETMEN
Ö1-Kadın
Ö2-Kadın
Ö3-Kadın
Ö4-Erkek
Ö5-Erkek

MESLEKİ DENEYİM YILI
10
2
16
9
14

2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler toplanırken yarı yapılandırılmış görüşme sorularından faydalanılmıştır. Nitel
araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme sorularının açık uçlu olmasına, bireyi
yönlendirmemesine, sorunun birden fazla boyutu içermesine ve mantıksal bir düzende olmasına
dikkat edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırma için hazırlanan görüşme soruları literatür
taraması yapıldıktan ve uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Soruların anlaşılırlığını tespit etmek
için öncesinde 2 Fen Bilimleri öğretmeni ile ön görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde
öğretmenlere 8 soru yöneltilmiştir. Görüşmeler esnasında veri kaybı olmaması için ses kayıt cihazı
kullanılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırma sürecinde verilerin toplanması amacıyla hazırlanan ölçme aracı Çanakkale ilindeki farklı
ortaokullarda görev yapmakta olan 5 Fen Bilimleri öğretmenine 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminde uygulanmıştır. Çalışmada verilerin analizi yapılırken nitel araştırma yöntemi
tekniklerinden içerik analizi tercih edilmiştir. Çalışmada toplanan verileri açıklayabilen kavramlara
içerik analizi yöntemi ile ulaşılır. İçerik analizinde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir
biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 2008, s.227). Bu araştırmada içerik analiz
yönteminin “kategorisel analiz” türü kullanılmıştır. Görüşme sorularına verilen cevapların çıktıları
alınmış ve incelenmiştir. Kategorisel analizde seçilmiş bir mesaj önce parçalanır ardından parçalanan
bölümler önceden düzenlenmiş ölçütlere göre kategoriler halinde gruplandırılır (Tavşancıl ve Aslan,
2001).
3. Bulgular
Bu bölümde araştırmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenlerine yöneltilen sorular, oluşturulan temalara
göre incelenmiş ve araştırma sorularına göre gruplandırılarak tablolar halinde sunulmuştur.
Çalışma grubundaki öğretmenlere yöneltilen görüşme sorularından elde edilen bulgular şöyledir:
1. Analoji ya da benzeşim kelimesini tanımlayabilir misiniz?
Ö5. Analojiyi biz kavramları öğretirken bir yöntem olarak kullanıyoruz. Tanımlama yapacak olursam da
anlamlandıramadığımız soyut kavramları günlük hayattaki örneklerle somutlaştırmak.
Ö3. Analoji öğrencilere konu anlatırken kavramlar arasında ilişki kurmak demektir.
Ö4. Analoji diğer adıyla benzetim öğrencilerimize konuları anlatırken bildiği kavramdan yola çıkarak
bilmediği bir kavramı anlatırken kullandığımız bir yöntem.
Katılımcıların birinci soruya verdikleri cevaplardan elde edilen bilgiler ışığında, Çanakkale ilinde görev
yapmakta olan Fen Bilimleri öğretmenleri bir öğretim yöntemi olarak analoji yöntemi hakkında bilgi
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sahibidir. Genel anlamda analojinin bilinen bir kavram yardımıyla bilinmeyen bir kavram arasında
bağlantı kurularak kavramı öğrenmek olduğunun düşüncesi hâkimdir. Bir ortak düşünce de soyut
kavramları öğrencilere öğretirken somutlaştırarak öğretmede analojinin yardımcı olduğudur.
2. Analojileri öğretmenlik meslek hayatınızda kullanıyor musunuz? Neden?
Ö1. Evet. Konularda çok fazla soyut kavramlar bulunmakta. Soyut kavramların somutlaştırılması için
kullanıyorum.
Ö2. Örneklendirmede işe yarıyor. Basitten karmaşığa giderken özellikle etkilidir.
Ö3. Evet kullanıyorum. Üniversiteden yeni mezun olduğum için bilgilerim daha yeni. Ders planı
yaparken aklıma geliyor ve buna özel zamanlar ayırıyorum.
Katılımcıların ikinci soruya verdikleri cevapları incelediğimizde hemen hemen hepsinin analoji
yöntemini Fen dersinde sıklıkla uyguladıkları görülmüştür. Çoğunlukla soyut kavramlar
somutlaştırılırken analoji yöntemine başvurulmuştur.
3. Analojilerle işlenen derslerin avantajları nelerdir?
Ö2. Anlamak daha kolay olur.
Ö5. Avantajları çok fazla aslında. Öğrencilere daha kolay öğrenmesini sağlıyoruz. Daha başarılı
sonuçlar alıyoruz.
Ö4. Öğrenciler analojilerle daha iyi öğreniyor. Anlattığımız kavramlar zihinlerinde karışıklık yaratmıyor
somut bir örnekle bağdaştırdığımız için.
Katılımcıları üçüncü soruya verdikleri cevaplar analiz edildiğinde analojilerin avantajlarının olduğu
söylenmiştir. Öğretmenler analoji kavramı hakkında bilinçlidir. Öğrencilerin kolay öğreniyor olması ve
daha iyi öğreniyor olması açısından analojileri Fen derslerinde kullanmanın avantajlı olduğunu dile
getirmişlerdir.
4. Analojilerle işlenen derslerin dezavantajları nelerdir?
Ö1. Kavram yanılgılarına sebep olabilirler her konuda kullanılmazlar.
Ö2. Bazen yanlış benzetmeler olabilir.
Ö4. Analoji iyi hazırlanmazsa ve bizler bunu iyi ifade edemezsek çocukların kafasında yanlış bilgiler
oluşabilir ve öğrendikleri yanlış bilgileri de unutmaları zor olabilir.
Katılımcıların dördüncü soruya verdikleri cevaplar değerlendirildiğine analoji öğretim yönteminin
avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da olduğunun farkındalığını yaşamaktadırlar. Büyük bir
çoğunluğu tarafından öğrencilere eğer doğru bir şekilde analoji örnekleri verilmezse öğrencilerde
kavram yanılgılarının oluşacağı ve kavramı yanlış öğreneceklerine dair dezavantajları oluşacağı
düşüncesindedirler.
5. Analojiler için kullanıldığında daha verimli olur ya da olmaz dediğin konular var mı? Neden?
Ö5. Verimli olmaz dediğim bir konu yok. Hücreleri anlatırken kullanabiliriz. Çocuğa gösteremediğimiz
kavramlar için varsa analoji kullanabiliriz.
Ö4. Aslında hemen hemen bütün fen konularında kullanabiliriz. Özellikle modellerle sınıf ortamında
gösteremediğimiz kavramaları analojilerle anlatabiliriz.
Ö1. Sistemler, hücre, elektrik, maddenin yapısı ve özellikleri ünitelerinde verimli olabilir.
Katılımcıların beşinci soruya verdiği cevaplardan da anlaşılacağı üzere verimli olmaz denilebilecek
herhangi bir konu olmadığı sonucuna varılmıştır. Genelde Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin
zihninde canlandırmakta zorluk çektiği Hücre, madde, sistemler gibi gözle görülmesi mümkün
olmayan soyut kavramların işlenmesinde verimli olacağı düşüncesi içindedirler.
6. Benzeşimler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?
Ö2. Uç noktalara gidilmemelidir. Odaktan uzaklaşılmamalıdır.
Ö3. Bir kere o kavramlar biriyle alakalı olmalı yani hani birbirini kapsamalı.
Ö5. Çocuklardaki kavram yanılgıları tespit edilip buna dikkat edilerek hazırlanmalı.
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Katılımcıların altıncı soruya verdikleri cevaplar ışığında analojiler hazırlanırken çok dikkatli olunması
gerektiğine, hedef kavramdan uzaklaşılmaması gerektiğine ve kavramların mutlaka birbiriyle alakalı
olup olmadığına bakılması gerektiği söylenmiştir Öncesinde de muhakkak öğrencide kavram yanılgısı
varsa konuyla alakalı bunun giderilmesi gerektiği birkaç Fen Bilimleri öğretmeni tarafından dile
getirilmiştir.
7. Analojilerin Fen derslerinde kullanılabilirliği ile ilgili başka ne söyleyebilirsiniz?
Ö4. Fen dersi için çok uygun bir yöntem. Bu yöntem fırsat bulundukça iyi bir şekilde hazırlanıp
kullanılırsa Fen başarısının yükselmesi sağlanabilir.
Ö3. Bence fen dersi için önemli bir öğretim şekli. Öğretmenler bu konuda eğitimler almalı.
Ö1. Fende analojinin alanları kullanabilirliğe göre değişir.
Öğretmenlerin yedinci soruya yönelik verdikleri cevaplar doğrultusunda hemen hemen bütün
öğretmenler analoji yöneteninin Fen Bilimleri dersinde kullanılmasının uygun olduğu kanısında
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda eğer Fen Bilimleri derslerinde analoji kullanılırsa öğrencilerin ders
başarısının artacağına, öğretmenlerin bu yöntemle öğrencilere daha faydalı olması için öncesinde
eğitim almalarına gerek duyulduğu belirtilmiştir.
8. Yukarıdakilerin dışında eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Ö2. Hayır, yok.
Ö3. Yok teşekkür ederim.
Ö4. Hayır.
Son soru olan sekizinci soruya karşılık öğretmenlerin çoğunluğu yukarıda verdikleri cevaplar dışında
herhangi bir şey söylemek istemediklerini ifade etmişlerdir.
4. Sonuç
Öğretmenlerin çalışmanın verilerini toplamak için oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme sorularına
verdikleri cevaplar analiz edildiğinde literatürdeki diğer çalışmalarla paralellik gösterdiği tespit
edilmiştir. Özellikle Fen Bilimleri derslerinde analojilerin kullanımına yönelik, kullanım sıklıklarına,
analoji özelliklerine ve analojilerin avantajlarına, dezavantajlarına yönelik bulgular literatürdeki
görüşlerle ortaklaşmaktadır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin daha kolay öğrenebilmesi, anlayabilmesi, anlamlı
öğrenmeler gerçekleştirilmesi, derse karşı motivasyonlarının artması ve bilimsel süreç becerilerinin
gelişmesi nedenleriyle analojileri Fen Bilimleri derslerinde kullanmanın avantajlı olacağı görüşünde
oldukları ancak analoji yöntemi uygulanırken kavramlar arasında doğru ilişki kurulmazsa öğrencilerin
zihinlerinde karmaşıklıklar olacağını nedeniyle analoji öğretim yönteminin dezavantajlı olacağını dile
getirilmiştir. Aynı şekilde Geban & Bilgin’in (2001) çalışmasında da konu ile analoji arasında bağlantı
sağlayabilen öğrencilerin konuyu ve kavramları daha iyi öğrendiği, yanlış bilinen kavramların yani
kavram yanılgılarının sayısının azaldığı ifade edilmiştir. Öğretmenler analojilerin zor kavramların
anlaşılmasını kolaylaştırdığını, bu anlamda olumlu bir etki yarattığını fakat yanlış bağlantıların
kurulması dahilinde oluşabilecek kavram yanılgılarından dolayı olumsuz bir etki yarattığını
söylemişlerdir. Öğretmenlerden bazıları analoji hazırlarken ve derste hazırlanan analojiyi uygularken
zaman kaybının olduğundan ve bu durumun olumsuzluklara yol açabileceğinden, müfredatın belki de
yetişemeyeceğinden bahsetmiştir.
Çalışmanın sonucunda Fen Bilimleri derslerinde analojilerin soyut ve karmaşık olan kavramların
öğretilmesinde önemli bir teknik olduğunu, yeni ders programlarında uygulanan yapılandırıcı
yaklaşım açısından kullanılabilir olduğunu tespit edilmiştir. Çocukların gelişim düzeylerine uygun
olarak ilköğretimin ikinci kademesinde Fen Bilimleri derslerinde hayal güçlerinin ve bilimsel süreç
becerilerinin gelişmesi, kavramların kalıcı olarak öğrenilmesi, çocukların analoji ile öğrendikleri
kavramlara karşılık olumlu tutum göstermiş olmaları çok önemlidir.
Kavram yanılgılarının tespitinde, kavram öğretiminde önemli bir paya sahip olan analojiler okullarda
her derste yaygınlaştırılarak kullanılmalıdır. Fakat çalışma sonucunda da anladığımız üzere konular
için hazırlanılan kavramlar birbirleri ile ilişkili olmalı ve öğrencilerin zihninde yanlış bilgiler
oluşturmamalıdır. Bunun içinde analojiler çok dikkatli olarak hazırlanmalıdır. Öğrencilere
uygulanmadan önce test edilmelidir. Derslerde kullanılan analojiler daha farklı görsel ve materyallerle
zenginleştirilmeli öğrenciye zengin bir öğrenme ortamı sunulmalıdır. Zaman zaman analojiler

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 169

öğrenenlere yani öğrencilere de hazırlatılmalıdır. Hazırlanan analojiler üzerine sınıfça tartışılmalar
yapılmalıdır.
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ABSTRACT
The aim of this study is to examine the students' opinions about the use of 3D printer materials for
the teaching of Atomic Structure in the Science course of secondary school students. The study was
carried out with the participation of 10 students studying in a secondary school in Çanakkale. The
data of the study were collected by semi-structured interview technique. Data were analyzed by
content analysis. Research findings show that 3D printer materials have a positive effect on learning
Atomic Structure. The secondry school students who participated in the research stated that 3D
printer material developed for the learning of the Atomic Structure made the course enjoyable,
facilitated the learning of the atom, and made it easier to learn the structure and properties of the
Atom. The findings of the analysis are presented with discussion and recommendations.
Key Words: 3D Printing Technologies, 3D Printer, Science Education, Technology

ATOMUN YAPISININ ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN 3B
YAZICI MATERYALLER HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde Atomun Yapısının öğretimi için
geliştirilen 3B yazıcı materyallerinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma,
Çanakkale ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 10 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analizi
ile yapılmıştır. Araştırma bulguları, 3B yazıcı materyallerinin Atomun Yapısını öğrenmeleri üzerinde,
pozitif yönde etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencileri, Fen
Bilimleri dersi kapsamında öğrendikleri Atomun Yapısı ve Özellikleri konusunun öğrenimi için
geliştirilen 3B yazıcı materyalinin ilgi çekici, dersi zevkli hale getirdiği, atomun yapısını ve özelliklerini
öğrenmelerini kolaylaştırdığını ve akılda daha kalıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Analizler sonucunda
elde edilen bulgular tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: 3B Yazdırma Teknolojileri, 3B Yazıcı, Fen Eğitimi, Teknoloji

1. Giriş
Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte bilimsel bilgi de sürekli olarak bir değişim ve
beraberinde bir gelişim göstermektedir. Çağın şartlarına göre toplumların hayatlarının hemen hemen
her alanında kullandıkları teknoloji, devamlı olarak kendini yenilemekte ve geliştirmektedir (Baki,
2001; Ersoy, 2003). Global dünyada var olan rekabet, küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
toplumları yakından etkilemektedir ve etkilemeye de devam edecektir. Bu sebepledir ki toplumlar
bilimde ve teknolojide meydana gelen bu hızlı değişimleri yakından takip etmek ve uyum sağlamak
durumundadır. Eğitimin en temel gayesi ihtiyaçları doğrultusunda bilgilerden faydalanıp teknolojiyi
kullanan, aynı zamanda da kendi kendine öğrenen bireyler yetiştirmek olduğundan toplumların bu
sürece olan uyumlarının ve takip becerilerinin gelişmesinde kuşkusuz eğitimin katkısı büyük
olacaktır.
Bilimsel bilginin giderek arttığı ve teknolojinin inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüzde teknolojinin
eğitime olan etkisi herkes tarafından kabul edilebilir bir gerçektir. Teknolojinin farklılaşmasıyla artık
eğitimde geçmişten gelen ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalan geleneksel
yöntemlerin yerini yeni teknolojik yöntemler almıştır. Teknolojinin tam anlamıyla eğitim alanına
entegre edilmesi ile oluşturulan yeni teknolojik yöntemler eğitim teknolojilerinin gelişmesinde ve
bireylerin kendini geliştirmesine oldukça katkı sağlamıştır. Tüm bu gelişmeler eğitimde hem teknolojiyi
hem de teknolojik araç-gereç kullanımını zorunlu hale getirmiştir.
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Eğitim teknolojileri kullanılarak öğrencilerin eğitim süreçlerini anlamlı kılmak için birçok öğretim
materyali geliştirilmiştir. Birçok çeşidi olan öğretim materyalleri öğrenme sürecinde, eğitim
uygulamalarını daha geniş insan grubuna taşımak, hem öğretme hem de öğrenme durumlarını etkili
bir hale getirmek ve öğretme-öğrenme süreçlerini bireyselleştirmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır
(Kaya, 2006).
Fen Bilimleri dersi kapsamında öğrencilerin yaparak-yaşayarak ve eğitim teknolojileri ile geliştirilen
öğretim modellerini kullanarak öğrenmeleri çok önemlidir. Fen Bilimleri dersinde eğitim teknolojisinin;
öğrenme durumuna yardım eden, derse karşı alakayı arttıran araştırma seçeneklerini genişleten ve
başarıya olumlu katkısı olan yanları vardır. (Akpınar, Aktamış, & Ergin, 2005). Aynı zamanda da
öğrencilerin dersin içeriğindeki soyut kavramları somutlaştırmasında ve zihninde canlandırmasında
eğitim teknolojileri önemli rol oynamaktadır.
Tıp, mimarlık, mühendislik alanlarında son zamanlarda kullanılan 3B yazdırma teknolojileri de eğitim
teknolojilerinin arasında yeni yeni yerini alan teknolojik araç-gereçlerdendir. Giderek artan bir ilgiyle
karşılaşan 3B yazdırma teknolojileri plastik, bakır, bronz, seramik, metal gibi birçok ham maddeyi
kullanarak dijitaldeki tasarımların üç boyutlu, somut objeler olarak üretimini sağlamaktadır. 3B
yazdırma teknolojileri ile elde edilen bu modeller Fen öğretiminde öğrencilerin kendilerinin öğrenme
sürecinde aktif olması ve modeller yardımıyla bilgiyi oluşturması bakımından kolaylık sağlayacaktır.
Fen eğitimi için geliştirilecek olan bu materyaller öğrencilerin sorunlarını ortaya çıkarma, sorunlara
yönelik açıklamaları genelleme, gerekçelerle ilişkilendirme gibi bilimsel uygulamaları kullanıp,
pratikleştirme imkânı da sunmaktadır.
3B yazıcılarla öğrenciler hayal ettikleri veya Fen dersinde öğrendikleri soyut kavramları
somutlaştırabilme şansı bulmaktadırlar. Bu sayede fen, teknoloji, mühendislik ve matematik
(FeTeMM) alanlarındaki faaliyetlerde öğrenciler yeni fikirler üretirken aynı zamanda bu alanlardaki
derslere yönelik motivasyonlarının artacağı, kendi tasarladıkları ürünlere dokunabilmenin de onlar
için çok farklı tecrübeler sunacağı düşünülmektedir (Brown, 2015). Bu bağlamda gelişen teknolojinin
eğitime yansımasıyla gelecekte belki de her okulda bulunacak olan 3B yazdırma teknolojileri
neticesinde Fen öğretimi için 3B yazdırma teknolojilerinden elde edilen materyallerin kullanımına,
sınırlılıklarına, faydalı olup olmadığına yönelik öğrenci ve öğretmen görüşleri önem taşımaktadır.
Ayrıca öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerinden elde edilen sonuçlar Fen Bilimleri dersinin işlenişi
ve uygulamaları açısından dönüt sağlayacaktır.
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi kapsamında Atomun Yapısının öğretimi için
geliştirilen 3B yazıcı materyalleri hakkında görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana
problemi “Atomun Yapısının öğretimi için geliştirilen 3B yazıcı materyalleri hakkında öğrenci görüşleri
nelerdir?” şeklindedir. Bu ana problem çerçevesinde ortaokul öğrencilerinin 3B yazıcıların kendileri
için ne anlam ifade ettiği, materyallerin konuyu öğrenmeye katkısının olup olmadığı, okullarda 3B
yazdırma teknolojilerinin kullanılma durumuna ilişkin düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır.
2. Yöntem
Bu kısmıda araştırmanın modeli, veri toplama aracı, çalışma grubu ve verilerin analizine ilişkin
bilgilerden bahsedilmiştir. Çalışma süresince toplanan veriler analiz edilirken nitel araştırma
desenlerinin veri analiz yönteminden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
2.1. Araştırmanın Modeli
Çanakkale ilinde ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin Atomun Yapısının öğretimi için geliştirilen 3B
yazıcı materyalleri hakkında düşüncelerini öğrenmeyi hedefleyen bu çalışmada araştırma
desenlerinden nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma, doküman analizi, gözlem, görüşme
gibi nicel olmayan veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve durumların var oldukları doğal
ortamında bir bütün halinde ele alınmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma yöntemi olarak
ifade edilebilir (Yıldırım, 1999).
2.2. Çalışma Grubu
Öğrencilerin 3B yazıcı materyalleri kullanılarak yapılan öğretim çerçevesinde görüşlerini belirlemek
amacıyla ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri dersinde 3B yazıcı materyalleri kullanılarak 2 haftalık öğretim
uygulaması yapılmıştır. Araştırmacı öğretime başlamadan önce dersin kazanımları ve konusu
hakkında öğrencileri bilgilendirmiştir. 3B yazıcı materyalleriyle konu işlenmiştir ve ders sırasında
öğrencilerin materyalleri kullanarak atomun yapısını incelemeleri istenmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale ilindeki bir ortaokulda 7. Sınıf seviyesindeki 10 (5 kız, 5
erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Başarı etmeninin araştırma sonucuna etkisini aza indirmek adına
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başarı grafikleri birbirine yakın ve orta düzeyde olan öğrenciler seçilmiştir. Öğrencilerin 7. Sınıf
seviyesinde seçilmesinin nedeni Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesi bu seviyede işlenen bir konu
olmasıdır. Araştırma grubundaki öğrencilerin kimlikleri gizli tutulmuştur. Bu amaçla öğrencilere Ö1,
Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10 şeklinde kodlamalar verilmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler toplanırken yarı-yapılandırılmış görüşme sorularından faydalanılmıştır. Nitel
araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme sorularının açık uçlu olmasına, bireyi
yönlendirmemesine, sorunun birden fazla boyutu içermesine ve mantıksal bir düzende olmasına
dikkat edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırma için hazırlanan görüşme soruları literatür
taraması yapıldıktan ve uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Soruların anlaşılırlığını tespit etmek
için öncesinde 2 öğrenci ile ön görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde öğrencilere 8 soru
yöneltilmiştir. Her öğrenciye “3B yazıcıları daha önce duymuş muydunuz? Sizce 3B yazıcı nedir?”, “3B
yazıcılardan hangi derslerde faydalanmak istersiniz? Örnek verebilir misiniz?”, “3B yazıcıdan ürün
çıkarma şansınız olsaydı ne yapmak çıkarmak/yapmak isterdiniz?”, “3B yazıcıdan çıktı olarak alınan
materyalin Fen Bilimleri öğreniminde etkili olarak kullanılabileceğini düşünüyor musunuz?”, “Atomun
yapısını iki boyutlu düzlemden farklı olarak üçüncü boyutta görmek öğrenmenizi nasıl etkiledi?
Açıklar mısınız?”, “3B yazıcıdan çıktı alınan materyali kullanırken bir zorluk yaşadınız mı?”,
“Elementlerin atom numaralarını öğrenirken 3B yazıcıdan çıkarılan materyalin size yardımcı
olabileceğini düşünüyor musunuz? Nasıl yardımcı olabilir? Açıklayınız.”, “Eklemek istediğiniz başka
bir şey var mı?” soruları yöneltilerek çalışmanın amacına uygun olarak 3B yazıcı materyallerinin
kullanımına yönelik görüşlerinin, farkındalıklarının ne olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Görüşmeler esnasında veri kaybı olmaması için ses kayıt cihazı kullanılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde edilen verilerin analizinde
içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. İçerik analizi Manion ve Morrison (2007) tarafından
çalışmada toplanan verilerin toplanması, düzenlenmesi, sınıflandırılması ve karşılaştırılarak analiz
edilmesi olarak açıklanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen ham verilere bir anlam kazandırılarak
belli bir çerçeve altında toplanması ve karar verilen çerçevenin netlik kazanmasından sonra
düzenlenerek kod ve kategorilerin ortaya çıkarılması yöntemi içerik analizi olarak isimlendirilir
(Yaman, 2010). Bu araştırmada içerik analiz yönteminin “kategorisel analiz” türü kullanılmıştır.
Görüşme sorularına verilen cevapların çıktıları alınmış ve incelenmiştir. Kategorisel analizde seçilmiş
bir mesaj önce parçalanır ardından parçalanan bölümler önceden belirlenmiş kriterlere göre
kategoriler halinde gruplandırılır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Veriler bu kategori ve temalar altında
sınıflandırılarak okuyucu için anlamlı bir hale getirilmiştir.
3. Bulgular
Bu bölümde araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerine yöneltilen sorular, oluşturulan temalara göre
incelenmiş ve araştırma sorularına göre gruplandırılarak tablolar halinde sunulmuştur.
Öğrencilere yöneltilen görüşme sorularından elde edilen bulgular şöyledir:
1) 3B yazıcıları daha önce duymuş muydunuz? Sizce 3B yazıcı nedir?
Genel olarak öğrenciler, bu araştırma sürecinden önce 3B yazıcıları; hayal edilen şeyi üreten makine,
üç boyutlu nesne yapan alet olarak tanımlamışlardır. Ayrıca 10 öğrenciden 8’i 3B yazıları daha önce
duymadıklarını araştırma yapıldıktan sonra öğrendiklerini dile getirmişlerdir.
Tablo 1.3B Yazıcının ne olduğuna dair görüşler.
Kategoriler
Hayal edilen şeyi üreten makine.
3B Yazıcıların
Üç boyutlu nesneler yapan alet.
Tanımı
Oyuncak çıkaran bir makine.
Materyal yapmaya yarayan alet.

Frekans
2
6
1
1

Ayrıca, 3B yazıcıları daha önce duyan ve 3B yazıcıların içindeki plastik maddeden oyuncak çıkarabilen
bir makine olduğunu dile getiren öğrenci görüşlerine de rastlanılmıştır. Öğrencilerin verdikleri
cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘Siz anlatmadan önce daha önce duymamıştım. 3B yazıcı hani hayal ettiğimiz mesela hayal ettiğimiz bir
şeyi üç boyutlu olarak çıkartabilme.’(Ö1)
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‘Yani siz söylemeden daha önce duymamıştım. 3B yazıcı yani 3B adı üstünde üç boyutlu nesneler
yapıyor.’ (Ö2)
‘Evet duymuştum ablamdan. Bir makine normal yazıcı gibi. Ama kağıt değil de üç boyutlu şeyler
basıyor.’ (Ö9)
‘Hayır siz anlatınca öğrendim. Bence 3B yazıcı üç boyutlu her şeyi çıkarabilen çok güzel bir makine.’
(Ö10)
2) 3B yazıcılardan hangi derslerde faydalanmak istersiniz? Örnek verebilir misiniz?
Öğrencilerin birçoğu 3B yazıcılardan Teknoloji ve Tasarım derslerinde faydalanmak isterken birkaçı da
Fen Bilimleri ve Görsel Sanatlar derslerinde faydalanmak istediklerini belirtmişlerdir.
Tablo 2. 3B Yazıcıları kullanmak istedikleri derslere yönelik görüşler.

3B Yazıcıları Kullanmak
İstedikleri Dersler

Kategoriler
Bilim ve Teknoloji
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve Tasarım

Frekans
4
6
4
5

Ayrıca, öğrencilerden bazıları bütün derslerde 3B yazıları kullanmak istediklerini, seramik kurslarına
giden bir öğrencinin seramik dersinde de 3B yazıcılardan faydalanmak istediğini belirtmiştir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘3B yazıcılardan faydalanmak isterim. Ders olarak Görsel Sanatlar ve Fen Bilimlerinde isterim.’(Ö4)
‘Teknoloji tasarın, Fen Bilimleri ve Görsel Sanatlar dersinde’ (Ö6)
3) 3B yazıcıdan ürün çıkarma şansınız olsaydı ne yapmak çıkarmak/yapmak isterdiniz?
3B yazıcıdan ürün çıkarma şansınız olsaydı ne çıkarmak isterdiniz sorusuna yönelik öğrenciler kendi
ihtiyaçları doğrultusunda neye ihtiyaçları varsa 3B yazıcılardan onları çıkarmak istediklerini dile
getirmişlerdir. Bunlar telefon, kılıfı, ayna kabı, kek kalıpları, tarak, gözlük kutusu gibi ihtiyaç
duydukları eşyalardır. Eşya dışında oyuncak çıkarmak isteyen öğrenciler de mevcuttur.
Tablo 3.3B Yazıcıdan çıkarmak istedikleri ürünlere yönelik görüşler.

Ürün

Kategoriler
Oyuncak
Eşya
Seramik

Frekans
2
7
1

Tüm bunların yanında kişisel eşya ve oyuncak dışında seramik kursuna giden bir öğrencinin verdiği
cevap seramik kursunda yapamayacağı fakat 3B yazıcıdan çıkarabileceği bir heykelden bahsetmiştir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘Barbie bebek. Ama erkek barbie bebek.’ (Ö1)
‘Benim yapamayacağım böyle iki elli daha güzeli elinde elma tutan bir el yapmak isterdim.’ (Ö3)
‘Klavyem için bilek desteği ve kameram için tripot çıkartmak isterim.’ (Ö4)
‘Yemek yapmayı çok seviyorum bu yüzden kek kalıpları yapmak isterdim.’ (Ö9)
4) 3D yazıcıdan çıktı olarak alınan materyalin Fen Bilimleri öğreniminde etkili olarak
kullanılabileceğini düşünüyor musunuz?
Görüşmeye katılan öğrencilerin onu da 3B yazıcıdan çıktı olarak alınan materyalin Fen Bilimleri
öğreniminde etkili olacağını düşünmektedir. Sorulara evet ve hayır diye cevaplayan öğrencilerin
dışında, incelediklerinde daha iyi anlayacaklarını, örnek olarak görmeleri açısından etkili olacağını
belirten öğrenciler de bulunmaktadır.
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Tablo 4.3B Yazıcı materyalinin Fen Bilimleri öğrenimine etkisine dair görüşler.
Fen Bilimleri
Öğrenimine
Etkisi

Kategoriler

Frekans

Evet
Hayır

10
0

Öğrencilerin 4. soruya verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘Evet, düşünüyorum. Yani hayal gücümde canlanıyor ama atomlar bir de görsel olarak canlanması daha
iyi etkili olabilir.’ (Ö7)
‘Evet. Mesela bize konu anlatmıştınız. O konuda bize örnek olarak geldi.’ (Ö3)
‘Bence evet. Öğrencilerin dikkatini daha çok toplar.’ (Ö5)
5) Atomun yapısını iki boyutlu düzlemden farklı olarak üçüncü boyutta görmek öğrenmenizi
nasıl etkiledi? Açıklar mısınız?
Öğrenciler atomun yapısını iki boyutlu halinden farklı olarak üç boyutlu görmenin öğrenmelerini
kolaylaştırdığını, daha iyi anladıklarını, iyi etkilediğini, materyale dokunmanın aklında iyi yer ettiğine
dair görüşlerde bulunmuştur.
Tablo 5.Atomun yapısını üç boyutlu görmenin öğrenmeye etkisine yönelik görüşler.
3 Boyutlu Görmenin
Öğrenmeye Etkisi

Kategoriler
Daha iyi kavradım
Dikkatimi çekti
Öğrenmemi kolaylaştırdı

Frekans
5
3
2

Öğrencilerin 5. soruya verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘Kitapta dokunamadığım onu gerçek hayatta dokunabildim. Gördüm onun nasıl bir şey olduğunu
gördüm. Öğrenmemi kolaylaştırdı.’ (Ö3)
‘Onu hayal etmek yerine gerçek bir cisim olarak gördüm. Bu yüzden aklımda daha iyi bir yer edindi.’
(Ö8)
‘Mesela nasıl bir şeye benzediğini veya hani gerçekte nasıl olduğunu merak ettiğimde onu hani
kavrayabilme şansım oldu.’ (Ö1)
6) 3B yazıcıdan çıktı alınan materyali kullanırken bir zorluk yaşadınız mı?
Öğrenciler çoğunluklu olarak 3B yazıcıdan çıktı alınan materyali kullanırken zorluk yaşamadıklarını
söylemişlerdir. Fakat aralarında kullanım sırasında kırılacak diye tereddüt yaşadığını belirten
öğrenciler olmuştur.
Tablo 6. Materyalin kullanımına yönelik görüşler.
Materyalin Kullanımı

Kategoriler
Hayır, yaşamadım
Evet, biraz zorlandım.

Frekans
8
2

Öğrencilerin 6. soruya verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘Hayır, yaşamadım.’ (Ö3)
‘Yörüngeleri çevirirken biraz kırılacak diye korktum.’ (Ö10)
7) Elementlerin atom numaralarını öğrenirken 3B yazıcıdan çıkarılan materyalin size yardımcı
olabileceğini düşünüyor musunuz? Nasıl yardımcı olabilir? Açıklayınız.
Öğrenciler 3B yazıcılardan elde edilen ürünlerle işlenilen derste elementlerin atom numaralarını daha
çabuk, daha kolay öğrenebileceklerini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda materyalle işlenen derslerin
daha zevkli geçeceğini dile getirmişlerdir.
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Tablo 7. Elementlerin atom numaralarının öğrenimine yönelik görüşler.
Kategoriler
Kolay öğrenirim.
Daha çabuk ezberlerim.
Dersi zevkli işlenir.

Elementlerin Atom
Numaralarının
Öğrenimi

Frekans
3
5
4

Öğrencilerin 7. soruya verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘Elementlerin atom numaralarını bizim daha kolay ezberlememizi sağladı.’ (Ö5)
‘Evet. Şey çabuk öğrenebilirim, ezberleyebilir. Sayıları ezberlemesi daha şey. Şunu görünce hemen
aklımıza gelir.’ (Ö2)
‘Yani olumlu etkiler. Daha çabuk öğrenirim. Hem modelin üstünde şeyler var ya semboller. Onlar daha
iyi öğretir.’ (Ö9)
8) Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Öğrenciler son soru olan 8. Soru için eklemek istediğim bir şey yok yanıtını çoğunlukta vermişlerdir.
Fakat bazı öğrenciler bu soruyu evlerinde ve okullarında olmasını istedikleri yönünde ve kendilerinin
3B yazıcıyı kullanmak istedikleri yönünde de cevaplamıştır. 3B yazıcıların sağlık alanında da
kullanılması gerektiğini düşünen de bir öğrenci mevcuttur.
Tablo 8. Öğrencilerin düşünceleri.
Düşünceler

Kategoriler
Evet, var.
Hayır, yok.

Frekans
3
7

Öğrencilerin 8. soruya verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda gösterilmiştir:
‘Keşke okulda olsaydı daha rahat olurdu. Bir de okulda olup da öğretmenlerin kullanması değil keşke
bizim kullanmamız daha iyi olurdu. Çünkü istediğimiz şeyi oradan çıkartabilirdik. Nasıl bir şey olduğunu
daha kendimiz yapabilirdik.’ (Ö3)
‘Bence 3B yazıcı sağlık alanında da kullanılmalı.’ (Ö6)
‘Süper bir alet ve her evde olmasını isterim.’ (Ö4)
4. Sonuç
Araştırmaya katılan ortaokul öğrencileri Fen Bilimleri dersi kapsamında öğrendikleri Atomun Yapısı ve
Özellikleri konusunun öğrenimi için geliştirilen 3B yazıcı materyalinin ilgi çekici, dersi zevkli hale
getirdiği, atomun yapısını ve özelliklerini öğrenmelerini kolaylaştırdığını ve akılda daha kalıcı olduğunu
ifade etmişlerdir. Bekiroğlu Ogan (2006) ‘ın da ifade ettiği gibi bir nesnenin veya kavramın, sürecin
benzeri olan yapılar yani modeller, bu olguları kavramamıza destek olur. Ayrıca modellerin önemi 3
ana öğe ile aktarılabilir. Birincisi, Fen eğitiminde modellemenin uygun ve kabul görmesi; ikincisi,
bilimin doğasının öğrenciler tarafından anlaşılması ve öğrencilerin başarısında önemli bir etkiye sahip
olması ve son olarak da modellerin teknolojide büyük ölçüde yerinin olması açısından önemlidir.
3B yazdırma teknolojileri ile elde edilen materyaller öğrencilerin oldukça ilgisini çekmiştir. Öğretim
esnasında materyal kullanımı, öğretimde öğrencinin birden fazla duyu organına hitap edildiği için
öğretim kalıcı, hızlı ve anlamlı olmakta (Çelik, 2010), öğrencinin ders süresince ihtiyaç duyacağı
alanları belirlemek ve öğretimi düzenlemek için daha az zaman harcanmaktadır (Seferoğlu, 2010;
Yalın, 2003; Yanpar, 2007). 3B yazıcı materyallerinin öğrencilerin öğrenme etkinliklerinde aktif
olmalarını, soyut kavramları somut olarak görmelerini sağlaması açısından önemli olduğu öğrencilerle
yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme sorularına verilen cevaplarda da ifade edilmiştir. Araştırma
sürecinde de görüldüğü üzere gelişen teknolojinin eğitime olan yansıması öğrencilerin derslere olan
bakış açılarını da etkilemiştir. Geleneksel öğretim yöntemleri bir kenara bırakıldığına yeni eğitim
teknolojileri kullanılarak işlenen derslerde öğrencilerin daha keyif alarak Fen öğreniminde istekli bir
şekilde hareket ettikleri sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin ilgisini çekmek, dikkatini toplamak, onların
yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, gelişen teknolojiyi takip etmek ve bu sürece uyumunu
sağlamak adına 3B yazdırma teknolojilerinin eğitimde kullanımının arttırılmasına yönelik görüşler
araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.
Eğitim alanına teknolojinin entegre edilmesiyle ülkeler tarafında eğitim teknolojilerine yapılan
yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır. Fakat ülkemiz 3B yazdırma teknolojileri ile eğitim alanında daha
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yeni tanıştığı için diğer alanlarda olduğu kadar henüz popülarite ve yeteri kadar çalışma elde
edememiştir (Küçüközer vd, 2009). Tıp, mimarlık, mühendislik alanlarında yerini alan 3B yazdırma
teknolojilerinin eğitim alanında da uygulanması, öğrenme ve öğretme ortamlarına uygun olarak
kullanılabilmesi için teknik destek sağlanmalı, öğrenim aşamasında öğrencilerin, öğretim aşamasında
da öğretmenlerin 3B yazdırma teknolojilerini kullanabilme imkânına sahip olması, uzman bir ekip
tarafından gerekli desteğin verilebilir olması önerilebilir.
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Özet
Güç kavramı, bir üyenin bir olaya etki etme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Ailede güç, hiyerarşik
ilişkileri veya aile sistemindeki rolleri ve kuralları değiştirebilme becerisi olarak görülmektedir. İşlevsel
ailelerde anne-babaların çocuklarına göre daha fazla güce sahip olduğu belirtilmektedir. İşlevsel
olmayan ailelerde ise, hiyerarşik yapılanmada farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı
eşlerin aile ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma
genel tarama modelinin kullanıldığı betimsel araştırmadır. Araştırmanın evrenini 2017 yılında
Çanakkale ilinde yaşayan aileler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini basit seçkisiz örnekleme
yöntemi ile belirlenmiş 217 evli birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
“İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler bilgisayar paket programı ile
analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda yaş, evlilik süresi, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, aile
yapısı, örgenim durumu, gelir seviyesine göre kadınlarda farklılaştığı; erkeklerde ise gelir, öğrenim
durumu, eşin çalışma durumu değişkenlerine göre farklılaştığı diğerlerinde farklılaşmadığı
belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Güç kavramı, aile, ailede güç, güç algısı.

THE SENSE OF POWER IN FAMILY MEMBERS
ABSTRACT
The concept of power is defined as the degree of influence of a member on an incident. The power in
the family is seen as the ability to change hierarchical relations or the roles and rules in the family
system. It is stated that parents possess more power than children in functional families. In
dysfunctional families, however, differences are observed in the hierarchical structuring. The aim of
this study is to examine the personal powers of spouses in terms of different variables in family
relationships. The research is a descriptive research in which general survey model is used. The
population of the research consists of families living in Çanakkale in 2017. The sample of the research
consists of 217 married individuals which were determined with simple random sampling method.
“Sense of Power Scale” is used in the research as a data collection tool. The obtained data were
analyzed by the computer package program. As a result of the research, it was determined that the
sense of power differentiate in women according to the variables of age, marriage span, number of
children, employment status of their husbands, family structure, education status, income level; and
it differentiate in men according to the variables of income, education status, employment status of
their wives and does not differentiate in other variables.
Keywords: The concept of power, family, power in family, sense of power.

GİRİŞ
Aile, evlilik bağı ile başlayan, kan veya evlat edinme bağları ile devam eden, toplumun temelini
oluşturan en küçük sosyal kurumdur. Aile sürekli etkileşim içinde olan eş, anne-baba, kardeşler gibi
toplumsal rolleri benimseyen bireylerden oluşmaktadır (Güler ve Ulutak, 1992).
Ailedeki bireyler sorumluluklarını yerine getirmek için çeşitli alt sistemler oluşturmaktadırlar. Alt
sistemlerin arasındaki sınırlar ve bu sınırların geçirgenlikleri ailenin sağlıklı olmasını sağlar. Bireyler,
farklı alt-sistemlerde farklı ilişkiler kurmaktadırlar Aile ilişkilerinde temelde eş, ebeveyn ve kardeş
olmak üzere üç alt-sistem ele alınmaktadır. (Munichin, 1974).
Eş alt sistemi; birbirini tamamlayan iki bireyden oluşmaktadır. Sağlıklı eş alt sisteminde bireyler
birbirlerinin rol ve işlevlerine saygı göstererek, ortak hareket etmektedirler. Eşler aile işlevselliğini
sağlamak için belirli görevleri yerine getirmektedirler. Sağlıklı ailelerde eşler ilişkilerinde birbirlerinin
gelişmemiş yönlerini, iyi özelliklerini destekleyerek karşılıklı uyum sağlamaktadırlar. Çocukların
bakımı, eğitimi ve gelişimleri için sorumluluk sahibi olma ebeveyn alt sistemi içerisinde ele
alınmaktadır (Yıldız, 2017). Kardeş alt-sistemi çocukların ilk arkadaşlık ilişkilerini yaşadıkları,
sosyalleştikleri sistem olarak görülmektedir. Kardeşler sistemde birbirlerini desteklemeyi öğrenirken
dışlamayı da öğrenebilmektedir (Akün, 2013).
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Ailede ki diğer bir önemli sistemde rollerdir. Roller, sağlıklı aile işleyişi için önemli bir noktadır.
Araştırmacılara göre, ailenin şimdiki hayatı, ortaya çıkabilecek krizlerle başa çıkabilmesi ve aile içinde
meydana gelen değişiklikleri ele alma becerisi anlaşılır ve net rollerin olmasına bağlı olmaktadır. Aile
rolleri, bireylerin aile işlevlerini ve ihtiyaçlarını yerine getirdikleri tekrarlayan davranış biçimleri olarak
tanımlanmaktadır. Ailelerin bireysel üyeleri çocuk, kardeş, torun gibi belirli rollere sahiptir. Rollerin
nasıl yerine getirileceğine dair bazı sorular akla gelmekte ve aile beklentileri oluşmaktadır. Bu noktada
ebeveynlerin çocuklarına rolleri öğretmesi ve disiplini sağlaması beklenmektedir.
Aile üyeleri
yaşlandıkça, eş, ebeveyn veya büyükanne gibi olmak üzere ek roller üstlenmektedirler. Roller, yaşına
ve aile yapısına bağlı olarak sürekli genişlemekte veya değişmektedir. Bir aile içindeki bireylerin yerine
getirmek için hem araçsal hem de duygusal rolleri vardır. Hem araçsal hem de duygusal roller sağlıklı
aile işleyişini sürdürmede önemli bir işlev görmektedir (Peterson & Green, 2009). Bir ailede pek çok
role sahip olunmakla beraber araştırmacılar sağlıklı bir aile için gereken rolleri birkaç başlık halinde
sıralamaktadırlar: Kaynakların sağlanması, Güvence ve Destek, Yaşam Becerilerini Geliştirme, Aile
Sisteminin Bakımı ve Yönetimi, Çiftlerin Cinsel Yaşamları (Peterson & Green, 2009). Rollerin
paylaşımı, ailenin sağlıklı bir şekilde işlev görmesini sağlayan aile içindeki sorumlulukların dağıtılması
olarak açıklanmaktadır. Aileler belirli bir görevi kimin yerine getireceği ya da sorumluluğu kimin
üstleneceği konusunda gün içinde birçok karar verme durumları yaşamaktadırlar. Aile rollerinin
paylaştırılması ve yerine getirilmesi tüm aile üyelerinin çabasını gerektirmektedir. Açık ve esnek roller
oluşturmak, aile üyelerinin sorumluluklarını ciddi bir şekilde algılamalarını sağlamakta ve sağlıklı aile
işleyişini devam ettirmektedir. Bu şekilde yaklaşım sergileyen aileler sadece günlük aile hayatını değil
aynı zamanda kriz durumlarını da etkili bir şekilde yönetmektedir.
Güç kavramı, bir üyenin bir olaya etki etme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal ilişkilerde
psikolojik bir durum olarak kavramsallaştırılan güç; bir kişinin diğerlerini etkileyebilme kapasitesidir
(Anderson, John ve Keltner, 2012). Çalışmalar evliliklerde genel ilişki doyumunda bir kavramın daha
öne çıkan bir değişken olduğunu göstermektedir; bu da yakın ilişkilerde güçtür (Howard, Blumstein ve
Schwartz, 1986). Ailede güç, hiyerarşik ilişkileri veya aile sistemindeki rolleri ve kuralları
değiştirebilme becerisi olarak görülmektedir (Hallenbeck, 1966). Yapılan bir çalışmada ebeveynlerin ve
çocuklarının aile güçleri ve problem çözme süreçlerine ilişkin algıları araştırılmıştır. Her ne kadar
katılımcıların çoğu kendi ailelerini eşitlikçi bir güç partnerine sahip olarak algılamakta olsalar da anne
ve babaların kendilerine, eşlerinden daha fazla güç yükleme eğiliminde oldukları görülmüştür.
Çocukların ise annelerine göre babalarına daha fazla güç verme eğiliminde oldukları ortaya
konulmuştur (Larson, 1974).
İşlevsel ailelerde anne-babaların çocuklarına göre daha fazla güce sahip olduğu belirtilmektedir.
İşlevsel olmayan ailelerde ise, hiyerarşik yapılanmada farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Hiyerarşik
yapılanmada farklılıklar içinde en yaygın görüleni, anne-babaların çocuklarını disiplin etmede,
yönlendirmede ve sınırları belirlemede yeterli güce sahip olmamalarıdır. Özellikle davranış
bozukluğuna sahip çocuklarda otorite kurulamadığı ve çocuğun kendi başına aşırı derecede özerk
olduğu görülmektedir. Bu gibi örneklerde çocuğun ebeveynlerine göre daha fazla güç elde etmesi ile
karşımıza hiyerarşi ters dönmesi kavramı çıkmaktadır. Hiyerarşi ters dönmesine örnek olarak çocuğun
her istediğini elde etmesi ve ebeveynlerinden daha fazla güç sahibi olması verilmektedir. Böyle bir
durumda güç dengesi bozulmaktadır. Güç dengesinin sağlanması için ise birliktelik ve işbirliği önemli
noktalar olarak görülmektedir.
French ve Raven, güç kavramını iki kişi arasındaki ilişkide kararlı potansiyel etki olarak
tanımlanmıştır. Araştırmalarda French ve Raven’in “Güç Modeli” aileye uyarlanmaktadır. Beş tür güç
sınıflandırması görülmektedir; ödül gücü, zorlayıcı güç, meşru iktidar, referans gücü, uzman gücü
(Hallenbeck, 1966).
Araştırmanın Amacı:
Bu çalışmada, eşlerin aile ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü çeşitli değişkenler açısından incelemek
amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır:
1234-

Kadınların ve erkeklerin, güç algısı yaş değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
Kadınların ve erkeklerin, güç algısı evlilik süresi değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
Kadınların ve erkeklerin güç algısı çocuk sayısı değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
Kadınların ve erkeklerin güç algısı eşin çalışma durumu değişkenine göre farklılaşmakta
mıdır?
5- Kadınların ve erkeklerin güç algısı aile yapısı değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
6- Kadınların ve erkeklerin güç algısı öğrenim durumları değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
7- Kadınların ve erkeklerin güç algısı gelir seviyesi değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma eşlerin aile ilişkilerinde algıladıkları kişisel gücü çeşitli değişkenler açısından ortaya
çıkarmaya çalışan tarama niteliğinde betimsel bir çalışmadır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2009).
Araştırmanın bağımlı değişkeni; eşlerin, algıladıkları güç düzeyidir. Bağımsız değişkenleri ise, yaş,
evlilik süresi, çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmaması, öğrenim durumu ve gelir seviyesidir.
Araştırma Grubu
Araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde yaşayan 24 yaş ve üzeri evli bireyler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise bu bireyler içinden seçkisiz (rastgele, yansız) örnekleme yöntemi
(Creswell, 2013) ile seçilmiş 217 evli birey oluşturmaktadır. 217 kişiden oluşan çalışma grubunun
demografik özellikleri şunlardır: Katılımcıların %59’u kadın, %41’i erkektir. Katılımcıların öğrenim
durumuna bakıldığında; %12’si lisans üstü, %42’si lisans, %23’ü lise, %33’ü orta ve ilkokul
mezunudur. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında; %34’ü 24-35 yaş aralığında; %35’i 35-44 yaş
aralığında; %20’si 45-54 yaş aralığında, %12’si 54-65 yaş aralığındadır. Katılımcıların evlilik sürelerine
bakıldığında; %24’ü 5-10 yıldır evli, % 39’u 11-20 yıldır evli, %21’i 21-30 yıldır evli, %16’sı 31-45 yıldır
evlidir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, verilerin toplanması amacıyla örnekleme “Kişisel Bilgi Formu” ve “İlişkilerde Güç
Algısı Ölçeği” uygulanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu:“Kişisel Bilgi Formu”yla, Çanakkale’de yaşayan araştırmaya katılan deneklerin
demografik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmıştır.
İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği: İlişkilerde güç algısını ölçmek amacıyla Anderson, John ve Keltner
(2006) tarafından geliştirilen ölçek Aydın ve Çağ, (2017) tarafından Türk Kültürüne uyarlanmıştır.
Ölçek 8 madde, iki alt boyutlu (olumlu güç algısı ve olumsuz güç algısı) ve 7’li Likert tipi (1:Kesinlikle
katılmıyorum; 7:Kesinlikle katılıyorum) üzerinde derecelendirilmiş, özbildirim tarzı bir ölçektir. Ölçeğin
bazı maddeleri “Partnerimin, söylediklerimi dinlemesini sağlayabilirim.” ve “Partnerim için, benim
isteklerimin pek de bir değeri yoktur.” Şeklindedir. Bu iki faktörlü yapının kabul edilebilir düzeyde
olduğu DFA (χ2/sd=1.61; RMSEA=.076; GFI=.94; CFI=.98; NFI=.94) bulgularıyla desteklenmiştir.
Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlık katsayısı olan .88 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan puan
yükseldikçe bireylerin algıladıkları güç de yükselmektedir (Anderson, John ve Keltner, 2012).
BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde örnekleme uygulanan ölçekten elde edilen verilerle yapılan istatistiksel işlemler ve bu
işlemlerin sunucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Araştırmanın birinci sorusu olan “Erkeklerin ve kadınların, güç algısı yaş değişkenine göre
farklılaşmakta mıdır?” sorusunun test edilmesi için yapılan KWH Analizi sonucu Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kadın ve Erkeklerin Güç Algılarının Yaş Değişkenine Göre KWH Analizi Sonuçları
Yaş

Kadın

N

Sıra Ortalaması

24-34 yaş

15

117.50

35-44 yaş

74

163.90

45-54 yaş

25

198.30

54-65 yaş

14

216.08

Levene:9.154

Erkek

KWH

p

Anlamlı Fark

3

15.142

0.002*

1-2,3,4

3

4.381

0.189

-

p: 0.000

24-34 yaş

11

240.00

35-44 yaş

41

196.11

45-54 yaş

24

222.65

54-65 yaş

12

199.34

Levene: 3.558

sd

p: 0.013

Tablo 1’de kadınların güç algısına [KWH(3)=15.142; p<0.05] ilişkin KWH testi sonucuna göre yaş
değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Yapılan MWU testi farklılaşmanın
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24-34 yaş arasındaki bireylerle 35-44 yaş, 45-54 yaş, 54-65 yaş aralığında olan bireyler arasında
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Güç algısının en fazla 54-65 yaş aralığında olan kadınlarda
görülmektedir. Yaş ilerledikçe kadınların güç algıları da yaş ile orantılı olarak artmaktadır. Ancak
erkeklerin güç algılarında yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Araştırmanın “Kadınların ve erkeklerin, güç algısı evlilik süresi değişkenine göre farklılaşmakta
mıdır?” ikinci sorusunun test edilmesi için yapılan KWH analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kadın ve Erkeklerin Güç Algısının Evlilik Süresi Değişkenine Göre KWH Analizi
Sonuçları
Evlilik Süresi

Kadın

N

Sıra
Ortalaması

5-10 yıl

11

110.01

11-20 yıl

68

144.81

21-30 yıl

33

178.30

31-45 yıl

16

196.08

24-34 yaş

9

378.90

35-44 yaş

38

177.10

45-54 yaş

25

288.77

54-65 yaş

17

201.43

Levene: 7.158

Erkek

Levene: 3.558

sd

KWH

p

Anlamlı Fark

3

9.922

0.005*

4-1,2,3

3

3.591

0.499

-

p: 0.005

p: 0.013

Tablo 2’de kadınların güç algısına [KWH(3)=9.922; p<0.05] ilişkin KWH testi sonucuna göre evlilik
süresi değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir.
Yapılan MWU testi
farklılaşmanın 31-45 yıl aralığında evli bireylerle 5-10, 11-20, 21-30 yıl aralığında evli bireyler
arasında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Güç algısının en fazla 31-45 yıl aralığında evli olan
kadınlarda görülmektedir. Evlilik süresi arttıkça kadınların güç algıları da evlilik süresi ile doğru
orantılı olarak artmaktadır. Ancak erkeklerin güç algılarında evlilik süresi değişkeni açısından anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır.
Araştırmanın “Kadınların ve erkeklerin güç algısı çocuk sayısı değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?”
üçüncü sorusunun test edilmesi için yapılan KWH analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Kadın ve Erkeklerin Çocuk Sayısı Değişkenine Göre KWH Analizi Sonuçları
Çocuk Sayısı

Kadın

N

Sıra
Ortalaması

Çocuk yok

12

115.50

1 Çocuk

29

173.90

2 Çocuk

40

210.30

3 Çocuk

37

235.08

4 ve üzeri Çocuk

10

274.42

Çocuk yok

8

340.00

1 Çocuk

23

196.10

2 Çocuk

27

222.65

3 Çocuk

25

195.34

4 ve üzeri Çocuk

6

224.31

Levene: 15.111

Erkek

Levene: 8.952

sd

KWH

p

Anlamlı Fark

1-2,3,4,5
4

16.032

0.003*

5-1,2,3,4

4

6.292

0.187

-

p: 0.001

p: 0.098

Tablo 3’de kadınların güç algısına [KWH(4)=16.032; p<0.05] ilişkin KWH testi sonucuna göre çocuk
sayısı değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir.
Yapılan MWU testi
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farklılaşmanın çocuğu olmayan kadınlar ile 1, 2, 3, 4 ve üzeri çocuğu olan ve 4 ve üzeri çocuğu olan
kadınlar ile çocuğu olmayan, 1, 2, 3 çocuğu olan kadınlar arasında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Çocuk sayısı arttıkça kadınların güç algıları da çocuk sayısı ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
Ancak erkeklerin güç algılarında çocuk sayısı değişkeni açısından anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır.
Araştırmanın “Kadınların ve erkeklerin güç algısı eşinin çalışıp çalışmaması değişkenine göre
farklılaşmakta mıdır?” dördüncü sorusunun test edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 4. Kadın ve Erkeklerin Eşin Çalışma Durumu Değişkenine Göre t Testi Sonuçları

Kadın

Eşin Çalışması

n

X

ss

Çalışıyor

121

4.52

0.89

çAlışmıyor

7

4.77

0.84

Çalışıyor

Erkek

Çalışmıyor

38
51

4.59

0.93

6.66

Levene

sd

t

p

0.590

0.089

0.509

0.41

0.067

0.009*

f

p

126

0.90

87

0.432

0.79

Tablo 4’de Erkeklerin güç algılarının [t(87)= 0.067; p<0,05], eşinin çalışma durumu değişkeni ne göre
anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir. Eşi çalışmayan erkeklerin güç algısı eşi çalışan erkeklerin
güç algısına göre anlamlı düzeyde yüksektir. Kadınların güç algılarının [t(126)= 0.089; p>0,05], eşinin
çalışma durumu değişkeni ne göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı görülmektedir.
Araştırmanın “Kadınların ve erkeklerin güç algısı aile yapısı değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?”
beşinci sorusunun test edilmesi için yapılan t testi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Kadın ve Erkeklerin Güç Algılarının Aile Yapısı Değişkenine Göre t Testi Sonuçları

Kadın

Erkek

Aile Yapısı

n

X

ss

Geniş

13

3.99

0.89

Çekirdek

115

6.09

0.84

Geniş

9

5.87

0.93

Çekirdek

80

6.02

Levene

sd

0.79

t

p

0.55

0.045

0.004*

0.541

0.567

0.745

f

p

126

0.82

87

0.58

Tablo 5’de Kadınların güç algılarının [t(126)= 0.045; p<0,05], aile yapısı değişkenine göre anlamlı
biçimde farklılaştığı görülmektedir. Çekirdek ailede yaşayan kadınların güç algısı geniş ailede yaşayan
kadınların güç algısına göre anlamlı düzeyde yüksektir. Erkeklerin güç algılarının [t(87)= 0.0567;
p>0,05], aile yapısı değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı görülmektedir.
Araştırmanın “Kadınların ve erkeklerin güç algısı öğrenim durumları değişkenine göre farklılaşmakta
mıdır?” altıncı sorusunun test edilmesi için yapılan KWH analizi sonuçları Tablo 6’de verilmiştir.
Tablo 6. Kadınların ve Erkeklerin Güç Algılarının Öğrenim Durumu Değişkenine Göre KWH
Analizi Sonuçları

Kadın

Öğrenim Durumu

N

Sıra
Ortalaması

İlkokul veya ortaokul

41

229.63

Lise

40

222.26

Üniversite veya Y.O.

25

187.12

Lisansüstü

13

177.82

sd

KWH

p

Anlamlı Fark

3

13.468

0.006*

1-2,3,4
2-1,3,4
3-4

Levene:4.125

Erkek

İlkokul veya ortaokul

19

221.79

Lise

35

225.35

Üniversite veya Y.O.

27

210.33

Lisansüstü

8

140.26
Levene: 3.051

p: 0.03

3

21.930

0.000*

4-1,2,3

p: 0.017
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Tablo 6’de kadınların güç algısına [KWH(3)=13.468; p<0.05] ilişkin KWH testi sonucuna göre öğrenim
durumu değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir.
Yapılan MWU testi
farklılaşmanın ilkokul-ortaokul mezunları ile lise, üniversite ve lisans üstü mezunları; lise mezunu
kadınlar ile ilkokul-ortaokul, üniversite ve lisans üstü mezunları; üniversite ve lisans üstü mezunları
kadınlar arasında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Kadınların eğitim durumu arttıkça güç algıları
da azalmaktadır. Erkeklerin güç algısına [KWH(3)=21,930; p<0.00] ilişkin KWH testi sonucuna göre
örgenim durumu değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Yapılan MWU testi
farklılaşmanın lisansüstü mezunları ile ilkokul-ortaokul, lise, üniversite mezunları arasında
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Erkeklerin eğitimi arttıkça güç algıları azalmaktadır. Güç algıları
ve eğitim durumları arasında ters bir ilişki mevcuttur.
Araştırmanın “Kadınların ve erkeklerin güç algısı gelir seviyesi değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?”
yedinci sorusunun test edilmesi için yapılan KWH analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Kadınların ve Erkeklerin Güç Algılarının Gelir Seviyesi Değişkenine Göre KWH Analizi
Sonuçları

Kadın

Gelir Seviyesi

N

Sıra
Ortalaması

Yok

37

111.36

1-1600

31

222.26

1601-3000

31

187.17

3001-4500

18

177.28

4501 ve üzeri

11

sd

p

Anlamlı Fark

1-2,3,4,5
4

17.386

0.002*

2-3,4,5
5-1,2,

126.91
Levene:4.125

Erkek

KWH

Yok

1

110.67

1-1600

9

225.35

16001-3000

25

210.33

3001-4500

33

240.26

4501 ve üzeri

21

121.81
Levene: 3.051

p: 0.03
1-2,3,4,5
4

21.930

0.008*

p: 0.017

Tablo 7’de kadınların güç algısına [KWH(4)=17.386; p<0.05] ilişkin KWH testi sonucuna göre gelir
seviyesi değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir.
Yapılan MWU testi
farklılaşmanın hiç geliri olmayan ile, 1-1600, 1601-3000, 3001-4500, 4501 ve üzeri gelir seviyesi olan
kadınlar arasında; 1-1600 lira geliri olan ile 1601-3000, 3001-4500, 4501 üzeri gelir seviyesi olan
kadınlar arasında; 4501 ve üzeri gelir seviyesi olan kadınlar ile gelir seviyesi olmayan ve 1-1600 lira
geliri olan kadınlar arasında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Erkeklerin güç algısına
[KWH(4)=21,930; p<0.05] ilişkin KWH testi sonucuna göre gelir seviyesi değişkeni açısından anlamlı
farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Yapılan MWU testi farklılaşmanın hiç geliri olmayan ile, 1-1600,
1601-3000, 3001-4500, 4501 ve üzeri gelir seviyesi olan erkekler arasında gerçekleştiğini ortaya
koymaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada eşlerin güç algılarının yaş, evlilik süresi, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, aile
yapısı, öğrenim durumu, gelir seviyesi gibi değişkenler açısından ne yönde farklılaştığı incelenmiştir.
Bulgular araştırma problemine göre aşağıda tartışılmıştır.
Erkeklerin ve kadınların, güç algısı yaş değişkenine göre incelendiğinde kadınlarda güç yaş
değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşırken, erkeklerde güç algısı yaş değişkenine göre
farklılaşmamaktadır. İlk zamanlarda güç kavramı daha çok kişinin statü, ekonomik kuvvet ve sosyal
yapı ile sahip olduğu bir kavram olarak ele alınırken özellikle son yıllarda bütün bu kazanımların
haricinde kişinin kendinde algıladığı güç kavramına odaklanılmaktadır (Bandura, 1999; Akt.
Anderson, John ve Kentler, 2012). Erkeklerin kendilerinde algıladıkları güç kavramı yaşla birlikte
değişmezken; kadınlar da yaşla birlikte artmaktadır. Yani kadınların kendinde algıladıkları güç algıları
artmaktadır.
Erkeklerin ve kadınların, güç algısı evlilik süresi değişkenine göre incelendiğinde kadınlarda güç evlilik
süresi değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşırken, erkeklerde güç algısı evlilik süresi değişkenine
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göre farklılaşmamaktadır. Yalçın’ın (2014) yaptığı araştırmada kadınların Evlilik uyumlarıyla yaşları
arasında anlamlı düzeyde farklılık vardır. 41 ve üzeri yaş grubundaki kadınların evlilik uyumları, 2130 yaşlarındaki kadınlara göre daha yüksektir.
Erkeklerin ve kadınların, güç algısı çocuk sayısı değişkenine göre incelendiğinde kadınlarda güç algısı
çocuk sayısı değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşırken, erkeklerde güç algısı çocuk sayısı
değişkenine göre farklılaşmamaktadır.
Erkeklerin ve kadınların, güç algısı eşin çalışma durumu değişkenine göre incelendiğinde, kadınlarda
güç algısı eşin çalışma durumuna göre farklılaşmazken; erkeklerde güç algısı eşin çalışma durumu
değişkenine göre anlamlı şekilde fraklılaşmaktadır.
Erkeklerin ve kadınların, güç algısı aile yapısı değişkenine göre incelendiğinde; Kadınların güç
algılarının aile yapısı değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir. Çekirdek ailede
yaşayan kadınların güç algısı geniş ailede yaşayan kadınların güç algısına göre anlamlı düzeyde
yüksektir. Erkeklerin güç algılarının aile yapısı değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı
görülmektedir. Babcock, Jacobson, Gottman ve Waltz (1993)’a göre, ilişki sürecinde kullanılan
kaynaklara bakıldığında akla ilk olarak maddi unsurlar gelse de aslında duygular, fiziksel görünüm ve
kişinin güce sahip olma algısı önemli diğer kaynaklardır.
Erkeklerin ve kadınların, güç algısı öğrenim durumu değişkenine göre incelendiğinde; kadınların güç
algısında öğrenim durumu değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir.
Kadınların eğitim durumu arttıkça güç algıları da azalmaktadır. Erkeklerin güç algısına örgenim
durumu değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin eğitimi arttıkça
güç algıları azalmaktadır. Güç algıları ve eğitim durumları arasında ters bir ilişki mevcuttur.
Araştırmalara göre, yüksek kişisel güç algılayan bireyler ile düşük kişisel güç algılayan bireyler
arasında stres, merhamet ve duygu düzenleme açısından farklılıklar vardır (Van Kleef, Oveis, Löve,
LuoKogan, Goetz ve Keltner, 2008). Kendisinde yüksek güç algılayan bireyler daha olumlu duygular
taşırken (Anderson ve Berdahl, 2002), kendisinde daha düşük güç algılayan bireylerin partnerinin
duygularına karşı daha tepkisel olduğu görülmektedir (Anderson, John ve Keltner, 2003). Öğrenim
düzeyi artan kadınların çalışma hayatı ve ev hayatındaki rolleri artmakta buna bağlı olarak da stres ve
duygu düzenleme sorunları oluşabilmektedir. Bu durum ise kadınların güç algılarını olumsuz
etkilemektedirler.
Erkeklerin ve kadınların, güç algısı gelir seviyesi değişkenine göre incelendiğinde; kadınların güç
algısında gelir seviyesi değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir.
Erkeklerin
güç algısın da gelir seviyesi değişkeni açısından anlamlı farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir.
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Öz
Rüminatif düşünce insanın yaşam kalitesini düşüren etkenlerden birisidir. Tekrarlayan bu düşünce
biçimi bireylere zihinsel olarak ciddi sorunlar yaşatmaktadır. Bilişsel esneklik ise bireyin değişen çevre
koşullarına göre bilişsel sürecini değiştirebilme yetisidir. Bu çalışmanın amacı rüminatif düşünce ile
bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin belirlenip üniversite öğrencilerinin rüminatif düşüncelerinin
çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma betimsel araştırma olup araştırmada genel
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise
tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 214 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri
toplama aracı olarak “Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeği” ve “Bilişsel Esneklik Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesine geçilmeden önce normal dağılıma uygunluk testi
(Levene Testi) yapılmıştır ve varyansların homojenliği test edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici
istatistiklerin yanı sıra, korelasyon, cinsiyet değişkenine göre karşılaştırmada t testi, öğrencilerin yaş,
sınıf, bölüm, başarı ortalaması, vb…değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) istatistik teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, araştırmada
öğrencilerin rümülatif düşünceleri ve bilişsel esneklikleri arasında ters orantılı anlamlı ilişi olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin rüminatif düşünceleri ile yaş, sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı
farklılık bulunmadığı görülürken; cinsiyet, fakülte ve başarı ortalaması arasında frak anlamlı
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rüminatif Düşünce, Bilişsel Esneklik, Üniversite Öğrencisi.

EXAMINATION OF RUMINATIVE THOUGHTS IN UNIVERSITY
STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES AND ITS
RELATIONSHIP WITH COGNITIVE FLEXIBILITY
Abstract
Ruminative thought is one of the factors which decrease the quality of life for people. This repetitive
way of thinking causes serious mental problems to individuals. Cognitive flexibility, on the other hand,
is an ability to change the cognitive process of an individual according to the changing environmental
conditions. The aim of this study is to determine the relationship between ruminative thought and
cognitive flexibility and to examine the ruminative thoughts of university students in terms of different
variables. The research is a descriptive research and the general survey model was used. The
population of the research consists of students who are studying in Çanakkale Onsekiz Mart
University in the academic year of 2016-2017. The sample of the research consists of 214 students
determined by stratified random sampling method. “Ruminative Thought Style Questionnaire” and
"Cognitive Flexibility Scale" are used in the research as data collection tool. Before the evaluation of
the data obtained from the scales, suitability to normal distribution test (Levene Test) was conducted
and homogeneity of the variances were tested. In the analysis of data, besides the descriptive
statistics, statistical techniques of one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the
comparisons which were made according to the variables such as correlation, t test in the comparison
of gender variable and age, grade, department, grade-point average etc. of students. As a result of the
analysis of the data, a reversely proportional significant relationship was determined between
ruminative thoughts and cognitive flexibilities of students. While a significant difference was not
determined between ruminative thoughts and age, grade level variables, a significant relationship was
determined between ruminative thoughts and gender, faculty and grade-point average.
Keywords: Ruminative Thought, Cognitive Flexibility, University Students.
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GİRİŞ
Ruminasyon kelimesi etimolojik kökeni Latince Rumen (selülozu fermantasyon yardımıyla sindirebilen
hayvanların midesinin ilk bölümü) kelimesinden gelmektedir. XVI. yüzyıldan sonra “yaşanan olayların
sonuçlarına bağlı sebeplere ilişkin düşüncelerin tekrarlayıcı bir şekilde zihinde dönüp durması”
anlamında kullanılmaktadır (Karatepe, 2010).
Rüminasyonda bireyler geçmişte yaşadıkları olaylara ve bu olayların sebeplerine takılı kalır fakat bu
mevcut sorunlu durumdan çıkmak için harekete geçmezler. Kişilerin yaşadıkları bu sorunların olası
sebep ve sonuçlarını zihinlerinde sürekli olarak döndürmeleri rüminasyon olarak adlandırılır. (Bugay
ve Erdur Baker, 2011).
Bireylerin köşelerine çekilerek kendi kendilerine “Neden olayları daha iyi idare edemiyorum? ”, “Neden
hep benim başıma geliyor?”, “Neden böyle hissediyorum?” gibi tekrarlayan soruları sorması ruminatif
duruma örnek olarak verilebilir. Bu tepkiler özellikle stresli deneyimler karşısında verilir. Bu durum
çoğunlukla bireylerin baş etme kapasitelerini düşürmekte ve başta depresif duygu durumu gibi birçok
psikolojik soruna zemin hazırlamaktadır (Bugay ve Erdur Baker, 2015).
Nolen-Hoeksema (1991)’a göre ruminasyon, depresif duygu durum sırasında deneyimlenen olumsuz
duygulara verilen bir tepki olarak ortaya çıkar ve “bir kişinin dikkatini tekrarlayıcı olarak depresif
olduğuna, yaşadığı depresif belirtilere ve bu belirtilerin anlamına, olası nedenlerine ve sonuçlarına
odaklaması” şeklinde tanımlanır (Nolen-Hoeksema, 1991).
Bilişsel esneklik kavramı ise bireyin karşılaştığı herhangi bir olayda ya da durumda sahip olduğu
seçeneklerin ve alternatiflerinin farkında olması, bireyin mevcut duruma karşı uyum sağlama yönünde
istekli olması ve uyum sağlama adına kendini yetkin hissetmesi olarak adlandırılabilir (Altunkol,
2011).
Bilişsel esneklik, değişen çevre koşullarına (fiziksel, sosyal) bireyin kendini hazırlaması, çözüm üretme
basamağında alternatif fikirler getirmesi ve kendini bu değişime adapte edip oluşan yeni koşullara
uyum sağlaması olarak adlandırılabilir.
Bilişsel esneklik, aynı zamanda öğrenme süreci anlamını da içeren bir beceridir. Ayrıca, bilişsel
esneklik, bilişsel süreç stratejilerinin adaptasyonunu içermektedir. Böylelikle bilişsel esneklik,
karmaşık davranışlardaki değişimleri içerir (Çuhadaroğlu, 2013). Bilişsel esnekliğe sahip bireyler yeni
yollar deneyebilen, daha önce hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşması halinde farklı stratejiler
geliştirerek çözüm yollarına ulaşabilen ve bu süreçte yeni yolları denerken bunları uygulamaya istekli
bireylerdir.
En genel anlamıyla bilişsel esneklik, bireyin uyum kapasitesi olarak da tanımlanabilir (Altunkol,
2011). Bilişsel esneklik üzerine yapılan araştırmaların gösterdiğine göre, bireyin uzmanlaşma derecesi
arttıkça bilişsel esnekliğinde bir düşüş de beraberinde ortaya çıkmaktadır (Çuhadaroğlu, 2013).
Araştırmanın Önemi
Alan yazın incelendiğinde bu iki konu farklı farklı değişkenler ile çalışılmış fakat iki konunun birlikte
çalışıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca bu konularda üniversite öğrencileri üzerinde
çalışılmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın hem üniversite öğrencileri üzerinde olması, hem fakülte,
cinsiyet, akademik ortalama, yaş ve sınıf değişkenleri açısından ayrı ayrı incelenmesinin bu konuya
ayrı bir derinlik kazandıracağı düşünülmektedir. Yine bu bağlamda bu araştırmanın buradaki
boşluğun kapatılması için önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı:
Çalışmanın amacı rüminatif düşünce ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin belirlenip üniversite
öğrencilerinin rüminatif düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1234-

Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları yaşa göre farklılık göstermekte midir?
Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir?
Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları okudukları fakülteye göre farklılık göstermekte
midir?
5- Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları başarı ortalamasına göre farklılık göstermekte
midir?
6- Rüminatif düşünce ile bilişsel esneklik arasında bir ilişki bulunmakta mıdır?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma rüminatif düşünce ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin belirlenip üniversite
öğrencilerinin rüminatif düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan tarama
niteliğinde betimsel bir çalışmadır.
Araştırma Gurubu
Çalışmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden seçkisiz (rastgele,
yansız) örnekleme yöntemi (Creswell, 2013) ile seçilmiş 214 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, verilerin toplanması amacıyla “Rüminatif
Esneklik Ölçeği” kullanılmıştır.

Düşünce Biçimi Ölçeği” ve “Bilişsel

Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeği: Jay K. Brinker ve David J.A. Dozois (2009) tarafından
geliştirilmiş, Karatepe tarafından Türkçeye uyarlanan 20 maddelik, 7’li likert tipi bir ölçektir ve ölçek
iki boyuttan oluşmaktadır. 20 maddeden oluşan ölçek likert tipi 7’li puanlama sistemine göre dizayn
edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık ( Cronbach alpha) katsayısı 0.90dır. Ruminatif düşünce biçimlerini
değerlendirmeye çalışan ölçekte katılımcılar maddelerdeki ifadelerin kendilerini ne düzeyde tarif
ettiklerini yedi (beni çok iyi tarif ediyor) ile bir (beni hiç tarif etmiyor) arasındaki bir derece ile
puanlamaktadırlar (Karatepe, 2010).
Bilişsel Esneklik Ölçeği: Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ), Martin ve Rubin, (1995) tarafından
geliştirilmiş. Çelikkaleli (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, kişinin bilişsel esneklik düzeyini
belirleyebilmek amacıyla geliştirilmiş 12 maddelik, 6’lı likert tipi bir ölçektir. Toplam puan her bir
maddeye verilen yanıtların toplanmasıyla elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 12
iken, en yüksek puan 72’dir (Çelikkaleli, 2014).
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve paket programlar kullanılarak
istatistik analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan normallik dağılımı analizlerinin sonucunda,
araştırmadan elde edilen verilerin normal dağılıma uygun olduğu saptandığından parametrik testler
uygulanmıştır. Rüminatif düşüncenin cinsiyete göre farklılığının anlamlı çıkmasından dolayı verilerin
analizinde (p<0.05) t-testi kullanılmıştır. Rüminatif düşüncenin yaşa, sınıf düzeyine, fakülteye ve
akademik ortalamaya göre analizinde ise Anova testi uygulanmıştır.
BULGULAR
Rüminatif düşünce ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin belirlenip üniversite öğrencilerinin
rüminatif düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılan analizler
neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda sırasıyla verilmiştir.
Araştırmanın birinci sorusu olan “Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları cinsiyete göre farklılık
göstermekte midir? sorusunun test edilmesi için yapılan t testi sonucu Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeğinden Alınan Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi
Sonuçları
Cinsiyet

n

X

ss

Kız

118

78.76

9.99

Erkek

96

57.21

9.72

Levene

sd

613

f

p

0.106

0.745

t

p

2.99

0.003*

Tablo 1 incelendiğinde; kız ve erkek öğrencilerin Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeğinden aldıkları
puanların ortalamaları arasında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan t-testi
sonucuna göre kız öğrenciler ( X = 78.76) ile erkek öğrencilerin ( X = 57.21) toplam puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür [t(214)= 2.99, p<.01]. Buna göre erkek ve kız
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öğrencilerin rüminatif düşünce düzeyleri farklılık göstermektedir. Bir başka ifade ile kız öğrencilerin
rüminatif düşünce düzeyleri erkek öğrencilerin rüminatif düşünce düzeylerinden daha yüksek
bulunmuştur. Erkeklere oranla kızlar daha fazla rüminatif düşünce durumundadırlar.
Araştırmanın ikinci sorusu olan “Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları yaşa göre farklılık
göstermekte midir?” sorusunun test edilmesi için yapılan ANOVA testi sonucu Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeğinden Alınan Puanların Yaş Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları
SS
5,053
239,645
244,699

df
2
211
213
Yaş Düzeyi
21-23 yaş
N
94

Guruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
18-20 yaş
N
99

X
66,4

MS
1,684
,298

F
5,658

P
,711

24-26 yaş
N
21

X
65,7

X
65,2

Tablo 2’de görüldüğü gibi rümilatif düşünce puanlarının öğrencilerin yaşlarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonucunda grupların ortalamaları arasındaki
farklar anlamlı çıkmamıştır.
Araştırmanın üçüncü sorusu olan “Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları sınıf düzeyine göre
farklılık göstermekte midir?” sorusunun test edilmesi için yapılan ANOVA testi sonucu Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3. Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeğinden Alınan Puanların Sınıf Düzeyi Değişkenine
ANOVA Sonuçları
Guruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Sınıf Düzeyi
Lisans 2 sınıf
N
29

SS
27,209
107,490
144,699

df
3
210
213

Lisans 3 sınıf
N
X
98
66,9

X
67,8

MS
9,302
,258

F
36,045

Lisans 4 sınıf
N
81

Göre
P
,601

Yüksek Lisans
N
X
6
56,2

X
66,6

Tablo 3’te görüldüğü gibi rüminatif düşünce puanlarının öğrencilerin sınıf düzeylerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonucunda grupların ortalamaları arasındaki
farklar anlamlı çıkmamıştır.
Araştırmanın dördüncü sorusu olan “Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları okudukları fakülteye
göre farklılık göstermekte midir?” sorusunun test edilmesi için yapılan ANOVA testi sonucu Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 4. Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeğinden Alınan Puanların Fakülte Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları
Guruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Okunulan Fakülte
Eğitim
Mühendis
lik
N
X
N
X
3
57,
28
49,
8
2
2

SS
13,063
131,635
144,699

df
9
203
213

Ziraat

Sağ Yük Ok

MYO

N
9

N
11

N
27

X
62,
6

X
50,9

MS
2,613
,288

Turizm
X
59,
2

N
15

F
9,057

FEF
X
58,
1

N
24

X
55,
9

P
,000

Siyasal Bil

İlahiyat

İletişim

N
21

N
2
0

N
2
1

X
62.
7

X
67.
7

X
54,
3

Tablo 4’te görüldüğü gibi rüminatüf düşünce puanlarının öğrencilerin okudukları fakültelere göre
farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonucunda grupların ortalamaları
arasındaki farklar .001 düzeyinde anlamlı çıkmıştır.
Rümünatif düşünce düzeyi en yüksek
ortalamaya sahip öğrenciler ilahiyat fakültesi (67,7) iken, en düşük ortalamaya sahip öğrenciler ise
Mühendislik fakültesi (49,2) öğrencileridir.
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Araştırmanın beşinci sorusu olan “Öğrencilerin rüminatif düşünce durumları başarı ortalamasına göre
farklılık göstermekte midir?” sorusunun test edilmesi için yapılan ANOVA testi sonucu Tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5. Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeğinden Alınan Puanların Başarı Ortalamasına Göre ANOVA
Sonuçları
Guruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam
Başarı Ortalaması
1-1,50
1,51-2,00
N
X
N
X
19
66,1
28
67,9

SS
13,063
231,635
244,699
2,01-2,50
N
X
50
65,6

df
5
208
213
2,51-3,00
N
X
53
61,8

MS
2,402
,266

3,01-3,50
N
X
43
59,7

F
6,502

P
,014*

3,51-4,00
N
X
21
59,1

Tablo 5’de görüldüğü gibi rüminatüf düşünce puanlarının öğrencilerin başarı ortalamalarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonucunda grupların ortalamaları
arasındaki farklar .005 düzeyinde anlamlı çıkmıştır.
Başarı ortalaması yükseldikçe Rüminatif
düşünce düzeyi düşmektedir.
Araştırmanın altıncı sorusu olan “Rüminatif düşünce ile bilişsel esneklik arasında bir ilişki
bulunmakta mıdır?” sorusunun test edilmesi için yapılan Korelasyon Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Rüminatif Düşünce Biçimi Ölçeği ile Bilişsel Esneklik Ölçeği Puanları Arasındaki Korelasyon
Bilişsel Esneklik
Rüminatif Düşünce Biçimi
-,67
n=214, p<0.01
Tablo 6’da görüldüğü gibi Rüminatif düşünce biçimi puanları ile bilişsel esneklik puanları arasında, .67 düzeyinde negatif yönde, yeterli düzeyde, anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç göz önüne
alınarak rüminatif düşüncenin arttığı durumlarda bilişsel esnekliğin azalacağı, bilişsel esnekliğin
arttığı durumlarda ise de rüminatif düşüncesin azalacağı sonucuna varılabilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada rüminatif düşünce ile bilişsel esneklik arasındaki ilişkinin belirlenip üniversite
öğrencilerinin rüminatif düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.
İstatistiksel sonuçlara göre cinsiyet faktörü açısından bakıldığında kız öğrenciler ( X = 78.76) ile erkek
öğrencilerin ( X = 57.21) rüminatif düşünce toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmüştür [t(214)= 2.99, p<.01]. Bir başka ifade ile kız öğrencilerin rüminatif düşünce
düzeyleri erkek öğrencilerin rüminatif düşünce düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur. Erkeklere
oranla kızlar daha fazla rüminatif düşünce durumundadırlar.
Yine istatistiksel sonuçlar temel alındığında rüminatif düşüncenin yaş ve sınıf düzeyi değişkenlerine
göre anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında bireyin yaşının ve sınıf
düzeyinin değişmesi rüminatif düşünme biçimi ile anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. Yaşın ve sınıf
düzeyinin değişmesi rüminatif düşünme biçiminin bir yordayıcısı değildir sonucuna ulaşılabilir. Anova
testi ile yapılan fakülte değişkeninin ve başarı ortalamasının temel alındığı diğer iki değişkende ise
sonuçlar anlamlı çıkmıştır. Yani örgencilerin fakülte ve başarı ortalamaları ile rüminatif düşünce
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin okudukları fakültelere bakıldığında rüminatif düşünce
düzeyi en yüksek ortalamaya sahip öğrenciler ilahiyat fakültesi (67,7) iken, en düşük ortalamaya
sahip öğrenciler ise mühendislik fakültesi (49,2) öğrencileridir. Başarı ortalaması değişkenine
bakıldığında başarı ortalaması yükseldikçe rüminatif düşünce düzeyi düşmektedir. Son olarak yapılan
istatistikler sonucunda rüminatif düşünce ile bilişsel esneklik arasında -.67 düzeyinde negatif yönde,
yeterli düzeyde, anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç göz önüne alınarak rüminatif düşüncenin
arttığı durumlarda bilişsel esnekliğin azalacağı, bilişsel esnekliğin arttığı durumlarda ise de rüminatif
düşüncesin azalacağı sonucuna varılabilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK İLE
ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE
ETKİSİ
Temel Alper KARSLI
Özet
Algılanan sosyal destek, bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik desteği kendisinin ne kadar
algıladığıdır. Zihinsel dayanıklılık, mükemmel performansa ulaşmayı ve bunu sürdürebilmeyi sağlayan
psikolojik güçtür. Yaşam doyumu ise insanın yaşamla ilgili inanç ve değerlendirmelerinin toplamı veya
insanın hayatıyla ilgili genel tutumu olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan zihinsel dayanıklılık ise
kuramsal kapsamı itibariyle üstbilişsel süreçler ile yakından bağlantılı gibi görünmektedir. Bu
çalışmada üniversite öğrencilerinde zihinsel dayanıklılık ile üstbilişsel farkındalık arasındaki ilişkinin
algılanan sosyal destek ve yaşam doyumu üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini 1824 yaş aralığında 93 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği ile Üstbilişsel Farkındalık Envanteri
kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS 23.0 sürümü kullanılara değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Üstbilişsel Farkındalık, Algılanan Sosyal Destek, Yaşam Doyumu, Zihinsel
Dayanıklılık

Giriş
Sosyal ilişkiler bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir (E. Yılmaz, Yılmaz, ve Karaca, 2008). Sosyal
destek, bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik destek olarak tanımlanabilir. Yaşamları
boyunca bireyler çevrelerinden sosyal olarak destek görmeye ihtiyaç duyabilirler. Algılanan sosyal
destek bireyin yaşamında karşılaştığı birçok sıkıntıyla daha iyi baş etmeyi sağlar (Yıldırım, 1997).
Yapılan bazı çalışmalarda algılanan sosyal destek ile yaşam doyumu ve zihinsel dayanıklılık faktörleri
arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Algılanan sosyal desteğin yüksek olması bireyin yaşamından
daha fazla doyum almasını sağlar. Yaşamından doyum alan bireyler, hayatı daha anlamlı olarak
algılarlar. Bu durumdaki bireylerin mutlu olmaya daha eğilimli oldukları ve daha iyimser bir bakış
açısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Yaşam doyumu, hayatın sadece belli bir alanıyla ilgili değil,
tümünün pozitif olarak değerlendirilmesini içerir. Yani bireyin sadece kariyer hayatından memnun
olması hayatının tümünden memnun olduğu anlamına gelmemektedir (Dağlı ve Baysal, 2016).
Algılanan sosyal desteğin yaşam doyumu ve zihinsel dayanıklılık performansını arttırmasının yanı sıra
bireyin psikoloji olarak iyi durumda olması üzerinde de yordayıcı bir etkisi vardır. Yaşam doyumu
yüksek ve çevresinden yeterli düzeyde sosyal destek algılayan bireyler daha yüksek özsaygıya sahip
olabilmektedir. Bu gibi destek faktörleri bireyin fiziksel sağlığı üzerinde de bir etkiye sahiptir. Fiziksel
sıkıntı yaşayan bireyler yeterli düzeyde sosyal destek alırlarsa daha iyi bir baş etme performansı
gösterebilmekte ve daha iyimser bir bakış açısıyla yaşamdan daha fazla doyum alabilmektedir. Yapılan
bazı çalışmalarda algılanan sosyal desteğin güçlü olduğu bireylerde zihinsel dayanıklılık puanının da
daha yüksek olduğu belirtilmiştir.
Literatürde zihinsel dayanıklılık kavramı spor psikolojisi bünyesinden çıkan bir kavram olmakla
beraber (Bull, Albinson ve Shambrook, 1996; Gibson, 1998; Goldberg, 1998; Loehr, 1982) kapsamı ve
uzanımları itibari ile hem denetim odağı ve karar verme kapasitesi hem de belirli bir eylemi planlama,
yürütme ve denetleme gibi, üstbilişsel süreçleri kapsayan, yürütücü işlevlerle de ilgili gibi
görünmektedir. Literatüre bakıldığında zihinsel dayanıklılık kavramının bireyin mücadele etmesi ve
çözüm yolları geliştirmesi gereken çeşitli durumlarla baş etme kapasitesine vurgu yapıldığını
görmekteyiz (Goldberg,1998; Gould, Hodge, Peterson ve Petlichkoff, 1987; Williams, 1998). Zihinsel
dayanıklılığı üstbilişsel süreçler ile bağlantılı bir hale getiren başka bir özellik ise zihinsel dayanıklılık
kavramının yalnızca çözüm yolları geliştirme değil fakat aynı zamanda daha önce bu anlama
sergilenen bir performansın birey tarafından değerlendirilmesi ve başarısızlık unsurlarının saptanması
niteliğidir de (Goldberg, 1998; Woods, Hocton ve Desmond, 1995). Nitekim, spor psikolojisi
literatüründe zihinsel dayanıklılık kavramı “üstün zihinsel becerilere sahip olabilme yetisi” şeklinde de
ele alınmaktadır (Bull, Albinson ve Shambrook, 1996; Loehr,1995).
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Zihinsel dayanıklılık kavramının spor psikolojisi alanı içinde, özellikle de Loehr (1982) tarafından ele
alınış biçimi gerçek anlamda dayanıklı ve güçlü sporcuların kriz anında soğukkanlılığını muhafaza
ederek çözüme odaklanabilme becerisi ve diğer bir önemli nokta olarak ise sporcunun yaptığı hatalar,
karşılaşacağı olası mücadele durumları ve bu durumlarla mücadele etmek için geliştirmesi gereken
tavır ve yetenekler hakkında doğru bir muhakeme yapabilmesidir. Bu yaklaşımı ile Loehr adeta
üstbilişsel süreçler ve üstbilişsel kararlara dolaylı olarak vurgu yapmakta, zihinsel dayanıklılık ile
üstbilişsel farkındalığı ve doğru üstbilişsel kararlar verebilme becerilerini kavramsal olarak
yaklaştırmış olmaktadır. Başka bir ifade ile zihinsel dayanıklılık aynı zamanda kişinin kapasitesinin
farkında olarak hedeflerini bu kapasitenin nesnel sınırları çerçevesinde belirleyebilmesi ve bu
bağlamda gerekli durumlarda taktik ve stratejik değişiklikler yapabilme kabiliyeti olarak da ele
alınabilir.
Diğer yandan Gibson (1998) ise, zihinsel dayanıklılığın içsel kontrol odağı ve öz yeterlik ile ilgili
olduğunu da öne sürmektedir.Zihinsel dayanıklılık mükemmel performansa ulaşmak için en önemli
psikolojik özelliklerden biri olarak görülmektedir (Erdoğan, 2016). Sosyal destek ile birlikte fiziksel
olarak sağlıklı olma, yetenek, tecrübe gibi diğer bazı faktörler sayesinde bireyin daha iyi bir zihinsel
performansa sahip olabileceği belirtilmektedir. Zihinsel dayanıklılığı yüksek olan bireylerin rekabet ve
zorluklarla daha iyi baş ettikleri belirtilmektedir (Erdoğan, 2016). Algılanan sosyal destek ve yaşam
doyumu bireylerin daha etkili bir motivasyona sahip olarak daha iyi bir zihinsel performans
sergilemelerine olanak sağlayabilmektedir.
Üst-biliş, Flavell tarafından “Düşünme hakkında düşünme, bireyin kendisine ve diğer bireylere yönelik
duygu ve motivasyonlarını içeren herhangi bir psikolojik fenomen hakkındaki biliş ve bilgi” şeklinde
tanımlanmıştır. Flavell’in kuramında biliş ve üst-bilişin içerik ve fonksiyon bakımından farklılık
gösterdiğini ancak nitelik bakımından benzer oldukları ifade edilmiştir. Buna göre her ikisi de
kazanılabilir, unutulabilir, doğru ve yanlış olabilir (Flavell 1979; Flavell, 1987). Vos (2001)’e göre ise
bilişin fonksiyonu problemi çözmek ve bilişsel girişimleri iyi bir sonuca ulaştırmaktır. Üst-bilişin
fonksiyonu ise bir problemi çözerken veya bir işi yaparken gerekli olan bilişsel adımları düzenlemektir.
Üst-biliş hem izleme hem düzenleme süreçlerini bir arada bulunduran bir kavram olarak ilk kez
Flavell’in 1976 yılındaki makalesinde resmi olarak yayınlanmıştır (Akın, 2006; Akın, Abacı ve Çetin,
2007; Flavell, 1976). Bu süreçler üst-bilişsel stratejiler (aktiviteler) olarak adlandırılmaktadır. Üstbilişsel stratejiler, bireyin üst-bilişsel ilerlemeyi gözlemek, bilişsel bir amacın yerine getirilmesini
sağlamak ve bilişsel aktivitelerini kontrol etmek için kullandığı düzenli süreçleri içerir. Üst-bilişsel
beceri ve farkındalığı olan bir birey, bu süreçleri kendi öğrenmesini denetlemek, devam eden bilişsel
aktiviteleri planlamak, gözlemlemek ve bilişsel çıktıları içsel ve dışsal standartlarla kıyaslamak için
kullanır (Flavell, 1979).
Zihinsel dayanıklılık kavramı bağlamında olduğu gibi üstbilişsel süreçler de öğrencilerin karar veme ve
problem çözme gibi hem okul ortamında hem de dış dünyadada karşılaştıkları mücadele
durumlarındaki baş etme performansları üzerinde belirleyici olmaktadır. Örneğin, Ormond ve diğerleri
(1991) “Karar Vermenin Üst-bilişsel Analizi” adlı çalışmalarında karar verme ile üst-bilişsel bilgiyi
karşılaştırmışlardır. Araştırma; birey bilgisi, görev bilgisi ve strateji bilgisi olmak üzere üç tür üstbilişsel bilgi üzerinde durmaktadır. Öğrencilerin karar verme performansları ve karar verme süreçleri
ile üst-biliş arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, öğrencilerin karar verme süreçleri ile
üst-bilişsel bilgi seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ridley ve diğ.(1992), tarafından
yapılan çalışmada üst-biliş fonksiyonları yüksek öğrencilerin karar verme görevinde daha iyi
performans göstereceklerini araştırmışlar ve sonuç olarak üst-bilişsel farkındalığın karar verme
görevinde öğrencilerin performansını kolaylaştırdığı bulunmuştur. Batha ve Carroll (2007) ise “Üstbilişe Dayalı Öğretimin Karar Vermeye Katkısı” adlı çalışmalarında 98 üniversite öğrencisi kullanarak;
“üst-biliş ve karar verme arasında ilişki var mıdır?”, “karar vermede kullanılan üst-bilişsel durumların
etkisi nasıldır?” ve “üst-biliş stratejileri öğretimi öğrencilerin karar verme performanslarını etkilemekte
midir?” sorularına cevap aramışlardır. Bu araştırmanın sonuçlarında, üst-bilişsel farkındalık ile karar
verme performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.
Sonuç olarak psikolojinin farklı iki alanındaki iki paralel literatür şeklinde ilerlediği görülen zihinsel
dayanıklılık ve üstbiliş araştırmalarına dair bulgular spor ve eğitim gibi iki farklı mücadele alanında
bireylerin en optimal performansı sergilemek için sahip olmaları gereken belirli bilişsel nitelik ve
süreçlere işaret etmektedir. Öte yandan zihinsel dayanıklılık ve üstbiliş kavramı arasındaki muhtemel
ilişki ve bu iki kavramın öğrencilerin yaşam doyumu ve sosyal destek miktarı/ihtiyacı arasındaki ilişki
üzerine etkisi henüz spesifik olarak ele alınmış değildir. Bu çalışmanın amacı literatürdeki bu önemli
eksiği gidermeye çalışmaktır. Denencelerimiz şu şekilde sıralanabilir: 1) Kız ve erkek öğrenciler zihinsel
dayanıklılık düzeyleri bakımından kız öğrencilerin lehine anlamlı düzeyde farklılık sergileyecektir, 2)
Kız öğrencilerin sosyal destek algısı erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır, 3)
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Kız ve erkek öğrenciler üstbilişsel farkındalık üzerinden karşılaştırıldığında kız öğrencilerin üstbilişsel
farkındalık düzeyi erkek öğrencilere göre daha yüksek olacaktır, 4) Kız öğrencilerin yaşam doyumu
erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olacaktır, 5) Cinsiyetten bağımsız olarak zihinsel
dayanıklılık ve üstbilişsel farkındalık düzeyleri arasında doğrusal bağlantı gözlenecektir, 6) Zihinsel
dayanıklılık ve üstbilişsel farkındalık düzeyi ile yaşam doyumu arasında yine doğrusal bağlantı
gözlenecektir, 7) Zihinsel dayanıklılık ve üstbilişsel farkındalık düzeyleri arttıkça algılanan sosyal
destekte azalma görülecektir.
Yöntem ve Araçlar
Araştırma Evreni ve ÖrneklemAraştırmanın evrenini 18-24 yaş aralığında 93 (47 kadın-46 erkek)
üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken sosyoekonomik durum, medeni durum,
cinsel yönelim gibi faktörler göz önünde bulundurulmamıştır. Katılımcıların ilgili ölçekleri yüzyüze
görüşme ile doldurmaları sağlanmıştır. Veriler SPSS 23.0 sürümü kullanılarak istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve
Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Doğan Eker ve Haluk Arkar
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 12 maddeden oluşan bir ölçektir. Her biri 4 maddeden oluşan
desteğin kaynağına ilişkin 3 grubu içerir. Bunlar; aile (3., 4., 8. Ve 11. maddeler), arkadaşlar (6., 7., 9.
ve 12. maddeler) ve özel bir insandır (1., 2., 5. ve 10. maddeler). Her madde 1 ve 7 atasında
derecelendirilmiştir. Ölçekten elde edilen puanların toplanmasıyla algılanan sosyal destek düzeyine
ilişkin genel puan tespit edilmektedir. Puanın yüksek olması algılanan sosyal desteğin yüksek
olduğuna işaret etmektedir.
Yaşam doyumunu ölçmek amacıyla kullanılan Yaşam Doyumu Ölçeği Diener, Emmans, Larsen ve
Griffin (1985) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 7 dereceli (1: kesinlikle katılmıyorum, 7: kesinlikle
katılıyorum) 5 maddeden oluşmaktadır. Yaşam Doyumu Ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 35,
en düşük puan ise 5’tir. Ölçekten alınan puanın düşük olması yaşam doyumunun düşük olduğunu
gösterir.
Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği Madrigal, Hamill ve Gill (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 11
maddeden oluşmaktadır ve her madde 1 ile 5 arasında (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle
katılıyorum) derecelendirilmiştir.
Üstbilişsel farkındalık ise Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen Metacognitive Awareness
Inventory (MAI) kullanılarak değerlendirilmiştir. Üstbilişsel farkındalık ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması,
Özsoy, G., Çakıroğlu, Kuruyer ve Özsoy, S. (2010) tarafından yapılmış ve Üstbilişsel Farkındalık
Envanteri (ÜFE) olarak adlandırılmıştır. Toplam 52 maddeden oluşan Üstbilişsel Farkındalık
Envanteri (ÜFE), Likert tipindedir. Envanterde yer alan maddelerin cevap seçenekleri, 5= Her zaman
ile 1= Hiçbir zaman arasında düzenlenmiştir. Üstbilişsel Farkındalık Envanterinden toplamda 52-260
arası puan alınabilmektedir.
Bulgular
Veri analizimizin birinci aşamasında Üstbilişsel Farkındalık Envanteri (ÜFE), Zihinsel Dayanıklılık
Envanteri (ZDE), Algılanan Sosyal Destek (ASD) düzeyi ile Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) skorları
arasında cinsiyetler arası olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup olmadığını saptamak amacı ile
tek yönlü t-testi kullanılarak ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır. T-testi karşılaştırma sonuçları Tablo1’de sunulmuştur.
Tablo-1 Cinsiyete göre ÜFE,ZDE,ASD,YD puan ortalamaları ve t test sonuçları
Cinsiyet
ÜFE
ZDE
ASD
YDÖ

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

N
47
46
47
46
47
46
47
46

S
175,95
160,32
41.59
44.19
64,53
53,80
23,85
22,47

20,41
23,53
9,46
8,73
13,86
19,81
7,29
6,44

t

p

3,42 .001
-1,37 .172
3,11 .003
,96

,34
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Tablo-1’de sunulmuş olan t-testi sonuçları ÜFE ve ASD düzeyleri arasında kız ve erkek öğrenciler
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma olduğuna işaret etmektedir (ÜFE için
t=3,42, p<0.05 ve ASD için t=3,11, p<0,05). ZDE ve YDÖ skorları bakımından ise anlamlı bir
farklılaşma görülmemiştir. Analizimizin ikinci aşamasında ise değişkenlerimiz arasındaki genel bağıntı
tablosunu gözlemleyebilmek için çift yönlü pearson korelasyon analizi tatbik edilmiştir. Korelasyon
analizi sonuçlarımız Tablo-2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Cinsiyet, ÜFE,ZDE,ASD,YD puan ortalamaları arasındaki ilişkiye dair çift yönlü Pearson
korelasyonu tablosu (N=93, *p<.05, **p<.001 )
Değişkenler
Cinsiyet
ASD
YDE
ZDE
ÜFE

Cinsiyet
1
-,311**
-,100
,143
-,343**

ASD
-,311**
1
,602**
,325**
,048

YDE
-,100
,602**
1
421**
,126

ZDE
,143
,325**
,421**
1
,226*

ÜFE
-,343**
,048
,126
,226*
1

Tablo-2’de sunulan korelasyon analizi sonuçlarımız cinsiyet ile ASD ve ÜFE arasında istatistiksel
düzeyde anlamlı düzeyde ters bağıntıya işaret etmiştir; buna göre erkek öğrenciler kız öğrencilere göre
daha az sosyal destek algılamakta ve üstbilişsel farkındalık seviyeleri açısından düşüş
sergilemektedirler (ASD için r=-,311,p<0,001 ve ÜFE için r=-,343,p<0,001). Diğer taraftan, korelasyon
analizi bulgularımız YDE skoru ile ASD ve ZDE skorları arasında anlamlı düzeyde doğrusal bağıntıya
işaret etmektedir (ASD için r=,602, p<0,001 ve ZDE için ise r=,421, p<0,001). Bu bulgulara ek olarak,
ZDE skorları ile, aynı zamanda, ASD ve ÜFE skorları arasında da anlamlı düzeyde doğrusal bağıntı
saptanmıştır (ASD için r=,325, p<0,001 ve ÜFE için r=226, p<0,05). İstatistik analizimizin üçüncü
aşamasında ise üç ardışık basamak halinde doğrusal regresyon analizi kullanılarak çalışmamızdaki
temel bağımsız değişkenlerimizin bağımlı değişkenlerimizi yordama düzeyinin saptanması
amaçlanmıştır. Regresyon analizlerimizde kurulan modeller ve analiz sonuçları Tablo-3, Tablo-4 ve
Tablo-5’de sunulmuştur.
Tablo-3 ZDE ve ÜFE skorlarının ASD düzeyi üzerine etkisi
Bağımlı
Değişken
Model
1

ASD

Model
2

ASD

Bağımsız
Değişken
Sabit
ZDE
Sabit
ZDE+ÜFE

ß

t

p

32,803 3,988 0,000***
0,616
,284
0,001**
35,776 6,719 0,000***
-0,021
0,792
0,265

F

Model
(p)

R2

10,784

0,001**

0,106

5,372

0,006**

0,107

Regresyon analizimizin ilk aşama sonuçları Tablo-3’de sunulmuştur. Modelimizin birinci basamağında
ASD düzeyi üzerindeki ZDE etkisine bakılmıştır, buna göre ASD düzeyi ZDE skorundan istatistiksel
olarak etkilenmektedir (ß=0,616; t = 0,284; p<0,001). ZDE 1 birim arttığında ASD düzeyi 0,616 birim
artmaktadır ve ZDE skoru tek başına ASD düzeyini %10,6 oranında açıklamaktadır(R 2=0,106).
Modelimizin ikinci basamağında ise ASD düzeyi üzerine ZDE skoru ile birlikte ÜFE skorunun bileşik
etkisine bakılmıştır, buna göre ZDE ile ÜFE birlikte ASD düzeyi üzerinde anlamlı düzeyde etki
göstermektedir (ß=0,021; t =- 0,265; p<0,005). ÜFE skoru ZDE skoru ile birlikte ASD düzeyi üzerine
ZDE skoru etkisini %0,21 oranında arttırmakta ve her ikisi birlikte ASD düzeyini %10,7 oranında
açıklamaktadır (R2=0,107). Regresyon analizimizin ikinci aşama sonuçları Tablo-4’de sunulmaktadır.
Tablo-4 ASD ve ZDE skorlarının YDE skoru üzerine etkisi
Bağımlı
Değişken
Model
1

YDE

Model
2

YDE

Bağımsız
Değişken(ler)
Sabit
ASD
Sabit
ASD+ZDE

ß

t

p

9,021 4,397 0,000***
,239

7,183 0,000***

2,817 6,719 0,000***
0,190 2,969

0,004*

F

Model
(p)

R2

51,595 0,000*** 0,362
32,420

0,000***

0,406
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Tablo-4’de sonuçları sunulmuş olan modelimizin birinci basamağında YDE skoru üzerinde ASD
düzeyinin tek başına etkisi değerlendirilmiştir, buna göre ASD düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı
bir oranını YDE skoru açıklayabilmektedir (ß=0,239 t =7,183; p<0,000). Modelimizin ilk basamağına
göre toplam YDE skorunun %36,2’lik bir bölümünün ASD düzeyi tarafından açıklanabildiğine işaret
etmektedir (R2=0,362). İkinci basamakta ise modele ZDE skoru eklenmiş ve ZDE skorunun ASD
düzeyi ile birlikte YDE skorunu açıklayabilme oranına anlamlı düzeyde katkıda bulunduğu
görülmüştür (ß=0,190 t =2,969; p<0,05). Buna göre YDE skorunun toplamda %40,6’lık bir bölümünü
ASD düzeyi ve ZDE skoru birlikte açıklayabilmekte (R 2=0,362) ve tek başına ZDE skoru ise modelin
birinci basamağında gösterilen açıklama oranına %4,4’lük bir katkı sağlamaktadır. Regresyon
analizimin üçüncü ve son aşamasında ise ZDE skorunun ÜFE skorunun ne kadarını açıklayabildiğine
bakılmıştır, sonuçlar Tablo-5’de sunulmuş bulunmaktadır.
Tablo-5 ÜFE skoru üzerine ZDE skoru etkisi
Bağımlı
Değişken
Model 1

ÜFE

Bağımsız
Değişken
Sabit

ß

t

p

143,527

12,957

0,000***

ZDE

,558

2,210

0,030*

F

Model (p)

R2

4,884

0,030*

0,051

Tablo-5’de sunulmuş olan regresyon analizi sonuçları ZDE skorlarının ÜFE skorlarının istatistiksel
olarak anlamı bir bölümünü açıklayabildiğini göstermektedir (ß=0,558 t =2,210; p<0,05). Buna göre
ÜFE’den alınan sonuçların %5,1’lik bir bölümü ZDE skoru tarafından açıklanabilmektedir (R2=0,362).
Tartışma
Bu bölümde bulgularımız, çalışmamızın başında belirtilmiş olan, denence sıralaması bağlamında ele
alınarak literatür bulguları ve mevcut çalışmanın kısıtlılıkları ışığında değerlendirilecektir.
Çalışmamızdan elde etmiş olduğumuz bulgular literatürde ilk defa gösterilmiş olan çeşitli noktalara
işaret etmekle birlikte yine de bazı denencelerimizin beklentilerimizin aksine desteklenmediği
görülmektedir.
Öncelikle, ilk denencemiz olan, kız ve erkek öğrencilerin zihinsel dayanıklılık düzeyleri bakımından kız
öğrencilerin lehine anlamlı düzeyde farklılık sergileyeceği yönündeki beklentimiz desteklenmemiş
bulunmaktadır. Açıklama kolaylığı bağlamındaki pratik nedenlerden dolayı bu denencemiz kız ve
erkek öğrenciler ÜFE skorları bakımından anlamlı düzeyde ayrışacaktır yönündeki denencemiz ile
birlikte değerlendirilecektir. Öncelikle, Literatüre bakıldığında kız öğrencilerin ÜFE skorlarının
genellikle erkek öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek olması yönündeki bulgular
ekseninde şekillenmiş olan, benzer bir ayrışmanın ZDE skorları bakımından da oluşacağı yönündeki,
bu beklenti bulgularımız ışığında reddedilmiş durumdadır. Cinsiyetler arasında bu anlamda bir fark
bulunmaması yine de, paradoksal bir biçimde, kız ve erkekler arasında mevcut çalışmada da
gözlemlenmiş olan ÜFE skorları üzerinden kız öğrenciler lehine anlamlı düzeydeki ayrışma
çerçevesinde ele alınabilir. Şöyle ki, üstbilişsel farkındalık düzeyindeki artış üstbilişsel değerlendirme
süreçlerinde sıkılaşmaya ve bireyin herhangi bir görev durumunda kendi eylemlerinin niteliğine ilişkin
üstbilişsel kararlarında olumsuz değerlendirmeye dönük bir eğilim yaratmaktadır. Öte yandan, bu
yönde bir eğilim sürekli düzeltilmesi gereken olası bir hata beklentisi yaratarak bilişsel esnekliği
olumsuz yönde etkileyebilmekte ve bireyin kendi kararlarına ilişkin güveni sarsabilmektedir. Nitekim
yüksek ZDE skoru bireyin kendi kararlarına ilişkin güvenine de işaret etmektedir. Diğer yandan,
düşük ÜFE skorları ise bireyin kendi performansına ilişkin üstbilişsel kararlarında gevşemeye, başka
bir ifade ile bu kararlara ilişkin nesnel karşılığı olmayan bir güvene neden olmaktadır. Dolayısıyla, kız
öğrencilerdeki yüksek ÜFE skoru ile erkek öğrencilerdeki istatistiksel olarak anlamlı düzeydeki düşük
ÜFE skoru dolaylı olarak özellikle ani durumlarda verilen üstbilişsel kararların kalitesi ve bireyin bu
koşullarda verdiği üstbilişsel kararlarına dair güvenini içeren ZDE skorları bağlamında her iki
cinsiyetteki öğrencilerin ZDE skorları arasında anlamlı bir farklılaşma oluşmasına engel teşkil ediyor
olabilir. Hatta, başta beklediğimizin aksi yönde, az bir farkla da olsa erkek öğrencilerin ZDE
skorlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olması bu yöndeki yorumumuzu destekliyor gibi
görünmektedir. Öte yandan, aynı zamanda, çalışmamızın bir sınırlılığı olarak, daha fazla sayıda denek
üzerinde çalışılması erkek öğrencilerin ZDE skorları üzerinde gözlemlenen bu eğilimin yönünü net
biçimde saptayabilmek açısından gerekli gibi görünmektedir.
Kız ve erkek öğrencilerin YDÖ skorları açısından anlamlı düzeyde ayrışacağına dönük denencemiz
desteklenmemiş durumdadır. YDÖ skorları ile ilgili olarak bu yöndeki denencemizin aksine
doğrulanmış durumda olan diğer bir denencemiz, kız ve erkek öğrencilerin ASD düzeyi bakımından kız
öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılaşacağı, bağlamında her iki denence ele alındığında yaşam
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doyumu bağlamında, kız öğrenciler açısından da, algılanan sosyal destek düzeyinin tek başına bir
belirleyici güce sahip olmadığı bulgularımız ışığında gösterilmiş bulunmaktadır. Kız öğrenciler erkek
öğrencilere kıyasla çevrelerinden daha fazla sosyal destek algılamakta fakat bu fark anlamlı bir düzeye
erişmemektedir. Bu noktanın altında ailelerin kız ve erkek çocuklarına dönük farklı yetiştirme stilleri,
erkek çocukların tek başına ayakta kalmaya kız çocuklara kıyasla daha fazla yönlendirildiği ve de
sonuç itibariyle bulgularımızın işaret ettiği üzere erkek öğrencilerin sosyal destek ihtiyacının kız
öğrencilere kıyasla daha az olduğu söylenebilir. Mevcut çalışmada ebeveyn tutumları ya da algılanan
ana-baba tutumları değerlendirilmemiş olduğu için bu hususta net bir şey söylemek mümkün değildir,
gelecekteki çalışmalarda bu noktanın netleştirilmesi bakımından çocuk yetiştirme tutumları da
mutlaka değerlendirilmeye alınmalıdır. Öte yandan, korelasyon ve regresyon analizleri sonuçlarımız,
tek başına ele alındığında, ÜFE değil fakat ZDE sonuçlarının ASD düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum iki yönlü olarak değerlendirilebilir: İlk olarak,
ZDE skoru yükseldikçe belki de sosyal destek ihtiyacı veya beklentisinin azaldığını ve daha az
miktarda sosyal desteğin yüksek zihinsel dayanıklılık seviyesine sahip birey tarafından yeterince
yüksek algılandığı biçiminde değerlendirilebilir. İkinci bir yön olarak ise yüksek zihinsel dayanıklılık
düzeyine sahip bireyler, liderlik özelliği vb. etmenler bağlamında, daha geniş bir çevreye ve daha
yüksek düzeyde bir sosyal desteğe sahip oluyor olabilir. Bu her iki nokta da ilgili potansiyel etmenler
(yüksek ZDE skoru sergileyen bireylerin kişilik özellikleri gibi) dikkate alınarak spesifik olarak
araştırılmalıdır.
ZDE ve ÜFE skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir bağıntı görüleceğine ilişkin
denencemiz ise doğrulanmış bulunmaktadır. Bu yöndeki bulgumuz literatürde bir ilk olarak
gösterilmiş bulunmaktadır. Regresyon analizi sonuçlarımız salt yüzde olarak bakıldığında çok yüksek
görünmese bile ZDE skorunun ÜFE skorunun anlamlı bir dilimini açıklayabildiğine işaret etmektedir.
Daha yüksek denek sayısı ZDE skorunun açıklayabildiği bu payın artmasını sağlayabilir, nitekim
denek sayımızın azlığı esasında çalışmamızın geneline ilişkin bir sınırlılık olarak da değerlendirilebilir.
Diğer taraftan ZDE ve ÜFE skorları arasındaki anlamlı düzeydeki ilişki ele alındığında, mevcut denek
sayısı ile bile, daha yüksek düzeyde bir bağıntı beklemekle beraber elde edilmiş olan mevcut bağıntı ve
yordama düzeyinin de kuramsal anlamda önemli olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Zira, zihinsel
dayanıklılık kavramı, spor psikolojisi içindeki tanımları çerçevesinde ele alındığında, üstbilişsel süreç
ya da işlevlerin bir bölümünü teşkil eden üstbilişsel kararlar ile büyük benzerlik arz etmekte ve hatta
tarihsel olarak ele alındığına nispeten birbirine yakın zamanlarda geliştirilmiş kavramlar oldukları
görülmektedir. Bu açıdan ele alındığında ZDE ve ÜFE skorları arasında göstermiş olduğumuz bu ilişki
süreç içerisinde spor ve eğitim psikolojisi alanlarındaki bu iki ayrı kavramın ortak süreçlere işaret
ettiğinin anlaşılması ve/veya bu ortaklığın sınırlarının belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır.
Sonuç itibari ile bu yöndeki bulgular farklı psikoloji alt alanlarının ortak bir psikoloji bilgisi ve
terminolojisi ekseninde birleşmesi açısından da duvara eklenen bir tuğla olarak da değerlendirilebilir.
Sonuç
Üniversite hayatı öğrencilerin önemli bir bölümünün hayatlarında ilk defa yetişkin adayı birer birey
olarak tek başlarına sorumluluk aldıkları ve mücadele ettikleri bir bağlam olarak karşılarına
çıkmaktadır. Bu yeni ve mücadele içeren bağlamla etkin biçimde baş edebilmek öğrencilerin özelde
üniversite yaşamı genelde ise yaşamın kendisine dair aldıkları doyumu doğrudan ve akademik başarı
gibi çeşitli bazı çıktıları ise dolaylı olarak etkilemektedir. Bu anlamda öğrencilerin baş etme
kapasitelerini belirleyen unsurların anlaşılması ve bu unsurlar bağlamında destekleyici girişimlerde
bulunulması önem kazanmaktadır. Literatürdeki bulgular ve kendi çalışmamızdan elde edilen
sonuçlar zihinsel dayanıklılığın, üstbilişsel süreçler ile birlikte, bu anlamda önemli bir etmen
olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, mevcut çalışmaya dair belirtmiş olduğumuz kısıtlılıklar da
dikkate alınarak, bu etmenler daha detaylı bir biçimde ele alınmalıdır. Öte yandan, zihinsel
dayanıklılık ve üstbilişsel farkındalık özelinde ele alındığında, farklı psikoloji alanlarında kullanılan ve
birbiriyle örtüşen bu kavramların arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması psikoloji alanının kendi
içinde kavramsal ve terminolojik olarak bütünleşmesi bakımından da katkıda bulunacaktır.
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SPEAKING PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS LEARNING
TURKISH AND SOLUTION SUGGESTIONS (THE CASE OF A2
LEVEL)
Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN
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Uğur ÖZBİLEN
Akdeniz Üniversitesi, ozbilenugur@gmail.com
ABSTRACT
Turkish as a foreign language is taught by the institutions in the universities (TOMER, Yunus Emre
Institute) and private organizations both in Turkey and different parts of the world. The common
teaching framework of institutions is based on four language skills, but the grammar is also taught. It
is faced with various problems by teaching those skills and the problems encountered in speaking are
the leading ones. While learning a new language, the students also learn a new alphabet that causes
them to make mistakes in pronouncing the letters, syllables, and words. With this motivation, this
study focused on identifying A2-level students ‘spoken errors and putting forward possible solution
suggestions to overcome this problem. It is an action research and the primary data of the study were
collected through observation. The results of the study showed that while A2-level students generally
made errors in terms of affixes, at least about part of speech during their conversation.
Key Words: Spoken Errors, Turkish as a Foreign Language, Turkish.

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (A2 ÖRNEĞİ)
ÖZET
Gerek Türkiye'de gerekse dünyanın farklı bölgelerinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
üniversitelere bağlı kurumlar (TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü) ve özel kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilmektedir. Kurumların ortak öğretim çerçevesi dört dil becerisi üzerine kurulmuştur. Dört
dil becerisine ek olarak dilbilgisi öğretimi de yapılmaktadır. Bu becerilerin öğretimi sırasında da çeşitli
problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin başında da konuşma sırasında yaşanan sorunlar
gelmektedir. Öğrenciler, yeni bir dili öğrenirken aynı zamanda yeni bir alfabe de öğrenmektedirler. Bu
durum da öğrencilerin harfler, heceler veya kelimelerin telaffuzu sırasında çeşitli hatalar yapmalarına
sebep olmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada A2 seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin telaffuz
sırasında yaptıkları hataların tespiti ve bu hataların giderilmesi için getirilebilecek bazı çözüm önerileri
üzerinde durulmuştur. Çalışmanın deseni eylem araştırmasıdır. Çalışmanın verileri katılımcı olarak
gözlemci tekniği ile elde edilmiştir. Çalışma sonucunda A2 seviyesindeki öğrencilerin konuşma
sırasında en çok yaptıkları hataların eklerle ilgili hatalar olduğu tespit edilirken, en az hata yaptıkları
hata türü ise sözcük türleri ile ilgilidir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma Hataları, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Türkçe.
1. Giriş
Dil öğretimi, tarihsel bağlamda çok gerilere gitmektedir. İnsanlar yaşadıkları ekonomik, siyasi, dini ve
sosyal olaylar nedeniyle yeni diller öğrenme gereksinimi duymuşlar ya da üstünlük ve bağımsızlık
duygusu ile kendi dillerini yayma gayretine girmişlerdir (Açık, 2008). Metinlerin yazılı olarak takip
edilmeye başladığı süreç göz önünde bulundurulduğunda yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi için
yazılan ilk eser Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lugati’t-Türk adlı eseridir (Barın, 2009: 122; Bulut, 2015:
141). Eser Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla (1072-1074 yıllarında) kaleme alınmıştır. Kaşgarlı’dan
günümüze kadar bu çalışmalar tarihsel süreç içerisinde çoğalarak devam etmiştir. İnceleme alanı
daha da derine indirilerek dil becerileri temel alınarak incelenmiştir.
Bir dilin öğrenilip yetkin bir şekilde kullanılabilmesi için bireyin dört dil becerisine de hâkim olması
gerekmektedir. Yani birey iyi bir dinleyici, okuyucu, konuşmacı ve aynı zamanda iyi bir yazar da
olmalıdır. Dil becerileri akademik bağlamda iki boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar anlama ve
anlatmadır. Birinci boyut, anlama becerileri olan okuma ve dinlemeden oluşurken ikinci boyut
anlatma becerileri olan yazma ve konuşmadan oluşmaktadır (Güneş, 2014: 79). Anadili bağlamında
değerlendirildiğinde dil bu şekilde öğrenilmektedir. Çalışmanın asıl konusu olan Yabancı Dil Olarak

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 199

Türkçe Öğretimi (YDOTÖ)’ne gelindiğinde durum daha farklı bir boyut kazanmaktadır. YDOTÖ son
yıllarda önem kazanmış ve bu önemini gün geçtikçe artırmaya devam etmektedir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğrenme hızı, ticari faaliyetleri gerçekleştirme, akademik çalışmalar yapma, ülkeler arası
ilişkileri güçlendirme ve Türkiye’yi tanıma gibi gerekçelerle daha fazla ivme kazanmıştır (Sarıçoban,
2015: 4). Gerek üniversitelerin gerek özel kuruluşların Türkçe öğretim merkezlerinde ya da
fakültelerin Türkçe eğitimi bölümlerinde bireyler bu eğitimi almaktadırlar (Alyılmaz, 2010:729).
YDOTÖ belirli bir eğitim süreci gerektirmektedir. Ortaya çıkan bu süreç de kendisi ile birlikte çeşitli
sorunları ortaya çıkarmıştır. YDOTÖ alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalarda (Göçer, 2009; Demir ve Açık, 2011; İşcan, 2011; Kara, 2011;Er, Biçer ve
Bozkırlı, 2012; Okatan, 2012; Şengül, 2014) birçok sorun tespit edilip ortaya konmuştur.
Yapılan çalışmalara bakıldığında programlarla ilgili sorunlar, alfabe ile ilgili sorunlar, eğitim düzeyi ile
ilgili sorunlar, dile yönelik tutumla ilgili çalışmalar ve dil becerileri ilgili sorunlar gibi birçok konuda
sorun tespit edilmiştir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireyler, yeni bir dili öğrenirken becerileri bir arada öğrenerek
öğretim sürecini devam ettirmektedirler. Yani burada becerilerin edinim sırası (dinleme, konuşma,
yazma ve okuma) göz önünde bulundurulmamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen
öğrencinin zihinsel fonksiyonları kendi dilinde dil becerilerini aktif bir şekilde kullanmaya müsaittir.
Ama yeni bir dil öğrenme sırasında öğrenci bu becerileri farklı bir dille kullanmak zorundadır. Bu
sebeple farklı bir dilde becerilerin öğrenimi sırasında çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır.
Bu problemlerin başında gelen konuşma problemi çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu
amaçla çalışmada öğrencilerin konuşma etkinlikleri sırasında karşılaştıkları sorunlar kayıt altına
alınarak tespit edilmiştir. Tespit edilen hatalara yönelik çözüm önerileri öneriler bölümünde
belirtilmiştir.
1. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Araştırmanın deseni, eylem araştırmasıdır. Eylem araştırması, “Uygulamanın içinde bizzat
uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği ve uygulama
sürecine ilişkin sorunların ortaya çıkarılması ya da hâlihazırda ortaya çıkmış bir sorunu anlamaya ve
çözmeye yönelik sistematik veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yaklaşımıdır.” (2013,
Yıldırım ve Şimşek, s.333).
2.2. Veri Toplama Teknikleri
Araştırmanın verileri “Katılımcı Olarak Gözlemci” tekniği ile elde edilmiştir. Bu teknik çoğunlukla
kültür, dil, adalet, gelenek, görenek ve yazılı-yazısız kurallar gibi tüm unsurları araştırmak için
kullanılır. Öğrenciler konuşma etkinlikleri sırasında gözlenmiş ve öğrencilerin yaptıkları konuşmalar
ses kaydına alınmıştır, bununla birlikte tespit edilen hatalar not edilmiştir. Araştırmanın verileri 5
haftalık süreçte elde edilmiştir. Bu süreç haftada 3 gün olmak üzere yirmişer dakikalık toplamda 300
dakikalık ses kayıtlarından oluşmaktadır. Ses kayıtları yazıya geçirilerek analiz edilmiştir. Konuşmada
karşılaşılan eksikliklerle ilgili sorunlar ve yanlış kullanımlar belirlenerek sıklık durumları ortaya
konmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu, Akdeniz
Üniversitesi TÖMER’de A2 seviyesinde Türkçe öğrenen 12 yabancı öğrenciden oluşmaktadır.
2.3. Araştırmanın Amacı
Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi sırasında öğrenciler birçok sorunla karşılaşırlar. Bu sorunlar
yazma, okuma, dinleme, dil bilgisi ve konuşma alanı ile ilgili sorunlardır. Araştırmanın ele aldığı konu,
A2 seviyesindeki öğrencilerin konuşma sırasında karşılaştıkları sorunlardır. Buradan hareketle
araştırmanın temel amacı da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen temel seviyedeki öğrencilerin
konuşma sırasında karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözümler bulmaktır.
2.4. Araştırmanın Önemi
YDOTÖ alanı son zamanlarda popülerlik kazanmış ve Cumhurbaşkanlığı aracılığı ile devlet politikası
hâline getirilmiştir. Bu alanda verilen eğitimin nitelikli olması ve Türk dilinin en iyi şekilde öğretilmesi
amaç edinilmiştir. Dilin en iyi şekilde öğretilebilmesi için de öğretim sırasında karşılaşılan sorunları
tespit edip bu sorunlara çözüm önerileri sunmak gerekmektedir. Yapılan çalışma da A2 seviyesindeki
öğrencilerin konuşma sırasında karşılaştıkları sorunları tespit etmeye yöneliktir. Genel bir sorun
tespitinden ziyade tek bir dil öğrenim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin sorunlarını tespit etmek
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amaçlanmıştır. Yani çalışma konusu müstakil olarak ele alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında
araştırmanın YDOTÖ alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
3. BULGULAR
3.1. Eklerle İlgili Konuşma Hataları
Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin konuşma sırasında en çok yaptıkları hataların eklerle ilgili
sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunlar Ekin Eksik Kullanımı (E.K.) (f:25) ve Ekin Hatalı
Kullanımı (H.K.) (f:28) olmak üzere iki başlık altında değerlendirilmiştir Elde edilen bulgulardan
bazıları Tablo 1‘de örneklendirilmiştir.
Tablo 1. Eklerle İlgili Karşılaşılan Sorunlar
Kullanım Şekli
Sen söyledi ki.
Hepi yaptım.
Yemekten yiyor.
Buraya yoktu.
Her ay bu rüya görüyorum.
Çevre bakmak lazım.
Kardeşim çok başarılık.
Arabadan geldim.

Kullanılması Gereken
Sen söyledin ki.
Hepsini yaptım.
Yemek yiyor.
Burada yoktu.
Her ay bu rüyayı görüyorum.
Çevreye bakmak lazım.
Kardeşim çok başarılı.
Arabayla geldim.

Karşılaşılan Sorun
Kişi Ekinin E.K.
İyelik Ekinin E.K.
Hâl Ekinin H.K.
Hâl Ekinin H.K.
Hâl Ekinin E.K.
Hâl Ekinin E.K.
Yapım Ekinin H.K.
Vasıta Ekinin H.K.

3.2. Seslerle İlgili Konuşma Hataları
Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin konuşma sırasında en çok yaptıkları hatalardan bir diğer grubu
seslerle ilgili olanlar oluşturmaktadır. Tespit edilen sorunlar, Seslerin Eksik Kullanımı (E.K.) (f:4) ve
Seslerin Hatalı Kullanımı (H.K.) (f:27) olarak iki ana başlıkta değerlendirilmiş ve elde edilen
bulgulardan bazıları Tablo 2’de örneklendirilmiştir.
Tablo 2. Seslerle İlgili Karşılaşılan Sorunlar
Kullanım Şekli
Kullanılması Gereken
Sağuk rüzgar.
Soğuk rüzgâr.
Ben ona burç verdim.
Ben ona borç verdim.
Çivri temiz.
Çevre temiz.
Biskilet sürmeyi çok seviyorum.
Bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
Rana hakli.
Rana haklı.
6 bucukte kalkarım.
6 buçukta kalkarım.
Çoclar ses çıkarıyor.
Çocuklar ses çıkarıyor.
Yatağıda yatıyor.
Yatağında yatıyor.
Şimdi bu kız çok mutlumuş.
Şimdi bu kız çok mutluymuş.

Karşılaşılan Sorun
“a” Sesinin H.K.
“u” Sesinin H.K.
“i” Sesinin H.K.
Göçüşme
“i” Sesinin H.K.
“e” ve “ç” Sesinin H.K.
“u”, “k” Seslerinin E.K.
“n” Sesinin E.K.
“y” Sesinin E.K.

3.3. Sözcüklerin Hatalı Kullanımıyla İlgili Konuşma Hataları
Konuşma sırasında karşılaşılan sorunlardan biri de hatalı sözcük kullanımıdır. Hatalı sözcük
kullanımıyla ilgili sorunlar iki başlık altında ele alınmıştır. Bunlar; Sözcüklerin Hatalı Kullanımı (f:14)
(H.K.) ve Başka Dilden Gelen Sözcüklerin Kullanımı (f:4)’dır. Elde edilen bulgular Tablo 3‘te
örneklendirilmiştir.
Tablo 3. Sözcüklerin Hatalı Kullanımıyla İlgili Karşılaşılan Sorunlar
Kullanım Şekli
Kullanılması Gereken
Karşılaşılan Sorun
Geç kaldım.
Geç kalktım.
Sözcüklerin H.K
O kız ve prens randevu O
kız
ve
prens Sözcüklerin H.K.
yapmışlar.
buluşmuşlar.
Dağda işliyor.
Dağda çalışıyor.
Başka Dilde Var
Kullanımı
Bayk biniyorum.
Bisiklete biniyorum.
Başka Dilde Var
Kullanımı

Olan

Sözcüklerin

Olan

Sözcüklerin
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3.4. Sözcük Türleriyle İlgili Konuşma Hataları
Öğrencilerin konuşma sırasında en az yaptıkları hata sözcük türleri ile ilgili sorundur. Burada tespit
edilen tek hata Hatalı Edat Kullanımı (f:1)‘dır. Tespit edilen hata Tablo 4’te örneklendirilmiştir.
Tablo 4. Sözcük Türleriyle İlgili Karşılaşılan Sorunlar
Kullanım Şekli
Kullanılması Gereken
Bir balina maalesef plastik için Bir
balina
maalesef
ölmüş.
yüzünden ölmüş.

plastik

Karşılaşılan Sorun
Hatalı Edat Kullanımı

3.5. Kiplerle İlgili Konuşma Hataları
Kiplerle ilgili tespit edilen konuşma hataları Kipin Eksik Kullanımı (f:1), Çekimli Fiili Mastar Halde
Kullanma (f:1) ve Kipin Hatalı Kullanımı (f:7) olmak üzere 3 başlıkta incelenmiş, tespit edilen bulgular
Tablo 5’te örneklendirilmiştir.
Tablo 5. Kiplerle İlgili Karşılaşılan Sorunlar
Kullanım Şekli
Kullanılması Gereken
Hocam
ben
de
bir
şey Hocam ben de bir şey söyleyeyim.
söylüyüm.
Bu adam iki gün öldü.
Bu adam iki gün sonra ölecek.
Her sabah omega 3 içtim.
Her sabah omega 3 içerim.
Ben
erkek
sözlerimi Ben
erkeğim,
sözümü
değiştirmek.
değiştirmem.

Karşılaşılan Sorun
Kipin E.K.
Kipin H.K.
Kipin H.K.
Çekimli Fiili Mastar Halde
Kullanma

3.6. Cümle Kuruluşuyla İlgili Konuşma Hataları
Çalışmada tespit edilen bir diğer konuşma sorunu cümle kuruluşu ile ilgilidir. Bu sorun, Sentaks
Hatası (f:5), Eksik Yüklem Kullanımı (f:1) ve İsim Cümlesinin Fiil Cümlesi Olarak Yanlış Kullanımı (f:1)
olarak üç başlıkta ele alınmış ve elde edilen bulgular Tablo 6’da örneklendirilmiştir.
Tablo 6. Cümle Kuruluşuyla İlgili Karşılaşılan Sorunlar
Kullanım Şekli
Kullanılması Gereken
Nasıl araba ve motorsikletler Araba ve motosikletlere nasıl
biniyoruz.
bineceğiz?
İki çok ünlü komik insanlar Çok ünlü komik iki insan
var.
var.
Ben kırk yıldır duyuyorum.
Ben kırk yaşındayım.
Lcwaikiki, koton indirim.

Lc waikiki ve kotonda indirim
vardı.

Karşılaşılan Sorun
Sentaks Hatası
Sentaks Hatası
İsim Cümlesinin Fiil Cümlesi Olarak
Yanlış Kullanımı
Yüklemin E.K.

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
A2 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma sırasında yaptıkları hatalar, bulgulardan
hareketle şöyle özetlenebilir;
-

Öğrencilerin konuşma sorunlarının başında eklerle ilgili sorunlar gelmektedir. Bu sorunlar;
kişi, iyelik ve hâl eklerinin eksik kullanımından kaynaklıdır. Bununla birlikte hâl, yapım ve
vasıta ekinin hatalı kullanımından kaynaklı sorunlar da tespit edilmiştir. Karababa (2014)’nın
yabancılara Türkçe öğretimindeki sorunları üç ana başlıkta incelediği “Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar” adlı çalışmasında sesletim ile ilgili yaşanan
sorunlarda -ı, -i belirtme ekinin ve -da, -de bulunma hâl ekinin kullanımında sorun olduğunu
belirtmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Karababa da çalışmasında araştırma sonuçları ile
aynı doğrultuda bulgulara ulaşmıştır.

-

Öğrencilerin yaptıkları bir diğer konuşma hatası seslerle ilgilidir. Bu sorunlar; ğ, u, i, y, k
seslerinin eksik kullanımından kaynaklı sorunlar ve a, e, u, n, i, ç seslerinin hatalı
kullanımından kaynaklı sorunlardır. Bu sonuçla aynı doğrultuda olan bir diğer çalışma
Şengül (2014)’ün “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu” adlı çalışmasıdır.
Şengül çalışmasında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ö, ü, ş, ç, ı, ğ seslerini
kullanmada zorluk çektiklerini tespit etmiştir Er, Biçer ve Bozkırlı (2012)’nın yaptığı tarama
çalışmasında da aynı durum dikkati çekmektedir. Bu çalışmada yabancı öğrencilerin ğ, ş, ç, ı
ve ü gibi sesleri seslendirirken zorluk yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca Kara (2010) yaptığı
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çalışmada öğrencilerin, “y”, “n”, “ğ” seslerini yanlış kullandıkları a-e, ı-i, o-u, ö-ü seslerini
birbiriyle karıştırdıkları gibi sonuçlara ulaşmıştır.
-

Araştırmada yanlış sözcük kullanımıyla ilgili hatalar da dikkati çekmektedir. Tespit edilen
sorunlar; sözcüklerin hatalı kullanımından kaynaklı sorunlar ve başka dilde var olan
sözcüklerin kullanımından kaynaklı sorunlardır.

-

Çalışmada dikkat çeken bir diğer konuşma sorunu da kiplerle ilgilidir. Kiplerle ilgili tespit
edilen sorunlar; eksik kip kullanımı, çekimli fiili mastar hâlde kullanma ve hatalı kip
kullanımıdır.

-

Araştırmada cümle kuruluşuyla ilgili hatalar da bulunmaktadır. Burada tespit edilen
sorunlar; sentaks hatası, yüklemin eksik kullanımı ve isim cümlesinin fiil cümlesi olarak
yanlış kullanımıdır.

-

Araştırmada gözlemlenen öğrencilerin konuşma sırasında yaptıkları hatalardan bir diğeri de
sözcük türleriyle ilgili sorunlardır. Araştırma sırasında en az rastlanan sorundur. Burada
tespit edilen sorun hatalı edat kullanımıdır.

Araştırmadan hareketle getirilebilecek öneriler şunlardır;
-

Uygulayıcılar tarafından eklerin yazım, söylem ve görevi ile ilgili, öğrenci pratiklik kazanana
kadar, tekrarlar yapılabilir. Uygulayıcı, ölçme araçları ile edinimin gerçekleşip
gerçekleşmediğini test edebilir.

-

Türkçe öğretiminin başlangıç safhasında (A1) alfabe öğretilmektedir. Öğrenciler Türkçenin
sesleri ile bu aşamada tanışmaktadırlar. Bu sürecin iyi yönetilmesi, seslerin işlevi ve okunuşu
öğrencilere kavratılarak yazma ve seslendirme çalışmaları ile yapılabilir. Yine seslerin öğrenci
tarafından iyi bir şekilde kavranması için sesler sözcüklerin içerisinde kullanılabilir ve seslerin
işlevselleşmesi sağlanabilir. Buna ek olarak bol bol okuma çalışması yapılabilir ve seslerin
kavranması sağlanabilir.

-

Yanlış sözcük kullanımının önüne geçilebilmesi için öğrencilere kelimelerin anlamları bağlam
içerisinde öğretilmelidir. Böylece öğrencinin kelimeyi doğru ve yerinde kullanması sağlanabilir.
Bununla birlikte sözcüklerin öğrencilerin zihinlerinde daha iyi yer edinebilmesi için
görsellerden yararlanılabilir.

-

Öğrencilerin kiplerle ilgili karşılaştıkları sorunların çözümü için de kip öğretimi sırasında
kiplerin işlevi ve cümleye kattığı anlam öğrencilerce iyi bir şekilde öğrenilene kadar örneklere
yer verilebilir. Kiplerin tamamının öğretimi gerçekleştikten sonra bütün kiplerle ilgili
alıştırmalar beraber yapılabilir böylelikle öğrencilerin kipleri ayırt etmesi sağlanabilir.

-

Cümle öğretimi sırasında Türkçenin cümle yapısı öğrencilere iyi bir şekilde kavratılmalı ve
cümle öğretimi sırası ile somuttan soyuta, kısadan uzuna, basitten karmaşığa doğru bir sıra
ile öğretilmelidir.

-

Sözcük türlerinin öğretimi ile ilgili yine görsel materyaller kullanılarak öğretimin gerçekleşmesi
kolaylaştırılabilir. Bununla birlikte sözcük türlerini bir arada görebilecekleri okuma metinleri
ile alıştırmalar yapılarak sözcük türlerinin birbirinden ayırt edilmesi kolaylaştırılabilir.
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GRADUATE STUDENTS 'VIEWS ON GRADUATE EDUCATION
AND REALITY SHOCK
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Güven
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, s_guven@comu.edu.tr
ABSTRACT
The shock of reality, which means intense confusion and frustration about unforeseen problems
related to work or the situation after the start of an occupation, is one of the subjects that have been
taken up by many researchers in the literature in recent years. In particular, there may be a
discrepancy between the level of teachers 'and graduate students' expectations and expectations for
postgraduate education and the level of meeting expectations. As a result, postgraduate students may
experience reality shock. From this point of view, the aim of this research is to reveal the reasons of
the class teachers' starting to master's degree and the reality training which they encounter with the
graduate education. The study group consisted of 45 postgraduate students who have received a
master's degree in 2018 at Çanakkale Onsekiz Mart University. In this study, where qualitative
research method was used, data were collected by semi-structured interview and analyzed with
descriptive analysis technique. The findings of the research are presented together with frequency
distributions based on data.
KeyWords: Reality shock, graduate students, descriptive analysis

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
GERÇEKLİK ŞOKUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ÖZET
Bir mesleğe başlamanın ardından iş ya da içinde bulunulan durum ile ilgili öngörülemeyen sorunlara
ilişkin yaşanılan yoğun şaşkınlık ve hayal kırıklığı anlamına gelmekte olan gerçeklik şoku, son yıllarda
alan yazında yer alan ve bir çok araştırmacı tarafından ele alınan konuların başında gelmektedir.
Özellilkle öğretmenler ve yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitime olan ilgi ve beklentileri sürece
dahil olduklarındaki beklentilerin karşılanma düzeyi arasında bir farklılık meydana gelebilmekte ve
bunun bir sonucu olarak lisans üstü eğitim öğrencileri gerçeklik şoku yaşayabilmektedir. Buradan
hareketle bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yüksek lisansa başlama nedenlerini ve yüksek
lisans eğitimleri ile birlikte hangi gerçeklik şokuyla karşılaştıklarını ortaya koymaktır. Araştırmanın
çalışma grubunu 2018 yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan 45 yüksek
lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler
yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme ile toplanmış, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir.
Araştırmada bulgular verilere dayalı olarak frekans dağılımları ile birlikte sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gerçeklik şoku, yüksek lisans, betimsel analiz

1. Giriş
Bir mesleğe başlamanın ardından iş ya da içinde bulunulan durum ile ilgili öngörülemeyen sorunlara
ilişkin yaşanılan yoğun şaşkınlık ve hayal kırıklığı anlamına gelmekte olan gerçeklik şoku, son yıllarda
alan yazında yer alan ve bir çok araştırmacı tarafından ele alınan konuların başında gelmektedir.
Özellilkle öğretmenler ve yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitime olan ilgi ve beklentileri sürece
dahil olduklarındaki beklentilerin karşılanma düzeyi arasında bir farklılık meydana gelebilmekte ve
bunun bir sonucu olarak lisans üstü eğitim öğrencileri gerçeklik şoku yaşayabilmektedir. Ne yazık ki
yüksek lisansa başlayan öğretmenler için ders saatleri, sınıfın fiziksel yeterliliği, dersin işlenişi, sınıfın
mevcudu, öğretim üyelerinin niteliği, derslerin niteliği öğretmenleri eğitim sürecine katamamaktadır.
Gerçekte olmasını istediği durumdan çok daha farklı durumla karşı karşı gelmektedir. İngiliz ve Alman
literatüründe bu dönüşüm sıklıkla “gerçeklik şoku”, “dönüşüm şoku”, “çalışma şoku” olarak
adlandırılmaktadır. Mezun olan bir öğretmen adayı, yüksek lisansa başladığı zaman beklediği
durumun aksi durum ortaya çıktığında gerçeklik şoku yaşamakta kendini çaresiz hissetmektedir.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, teknolojik buluşlar ve yenilikler yaşama dair birçok ögenin
yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan yüksek lisansta yetiştirilen öğretmenlerin
istenilen ve çağımıza uygun özelliklerde olabilmeleri adına çeşitli standart ya da yeterliklerin
belirlenmesi gerekmekte ve buna bağlı olarak öğretmen eğitiminin daha iyi yapılandırılması söz
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konusu olmaktadır. Doğan’a (2005) göre öğretmenlik mesleğinin kalitesinin yükseltilmesinde,
öğretmen yetiştiren öğretim elemanlarının kalitesi de önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretim elemanı
yetiştirilmesine önem verilmelidir. Öğretmen adaylarına rehberlik eden, onları yetiştiren ve eğitim
reformlarını hayata geçirebilecek olan bireyler elbette öğretmen eğitimcileri olan akademisyenlerdir.
Kaliteli bir öğretmen eğitimi oluşturmada öğretmen eğitimcilerinin yetenek ve uzmanlıkları büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle raporlarda da öğretmen eğitimcileri kilit nokta olarak ifade edilmekte
ve onların meslekî gelişimleri de önemsenmektedir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yüksek lisansa başlama nedenlerini ve yüksek lisans
eğitimleri ile birlikte hangi gerçeklik şokuyla karşılaştıklarını ortaya koymaktır.
2. Yöntem
Bu araştırma, yüksek lisans yapan sınıf öğretmenlerinin gerçeklik şoku yaşamalarına ilişkin görüşleri
üzerine odaklanmaktadır. Araştırmacılar; kişisel fikirleri, davranışları, duygu ve düşünceleri anlamada
nitel araştırma yöntemlerinin etkili olduğunu vurgulamaktadır (Bell, 1993, Johnson, 1995). Bu
araştırma, yüksek lisans yapan sınıf öğretmenlerinin gerçeklik şoku yaşamalarına ilişkin görüşlerine
kendi ifadeleriyle tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu araştırmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2018 yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde
yapan 45 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır.

yüksek lisans

2.2. Verilerin Toplanması
Araştırmanın nitel verileri, alt amacı doğrultusunda yüksek lisans yapan öğrenciler ile yapılan yarıyapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Görüşme de öğrencilerle yüz yüze görüşülerek araştırmanın
amacı anlatılmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul edenler araştırmaya katılmıştır,.
Görüşmeler eğitim fakültesinde yüksek lisans derslerinin olduğu gün dersliklerde gerçekleştirilmiştir.
Görüşme yerinin sessiz olmasına özen gösterilmiştir. Yüksek lisans öğrencilerinden öncelikle kişisel
bilgilerini doldurmaları istenmiştir. Yüksek lisans yapan öğrenciler ile yapılan görüşmeler en az 20, en
fazla 40 dakika sürmüştür. Görüşme sırasında araştırmacı sorduğu soruları sırası ile sormaya özen
göstermiştir. Görüşmelerde sorulan sorular; Yüksek lisans yapmanızın nedeni nedir?, Gerçekten
olmak istediğiniz bölümde misiniz?, Yüksek lisansta aldığınız dersleri yeterli buluyor musunuz?,
Öğretim üyelerinin niteliğini yeterli buluyor musunuz? Sizce nasıl olmalıdır?, Sizce gerçeklik şoku
nedir? olarak sıralanmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Bu araştırmadan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak bulgulaştırılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli
veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür.
3. Bulgular
Bu bölümde yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerin; yüksek lisans yapma amaçları, istedikleri
bölümde olup olmadıkları, derslerin nitelikleri hakkındaki görüşleri, gerçeklik şokuna ilişkin
düşünceleri hakkında verdikleri cevaplar oluşturmaktadır.
3.1. Yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans yapma amaçları
Tablo 1: Yüksek lisans yapma nedenlerine ilişkin görüşler
Cevaplar
Üniversitemi Seviyorum
Asker Tecili
Kişisel Gelişim
Profesyonel Meslek Hayatı
Akademik Kariyer
Çalışma Şartlarımın Müsait Olması
Maaş Artışı
Çanakkale’yi Seviyorum
KPSS Sınavında Başarısız Olmak
Şans Eseri Buradayım

f
1
1
9
12
14
1
2
1
4
2
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Tablo 1’de yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans yapma amaçları yer almaktadır. Yüksek lisans
öğrencilerinin farklı amaçlarla yüksek lisans eğitim aldıkları görülmektedir. Frekans dağılımında;
akademik kariyer ve profesyonel meslek hayatı, yüksek lisans yapmaktaki en belirgin amaç olarak
görülmüştür. ‘’Mesleğimde akademik bilgime bilgi katmak, akademik kariyer yapmak için yüksek eğitim
alıyorum.’’ diyen bir erkek öğretmen adayı vardır. Bu amaçları kişisel gelişim izlemiştir. Yüksek eğitim
almakta olan öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin KPSS’de başarısız olmalarından dolayı, ikinci bir
tercih olarak yüksek lisans yaptıkları da görülmüştür. Bir kız öğrenci bu soruya: ‘’KPSS adlı memurluk
sınavında başarısız oldum, ikinci bir seçenek olarak gördüğüm yüksek lisansa bu yüzden başladım.’’
diye cevap vermiştir. Eleştirel bir bakış açısı geliştiren bir erkek öğrenci: ‘’Hayır. Kendimi daha kalıp ve
kuralları belli bir bölümde görmek isterdim.’’ diye cevap vermiştir.
Bir kız öğrencinin: ‘’Çanakkale’yi çok seviyorum. Üniversiteyi burada okudum ve atanamadığım zaman
aynı şehirde yüksek lisans yapmak istedim.’’ diye yanıt verdiği görülmüştür. Maaş artışı da yüksek
lisans yapmaktaki bir amaç olarak belirlenmiştir. Bir erkek öğrencinin bu konudaki görüşü: ‘’ Atanmış
bir öğretmenim, maaş artışı sebebiyle yüksek lisans yapmaktayım.’’ olmuştur.
3.2. Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yüksek Lisansta Olmak İstedikleri Bölüme İlişkin Görüşleri
Tablo 2: Yüksek lisans yapmakta olan öğretmen ve öğretmen adaylarının olmak istedikleri bölümlere
ilişkin görüşleri
Cevaplar
Evet, Olmak İstediğim Bölümdeyim
Hayır, Olmak İstediğim Bölümde Değilim

f
21
26

Bu bölümde yüksek lisans yapmakta olan yüksek lisans öğrencilerinin istedikleri bölümde yüksek
lisans eğitimi alıp almadıklarına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yüksek
lisans öğrencilerinin çoğunun istedikleri bölümde olmadıkları, başka bölümlerden eğitim almak
istedikleri görülmüştür.
Bir kız öğrenci bu soruya ‘’ Hayır. Sınıf öğretmenliği benim için ikinci plandaydı. Ama yine de severdim.’’
cevabını vermiştir. Araştırmaya katılan grubun yarısından azı ise istedikleri bölümde eğitim aldıklarını
belirtmiştir. Araştırmaya katılan bir kız öğrenci olmak istediği bölüme ilişkin görüşünü: ’’Hayır.
Yüksek lisansımı daha çok ölçme değerlendirme üzerine yapmak istemiştim fakat ne yazık ki Türkiye’de
çok az üniversitede var.’’ diyerek hayal ettiği bölümde olmadığını belirtmiştir. Olumlu cevaplardan bir
tanesi:‘’ Hayır, olmak istediğim bölümde değilim. Olmak istediğim bölümden, bölümde yapılan dersler
soğuttu. Yani artık olmak istediğim bölüm olarak cevap verebilirim.’’ dir. Kız öğrencinin verdiği bu
cevabı olumlu olarak kabul edebiliriz. Ayrıca ‘’ Evet, sevdiğim bir bölümdeyim ancak ilgi alanım geniş
olduğu için farklı bir alanda da faaliyet gösterebilirim.’’ diye cevap veren bir kız öğrenci bulunmaktadır.
3.3. Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yüksek Lisans Derslerinin Nitelik Yeterliliği Hakkındaki
Görüşleri
Tablo 3: Ders niteliklerine ilişkin görüşler
Cevaplar
Yeterli
Yeterli Bulmuyorum

f
15
32

Tablo 3’e göre, yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans eğitiminde aldıkları derslerin niteliğini
yeterli görmedikleri görülmektedir. Erkek bir öğrenci: ‘’Alanımıza yönelik katkısının çok az olduğunu
düşünüyorum, nitelikli bulmuyorum.’’ cevabını verirken başka bir erkek öğrenci de: ’’Hayır. Yüksek
lisans dendiğinde önceden daha öğrencilerin çalışmasına yönelik dersler olur diye düşünüyordum ama
öyle değilmiş.’’ Şeklinde görüş belirtmiştir. Bir erkek öğrencinin bu konudaki görüşünü ‘’Yeterli
bulmuyorum. Hocaların deneyimlerinden daha fazla yararlanabilmeyi umuyordum.’’ diye belirterek
aslında bir gerçeklik şoku yaşamış olduğunu görüyoruz. Derslerin niteliğini yeterli bulanlar da vardır:’’
Derslerin niteliğini yeterli buluyorum çünkü çok ağır ve öğrencinin çalışması gereken dersler olsaydı çok
zorlanabilirdim, böyleyken bile zor yetiştiğim derslere o zaman hiç yetişemezdim.’’ diyerek görüş
belirten bir kız öğrenci vardır. Diğer bir kız öğrenci bu soruya:’’ Yeterli buluyorum. Öğretmen ve
öğretmen adaylarının kendilerini geliştirmesi açısından iyi bir eğitim verildiğini düşünüyorum.’’ diyerek
derslerin niteliğinin yeterli düzeyde olduğunu söylemiştir. Dikkat çeken cevaplardan bir tanesi:’’
Aldığım lisan eğitimine göre değerlendirecek olursam şuan burada biraz daha farklı olmasını
bekliyordum fakat yine de tez ve makalelerle daha fazla iç içeyiz. Bu yüzden yeterli buluyorum.’’
cevabını veren bir erkek öğrenci olmuştur.
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3.4. Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gerçeklik Şoku Hakkındaki Görüşleri
Tablo 4: Gerçeklik şoku kavramı hakkındaki görüşler
Cevaplar
Hayal edilenden farklı bir durumla karşılaşmak
Eksik öğrenmeler sonucu beyin öğrenmeyi tamamladıktan sonra olayın aslı ile
karşılaşmak
Beklenmedik durum
Doğru bildiğimiz yanlışlar
İnkar edilemeyen; Gerçeklik
Gerçekle yüz yüze kaldığımızda yaşanan durum

f
2
11
15
5
1
13

Yüksek lisans öğrencilerinin ‘gerçeklik şoku’ hakkındaki görüşleri tablo 4’de gösterilmiştir. Bu kavramı
yüksek lisans öğrencilerinin çoğu kısaca ‘’beklenmedik durum’’ olarak tanımlamışlardır. Bir erkek
öğrenci:’’ İnsanlar bir durumla karşılaşmayı beklerken, beklemedikleri bir durum içinde kalmalarıdır.
Böyle durumlara alışkın olmayan insanoğlu gerçeklik şoku yaşar.’’ diye görüş belirtmiştir. Beklenmedik
durumu; gerçekle yüz yüze geldiğimizde yaşanan durum ve hayal edilenden farklı bir durum
izlemiştir.‘Gerçekle yüz yüze kaldığımızda yaşanan durum’ başlığı altında toplanan görüşlerin 13 tane
olduğu görülmektedir. 2 kız öğrenci bu soruya: ‘’İnsanların gerçekle karşılaşması.’’ , ‘’Gerçek olan
durumla yüz yüze geldiğimizde yaşanan şok.’’ olarak görüşlerini belirtmişlerdir. ‘’Bireyin kendi eksik
öğrenmeleri sonucunda beyninde bu eksik öğrenmelerini tamamlayarak oluşturduğu gerçekliğin daha
sonra aslı ile karşılaşınca gerçeğin kendi beyninde oluşturduğu gibi olmadığı ile karşılaşmasıdır’’
şeklinde görüş bildiren iki erkek öğrenci vardır. Bir kız öğrenci bu soruya: ‘’Gerçek olması gerektiği
halde olmayan ve gerçekle yüz yüze kalındığında yaşanan durumdur.’’ olarak cevap vermiştir. ‘’Doğru
bildiğimiz yanlışlar. Her insan bu şoku yaşar ama yaşadıklarının gerçeklik şoku olduğunun farkında
değillerdir.’’ diyerek gerçeklik şoku hakkındaki görüşünü belirten bir kız öğrenci vardır. Bu öğrencinin
görüşüne göre her insan gerçeklik şoku yaşamakta ama bunun farkında olmamaktadır.
3.5. Yüksek Lisans Öğrencilerinin Derslerin İşlenişi Hakkındaki Görüşler
Tablo 5: Derslerin İşlenişi hakkındaki görüşler
Cevaplar
Teoriye değil, uygulamaya yönelik olmalı
Ödev-ders anlayışı daha fazla olmalı
Öğretim üyeleri tecrübelerini paylaşmalı
Ders anlatımı öğrencilere bırakılmamalı
Öğrenciler daha aktif, öğreticiler pasif olmalı
Derslerin işleniş tarzından memnunum

f
17
5
1
12
5
7

Yüksek lisans öğrencilerinin derslerin işlenişi hakkındaki görüşler tablo 5’de verilmiştir. Tablo 5’e
göre, düz anlatım, sunum ve tartışma yoluyla işlenen dersler yüksek eğitim almakta olan yüksek
lisans öğrencileri tarafından yeterli bulunmamış, değişik ders işleme yöntemleri önerilmiştir. Bir erkek
öğrenci bu konu hakkında:’’ Dersler teoriye yönelik geçiyor, uygulama ağırlıklı olmalı.’’ diye görüşünü
belirtmiştir. Bu öğrencinin cevabına bakarak her dersin kendi amacına uygun işlenmesi gerektiği
düşüncesine sahip olabiliriz. Bir kız öğrenci, derslerin işlenişi hakkında, olan durumu:’’ Sunum veya
düz anlatımla dersleri bitiriyoruz.’’ diye cevap verirken; olmasını istediği durumu:’’ Amaca yönelik ve
işlevsel ders işlenmeli.’’ diye cevaplamıştır. Bir kız öğrenci bu soruya: ’’Ödev-anlayışını destekliyorum.’’
diye yanıt vermiştir. Bu cevaba benzer olarak cevap veren 5 öğrenci vardır. Erkek bir öğrencinin:
’’Daha fazla ödev verilmeli’’ ve bir kız öğrencinin:’’ Ödev anlayışı az, arttırılmalı.’’ cevapları bu görüşü
desteklemiştir. Bu görüşlere bakarak derslerin yeterli olmadığını düşünebiliriz.
4. Sonuç
Gerçeklik şoku kavramı üzerine birçok tanım yapılmış ve çeşitli araştırmalarda kullanılmıştır. Yüksek
eğitim almakta olan öğretmen ve öğretmen adaylarının yüksek eğitim hayatlarında yaşadıkları
gerçeklik şokunu farklı açılardan araştırmayı amaçlayan çalışmamızın bu bölümünde frekans
dağılımlarınca belirlenmiş sonuçlara yer verilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde yüksek lisans yapma
amaçları belirlenmek istenmiştir. Yüksek Lisans; Bir lisans eğitimine dayalı eğitim-öğretim ve
araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı ve ilgili konularda bilimsel yöntemleri kullanabilme kabiliyeti
geliştirilerek, uzmanlık alanı oluşturabilecek şekilde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmeyi
amaçlayan bir yüksek eğitim programı olarak tanımlanmaktadır (Karaman; 2010). Birçok farklı amaç
belirlense de araştırma verilerine göre ilk sırada ‘Akademik Kariyer’ yer almıştır. Araştırma grubundan
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14 kişi akademik kariyer yapmak için yüksek lisans eğitimi almak istediği görülürken ikinci amaç
olarak ‘Profesyonel Meslek Hayatı’ istedikleri için yüksek eğitim aldıkları görülmüştür. Ören, Yılmaz ve
Güçlü (2012)’in benzer çalışmasında öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim görmek isteme nedenleri
incelendiğinde kariyer yapmak, alanda gelişmek, alanda uzmanlık yapma beklentisi olduğu
görülmüştür. Savaş ve Topak (2005)’ın bir çalışmasında öğrencilik haklarının avantajlarından
yararlanmak, akademik kariyer elde etmek ve işe alınmada avantaj elde etmek gibi faktörlerin
öğrencileri yüksek eğitime şevkettiği görülmüştür. Yüksek eğitim almakta olan öğretmen ve öğretmen
adaylarına istedikleri bölümden mi eğitim aldıkları sorulduğunda olumsuz cevaplar daha çok
görülmüştür. Olmak istediğimiz bölümde değiliz diyen 26 kişi olurken olmak istediğimiz bölümdeyiz
diyen 21 yüksek lisans öğrencisi vardır. Araştırma grubunun yarısından fazlasının okudukları
bölümden memnun olmadıklarını belirtmiştir. Bunun sebebine ilk soruya verdikleri yanıtlardan
ulaşabiliyoruz. Lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilere lisansüstü eğitim sürecinde verilen eğitimin
beklentilerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin görüşleri incelendiğinde beklentilerini karşılamadığı
ifade etmekle birlikte yine belli bir oranda öğrencinin dersleri nitelikli bulduğu belirlenmiştir. Çalışma
yapılan grubun 15’i dersleri nitelik açısından yeterli görürken 32 kişi yeterli bulmamaktadır. Derslerin
daha çok uygulamaya yönelik olması gerektiğini, akademik açıdan daha donanımlı olarak ders işlemek
istediklerini belirtmişlerdir. Demirbolat’ın (2005) bir çalışmasında lisansüstü programların
uygulamaya dönük olması ve lisansüstü eğitimden önce bir yıl zorunlu dil eğitiminin verilmesini
önermiştir. Yüksek eğitim almakta olan öğretmen ve öğretmen adaylarına sorulan bir diğer soru
öğretim üyelerinin niteliğine ilişkin görüşleri olmuştur. Bu sorunun sonucunda olumsuz yanıt
görülmemiştir. Öğretim üyelerinin kendi alanlarında gayet nitelikli olduklarını fakat bunu derse
yansıtmadıklarını, kendi deneyimlerini paylaşmadıklarını, düz anlatım ve sunumla ders işlediklerini
belirtmişlerdir. Lisansüstü eğitim almakta olan öğretmen ve öğretmen adaylarına şimdiye kadar
yöneltilen sorular gerçeklik şoku yaşayıp yaşamadıklarını anlamaya yönelikti. Araştırmanın bir
sonraki sorusu olan ‘Gerçeklik şoku sizce nedir?’ sorusuna verilen yanıtlar bulgular kısmında
gösterilmiştir. Araştırma grubu bu soruya en çok ‘Beklenmedik durum’ olarak tanımlamakla birlikte,
‘gerçekle yüz yüze kalındığında yaşanan durum’ olarak ikinci bir tanım yapmışlardır. Bu çalışma
öğrenci görüşlerine dayanmaktadır. Yüksek eğitime başladıklarında öğretmen ve öğretmen adaylarının
farklı konularda gerçeklik şoku yaşadıkları görülmüştür. Bunun sonucunda yüksek lisansta
öğrenciler tarafından eksik, yetersiz bulunan konularla ilgili iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu konu
hakkında daha fazla çalışma yapılıp dikkat çekilmeli, yapılacak yeni çalışmalarda öğretim üyelerinin
görüşlerine de başvurulmalıdır.
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VIEWS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT PROBLEMS IN
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ABSTRACT
İt is inevitable that a teacher who has just started his profession will have some difficulties in practice
no matter how good his theoretical knowledge is. The teaching profession is a profession that requires
to cope with many problems at the same time and becomes mature as it gains experience. In this
research, the phenomenological design which is one of the qualitative research method designs is
used. In the study, 18 prospective teachers working in primary and secondary schools in the 20172018 academic year formed the study group of the study. Qualitative method was used in the
research. The data of the study was collected by using the interview form. The data obtained in this
study were determined by using descriptive analysis technique. According to the data obtained in the
study, the findings tabulated and presented together with the relevant frequency distributions.
KeyWords: Candidate teacher, candidate teacher training process, descriptive analysis

ADAY ÖĞRETMENLERİN, ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ÖZET
Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin, meslek hakkındaki teorik bilgisi ne kadar iyi olursa olsun
uygulamada bazı zorluklar ile karşılaşması kaçınılmazdır. Öğretmenlik mesleği birçok sorunla aynı
anda baş edebilmeyi gerektiren ve tecrübe kazandıkça olgunlaşan bir meslektir. Aday öğretmenlerin,
aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini konu alan bu araştırmada
nitel araştırma yöntem desenlerinden biri olan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmada 20172018 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 18 aday öğretmen araştırmanın
çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri
görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği
kullanılarak bulgulaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre bulgular, tablolaştırılarak ilgili
frekans dağılımları ile birlikte sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aday öğretmen, aday öğretmen yetiştirme süreci, betimsel analiz

1. Giriş
1.1. Problem
Bir ülkedeki eğitimin kalitesi, o ülkenin öğretmen yetiştirme sürecindeki başarısıyla yakından
ilgilidir. Bu bakımdan aday öğretmenlerin seçimi, yetiştirilmesi, atanması ve hizmet içi eğitim alması
önemlidir. Öğretmen olacak kişilerin mesleğe uygun kişiler arasından seçilmesi ve yetiştirme
sürecinde nitelikli bir hizmet içi eğitim almaları gerekmektedir. Daha da önemlisi ataması yeni
yapılan öğretmenlerin mesleğe uyumunu sağlayacak nitelikli bir adaylık eğitimi almalarıdır. Ekinci
(2010), öğretmenlik mesleğine yeni başlayan bir öğretmenin hizmet öncesinde aldığı nitelikli eğitimin
ağırlıklı olarak teorik düzeyde gerçekleştiğini, öğretmenlik mesleğinin teorik bilginin yanında
uygulamaya dayalı deneyim ve yaşantı ile bir bütünlük gösteren, sanatsal, sosyal ve liderlik boyutları
ağırlıkta olan bir meslek olması nedeniyle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin adaylık sürecinin
uygulamaya dayalı, etkin ve işlevsel bir planlama ile yeterli deneyim ve beceri kazandıracak nitelikte
olması gerektiğini belirtmiştir.
Öğretmenlik deneyim kazanarak olgunlaşan bir meslektir. Bu yüzden öğretmenlik görevine yeni
atanan bir öğretmenin sorunlar yaşaması doğal karşılanmaktadır. Bu sorunları çözmek ve aday
öğretmenlerin mesleğe uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için birçok ülkede aday öğretmen eğitim
programları hazırlanmaktadır. Türkiye’de de mentorluk benzeri bir uygulama olan danışman
öğretmenlik uygulaması bulunmaktadır. Öğretmen eğitiminde mentorluk, deneyimli bir öğretmen
(mentor) ile deneyimsiz bir öğretmenin mesleki gelişimi, öğretmenlik kültürüne uyum sağlaması ve
okula uyumu kolaylaştırması gereken uzun vadeli bir ilişki süreci olarak tanımlanmaktadır (Hobson,
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Ashby, Malderez, & Tomlinson, 2009). Mesleğe yeni atanan bir öğretmenin yetiştirilmesinde ve
mesleğe uyum sağlamasında mentorluğun önemli bir yeri vardır (Seferoğlu, 2003; Yirci ve Kocabaş,
2010).
Ülkemizde aday öğretmenlerin yetiştirilmesi “Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge”
kapsamında yürütülmektedir (MEB, 2016b). Bu program ile aday öğretmenlerin atanmaları
sonrasında yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin milli eğitim
sistemine, görev yaptıkları bölgeye, okula, sınıfa, öğrencilere yönelik uyum sorunlarının
çözülebileceği düşünülmektedir. Günde altı saat olmak üzere, program süresince toplam 474 saat
süren uygulamalarla aday öğretmenlerin hazırbulunuşluk seviyelerinin arttırılması amaçlamaktadır.
Program kapsamında her aday öğretmene danışmanlık eden deneyimli bir öğretmen bulunmaktadır.
Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin rehberliğinde okul içindeki ve dışındaki çalışmalara
katılmakta, sınıf içi gözlemler yapmaktadırlar. Ayrıca aday öğretmenlerin kendilerine önerilen filmleri
izlemeleri ve kitapları okumaları istenmektedir. Bu süreci tamamlayıp sözlü ve yazılı sınavda başarılı
olan aday öğretmenlerin asil öğretmen olarak göreve başlamaları öngörülmüştür (MEB, 2016c). Bu
programda 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren değişiklik yapılarak öğretmenin atandığı yerde
uygulanmasına karar verilmiştir. Eylül 2016’dan itibaren atanan öğretmenler bulundukları yerde
programa katılmaktadırlar (MEB, 2016d).
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarihli yazısı ile danışman
öğretmenlerin seçimine yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Bu yazıya göre, danışman öğretmenlerin,
aday öğretmenlerin görevlendirildikleri kurumun müdürü tarafından seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Seçilecek öğretmenlerin, en az on yıl hizmet süresi olması, ulusal ya da uluslararası projelerde çeşitli
görevler alması, sosyal ve kültürel etkinlikleri katılması, iletişim becerisi ile temsil yeteneğinin güçlü
olması, mesleğinde ön plana çıkması ve aday öğretmenlerle aynı alanda olması öngörülmüştür (MEB,
2016b).
Adaylık eğitimi süreci; göreve yeni atanan öğretmenler açısından öğretmenlik kariyerinin en kritik ve
zorluklarla baş etme dönemlerinden biri olarak görülür. Ülkemizde aday öğretmen eğitimi sürecinde
bazı sorunların yaşandığı görülmektedir. Öğretmen ihtiyacının fazla olmasından dolayı aday
öğretmenler adaylık eğitimi almadan atanmış, tek başlarına derse girerek öğrencileri değerlendirip
not vermek zorunda kalmışlardır. Danışman öğretmenlerden bekledikleri desteği yeterince
alamadıkları da göz önünde bulundurulursa öğretmen adaylarının meslek doyumunda düşüş
yaşanması ve meslekten ayrılma benzeri durumların oluşması da mümkündür. Aday öğretmenler
üniversitede son derece iyi bir teorik eğitim almış olsalar bile uygulamada birçok sorunla mücadele
etmektedirler. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda mesleğinin ilk yıllarındaki öğretmenlerin; sınıf
disiplinini sağlama, öğrencileri tanıma, öğrencileri motive etme, velilerle ve meslektaşlarıyla iletişim
kurma, okul kültürüne uyum ve çevreyle etkili iletişim kurma, okulun örgütlenmesi ve sosyal
yapısına uyum sağlama, yöneticilerle iletişim kurma, ders ve kılavuz kitaplarını etkili kullanma,
kalabalık sınıflar, öğrenci çalışmalarını değerlendirme, materyal ve kaynakların yetersizliği, farklı
kültürden gelen öğrencilerle ilgilenme, resmi yazışmalar, idari görevler ve özlük haklarının kullanımı
gibi sorunlarla mücadele ettiği belirlenmiştir (Basar ve Doğan, 2015, Gökçe, 2013, Sağlamer, 1975:
102, Yılmaz ve Tepebaş, 2011: 158). Aday öğretmenlerin yaşayabilecekleri bu sorunların en aza
indirilmesi için aday öğretmen yetiştirme sürecinde danışman öğretmenlere büyük görevler
düşmektedir. Yeni atanan öğretmenlerin planlı bir oryantasyon eğitimiyle doğrudan öğrenciyle baş
başa kalmaması, danışman öğretmenleri gözlemleyerek yaşayabileceği sorunların farkına varması,
öğretmenlik mesleğinin inceliklerini tecrübeli bir meslektaşından öğrenmesi gerekmektedir.
1.2. Amaç ve Alt Amaçlar
Çalışmanın temel amacı, ortaokullarda görevli aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecine
bakış açısını ve bu süreçte yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve elde edilen
bulgulara dayanılarak öneriler geliştirmektir.
Temel amaca bağlı olarak yanıt aranacak alt sorular şunlardır:
1.

Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin tutumları nasıldır?

2.

Aday öğretmenler aday öğretmen yetiştirme sürecinde okul yöneticilerinin tutumunu ve
danışman öğretmenlerin görevlerini yerine getirme düzeyini nasıl değerlendirmektedir?

3.

Aday öğretmenler aday öğretmen yetiştirme sürecini mesleki gelişimlerine katkısı yönünden
nasıl değerlendirmektedir?

4.

Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin
görüşleri nelerdir?
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2. YÖNTEM
Nitel yöntem desenlerinden biri olan fenomenolojik desen ile tasarlanan bu araştırmada aday
öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri belirlenmek
amaçlanmıştır. Nitel araştırma, algı ve olayların doğal ortamda gerçekçilik ve bütünlüğü bozmadan
(Balcı, 2011) gözlem, görüşme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, katılımcıların detaylı
görüşmelerinin aktarıldığı, sözel verilerden oluşturulan, algıların ve olayların doğal ortamda ve
bütüncül-karmaşık bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırmalara
denir(Patlon, 1990; Cresswell, 1994; akt. Memduhoğlu,2012). Fenomenolojik araştırmalar, bireylerin
kendi bakış açısından algı ve deneyimlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan bir araştırma deseni olarak
kullanılmaktadır (Saban ve Ersoy, 2016). Bu tür araştırmalarda insan olgusu üzerine odaklanıldığı ve
insanların deneyimleri ile birlikte ifade edildikleri için tümevarımsal özellikler ön plana çıkmaktadır.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında görev yapan
18 aday öğretmen oluşturmaktadır. Gönüllülük esasına dayanılarak samimi ve içten cevapların
verildiği araştırmada 18 öğretmen ile görüşülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet ve
görev yaptığı okul türüne göre dağılımı tablo 1 ve tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin cinsiyete göre dağılımı
Cevaplar
Kadın
Erkek
Toplam

f
8
10
18

%
44,44
55,56
100

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin %44,44’ünün kadın, %55,56’sının
erkek olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Öğretmenlerin görev yaptığı okul türü
Cevaplar
İlkokul
Ortaokul
Toplam

f
9
9
18

%
50,00
50,00
100

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin %50,00’ının ilkokul, %50,00’ının
ortaokullarda görev yaptığı görülmektedir.
2.2. Verilerin Toplanması
Bu araştırmanın verileri görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Hazırlanan görüşme formu, aday
öğretmenler ile yüz yüze görüşme yapılarak ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak
doldurulmuştur. Görüşme formunda öncelikli olarak kişisel bilgiler alınmış ve anlaşılmayan sorular
için ek açıklamalar yapılmıştır. Katılımcıların kendilerini rahat hissettikleri ve özgürce cevap
verebileceği ortamlarda görüşmeler yapılmıştır. Görüşme formu; Aday öğretmen yetiştirme süreci
hakkında ne düşünüyorsunuz? Aday öğretmen yetiştirme süreci amacına uygun bir şekilde çalışıyor
mu? Hayır ise neden? Adaylık süresince öğretmenlik mesleğinde yaşadığınız sorunlar (sınıf içi, okul içi
ve okul dışı uygulamalarda) nelerdir? Bu sorunlarınızda danışman öğretmenler size ne derecede
yardımcı oluyorlar? Aday öğretmen yetiştirme sürecinde okul yöneticileri size karşılaştığınız sorunlarla
ilgili(sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalarda) ne derecede yardımcı oluyorlar? Aday öğretmen
yetiştirme sürecinde katıldığınız hizmet içi eğitim faaliyetlerini ne derecede yararlı buldunuz? Aday
öğretmen yetiştirme süreci mesleğinizi daha iyi yapabilme konusunda size ne gibi faydalar sağladı?
Mesleğe yeni başladığınızda bilmediğiniz neleri bu süreç sayesinde öğrendiniz? Mevcut aday öğretmen
yetiştirme sürecinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir? Sizce süreç nasıl olsaydı daha iyi olurdu? Adaylık
sürecinin sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? sorularından
oluşmaktadır.
2.3. Verilerin Analizi
Bu araştırmadan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak bulgulaştırılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli
veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya da
gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara
sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya
özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Araştırmada
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katılımcıların görüşlerinin tam olarak desteklenebilmesi için katılımcıların görüşleri değiştirilmeden
bire bir yazılarak tırnak işareti içerisinde ve eklenti yapılmadan aynen aktarılmıştır. Katılımcıların
kimliklerini gizli tutmak amacıyla her katılımcıya “Ö” harfinin yanında bir sayı verilmiştir. Aşağıda
kullanılan kodlamadan ve bir katılımcı görüşünden örnek verilmiştir:
Ö5 : “… Aday öğretmen yetiştirme sürecinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlere bu sürecin
lisans eğitimi yaptığı süreçte verilmesi gerekir…”
3.Bulgular
Bu bölümde araştırmanın verilerine dayalı olarak ulaşılan bulgulara yer verilmektedir. İlk olarak aday
öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin verimliliği hakkında verdikleri cevapların frekans
dağılımları tablo 3’de sıralanarak verilmiştir.
Tablo 3. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin verimliliği hakkındaki görüşlerinin
frekans dağılımı
Cevaplar
Verimli olduğunu düşünüyorum.
Gereksiz olduğunu düşünüyorum.
Verimsiz olduğunu düşünüyorum.
Kısmen verimli olduğunu düşünüyorum.
Toplam

f
3
1
8
6
18

%
16,67
5,56
44,44
33,33
100

Tablo 3’de aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin verimliliği hakkındaki görüşlerinin
frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 3’deki veriler incelendiğinde aday öğretmenlerin “Aday öğretmen
yetiştirme sürecinin verimliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna %44,44’ünün “verimsiz
olduğunu düşünüyorum.” %33,33’ünün “kısmen verimli olduğunu düşünüyorum.” %16,67’sinin ise
“verimli olduğunu düşünüyorum.” cevaplarını verdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5.56’sı
“gereksiz olduğunu düşünüyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen
yetiştirme sürecinin verimliliğine ilişkin görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö5 : “… Aday öğretmen yetiştirme sürecinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlere bu sürecin
lisans eğitimi yaptığı süreçte verilmesi gerekir…”
Ö17 : “… Aday öğretmen yetiştirme süreci tam anlamıyla verimli değildir. Süreçte yapılmak istenen ile
gerçekte yapılanlar arasında ciddi bir farklılık mevcuttur…”
Ö2 : “… Aday öğretmen yetiştirme süreci yeteri kadar verimli işlememektedir. Özellikle uygulamada
yaşanan sıkıntılar süreci verimsizleştirmektedir…”
Ö18 : “… Aday öğretmen yetiştirme sürecini başarılı buluyorum. Bu süreçte acemi olduğum konularda
danışmanımdan çok yardım aldım ve bana olumlu katkıları oldu…”
Ö9 : “… Bence aday öğretmen yetiştirme süreci için başarılı diyebiliriz. Herkes benim sahip olduğum
kadar ilgili ve tecrübeli bir danışmana sahip olursa süreç daha da başarılı olur…”
Ö13 : “… Aday öğretmen yetiştirme sürecinden yeterli verimin alınamadığına inanıyorum. Sürecin
yeniden planlanarak uygulanması gerektiğini düşünüyorum…”
Ö10 : “… Aday öğretmen yetiştirme süreci verimsizdir. Sürecin planlamasında, danışman öğretmenlerin
ve yöneticilerin tutumunda sorunlar süreci verimsiz kılmaktadır…”
Araştırmada ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin amacına
uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine dair görüşlerini içermektedir. Aday öğretmenlerin aday
öğretmen yetiştirme sürecinin amacına uygunluğu hakkındaki görüşleri tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin amacına uygunluğu hakkındaki
görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Amacına uygun bir şekilde süreç işlemektedir.
Bu alanda uzman ve tecrübeli kişiler danışman olursa daha amacına uygun olur.
Süreçte iş yükünün fazla olması nedeniyle amacına uygun değildir.
Süreç boyunca aday öğretmenler tek başına derse girmezse amacına daha uygun olur.
Sürecin planlamasında bulunan sorunlar amaca uygunluğu engelliyor.
Toplam

f
12
2
2
1
1
18

%
66,67
11,11
11,11
5,56
5,56
100

Tablo 4’de aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin amacına uygunluğu hakkındaki
görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 4’deki veriler incelendiğinde aday öğretmenlerin
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“Aday öğretmen yetiştirme sürecinin amacına uygunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna
%66,67’sinin “amacına uygun bir şekilde süreç işlemektedir.”
cevabını verdiği görülmektedir.
Öğretmenlerden %11,11’inin “Bu alanda uzman ve tecrübeli kişiler danışman olursa daha amacına
uygun olur.” ve yine %11,11’inin “Bu alanda uzman ve tecrübeli kişiler danışman olursa daha
amacına uygun olur.” şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5,56’sı “Süreç
boyunca aday öğretmenler tek başına derse girmezse amacına daha uygun olur.” ve yine %5,56’sı
“Sürecin planlamasında bulunan sorunlar amaca uygunluğu engelliyor.” şeklinde görüş
bildirmektedir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin amacına uygunluğu
hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö3 : “… Süreç amacına uygun değildir. Planlaması doğru yapılmadığı için tamamen formalite şeklinde
devam eden bir süreçtir…”
Ö8 : “…Amacına tam olarak uygun olduğunu düşünmüyorum. Aday öğretmenler ilk yılında tek başına
derse girmek yerine bir danışmanla girmesi gerekir diye düşünüyorum...”
Ö14 : “… Amacına daha uygun olması için aday öğretmenlerin iş yükü azaltılmalıdır. Evrak işleri ile
fazla zaman kaybı olduğundan aday öğretmenler süreçte çok az şey öğrenebiliyor…”
Ö15 : “… Süreç amacına oldukça uygundur. Herkes süreci ciddiye alırsa başarılı olma ve amacına
ulaşma konusunda sorun yaşanmaz…”
Ö18 : “… Amacına uygundur. Aday öğretmenlerin uyum sorunlarını aşmasına ve ilk yıllarında
yaşayabileceği mesleki sorunlarla baş etmesinde yardımcı olmaktadır…”
Ö11 : “… Danışman öğretmenler ve yöneticiler adaylık sürecini ve aday öğretmenleri daha fazla ciddiye
alırlarsa süreç amacına daha uygun olabilir…”
Ö6 : “… Sürecin amacına uygun olduğunu düşünüyorum. Uygulamada ufak tefek sorunlar yaşansa da
bence amacına hizmet etmektedir…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinde
yaşadıkları sorunlar hakkında görüşlerini içermektedir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde
yaşadıkları sorunlar hakkında görüşleri tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşadığı sorunlar hakkındaki
görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Evrak işlerini yapmada ve ders planlamasında sorunlar yaşadım.
Göreve başladığım okulun sosyokültürel çevresine adaptasyon sorunu yaşadım.
Sınıf kontrolünü sağlamada zorluklar yaşadım.
Velilerle ve öğrencilerle iletişim problemi yaşadım.
Teorik bilgilerimi pratiğe dönüştürmede problemler yaşadım.
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler konusunda sorun yaşadım.
Toplam

f
4
3
6
2
5
1
21

%
19,05
14,29
28,57
9,52
23,81
4,76
100

Tablo 5’de aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşadığı sorunlar hakkındaki
görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 5’deki veriler incelendiğinde aday öğretmenlerin
“Adaylık sürecinde öğretmenlik mesleğinde yaşadığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna %28,57’sinin
“Sınıf kontrolünü sağlamada zorluklar yaşadım.”, %23,81’inin “Teorik bilgilerimi pratiğe
dönüştürmede problemler yaşadım.”, %19,05’inin ise “Evrak işlerini yapmada ve ders planlamasında
sorunlar yaşadım.” şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir. Yine öğretmenlerden %14,29’unun “Göreve
başladığım okulun sosyokültürel çevresine adaptasyon sorunu yaşadım.”, %9,52’sinin “Velilerle ve
öğrencilerle iletişim problemi yaşadım.” ve sadece %4,76’sının “Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler
konusunda sorun yaşadım.” cevaplarını verdiği görülmektedir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen
yetiştirme sürecinde öğretmenlik mesleğinde yaşadığı sorunlar hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait
örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö12 : “… Öğrencilerimin davranış problemlerine doğru şekilde müdahale etmede sorunlar yaşadım. Bu
durum ders anlatmadaki başarımı azalttı…”
Ö17 : “…Görev yaptığım okulda sınıflardaki öğrenci sayısı çok fazlaydı. Sınıf kontrolünü sağlamada
zorluklar yaşadığımı söyleyebilirim...”
Ö1 : “… Lisans eğitimim sırasında öğrendiğim ders anlatım teknik ve yöntemlerini yeterince başarılı
uygulayamadığımı düşünüyorum. Bu durumun oluşmasında okulun fiziki yetersizleri de bir etkendi…”
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Ö5 : “… Üniversitede öğrendiğim ile gerçek hayatta olanın tamamen farklı olduğunu hissettim ilk
senemde. Üniversitede bize öğretilen teknik ve yöntemleri her okulda uygulamak mümkün değil. Tabiki
bunda bizim gibi tecrübesiz öğretmen olmanın da etkisi var…”
Ö10 : “… Yaşadığım zorluklardan en önemlisi derslere ön hazırlık aşamasında yaşadığım sorunlar ve
adaylık sürecinin bize dayattığı çok fazla evrak yüküydü. Bir de hayatı boyunca batıda yaşamış birisi
olarak doğudaki kültüre adapte olmada sorunlar yaşadım ilk başlarda…”
Ö14 : “… Evrak işlerini yapmaktan çoğu zaman girdiğim derslere hazırlıksız girmek zorunda kaldım.
Danışman öğretmenim kendi evrak işlerini bile bana yaptırıyordu.Ayrıca görev yaptığım köy okulunda
öğrencilerin anadili olan Kürtçe’yi daha iyi konuşması ve Türkçe’de zayıf olmaları ders anlatımımı
zorlaştırdı. …”
Ö2 : “… Bir öğrencimin velisiyle ciddi bir tartışma yaşadım. Öğrencime bağırdığım için veli benimle
tartışmıştı. İlk senemde bunun gibi sorunları çok sık yaşadım diyebilirim.…”
Ö7 : “… Okulumda özel eğitime muhtaç bir öğrenci vardı. Bu öğrenciyle doğru şekilde iletişim kurmada
ve ona daha faydalı olma konusunda başarılı olamadım diyebilirim. Lisans eğitimimizde bu konuda
yeterince teorik bilgi almadığımızı düşünüyorum…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinde
yaşadıkları sorunlara danışman öğretmenlerin ne derecede yardımcı olduğu hakkında görüşlerini
içermektedir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yaşadıkları sorunlara danışman öğretmenlerden
aldıkları yardımlar hakkındaki görüşleri tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşadığı sorunlara danışman
öğretmenlerin ne derecede yardımcı olduğu hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Evrak işlerini düzgün yapmam gerektiğini söyledi.
Hiçbir şekilde yardımcı olmadı.
Sahip olduğu sınıf kontrolü tecrübelerini benimle paylaştı.
İhtiyaç duyduğum her konuda yardımcı oldu.
Velilerle ve öğrencilerle iletişim kurma konusunda yardımcı oldu.
Toplam

f
6
8
2
1
1
18

%
33,33
44,44
11,11
5,56
5,56
100

Tablo 6’da aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşadığı sorunlara danışman
öğretmenlerin ne derecede yardımcı olduğu hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir.
Tablo 6’daki veriler incelendiğinde aday öğretmenlerin “Adaylık sürecinde öğretmenlik mesleğinde
yaşadığınız sorunlara danışman öğretmenler ne derecede yardımcı oldular?” sorusuna öğretmenlerin
%44,44’ünün “Hiçbir şekilde yardımcı olmadı.”, %33,33’ünün “Evrak işlerini düzgün yapmam
gerektiğini söyledi.”, %11,11’inin ise “Sahip olduğu sınıf kontrolü tecrübelerini benimle paylaştı.”
şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5.56’sı “Sahip olduğu sınıf kontrolü
tecrübelerini benimle paylaştı.” ve %5.56’sı “Velilerle ve öğrencilerle iletişim kurma konusunda
yardımcı oldu.” şeklinde görüş bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde
öğretmenlik mesleğinde yaşadığı sorunlara danışman öğretmenlerin ne derecede yardımcı olduğu
hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö6 : “…Sınıf kontorolünü sağlamada yaşadığım sıkıntılar konusunda yardımcı oldu ve tavsiyelerde
bulundu…”
Ö9 : “…Danışmanımdan her konuda yardım isteyebildim. Kendisi de bana sürekli yardımcı oldu
diyebilirim...”
Ö1 : “… Velilerle ve öğrencilerle yaşadığım iletişim sorunları konusunda danışmanımdan tavsiyeler
aldım.…”
Ö16 : “… Danışmanımın bana çok yardımcı olduğunu söyleyemem. Evrak işlerini eksiksiz yapmam
gerektiğini belirtti. Evrakları nasıl doldurmam gerektiği konusunda yardımları oldu…”
Ö13 : “… Danışmanımın benden beklediği tek şey evrak işlerini düzgün yapmamdı.…”
Ö14 : “…Danışmanımın bana hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Bana karşı çok ilgisizdi…”
Ö4 : “…İhtiyacım olan konularda danışmanımdan ilk başlarda yardım istemiştim. Fakat kendisi fazla
umursamadığı için sonraları istemedim. Bana fazla yardımcı olmadı diyebilirim…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinde
yaşadıkları sorunlara okul yöneticilerinin ne derecede yardımcı olduğu hakkında görüşlerini
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içermektedir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yaşadıkları sorunlara okul yöneticilerinden
aldıkları yardımlar hakkındaki görüşleri tablo 7’da verilmiştir.
Tablo 7. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşadığı sorunlara okul
yöneticilerinin ne derecede yardımcı olduğu hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Evrak işlerini düzgün yapmam gerektiği söylendi.
Hiçbir konuda yardımcı olunmadı.
İhtiyaç duyduğum her konuda yardımcı olundu.
Toplam

f
3
14
1
18

%
16,67
77,78
5,56
100

Tablo 7’de aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşadığı sorunlara okul
yöneticilerinin ne derecede yardımcı olduğu hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir.
Tablo 7’deki veriler incelendiğinde aday öğretmenlerin “Adaylık sürecinde öğretmenlik mesleğinde
yaşadığınız sorunlara okul yöneticileri ne derecede yardımcı oldular?” sorusuna öğretmenlerin
%77,78’inin “Hiçbir şekilde yardımcı olmadı.” ve %16,67’sinin “Evrak işlerini düzgün yapmam
gerektiğini söyledi.” görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5.56’sı “Sahip olduğu
sınıf kontrolü tecrübelerini benimle paylaştı.” şeklinde görüş bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday
öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmenlik mesleğinde yaşadığı sorunlara okul yöneticilerinin ne
derecede yardımcı olduğu hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö18 : “… Okul yöneticilerim bana yardımcı oldular. Merak ettiğim her konuda beni bilgilendirdiler.”
Ö2 : “… Evrak işlerini düzgün bir şekilde yapmam gerektiği söylendi. Bu şekilde adaylık sürecinde bir
sorunla karşılaşmayacağımı belirttiler. Onun dışında çok bir yardımlarını görmedim…”
Ö7 : “…İdareciler aday öğretmenlere hiç yardımcı olmuyorlar. Bu işin kendi işleri olmadığını
düşünüyorlar…”
Ö10 : “…Okul yöneticilerim adaylık sürecinin içeriside hiç yoktu. Bize ne faydaları ne de zararları
olmadı…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinde aldıkları
hizmetiçi eğitimleri ne derecede yararlı buldukları hakkındaki görüşlerini içermektedir. Aday
öğretmenlerin adaylık sürecinde aldıkları hizmetiçi eğitimleri ne derecede yararlı buldukları
hakkındaki görüşleri tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde aldıkları hizmetiçi eğitimleri ne
derecede yararlı buldukları hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Hizmetiçi
Hizmetiçi
Hizmetiçi
Hizmetiçi
Hizmetiçi
Toplam

eğitimler benim gelişimim açısından çok faydalıydı.
eğitimler amacına uygun değildi.
eğitimler çok teorik kaldığı için kısmen faydalıydı.
eğitimlerin sayısı ve süresi yetersizdi.
eğitimleri veren kişiler yeterince uzman değildi.

f
3
1
8
1
5
18

%
16,67
5,56
44,44
5,56
27,78
100

Tablo 8’de aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde aldıkları hizmetiçi eğitimleri ne
derecede yararlı buldukları hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 8’deki veriler
incelendiğinde aday öğretmenlerin “Aday öğretmen yetiştirme sürecinde katıldığınız hizmet içi eğitim
faaliyetlerini ne derecede yararlı buldunuz?” sorusuna öğretmenlerin %44,44’ünün “Hizmetiçi eğitimler
çok teorik kaldığı için kısmen faydalıydı.”, %27,78’inin “Hizmetiçi eğitimleri veren kişiler yeterince
uzman değildi.” ve %16,67’sinin “Hizmetiçi eğitimler benim gelişimim açısından çok faydalıydı.”
şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5.56’sı “Hizmetiçi eğitimler amacına
uygun değildi.” ve yine %5.56’sı “Hizmetiçi eğitimlerin sayısı ve süresi yetersizdi.” şeklinde görüş
bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinde aldıkları hizmetiçi eğitimleri ne
derecede yararlı buldukları hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö10 : “… Hizmetiçi eğitimlerin bazı faydalarını gördüm. Fakat bu eğitimlerin fazla teoride kaldığını, biraz
daha pratikte uygulanabilecek şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum.”
Ö17 : “… Kısmen faydalı olduğunu söyleyebilirim. Sadece teorik bilgiler sunmak yerine uygulamalar da
yapılsa daha iyi olabilir…”
Ö16 : “…Hizmetiçi eğitimleri veren kişilerden bazılarının yeterince tecrübeli olduğunu düşünmüyorum.
Alanında daha uzman kişiler bu eğitimleri vermeli…”
Ö2 : “…Hizmetiçi eğitimleri veren kişiler bile yaptıkları işi ciddiye almıyorlar. Bu eğitimleri veren kişilerin
daha bilgili ve işini seven insanlar olması gerekir…”
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Ö18 : “…Bu eğitimlerden ben bilmediğim çok şeyi öğrendim. Faydalı olduğunu düşünüyorum…”
Ö3 : “…Hizmetiçi eğitimlerin amacına uygun olmadığını düşünüyorum. Amaç öğretmenleri eğitmekten
ziyade birilerinin bu işten maddi kazanç sağlaması ve eğitimlerin sadece yapılmış gösterilmek için
yapıldığını düşünüyorum...”
Ö1 : “…Katıldığım seminerlerin sayısı ve süresi yetersizdi. Bu yüzden çok faydalı olduğunu
düşünmüyorum. Özellikle aday öğretmenler için daha fazla hizmetiçi eğitim olmalı…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinin onlara
neler kazandırdığı hakkındaki görüşlerini içermektedir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinin onlara
neler kazandırdığı hakkındaki görüşleri tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin onlara ne derecede faydalı olduğu
hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Bana hiçbir katkısı olmadı.
Okula ve mesleğe uyumumu büyük ölçüde kolaylaştırdı.
Sadece evrak işlerini yapma konusunda tecrübe kazandım.
Sınıf kontrolünü sağlama konusunda faydaları oldu.
Özel eğitime muhtaç çocuklarla nasıl ilgilenmem gerektiğini öğrendim.
Toplam

f
5
2
8
2
1

%
27,78
11,11
44,44
11,11
5,56

Tablo 9’da aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin onlara ne derecede faydalı olduğu
hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 9’daki veriler incelendiğinde aday
öğretmenlerin “Aday öğretmen yetiştirme süreci mesleğinizi daha iyi yapabilme konusunda size ne gibi
faydalar sağladı? Mesleğe yeni başladığınızda bilmediğiniz neleri bu süreç sayesinde öğrendiniz?”
sorusuna öğretmenlerin %44,44’ünün “Sadece evrak işlerini yapma konusunda tecrübe kazandım.”,
%27,78’inin “Bana hiçbir katkısı olmadı.”, %11.11’inin “Okula ve mesleğe uyumumu büyük ölçüde
kolaylaştırdı.” ve %11.11’inin “Sınıf kontrolünü sağlama konusunda faydaları oldu.” şeklinde görüş
bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5.56’sı “Özel eğitime muhtaç çocuklarla nasıl
ilgilenmem gerektiğini öğrendim.” şeklinde görüş bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen
yetiştirme sürecinin onlara ne derecede faydalı olduğu hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait
örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö8 : “… Bu süreçte en çok yaptığımız şey evraklar ile uğraşmaktı. Onun dışında çok da bir katkısı
olmadı.”
Ö17 : “… Evrak doldurma ile fazla zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Evrak doldurma yerine asıl
yapılması gerekenler ile uğraşsak süreç faydalı olabilirdi…”
Ö16 : “…Bana herhangi bir katkısı olmadı. Süreç hiç olmasaydı da olurdu…”
Ö2 : “…Sürecin aday öğretmenlere olumlu bir katkısının olduğunu düşünmüyorum…”
Ö18 : “…Ben sürecin faydalı olduğunu düşünüyorum. Okuluma ve mesleğime uyumumu kolaylaştırdı…”
Ö9 : “…Sınıf yönetimi konusunda danışmanımdan oldukça bilgi aldım. Bu alanda faydalı olduğunu
söyleyebilirim...”
Ö1 : “…Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerim ile nasıl ilgilenmem gerektiğini öğrendim. İlk başlarda bu
alanda yaşadığım sorunda danışmanımdan yardım aldım. Bana en önemli katkısı bu oldu…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinin güçlü ve
zayıf yanları hakkındaki görüşlerini içermektedir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinin güçlü ve zayıf
yanları hakkındaki görüşleri tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin güçlü ve zayıf yönleri hakkındaki
görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Öğretmenlik mesleğine uyum sağlamamı kolaylaştırdı.
Öğretmenlik mesleği ile ilgili tecrübe kazanmamı sağladı.
Öğretmenlik becerilerimi geliştirmemi sağladı.
Danışman öğretmenlerin görevlerini tam ve doğru bir şekilde
düşünüyorum.
Hizmetiçi eğitimlerin yetersiz ve kalitesiz olduğunu düşünüyorum.
Sürecin planlamasının iyi yapılmadığını düşünüyorum.
Toplam

yapmadığını

f
6
4
2
14

%
16,67
11,11
5,56
38,89

2
8
36

5,56
22,22
100
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Tablo 10’da aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin güçlü ve zayıf yönleri hakkındaki
görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 10’daki veriler incelendiğinde aday öğretmenlerin
“Mevcut aday öğretmen yetiştirme sürecinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir?” sorusuna öğretmenlerin
%38,89’unun “Danışman öğretmenlerin görevlerini tam ve doğru bir şekilde yapmadığını
düşünüyorum.”, %22,22’sinin “Sürecin planlamasının iyi yapılmadığını düşünüyorum.”, %16.67’sinin
“Öğretmenlik mesleğine uyum sağlamamı kolaylaştırdı.” ve %11.11’inin “Öğretmenlik mesleği ile ilgili
tecrübe kazanmamı sağladı.” şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5.56’sı
“Öğretmenlik becerilerimi geliştirmemi sağladı.” ve yine %5.56’sı “Hizmetiçi eğitimlerin yetersiz ve
kalitesiz olduğunu düşünüyorum.” şeklinde görüş bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen
yetiştirme sürecinin güçlü ve zayıf yönleri hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda
verilmiştir:
Ö8 : “… Danışman öğretmen olarak görevlendirilen kişilerin görevlerini daha ciddiye alarak yapmaları
gerektiğini düşünüyorum. Adaylık sürecinin en zayıf yönlerinden biri bu bence...”
Ö17 : “… Danışman öğretmenlerin daha eğitimli ve tecrübeli olması gerekir. Alanında tecrübeli olan
danışman öğretmenlerin görevlendirilmemesi sürecin zayıf yönlerinden bir tanesi…”
Ö16 : “…Sürecin planlamasının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Planlamasının yanlış olması
sürecin negatif yönlerinden birisi…”
Ö3 : “…Planlamada var olan hataların sürecin olumsuz yönlerinden biri olduğunu düşünüyorum…”
Ö1 : “…Sürecin iyi yönlerinden birisi öğretmenlerin mesleğe uyum sağlamasını kolaylaştırması diye
düşünüyorum…”
Ö18 : “…Bu sürecin en güçlü yönlerinden birisi mesleğe ve okula uyum sağlamayı kolaylaştırması.
Benim için oldukça faydalı bir süreçti...”
Ö9 : “…Süreci öğretmenlerin tecrübe kazandığı bir süreç olarak görüyorum. Danışmanların da
yardımının olması sürecin güçlü yönlerinden olduğunu düşünüyorum…”
Ö15 : “… Öğretmenlik becerilerimi bu süreç sayesinde geliştirdim. Sürecin olumlu yönlerinden birisi
buydu…”
Ö2 : “…Hizmetiçi eğitimlerin verimsiz ve sayısının az olması sürecin olumsuz yönlerinden birisi…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan diğer bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinin nasıl daha
iyi olabileceğine ilişkin görüşlerini içermektedir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinin nasıl daha iyi
olabileceği hakkındaki görüşleri tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin nasıl daha iyi olabileceği
hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Danışmanlar daha tecrübeli ve bu iş için gönüllü olmalıdır.
Doldurulan formaların sayısı azaltılmalıdır.
Okul dışı uygulamalar ve milli eğitim ziyaretleri kaldırılmalıdır.
Yöneticiler aday öğretmenler ile daha fazla ilgilenmelidir.
Aday öğretmenlere lisans öğrencisi gibi davranılmamalıdır.
Okulun bulunduğu bölgeye uyum sağlamaya yönelik hizmetiçi eğitimler arttırılmalıdır.
Toplam

f
8
4
1
2
1
2
18

%
44,44
22,22
5,56
11,11
5,56
11,11
100

Tablo 11’de aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin nasıl daha iyi olabileceği
hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 11’daki veriler incelendiğinde aday
öğretmenlerin “Sizce süreç nasıl olsa daha iyi olurdu?” sorusuna öğretmenlerin %44,44’ünün
“Danışmanlar daha tecrübeli ve bu iş için gönüllü olmalıdır.”, %22,22’sinin “Doldurulan formaların
sayısı azaltılmalıdır.”, %11.11’inin “Yöneticiler aday öğretmenler ile daha fazla ilgilenmelidir.” ve
%11.11’inin “Okulun bulunduğu bölgeye uyum sağlamaya yönelik hizmetiçi eğitimler arttırılmalıdır.”
şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenlerden sadece %5.56’sı “Okul dışı uygulamalar ve
milli eğitim ziyaretleri kaldırılmalıdır.” ve yine %5.56’sı “Aday öğretmenlere lisans öğrencisi gibi
davranılmamalıdır.” şeklinde görüş bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme
sürecinin nasıl daha iyi olabileceği hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda
verilmiştir:
Ö8 : “… Danışman öğretmenlerin seçiminde gönüllülük esas olmalıdır ve tecrübeli olmalarına önem
verilmelidir....”
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Ö15 : “… Eğer danışman öğretmenler daha tecrübeli kişiler olursa süreç daha başarılı olur. Görevlerini
ciddiye alarak yaparlarsa aday öğretmenler için daha faydalı olurlar …”
Ö16 : “…Süreçte çok fazla form doldurduk. Bence bu evrakların sayısı azaltılırsa bu süreçten daha fazla
faydalanabiliriz.…”
Ö2 : “…Sürecin sadece form doldurularak ilerlemesi en büyük sorun. Form doldurma olmalıdır fakat bu
kadar fazla olması sürecin işlevselliğini ortadan kaldımaktadır…”
Ö5 : “…Okul yöneticileri sürecin içerisinde olmalıdır. Onların desteği ve gözetimi olmadan sürecin
başarılı olması çok zordur…”
Ö17 : “…Okulun bulunduğu bölgeye ve okula uyum sürecini kolaylaştıracak hizmetiçi eğitimler daha
fazla olursa sürecin daha verimli olması sağlanabilir...”
Ö1 : “…Okul dışı uygulamalar ve milli eğitim ziyaretleri tamamen anlamsız. Ya bu durumun düzeltilmesi
sağlanmalı ya da tamamen kaldırılmalıdır…”
Ö4 : “…Danışman öğretmenler ve okul yöneticileri adaylara lisans öğrencisi muamelesi yapmamalıdır.
Aday öğretmenin sadece tecrübesiz olduğu ama onun da bir öğretmen olduğu unutulmamalıdır…”
Araştırmanın alt amaçlarına göre ulaşılan son bulgu aday öğretmenlerin adaylık sürecinin sonunda
yapılan yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görüşlerini içermektedir. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinin
sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavlar hakkındaki görüşleri tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin sonunda yapılan yazılı ve sözlü
sınavlar hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımı
Cevaplar
Yazılı sınav olmalı fakat sözlü sınav olmamalıdır.
Yazılı ve sözlü sınav yapılmamalıdır.
Sözlü sınavlar daha tarafsız bir şekilde yapılmalıdır.
Yazılı sınavlarda sorulan soruların içeriğinde düzenlemeler yapılmalıdır.
Toplam

f
5
9
1
3
18

%
27,78
50,00
5,56
16,67
100

Tablo 11’de aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin sonunda yapılan yazılı ve sözlü
sınavlar hakkındaki görüşlerinin frekans dağılımları verilmiştir. Tablo 11’daki veriler incelendiğinde
aday öğretmenlerin “Adaylık sürecinin sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınav hakkında ne
düşünüyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin %50,00’ının “Yazılı ve sözlü sınav yapılmamalıdır.”,
%27,78’inin “Yazılı sınav olmalı fakat sözlü sınav olmamalıdır.”, %16.67’sinin “Yazılı sınavlarda
sorulan soruların içeriğinde düzenlemeler yapılmalıdır.” şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir.
Öğretmenlerden sadece %5.56’sı “Sözlü sınavlar daha tarafsız bir şekilde yapılmalıdır.” şeklinde görüş
bildirmiştir. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecinin sonunda yapılan yazılı ve sözlü
sınavlar hakkındaki görüşlerinden bazılarına ait örnekler aşağıda verilmiştir:
Ö3 : “… Öğretmen olarak atanmak için birçok sınava giriyoruz. Atandıktan sonra da sınava girmemizi
doğru bulmuyorum....”
Ö2 : “… Bence hiç sınav yapılmamalı. Sürecin olması gereklidir ama süreçteki başarıyı değerlendirmek
için illaki sınav olması gerekmez.…”
Ö16 : “…Yazılı sınav olabilir fakat sözlü sınavların adil bir şekilde yapıldığını düşünmüyorum. Sözlü
sınavlar kaldırılmalı bence…”
Ö7 : “…Sözlü değerlendirmeler yeteri kadar objektif yapılmıyor. Bu yüzden olmamalı…”
Ö5 : “…Yazılı sınavın içeriği gereğinden fazla kapsamlı. Bize sordukları sorular çoğu idareci bile doğru
cevap veremeyebilir. Bu yüzden biraz sadeleştirme yapılmalı ve yasa, yönetmelik vs. yerine öğretmenlik
mesleğiyle ilgili sorular daha fazla olmalı …”
Ö14 : “…Sözlü sınavlar daha tarafsız olmalı. Sendikaya göre puan verilmesi doğru değil...”
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğretmen eğitimi, öğretmen adaylarının seçilmesi, hizmet öncesinde eğitilmesi, öğretmenlik
uygulaması yapılması, bu sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi, atanmalarının ardından hizmetiçi
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi gibi konuları kapsayan çok boyutlu ve kapsamlı bir süreçtir (Kavcar,
2002). Mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler bu süreçte birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu
sorunları çözebilmek için aday öğretmenler, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerini tamamlayacak ve

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 219

kendilerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak bir eğitim programına gereksinim duyarlar
(Gratch, 1998; Wong ve Tsu, 2007). Bu yüzden aday öğretmen yetiştirme sürecinin aday öğretmenlerin
gelişiminin sağlanması için etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Süreç; aday öğretmenlerin
gelişimini ve uyumunu en iyi şekilde sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Sağlıklı planlanmış bir adaylık
eğitimi süreci; öğretmenin amaçlandığı biçimde yetiştirilmesinde, kurumsal ve sınıfsal aidiyet kazanma
ve mesleğe bağlılığı artırmada önemli bir etken olarak görülmektedir (Lay ve diğ. 2005: 237). Ayvaz
Düzyol’un (2012) çalışmasında aday öğretmen yetiştirme programındaki sorunlar; programda
kazandırılması hedeflenen amaçlar ile programa katılanların ihtiyaçları arasındaki örtüşmezlik,
yetersiz metod, materyal ve donanım, programdaki bazı gereksiz dersler, geçerliliği ve güvenirliği
olmayan sınavlar ve programı uygulayanların yetersizliği şeklinde belirtilmiştir. Öğretmenlerin adaylık
sürecinde birçok sorunla karşılaştığı ve bu sorunları aşabilmek için tecrübeli öğretmenlerin yardımına
ihtiyacı olduğu açıktır. Bu nedenle aday öğretmen yetiştirme sürecinin etkili bir şekilde uygulanması
gerekmektedir. Bunu başarmak için sürecin en iyi şekilde planlanması ve danışman öğretmenlerin bu
konuda istekli ve eğitimli olmaları sağlanmalıdır. Yapılan çalışmada aday öğretmenlerin verdiği
cevaplar doğrultusunda süreçte birçok sorunun bulunduğu söylenebilir. Bu sorunların sürecin
planlaması, danışman öğretmenlerin ve okul yöneticilerin sürece ve aday öğretmenlere karşı tutumu
etkilidir. Bu sonuçlardan yola çıkarak sürecin yeteri kadar etkili olmadığı ve yeniden planlanarak
uygulanması gerektiğini söylemek mümkündür.
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre araştırmanın sonuçları aşağıda sıralanmaktadır:


Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinin verimsiz olduğu şeklinde görüş
bildirirken diğer bir bölümü sürecin kısmen verimli olduğu şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinin amacına uygun bir şekilde
işlediği şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu adaylık sürecinde sınıf kontrolünü sağlama, teorik bilgileri pratiğe
dönüştürme, evrak işlerini yapma ve ders planlaması yapma konularında zorluklar yaşadığı
şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu adaylık sürecinde karşılaştığı sorunlara danışman öğretmenlerin
yardımcı olmadığı şeklinde görüş bildirirken diğer bir bölümü danışman öğretmenlerin evrak
işlerini önemsediği şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinde yaşadığı sorunlara okul
yöneticilerinin yardımcı olmadığı şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinde aldıkları hizmetiçi eğitimlerin
çok teorik kaldığı şeklinde görüş bildirirken diğer bir bölümü hizmetiçi eğitimleri veren
kişilerin yeterince uzman olmadıkları şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinin evrak doldurma işinden ibaret
olduğu şeklinde görüş bildirirken diğer bir bölümü sürecin aday öğretmenlere



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinin güçlü yönleri ile ilgili sürecin
aday öğretmenlerin mesleğe uyumunu kolaylaştırdığı, meslekle ilgili tecrübe kazanmayı
sağladığı şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinin zayıf yönleri ile ilgili danışman
öğretmenlerin görevlerini tam ve doğru bir şekilde yapmadığı ve diğer bir bölümü de sürecin
planlamasının iyi yapılmadığı şeklinde görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinin nasıl daha iyi olabileceği
hakkında danışman öğretmenlerin daha tecrübeli ve gönüllü olması gerektiği şeklinde görüş
bildirirken diğer bir bölümü doldurulan formların sayısının azaltılması gerektiği şeklinde
görüş bildirmişlerdir.



Aday öğretmenlerin çoğu aday öğretmen yetiştirme sürecinin sonunda yapılan yazılı ve sözlü
sınavların olmaması gerektiği şeklinde görüş bildirirken diğer bir bölümü sözlü sınavların
olmaması gerektiği şeklinde görüş bildirmişlerdir.
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ABSTRACT
Motivation is one of the key factors which leads to the success in the language learning environment
and it is described by Gardner (1985) as “the combination of effort plus desire to achieve the goal of
learning the language plus favourable attitudes toward learning the language” (p. 10). As it is
understood from the definition, not only motivation but also the attitudes toward the language directly
affect the language learning process. Taking these two important concepts into consideration, this
current study is organized and it is aimed to examine the motivation types and attitudes of prep class
students in a state university in Turkey towards learning English. In this study data is obtained
through a questionnaire adopted by Tokoz Goktepe (2014) from the studies of Dörnyei and Csizer
(2006) and Ryan (2005) and analyzed via SPSS 20 statistical program.
Key Words: Motivation, attitude, language learning.

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENMEYE KARŞI
MOTİVASYON VE TUTUMLARINI BELİRLEME
ÖZET
Motivasyon, dil öğrenme ortamında başarıya sebep olan en önemli faktörlerden biridir ve Gardner
(1985) tarafından motivasyon, “dil öğrenme hedefini gerçekleştirmek için çaba ve isteğin birleşimi ve
dil öğrenmeye karşı uygun tutumun olması” (s. 10) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere sadece motivasyon değil dil öğrenmeye karşı tutum da dil öğrenme sürecini
etkilemektedir. Bu iki terimi dikkate alarak bu çalışma tasarlanmıştır ve Türkiye’deki bir devlet
üniversitesindeki hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenmeye karşı tutumları ve motivasyon çeşitlerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada veri, Dörnyei ve Csizer (2006) ile Ryan (2005)’nın
çalışmalarından Tokoz Goktepe (2014) tarafından oluşturulan anket ile toplanmaktadır ve SPSS 20
istatik programı kullanılarak analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, tutum, dil öğrenimi
1. Introduction
Motivation is one of the key factors which leads to the success in the language learning environment
(Saranraj and Zafar, 2016). Norris- Holt (2001) defines motivation as the students’ adaptation in order
to achieve their goals in the language learning process. Furthermore, it is described by Gardner
(1985) as “the combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language plus
favourable attitudes toward learning the language” (p. 10). Gardner and Lambert (1959) also note in
their study that “an individual acquiring a second language adopts certain behavior patterns which
are characteristic of another cultural group and his attitudes towards that group will at least partly
determine his success in learning the new language” (p. 267). As it is understood from the definitions
of motivation and the study of Gardner and Lambert, not only motivation but also the attitudes toward
the language itself, the speakers of that language and the culture of these people directly affect the
success of learners in language learning.
A seminal study of Gardner and Lambert (1959) on the learners who learn French as a second
language in Canada put forward two types of motivation: integrative motivation and instrumental
motivation. The former appears “where the aim in language study is to learn more about the language
group, or to meet more and different people” and the latter identifies the motivation “where the reasons
reflect the more utilitarian value of linguistic achievement” (p. 267).
Another distinction between the types of motivation is made by Harmer (1983). It was categorized as
intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation is directly related to the
environment in the classroom whereas extrinsic motivation includes the factors out of the classroom.
These factors could be both instrumental and integrative, which are classified by Gardner and
Lambert (1959).
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As Wang (2009) states, motivation affects the language learning process positively and it is not easy to
determine which type of motivation is the most effective one. Therefore, he provides some suggestions
for the teachers to increase students’ motivation in language learning process and they are listed as
follows: “providing the student-centered class, developing students cultural empathy, encouraging and
praising students timely” (p. 99). Gardner and MacIntyre (1993) also note that not only motivation but
also other factors such as intelligence, language aptitude, strategies, language attitudes and language
anxiety affect the language learning process. These variables lead to the development of a model,
which is “socioeducational model of SLA” and it is shown in Figure 1 below.
Figure 1. Socioeducational Model of SLA

Source: Gardner and MacIntyre (1993:8)
As it is understood from Figure 1 above, individual differences variables, antecedent factors and the
context in which language is acquired have an influence on linguistic and nonlinguistic outcomes.
These outcomes also affect the language attitudes, motivation and language anxiety.
2. Literature Review
A vast body of work in the literature with regard to motivation and attitudes about language learning
attempted to reveal different types of motivation and attitudes of language learners so as to design
language materials and skills which appeal to learners’ interest.
Chee Hong and Ganapathy (2017) examined the students’ types of motivation to learn English at a
secondary school in Penang. Data were gathered through focus group interviews with 12 students. The
results revealed that students had the instrumental motivation while learning English and their
problems related to English vocabulary and grammar affected their English speaking and writing
skills.
Tokoz Goktepe (2014) conducted a study with 90 students whose major are related to business
studies. They all completed English preparatory education and they were first-year students. She
investigated their motivation types to learn English and their attitudes towards learning English. The
results of her study showed that students were motivated instrumentally to learn English and they
had a high self-confidence that they believed they would speak English as their native language.
Ushida (2005) investigated students’ motivation and attitudes towards learning language in an online
course. The participants of the study consisted of 30 students who enrolled in Spanish and French
online courses, course teachers and language assistants. Data were gathered by using both
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quantitative and qualitative methods. According to the results, although students had high anxiety
due to the online course at the beginning of the term, which was unfamiliar to them, they had high
motivation and positive attitudes towards learning language and this did not change during the term.
But the motivated students could keep pace with the learning on their own since online courses
require the learners’ to plan and control their own learning.
Gabillon (2007) carried out a study with French students at university in order to reveal their
motivation and attitudes towards learning English. It has three phases: group discussions with 28
students, questionnaire with 62 students and focus-group interviews with three students. All these
three phases consisted of the participants in the first phase. According to the results of the study most
of the students had low level of motivation to learn English but they were aware of the importance of
English for their future profession. That is, they were motivated instrumentally.
Yang (2012) attempted to answer the question “If provided the same amount of time, learning
opportunity and environmental factor, what makes some people acquire the language easier and better
than others?” (p. 13-14). The research with 20 master students at University of Malaya and their
majors are not English but engineering, accountancy, education, international business, financing,
mathematics, biology, public policy, human development, medicine, culture center, science, law,
social science, computer science and technology and language and linguistics. They were delivered a
questionnaire in order to reveal their level of motivation to learn English. The results showed that
students have positive motivation to learn English and positive attitudes towards the target language
and target culture.
The research of Zaman (2015) was carried out by 20 graduate and undergraduate students in different
private universities and a structured questionnaire were administered to them and 8 teachers from
two private universities participated in the interviews. The results showed that most of the students
had intrinsic motivation to learn English. That is, they learn it because they like learning English. On
the other hand, some students learn English because of external factors such as finding a good job or
making a good impression.
The studies summarized above examine the motivation and attitudes of foreign language learners but
there are few studies which investigate what affect prep class students’ motivation and attitudes to
learn English as a foreign a language in the context of Turkey. Therefore, this current study was
designed to determine the types of motivation and attitudes of prep class students from various
departments in a state university in Turkey. Regarding the purpose of the study the following research
questions will be answered:
1.

What type of motivation do the students have while learning English?

2.

What are the students’ attitudes towards learning English and English-speaking people and
countries?

3.

Does their gender affect their motivation while learning English?

4.

Does their department affect their motivation while learning English?

3. Methodology
3.1. Design of the research
A quantitative research methodology was employed in this study.
3.2. Setting and participants
Necessary permission was granted from Tekirdağ Namık Kemal University School of Foreign
Languages in order to administer the questionnaire to the students. 199 students, who are English
preparatory class students, participated in this study voluntarily. Demographic variables such as
gender, age and department will be illustrated in Table 1, Table 2 and Table 3 below.
Table 1: Gender Frequency
Frequency
Valid

female
male
Total

80
119
199

Percent
40.2
59.8
100.0

Valid
Percent
40.2
59.8
100.0

Cumulative
Percent
40.2
100.0

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 224

According to the Table 1 above, the participants of this study consisted of 80 female students and 119
male students. The proportions of female and male students were 40,2% and 59.8%, respectively.
Table 2: Age Frequency

Valid

17
18
19
20
21
22
23
26
35
42
Total

Frequency
1
6
112
53
14
3
2
4
2
1
1
199

Percent
.5
3.0
56.3
26.6
7.0
1.5
1.0
2.0
1.0
.5
.5
100.0

Valid Percent
.5
3.0
56.3
26.6
7.0
1.5
1.0
2.0
1.0
.5
.5
100.0

Cumulative

Percent

.5
3.5
59.8
86.4
93.5
95.0
96.0
98.0
99.0
99.5
100.0

In Table 2 above it is demonstrated that the age of participants ranged from 17 to 42 and only one
participant did not state his/her age. But most of them are 18 years old (n=112)
Table 3:Department Frequency
Frequency
Valid
Emergency and Disaster
Management
Nutrition and Dietetics
Computer Engineering
Plant Protection
Biomedical Engineering
Biosystem Engineering
Labour Economics and Industrial
Relations
Environmental Engineering
Electronics and Communications
Engineering
Industrial Engineering
Food Engineering
Nursing
Economics
English Language and Literature
Construction Engineering
Business Administration
Chemistry
Mechanical Engineering
Public Finance
Mathematics
Architecture
Landscape Architecture
Agricultural Economics
International Affairs
Agricultural Engineering
Total

Percent

Valid
Percent
1.5

Cumulative
Percent
1.5

3

1.5

1

.5

.5

2.0

10
26
1
17
2

5.0
13.1
.5
8.5
1.0

5.0
13.1
.5
8.5
1.0

7.0
20.1
20.6
29.9
30.2

8

4.0

4.0

34.2

1

.5

.5

34.7

13

6.5

6.5

41.2

15
6
1
5
1
6
6
2
19
2
7
15
8
3
18
3
199

7.5
3.0
.5
2.5
.5
3.0
3.0
1.0
9.5
1.0
3.5
7.5
4.0
1.5
9.0
1.5
100.0

7.5
3.0
.5
2.5
.5
3.0
3.0
1.0
9.5
1.0
3.5
7.5
4.0
1.5
9.0
1.5
100.0

48.7
51.8
52.3
54.8
55.3
58.3
61.3
62.3
71.9
72.9
76.4
83.9
87.9
89.4
98.5
100.0

As it is seen in Table 3 above, the participants of this study will study in various departments after
English Preparatory Program. That is, their occupations will be different. How this variable affects
participants’ opinions will be examined and discussed below. Most of the participants are from
computer engineering (n=26). There is only 1 student from the following departments: Emergency and
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Disaster Management, Plant Protection, Environmental Engineering, Nursing and English Language
and Literature and 3 participants do not state their departments.
3.3. Instrument
Data were obtained through a questionnaire adopted by Tokoz Goktepe (2014) from the studies of
Dörnyei and Csizer (2006) and Ryan (2005). While Tokoz Goktepe (2014) examined the types of
motivation and attitudes of students majoring in business studies, this current study investigates the
motivation and attitudes of students who enrolled in a voluntary English Preparatory Program at
university.
The reliability of the questionnaire was calculated and Cronbach’s alpha for the instrument was found
as .843, which is an acceptable reliability rate for the study.
The questionnaire consists of 2 parts. The first part contains demographic information such as gender,
age and department. The other part includes 37 items. The instrument is designed by using “5-point
Likert-scale” ranging from 1-5 (very much to not at all) or (strongly disagree to strongly agree). In this
part the items are categorized under the following subcategories: Integrativeness (item 7, item 12 and
item 17), attitudes to L2 community (item8, item10 and item11), cultural interest (item 13, item14,
item15 and item16), attitudes to learning English (item 18, item19, item 20, item21 and item 22),
criterion measures (item 24, item 25, item 26 and item 43), ideal L2 self (item 27, item 28 and item
29), ought-to L2 self (item 23, item 30 and item 31), family influence (item 32), instrumentality
promotion (item 9, item 33, item 34, item 35, item 36 and item 40), instrumentality prevention (item
37, item 38, item 39 and item 41), and fear of assimilation (item 42).
3.4. Data Analysis
Data gathered from the participants via the questionnaire were fed into the computer and analyzed
through SPSS 20. Both descriptive and inferential analyses were conducted.
4. Findings
In this study, demographic variables such as gender, age, and departments were analyzed using
descriptive statistics (frequency and percentage) and the findings are presented in Table 1, in Table 2
and in Table 3 above respectively. Moreover, descriptive statistics (minimum, maximum, mean,
standard deviation and variance) were used for the analysis of subcategories of questionnaire. Finally,
inferential statistics (Independent-Samples T Test and One-Way ANOVA) were carried out in order to
investigate whether these demographic variables affect students’ motivation types and their attitudes
towards learning English.
Table 4: Descriptive Statistics of subcategories of questionnaire
N
Integrativeness
Attitudes to community
Cultural interest
Attitudes to learning
English
Criterion measures
Ideal L2 self
Ought to L2 self
Family influence
Instrumentality promotion
Instrumentality prevention
Fear of assimilation
Valid N (listwise)

197
197
197

Minimum
1.00
1.00
1.50

Maximum
5.00
5.00
7.50

Mean
3.6497
4.2690
3.7030

Std. Deviation
.73521
.64711
.83377

Variance
.541
.419
.695

192

1.40

5.00

3.7167

.68134

.464

185
196
196
196
192
193
198
160

1.00
1.33
1.67
.50
2.50
1.00
.50

5.00
21.67
5.00
2.50
5.00
5.00
2.50

3.7405
4.3844
3.9286
1.1276
4.2925
2.9611
.6970

.74971
1.46360
.80702
.63169
.54675
.90055
.46073

.562
2.142
.651
.399
.299
.811
.212

As it is shown in Table 4, although students want to enroll in English preparatory class voluntarily,
they have instrumental motivation (M=4.29, SD=.546) rather than integrative motivation (M=3.64,
SD=.735) to learn English. However, there is an interesting finding about the instrumentality
prevention (M=2.96, SD=.900). The underlying reason might be that students have a high self
confidence and they believe they will be successful in learning English. Moreover, they believe that
they learn English very well according to subcategory of ideal L2 self (M=4.38, SD=1.46). On other
hand, their attitudes towards English- speaking people and countries are positive (M=4.26, SD=.647)
and they do not fear of assimilation (M=.69, SD=.460).
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Table 5:Results of t-test and Descriptive Statistics for Students’ Motivation Types and Their Attitudes
Towards Learning English by Gender

Integrativeness
Attitudes to
community
Cultural interest
Attitudes to learning
English
Criterion measures
Ideal L2 self
Ought to L2 self
Family influence
Instrumentality
promotion
Instrumentality
prevention
Fear of assimilation

Gender

Female
M
SD
3.86 .667

n
79

M
3.50

Male
SD
.746

n
118

4.40

.564

79

4.17

.683

3.88

.740

80

3.57

3.85

.597

76

3.89
4.49
4.01
1.04

.683
.603
.757
.582

74
77
78
78

4.28

.543

2.95
.65

95% Confidence Interval of
the Difference
.146, .557

t
3.38*

df
195

118

.051, .417

2.52*

195

.873

117

.070, .540

2.56*

195

3.62

.719

116

.033, .425

2.30*

190

3.63
4.31
3.87
1.18

.776
1.814
.836
.659

111
119
118
118

0.38, .477
-.242, .602
-.084, .378
-.314, .039

75

4.29

.550

117

-.176, .143

-.20

190

.817

77

2.96

.955

116

-.278,.245

-.12

191

.386

77

.72

.503

119

-.200,.050

-1-1.18

2.31*
183
.839
194
1.25
194
-1-153 178.46

191.71

p*<0.05
There is not any statistically significant mean difference between male and female students on the
following subcategories: Ideal L2 self, ought to L2 self, family influence, instrumentality promotion,
instrumentality prevention and fear of assimilation. However, there are statistically significant
differences between gender groups in integrativeness, attitudes to L2 community, cultural interest,
attitudes to learning English and criterion measures at the .05 level of significance. Findings
demonstrate that female students have more positive attitudes than male students.
Table 6: One-Way Analysis of Variance of Students’ Motivation Types and Their Attitudes Towards
Learning English by Their Department
Integrativeness
Attitudes to L2
community
Cultural interest
Attitudes to learning
English
Criterion measures
Ideal L2 self
Ought to L2 self
Family influence
Instrumentality
promotion
Instrumentality
prevention
Fear of assimilation

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

ANOVA
Sum of Squares
15.175
90.200
105.375
15.043
66.882
81.924
18.594
117.324
135.918
17.104
70.038
87.142
15.463
87.716
103.179
27.377
389.181
416.557
16.602
109.616
126.219
11.039
65.958
76.997
7.382
49.043
56.425
21.472
133.149
154.621
6.473
35.176
41.649

df
25
168
193
25
168
193
25
168
193
24
164
188
24
157
181
25
167
192
25
167
192
25
167
192
24
164
188
24
165
189
25
169
194

Mean Square
.607
.537

F
1.131

Sig.
.314

.602
.398

1.511

.066

.744
.698

1.065

.388

.713
.427

1.669

.033*

.644
.559

1.153

.294

1.095
2.330

.470

.986

.664
.656

1.012

.455

.442
.395

1.118

.328

.308
.299

1.029

.433

.895
.807

1.109

.339

.259
.208

1.244

.208

p*<0.05
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A one- way ANOVA was computed to examine the relationship between students’ department and their
motivation types and attitudes towards learning English. The results showed that there are not any
statistically significant differences among the departments of participants in terms of integrativeness,
attitudes to L2 community, cultural interest, criterion measures, ideal L2 self, ought to L2 self, family
influence, instrumentality promotion, instrumentality prevention and fear of assimilation. However,
the results yielded a statistically significant difference among the departments regarding their
attitudes to learning English (F(24, 164 )= 1.669 , p<.05). In order to find out where the difference is,
post hoc test was attempted to run. But it cannot be performed because some departments
(Emergency and Disaster Management, Plant Protection, Environmental Engineering, Nursing and
English Language and Literature) have fewer than two cases.
5. Conclusion
In this current research it was aimed to examine the motivation types and attitudes of prep class
students in a state university in Turkey towards learning English and English-speaking people and
countries. It was found out that students’ departments do not affect their motivation and attitudes but
the subcategory “their attitudes to learning English” is affected by the variable “students’ department”.
Furthermore, students’ gender also affects some subcategories but not all of them. Finally, students
have instrumental motivation rather than integrative motivation though English preparatory program
is not compulsory but voluntary. Other findings were that students have a high self confidence in
learning English and they do not have any fear of assimilation.
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CERAMIC PRODUCTS BASED ON THE CULTURE OF THE
BRONZE AGE IN NAKHCHIVAN REGION
Toğrul HALİLOV
Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Nahçivan Bölümü, AZERBAYCAN
x.toqrul@gmail.com
ABSTRACT
Pottery is a profession, art branch in the form of special clay and special cooking. The ceramic article
differs in size, shape, patterns on it, preparation material and preparation technique Pottery is
Nakhichivan's oldest art space. One of the contemporary issues holding a special place in the
Azerbaijani archeology is to investigate the art of ceramics of the Bronze Age of Nakhchivan. Since the
subject has not yet been systematically researched, it has been examined by us. During the research,
archaeological finds related to the art of ceramics found in the Bronze Age settlements of Nakhichivan
were mentioned. Their form, characteristics, construction technology, ornamentation characteristics
and other subjects are examined. In the Bronze Age, the development of ceramics has resulted in
changes in the types, cooking, and design of ceramic products made by the ending human. The clay
vessels belonging to this age are different from the ceramics of Neolithic and Chalcolithicage according
to their quality and decoration. The use of ceramics in the Bronze Age had an important effect on this
art field and caused it to fade into a new stage of development. The cooking of the vessels, the
prospering, the embellishment, etc. The technologically advanced ceramicists have created interesting
examples of art. Nakhichivan, like other cities of Azerbaijan, became an important art center in this
period. Ceramic products are different from each other according to size, shape, pattern, material and
construction technology. There are two groups of clay pots, tableware or kitchen ceramics, which are
made by Nakhchivan ceramicists. In the adornment of ceramics, drawing, pressing, brushing and so
on. various technical methods have been used. "S", "M", horn and so on. various signs, spiral, zigzag,
swastika, angles, wavy, straight lines, triangle, quadrilateral and so on. Various geometric patterns
were drawn. They are sometimes simple, sometimes compounded by drawing together with other
pictures. In every design used in decoration, besides the artistry ability of the ceramicists, taste,
religious-ideological views also have an important place, there is a profound meaning. Patterns have
both local characteristics and similarities with other cultures. During the scientific research on the
subject, the patterns on the Bronze Age ceramics of Nakhchivan were divided into two groups. A group
of patterns used in decorate is a local property. A group of patterns spread widely. Along with
Azerbaijan, similarities spread in various lands of the world. They are used as symbols and stamps
besides reflecting people's religious-ideological views. In addition to the decorated local patterns,
similar features to other cultures prove that the different region is similar in people's religiousideological views, in material and maniac cultures. The stamp is to prove that the patterns used in the
symbolic style are mostly turkish land of the Nakhchivan region covered by the lands where the
prototypical culture is spreading.
Key words: Nakhchivan, bronze age, ceramics.

TUNÇ ÇAĞI SERAMİKLERİ IŞIĞINDA NAHÇIVAN YÖRESİNİN
KÜLTÜRÜ
Özet
Seramikçilik-kilin özel biçime düşürülmesi ve özel pişirilmesi ile bağlı olan meslek, sanat dalıdır.
Seramik eşya boyutu, biçimi, üzerindeki desenler, hazırlandığı malzeme ve hazırlanma teknolojisine
göre bir-birinden farklıdır. Seramikçilik Nahçıvan`ın en eski sanat alanıdır. Azerbaycan arkeolojisinde
özel bir yer tutan güncel konulardan biri Nahçıvan`ın Tunç çağı seramikçilik sanatını araştırmaktır.
Konu şimdiye kadar sistematik biçimde araştırılmadığından tarafımızdan incelenmişdir. Araştirma
sırasında Nahçıvan`ın Tunç çağı yerleşimlerden bulunmuş seramikşilik sanatıyla ilgili arkeolojik
bulğulardan bahs edilmişdir. Onların biçimi, özellikleri, yapım teknolojisi, süsleme özellikleri ve diğer
konular incelenmiştir. Tunç çağında seramikçiliğin gelişmesi sonucu insanar tarafından yapılmış
seramik ürünlerinin çeşitlerinde, pişirilmesinde, desenlemesinde değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu
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çağa ait olan kil kablar Neolitik ve Kalkonitik çağınin seramiklerinden kalitesine, süslemesine göre
farklılık oluşturuyor. Tunç çağında seramikçi çarkının kullanılması bu sanat alanına önemli etki
göstermiş, onun yeni gelişme aşamasına keçmesine neden olmuştur. Kapların pişirilmesinin,
şüyürlenmesinin (hamarlanmasının), süslenmesinin vb. teknolojik gelişmeleri sonucu seramikçiler
ilginç sanat örnekleri yaratmışlardır. Bu dönemde Azerbaycan'ın diğer şehirleri gibi Nahçıvan da
önemli bir sanat merkezi olmuştur. Seramik ürünler boyut, biçim, desen, yapıldığı malzeme ve yapılış
teknolojisine göre birbirinden farklıdır. Nahçıvan seramikçilerinin yapmış olduğu kil kaplar, sofra veya
mutfak seramiği olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Seramiklerin süslenmesinde çizme, basma,
fırçalama vb. kibi çeşitli teknik yöntemler kulanılmıştır. Süslenmede “S”, “M”, boynuz vb. kibi çeşitli
işaretler, spiral, zikzak, svastika, açılar, dalgalı, düz çizgiler, üçgen, dörtgen vb. gibi çeşitli geometric
desenler çekilmişdir. Onlar bazen tek, bazen diğer resimlerle birlikte çizilerek basit ve bileşik
konuludur. Süslemede kulanılan her bir desenlerde seramikçilerin sanatkarlık yeteneğiyle yanısra
zevki, dini-ideolojik görüşleri de önemli yer tutuyor, derin anlamı vardır. Desenlerin hem yerel özellik
taşıdığı, hem de diğer kültürlerle benzerlik oluşturduğu görülür. Konuyla ilgili yapılan bilimsel
araştırma sırasında Nahçıvan`ın Tunç çağı seramikleri üzerindeki desenlerin iki grupa bölündüyü
belirlenmiştir. Süslemede kulanılan desenlerin bir grupu yerel özellik taşıyır. Bir grup desenler geniş
yayılmıştır. Azerbaycan'la yanısıra dünyanın çeşitli topraklarında benzerleri yayğındır. Onlar
insanların dini-ideoloji görüşlerini yansıtmakla yanısıra simge, damga kibi kullanılmıştır. Süslemede
yerel desenlerle yanısıra, diğer kültürlerle benzer özelliklerin bulunması farklı bölge insanların diniideoloji görüşlerinde, maddi ve manavi kültürlürlerinde benzerliyin olduğunu kanıtlıyor. Damga, simge
kibi kulanılan desenlerin daha çok prototürk kültürünün yayğın olduğu toprakları kapsaması
Nahçivan bölgesinin tarihen türk toprağı olduğunu kanıtlamakdadır.
Anahtar kelimeler: Nahçivan, Tunç çağı, seramikçilik.

GİRİŞ
Seramik, seramikçi keilimesinin kökenini Yunan dilinde "yanık ve yanmış madde" anlamına gelen
keramikos oluşturur4. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde zengin doğal ham maddelerinin olması,
Kalkonitik (M.Ö. VII binyıl) çağından başlayarak bu topraklarda seramikçilik sanat alanının oluşması
için ortam oluşturmuştur. Tunç çağında seramikçilik gelişerek ev sanatı dışına çıkmış, uzmanlaşmış
üretim alanına dönüşmüştür. Seramikçiliğin gelişimiyle ilgili olarak mamüllerin yapılmasında,
pişirilmesinde, desenlenmesinde farklılıklar sergilenmiştir. Onlar Neolitik ve Kalkolitik çağlarında
yapılmış seramikçi ürünlerinden morfolojik ve tipolojik özelliğine ornamentlerine (desenlemesine),
yapılma teknolojisine, kalitesine ve diğer belirtilerine göre farklılık oluşturuyor. Seramikçiler
tarafından kilden mamüllerin yapımında elle yanısıra çömlekçi çarkı, onları pişirmek için fırınlar
kulanılmıştır. İlk fırınları yapılana kadar seramikçi ürünlerini pişirmek için ilkel teknik yöntemler
kullanmışlardır. En eski, ilkel pişirilme teknik yöntemleri seramikçi ürünlerinin açık yerde veya
çukurda pişirmesidir. Her iki teknik yöntem eski çağda dünyada yaygın olmuştur. Seramikçi fırınları
sonradan yapılmıştır. Tüm yöntemlerin uygulanmasında gerekli temel malzeme çok miktarda odun
oluşturmuştur. Neolitik çağının basit ve kaba kaplarından farklı olarak Kalkolitik döneminde daha
az görülmektedir. Yeni üretim teknolojisi ve ambalaj türleri benimsenilmiştir. Kapların kalitesini
artırmak için yeni teknik yöntemler kullanılmıştır. Onların yapmış oldukları bişmiş toprak mamulleri
(kil kablar, hayvan figürleri v.b.) eski kavimlerin yasam tarzını, komsu aşiretlerle ekonomik-kültürel
iliskilerini, madi ve menevi kültürünü ögrenmek için temel arkeolojik bulğulardandır. Belirtilen konu
şimdiye kadar kompleks biçimde araştırılmadığından tarafımızdan incelenmişdir. Araştirma sırasında
Nahçıvan`ın Tunç çağı yerleşimlerden bulunmuş seramikşilik sanatıyla ilgili arkeolojik bulğulardan
bahs edilmişdir. Onların biçimi, özellikleri, yapım teknolojisi, süsleme özellikleri ve diğer konular
incelenmiştir.
1. Erken Tunç çağının bulğuları
1.1.Fırınlar.
Seramikçi fırınınını yapılması bu dönemin en önemli olaylarından olmuştur. I Kültepe ile yanısıra
Şomutepe, Alikömektepe, İlanlıtepe Çalağantepe yerleşimlerinden seramikçi fırınlarının kalıntılarına
tesadüf edilmiştir5. Onlar iki katlı inşa edilmiştir. Alt katta ocak yakılmış. Üst katta seramik birikerek
pişirilmiştir. I Kültepe ile yanısıra II Kültepe yerleşiminin Erken Tunç çağına ait VII (yedinci), XI (on
MEGEP (Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi) Seramik ve cam şekillendirme antik form
şekillendirme, Ankara, 2008? s. 3.
5 Azerbaycan tarihi (en kadimden bizim eranın III asri), I c, Bakü, 2007, s. 80.
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birinci) yapı-inşaat kalıntılarından da dairesel ve dikdörtgen biçimli seramik fırınlarının kalıntıları
bulunmuştur. Onların ancak alt bölümü sağlam kalmıştır. Tüm fırınların kap biriken kısmı tamamen
dağılmıştır6. Son dönemlerde de yerleşimden bir çok seramik fırınları bulunmuştur. Onların biçim ve
özelliğine göre “Ağ deniz türlü” fırınlarla benzerlik oluşturduğunu söylemek olasıdır. Düşünclerimizi
kanıtlamak için kaynaklara bakdığımızda “Ağ deniz türlü” fırınların Hindistandan Mısıra,
Yunanıstandan İspaniyaya, Anadoludan Kafkaza kibi geniş alandakı toprakları kapsadığını görmek
olasıdır 7.
1.2.Kil kablar.
Erken Tunç Çağında Nahçivan seramikleri gri, siyah ve pembe renklerde kablar yapmışlar. Onlar
cilalı ve cilasızdır. Bazıların üzerinde lekelerin kalmasının nedeni iyi pişirilmemesidir. İnce duvarlı, iyi
cilalanmış kapların yapılması bu dönemde kapların pişirilme tekniğindeki gelişmelerle ilgilidir. Erken
Tunç çağına ait kil kapların karakteristik özelliklerinden biri onların ağız kenarının dikdörtgen biçimde
dışa çıkması, kapların ağızlarının iki taraftan biraz içeri birikmesi ve simetrik olmasıdır. Bu döneme
ait kapların bazılarının ağız kenarlarının kalın yapılması Doğu Anadolu'nun seramik mamulleri için
karakteristik özelliklerdendir. Erken Tunç çağından itibaren (M.Ö. IV binyıl) seramikçi çarkının
kullanılması bu sanat alanına önemli etki göstermiş, onun yeni gelişme aşamasına keçmesine neden
olmuştur. Kaplar simetrik biçimde formlaştırılmış, kaliteli pişmiş ve anqoplanmışdır. Kapların
pişirilmesinin, şüyürlenmesinin (hamarlanmasının), süslenmesinin ve diğer teknolojik gelişmelerin
yeni sırlarına vâkıf olan seramikçiler ilginç sanat örnekleri yaratmışlardır. Kalın duvarlı kapların
yanısıra, ince duvarlı, iyi cilalanmış kaplar da yapmışlar. Nahçıvan`ın seramikçilik mamüllerin
(bulguları) sırasında kil kaplar çok sayıdadır. Bunun başlıca nedeni tüm tarihi dönemlerde kil
kapların insanların hayatında önemli yer tutması, geniş kullanılmasıdır. Kil kapları mutfak ve çiftlik
kapları olmak üzere iki gruba ayırılabilir. Çiftlik kapları mutfakda kulanılmış kablarla kıyasıda kalın
duvarlı yapılmıştır. İster mutfakda, isterse de çiflikde kulanılmış kil kabların yapılmasında birçok
teknolojik gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm seramik ürünlerinin yapıldığı gibi kapların yapımında
da ilk olarak üretim için kaliteli toprak seçilmişdir. Bunun nedeni kaliteli toprakdan yapılmış kapların
uzun süre toprağın altında sağlam kalması, kaliteli pişirilmesidir. Çamurdan yoğrulmuş kapları belirli
şekle getirirken onların simmеtriyаsınа (biçimine) özel dikkat edilmiştir. Kabı belli forma getirdikten
sonra pişirilme süreci zamanı çаtlаmаkdаn korumak için özel teknik yöntemler kulanılmıştır. Kabı
öncelikle bir kaç gün gölgede, sonra ise güneş altında bekletip kurutmuşlardır. Sonra kabın pişirilmesi
işlemi gerçekleştirilmiştir. Bazen klаplаrın üzerini çаtlаmаkdаn korumak için şüyürlemişlerdir.
Pişirilme zamanı kapların çeşitli renklerde olmasının nedeni onların yapıldığı toprağın içerdiğindeki
demir bileşikleridir. Demir bileşikleri ateşin etkisinden çeşitli renklere dönüşerek kapların gri, pembe,
siyah, vb. boyalı olmasına neden olmuştur. Kаblаrın üzerinin renklenmesinde bоyаk bitkileri ve çeşitli
minеrаller kulanılmıştır. Bu yüzden de kapların üzerindeki boyalar silinmemiş, günümüzedek sağlam
kalmıştır. Kapların yapılması ve pişirilmesi işleminden sonra onların üzeri belli
desenlerle
süslenmiştir. Süslemede kullanılan desenler geometrik, nebati, antropomorfik, zoomorf olmak üzere
birkaç gruba ayrılır. Desenler sade ve karmaşık biçimdedir. Sade geometrik desenleri dаlğаlı, düz ve
kırık hatlar oluşturuyor. Karmaşık desenler dаire, dördken ve üçgen kibi geometrik desenler
kоmbinаsiyonlarından oluşmuştur. Kapların üzerinin süslenmesinde basma, çizme, çertme v.b teknik
yöntemleri kulanılmıştır. Neolitik ve Kalkolitik çağında kil kaplar açık pembe, kırmızı, bazen ise gri
renkte saman karışımı olan kilden yapılmıştır. Tunç çağında kapların yapımında saman karışımı
kulanılmamışdır. Kablar iri veya küçük kum tanelerinden oluşan kilden kaliteli yapılmıştır. Erken
Tunç çağında Kalkolitik çağının bir grup desenleme yöntemleri kalsa da seramikçiler tarafından yeni
desenleme motifleri de kullanılmıştır.
I Kültepe yerleşiminde bulunmuş üzeri kabartma teknikle işlenmiş “M” biçimli kil kaplar8
Yanıktepe yerleşiminde elde edilmiş bir grup kaplarla benzerlik oluşturmaktadır 9. Azerbaycan'da
Babaderviş, Doğu Gürcistan'da Amiranisqora, Anakliya yapılarından bu tip desenli kil kaplar
bulunmuştur10. I Kültepe11, II Kültepe 12 yerleşimlerinde tespit olunan üzeri zikzak dersenli kil kaplar

6Aliyev

V.H. Kultura epoxi sredney bronzı Azerbaydjana, Baku, 1991, 256 s. 24, 123
Daniel Rhodes. Kilns: Design, Construction and Operation Hardcover, Hardcover, 2008, s. 38-42;
https://www.academia.edu/6234207/; https://www.academia.edu/6231124/.
8 Abibullayev O.A. Eneolit i bronza na territorii Naxçivanskoy ASSR, Baku, 1982, s 133.
9 Kuşnareva K.X., Çubinaşvili T.N.
Drevniye kulturı Yujnoqo Kafkaza. Leninqrad, 1970, s. 89.
10 Kuşnareva K.X., Markovin V.İ. Epoxi bronzı Kavkaza i Sredney Azii. Ranya i Srednya Bronzı Kafkaza
(Oçerednoy tom mnoqotomnoqo fundamentalnoqo izdaniya po arxeoloqii), Moskova, 1994, s. 26, 68.
11 Abibullayev, A.g.e, s. 127.
12 Aliyev, A.g.e, s. 123.
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Güney Kafkasya'nın13, Ön Asya'nın 14 aynı çağa ait olan arkeolojik yerleşimlerinden bulunmuş bir
grup kaplarla benzerlik oluşturmaktadır. “S” desenli seramiklerin benzerleri Nahçıvan’ın yanı sıra
Yanıktepe15, Amiranisqora16 yapılarından bulunmuştur (tab. I, 25, 26 ). Ovçulartepesi, I Mahta, Helec
yapılarında bulunmuş Proto Kür-Aras seramiği17 Nahçivan’da Kür-Aras kültürünün oluşumu tarihinin
eski olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın çeşitli topraklarına yayılan bu desenler sembol ve ya damga gibi
kullanılmıştır. Desenlerin anlamı konusunda yapılan araştırmalar sırasında belli oluyor ki, “S”
deseninin geniş yayılma alanı ve çeşitli sembolik anlamı bulunmaktadır 18. Azerbaycan'da "karmak",
Anadolu'da ise "çengel" denilen bu desen hem Azerbaycan halı desenlerinde hem de "akarsu" adıyla
kalmaktadır. Azerbaycan ve Anadolu halı sembolizminde insanı tehlikeden, kötü gözden kurtarmak
için kullanılan motiftir19. Orta Asya'da damga işareti gibi çeşitli isimleri vardır. Kazaklar bu işarete
"bota moyın" (köşek boynu), "gaz moyın" (gaz boynu), Kırgızlar "it quyruqşa" (itkuyruğu), Özbek ve
Karakalpaklar "qumırska beli" (karınca beli) demektedir. Çuvaşlar ise onu sema nurunun, güneş
ışığının sembolü olduğunu düşünürler. “S” deseni Kazaklarda damga kimi kulanılmıştır 20. Kaşğarlı
Mahmud’un "Divan-Lugat-it Türk" eserinde de bu desen hakkında bilgiler bulunmaktadır. Orada bu
tip işaretin Oğuzların Beydili aşiretinin damgası olduğu belirtilmiştir 21. "Şecereyi-Terakkime" eserinde
bu işaretin yatay seçeneği Oğuzların Iğdır ve Kınık boylarına ait edilmiştir 22 (tab. II).
“S” deseninin gibi “M” biçimli desen de Azerbaycan halıları üzerinde yoğun olarak kullanılmıştır. Bu
desen Azerbaycan’ın yanı sıra Anadolu, Kuzey Kafkasya, Türkmenistan halıcılık sanatında kaplama
unsuru olarak yapılmaktadır. Üzeri bu türlü süslü seramikler I Kültepe 23, Babaderviş, Amiransqora24
vb. yerleşimlerde. Damgalar sırasında "yüksek hakimiyet ve vassallar", "vassallık" bildiren Han
damgası, baltavar, ilteber /elteber sembolleri ile benzerlik oluşturmaktadır25. Talas, Orhun ve Yenisey
kullanılan "g" ünsüzünü bildiren işaretler de bu şekildedir26, "Şecereyi-Terakkime" eserinde ise bu tip
işaretler Oğuzların Döger boyunun damgası olarak gösterilmiştir 27.
Koçboynuzu deseni seramik mamullerin yanı sıra metal mamullerde, halıcılıkta, kayaüstü resimlerde
yaygındır. Azerbaycan'la birlikte Anadolu, Türkmen, Karakalpak, ayrıca Dağıstan, özellikle Tabasaran
halılarında boynuz deseninin çeşitli biçimleri bulunmaktadır. Azerbaycan halı sanatında Karabağ
(Malıbeyli) halılarında bu desen dahak yaygındır. Koç boynuzunun anlamı ile ilgili çeşitli düşünceler
vardır. Kaynaklarda koç “qoçkar, köçkar, kaçkar” gibi farklı isimlerde kullanılmıştır. Damga işareti gibi
Anadolu'da, Güney ve Kuzey Kafkasya'da, Orta Asya'da, Kırım'da, Volga boyunda, Doğu Sibirya'da
"koşkar", "koçkar", "köçkar", "koç müyüz" (koç boynuzu), "koçkarok", "kayabaran" (kaya baranı / koçu)
vb., Altaylarda "kulya" (koç boynuzu) şeklinde kullanılmıştır. Kuzey Kafkasya'da yaşayan Karaçayların
"kosxar" (qoçqar, qoşqar), tulpar, semen aşiretlerinin damgası, Kazakların Nayman, Karakirey
aşiretlerine ait tanınma-farklılaşma işareti, Hun damgalarından bir grubu boynuz biçimdedir 28. Orhun
Yenisey taş kitabelerindeki damgalar sırasında da bu tip işaretler bulunmaktadır29. Karakoyunlu ve
Akkoyunlu devletlerinin bayraklarında koç resmi çekilmiştir.

Kuşnareva K.X., Çubinaşvili T.N. Drevniye kulturı Yujnoqo Kafkaza. Leninqrad, 1970, s.166.
Sevin, V., Özfırat, A., Kavaklı, E. Van-Karagündüz Höyüğü Kazıları (1997 Yılı Çalışmaları), Belleten
LKIII/238, 2000, s. 852; Sagona. A., Sagona C. The upper Levels at Sos Höyük, Erzurum: A Reinterpretation
of the 1987 Campaign, Anatolia Antiqua XI, 2003, s. 101-109; Pehlivan M. Karaz Kültürü ve Hurriler. Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1-1, Van, 1990, s. 168-176.
15 Kuşnaryeva, Çubinaşvili, A.g.e., s. 125.
16 Kuşnaryeva, Markovin, , A.g.e., 28.
17 Bahşeliyev V., Marro C., Aşurov S. Ovçulartepesi (2006-2008-ci il tedqiqatlarının neticeleri) (Tirst Pre Liminary
Report the 2006-2008 seasons). Bakü, Elm, 2010, s. 32-34.
18 Halilov T.F. Prototürk Kültürünün Işığında Nahçıvanın Tunc Çağı Seramikleri. Asia Minor Studies, 2017, s.
60-72.
19 Qurbanov, A. Damğalar, remzler, menimsemeler. Bakü, , 2003, s. 260
20 http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/2-09/irina_bogoslovskaya.shtml
21 Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it Türk, (çeviren: Besim Atalay) Türk Dil Kurumu Yayınları: 1036, Ankara,
2011, s. 227.
22 Ebulgazi B.H. Şecereyi-Terakime (Türkmenlerin soy kitabı). Bakü, 2002, s. 100.
23 Abibullayev , A.g.e., s. 291, tab. XI, 10; 302, tab. XXII, 9.
24 Kuşnaryeva, Markovin, A.g.e., s. 29, 68.
25 Qurbanov,A.g.e., s. 49.
26 Tekin, 2010: 150.
27 Ebulqazi, A.g.e., s. 77.
28 Qurbanov, A.g.e., s. 259, 305, 307.
29 Tekin T. Orhon Yazıtları. Türk Dil Kurumu Yayınları 540, Ankara, 2010, 30 s. 110.
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1-I Mahta (Seyidov, 2003), 3, 4, 11, 12-II Kültepe (Seidov 2002), 21-II Kültepe (Seidov 1993) 2, 10, 13,
24- I Kültepe (Abibullayev, 1982) 5, 8, 17-Plur, Karaz (Şərqi Anadolu) (Kuşnareva., Markovin , 1994); 6,
9,14, 25-Babaderviş (Kuşnareva., Markovin , 1994); 15, 16-Yanıqtəpə (Kuşnaryeva, Çubinaşvili, 1970);
7, 20, 26- Amiranisqora, Anakliya (Şərqi Gürcüstan) (Kuşnareva., Markovin , 1994); 18-İran yaylası
(http://azerbaijani-studies.blogspot.com/2013/01/yazmzn-baslangc-gmiqayadak-turk_17.html);
21Gamikaya (Müseyibli, 2004); 22-Kobustan (Ferecova, 2009); 23-6-Saymalı taş (Kırgızistan)
(https://onturk.org/tag/saymalita), 27-Türkmenistan (https://uqusturk.wordpress.com; 28-8-Şemkir
Rayonu (Yengi, Bextiyar Tuncay, 2013).
Tablo I. Tunc çağı desenlerinden örnekler

(1,2-II Kültepe (Seidov 2002; 3, 4- Yanıktepe (Kuşnaryeva, Çubinaşvili, 1970); 5-Amiranisqora (Doğu
Gürcistan) (Kuşnareva., Markovin , 1994));6-İğdır boyunun danğası, 7- Avanı boyunun damgası, 8Kızık boyunun damgası, 9-Yazır boyunun damgası (Ebülgazi, 1974); 10-Bolkarıstan (Yengi, Tuncay,
2013); 11-Gemikaya (Müseyibli, 2004); 12-Üregilerin damgası, 14-Begdilli boyunun damgası, (Halilov,
2009); 13-Şumer işareti (Bilimirzeyev, 2011).
Tablo II. “S” biçimli desenlerin benzerleri.
1.3.Ocaklar
Ocaklar nalşekilli ve dikdörtgen biçimdedir. Onların bir grubu basit yapılmıştır. Bazılarının arka
kısmında yarımşer biçimde kulp yapılmıştır. Manqallar dairesel, kap altılıkları, silindirik, yuvarlak ve
dikdörtgendir. Tekerlek modelleri dairesel, kesikde bikonik biçimdedir, onun orta kısmında bir delik
açılmıştır.
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1.4.Hayvan figürleri
Kil hayvan figürleri öküz, at, köpek figürlerinden oluşuyor (tab. III). I Kültepeden 30, Mahtadan 31,
Ovçulartepesinden bu tip arkeolojik bulgular bulunmuştur. Onların çoğu boğa figürleridir. Bu
figürlerden her birinin kendine has özelliği var. Onlar arasındakı benzerlik figürlerin çoğunluğunun
ayaklarının, bir grubunun ise boynuzlarının kırılmasıdır. Araştırmacı Osman Hebubullayevin
düşüncesine göre figürlerin kırılmasının nedeni onlardan ritiuallerin icra edilmesinde
kullanılmasıdır32. Kil hayvan figürlerinin kullanım amacı, semantikasıyla ilgili araştırmacıların
düşüncelerini lojistik yönden, mantık açıdan birleştiren en önemli konu figürlerden kült gibi
kullanılması, figürlerin insanların dini-ideolojik görüşleri ile bağlılıq oluşturmasıdır. Bu figürler
Nahçivan'daki Erken Tunç çağı yerleşimlerinden bulunmuş kayaüstü resimlerle, metal ürünlerin, kil
kapların üzerindeki resimlerle ve hayvanlarla gömüyle lojistik yönden, mantıksal açıdan bağlılık
oluşturuyor. Bu nedenle tüm hayvan figürlerinın "hayvan kültü" adlı dini inançlar sistemi ile bağlılık
oluşturduğunu ehtimal etmek olasıdır. Düşüncelerimizi kanıtlamak için kaynaklara göz atarsak
Azerbaycan'ın kayaüstü resimlerinde boğayla ilgili eski örneklerin Gemikayanın yanısıra Kobustandaki
Mezolitik (Orta Paleolotik çağ) çağı resimleri arasında var33. Gemikayadakı kayaüstü resimlerinin
çoğunda boğanın boynuzları bir-birine bitişik hilal biçimde resmedilmiştir. Bazı kayaüstü resimlerde
bu hayvanların boynuzları kavis biçimde öne dogru yönelmiştir34. Kayaüstü resimlerin yanısıra
Kobustan35, Alikömektepe36, Kükü nekropolünden37, Şortepe, I Kültepe, II Kültepe yerleşimlerinden 38
boğayla ilgili arkeolojik bulgular. Boğanın yanısıra keçi, köpekle ilgili arkeolojik bulgular hep
Gemikayada, ve Anadolu39, İran, Ön Asya40 kayaüstü resimlerinde (petroglifler) çok sayıda tesbit
olunmuştur. I Kültepe41 ve Sarıdere nekropolünde42 köpekle gömü de bulunmuştur.

(Abibullayev, 1982)
Tablo III. Hayvan figürleri
Abibullayev, A.g.e., s. 141.
Aşurov S.H. Nahçivanın İlk Tunc dövrü keramikası. Bakü, 2002, s.65.
32 Abibullayev, A.g.e., s. 143.
33 Farecov N.M. Azerbaycanın Kayaüstü incasanatı, Bakü, Azpoliqraf, 2009, s. 21.
34 Halilov T.F. Gemikaya anıtının Ortadogu kültürüyle baglılıgı. Avrasiya, 2011, s. 23-29.
35 Farecov, A.g.e., s. 17.
36 Aliyev, A.g.e., 169.
37 Novruzlu E.İ., Bahseliyev V.B. Sahbuz bölgesinin arkeoloji abideleri. Bakü, 1992, s. 25.
38 Abibullayev, A.g.e., 143, 144.
39Aliyev V.H. Gemikaya abidesi. Bakü, , 1992, s. 66.
40 Bahşeliyev V.B. Gemikaya resimlerinin poetikası. Bakü, 2002, s. 42-44.
41 Abibullayev, 1982: 225.
42 Bahşeliyev, 2002: 23.
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2. Orta Tunç Çağının Bulğuları
2.1. Kil kablar
Nahçivan`in Orta Tunç çağı seramik memulları sırasında kil kablar çok sayıdadır. Onlar kilin rengine,
yapısına ve süsleme tekniğine göre bir-birinden farklı iki ana gruba ayrılırlar. Birinci grup pembe
renkli boyalı kaplar içerir. Bu tür kil kapların üretimi ve yayılması Azerbaycan arkeolojisinde "Boyalı
kaplar kültürü" adı ile tanınır. "Boyalı kaplar kültürü" Nahçivanın yanı sıra Urimiya havzası ve Doğu
Anadolu'da da yaygındır. Son dönemlerde II Kültepe yerleşiminde yapılan arkeolojik araştırmalar
sırasında oradan bulunmuş seramik imalathanesi ve çok sayda seramik fırınları, içerisi boya ile dolu
kil kaplar Orta Tunc çağında II Kültepe yerleşiminin Nahçıvan`ın önemli seramikçilik merkezlerinden
biri olduğunu kanıtlıyor43. Azerbaycan'ın diğer topraklarında boyalı kaplar Nahçivandakı gibi fazla
değildir. Araştrmaçı Veli Aliyev II Kültepenin stratigrafiyasına göre "Boyalı kaplar kültürü"nü dört
döneme ayrmıştır44. Bu kültürün ilk dönemi için monokrom (bir boyalı) boyalı kaplar karakteristik
olsa da, sonraki dönemlerde polikrom (çok boyalı) boyalı kaplar yaygındır. Monokrom (bir boyalı)
boyalı kaplarda kırmızının üzerine siyah renkle düz ve dalgalı çizgilerden oluşan çeşitli desenler
çizilmiştir. Polikrom (çok boyalı) boyalı kapların üzerinde basit kompozisiyonlu desenlerle yanı sıra
karmaşık kompozisiyonlu desenler de kullanılmıştır. Kapların üzerinin süslemesinde dalgalı, kesik
çizgiler, üçgenler, küçük daireler, insan, kuş ve hayvan resimleri kullanılmıştır. I Kültepe, II Kültepe,
Şahtahtı, Nehecir, Yaycı, Çalhanqala vb. arkeolojik yapılarından bulunmuş bu tip polikrom boyalı
kapların bir grubu Göytepenin D ve C45, Haftavantepenin V, VI46, Dingetepenin IV47 kültürel
tabakasından bulunan bazı kaplarla benzerlik oluşturuyor.
İkinci grub seramikler, kil kaplar boyasızdır. Onların bir grubunda Erken Tunç çağı seramiklerinde
kulanılan desenlerin gelenekleri kulanılmıştır. Kapların bir grubunun üzeri Erken Tunç çağı
seramiklerinde olduğu gibi çizme, çertme teknik yöntemleriyle çeşitli geometrik desenlerle
süslenmiştir. Nehecir48, II Kültepe49 vb. arkeolojik yerleşimlerden bu tip kaplar bulunmuştur. II
Kültepe yerleşimden bulunmuş bu tip kapların çoğunun seramik fırınında bulunması onların yerli
seramikçilar tarafından yapıldığını kanıtlıyor. Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde bu bu tip kapların
yayıldığı bölgeler Mil-Karabağ, Talış-Muğan, Kobustan ve Kuzey Doğu Azerbaycandır.
Orta Tunç çağının kil kabları üzerinde geometrik desenler yayğındır. Onlar üçgen, açı, daire, dalgalı,
düz çizgiler ve diğer resimlerden oluşur. Diger süsler kibi onların da bir grupu başka yerlerden
bulunan seramiklerin üzerindeki resmilerle benzerlik oluşturuyor. Bu süsler bitişik üçbucaqların
romblarla birlikte çekildiği, sadece noktalardan, dalgalı, kövsvarı çizgilerden oluşan, esasları yukarıya
veya aşağıya doğru yönelik açılardan, tek veya bitişik üçgenler, romb, açı, dikey, ve yatay çizgilerin,
dalgalı ve kavis (yarıdairesel) çizgi kombinasyonundan, dalalı çizgi ile birlikte açıların
kombinasyonundan, dairelerden ve diğer desenlerden ibaret olmak üzere basit ve bileşik
kompozisiyonda çekilmiştir. Diğer desenlerle karşılaştırıldığında bitişik üçgen ve romblarla naxışlanma
motifi Kafkasya boyalı kapları üzerinde geniş yayılnışdır. Erken Tunç çağından farklı olarak Orta Son
Tunç çağında zoomorf desenler, hayvan resimleri daha çok yayğındır. Onlar genellikle boyalı kapların
üzerinde çekilmiştir. Kuş resimli seramikler Tunc çağı yerleşimlerinde yeterince bulunmuştur (taqb.
IV).

Aliyev, A.g.e., s. 38; Aliyev V.H., Mammadov A.E. II Kültepede yeni tedqiqatlar (2010-cu il), Azerbaycanda
arkeoloji tedqiqatlar- 2010, Bakü, 2011, s. 130.
44 Aliyеv V.H. Azerbaycanda tunc dövrünün bоyalı qablar medeniyyeti. Bakü, 1977, s. 43-49.
45 Brown T.B. Excavations in Turkey, 1948. Jon Murray Albemarle Street, w.XIX, London, 1951, p. 21-22.
46 Edwards M.R. The Pottery of Havtavan Tepe VI B (Urmia Ware), w. KIK, İran, 1981, s. 189.
47 Hamilin C. The early Second Millennium carbon assemble age of Dinka Tepe. Iran, 1977, p. 125-153.
48 Seyidov A.Q., Bahşeliyev V.B. Nahacirde arkeoloji araştırmalar. Bakü, 2002, s. 68.
49 Aliyev, A.g.e., s. 53.
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1-Kızlburun (Aliyev, 1977); 2-Doğu Anadolu (Erzurum Muzesi);
3, 4-Göytepe (Kuşnaryeva, Markovin1994)
Tablo VI.
Yaycı, Qızılburun, I Kültepe, II Kültepe, Şahtahtı vb. yerleşimlerinden bulunmuş Orta Tunç çağı
boyalı kil kapların üzerindeki kuş resmileri basit ve bileşik kompozisiyonda çekilmiştir. Bu resimlerin
bazılarının benzerleri Kızlburun50, Göytepe51 vb. yerleşimlerinde bulunmuştur. Onlar seramikçilerin
sanatkarlık yeteneğiyle yanısıra dini-ideolojik görüşümleri, düşünce tarzı vb. bağlılık oluşturmaktadır.
2.2. İnsan figürü
Nahçivan bölgesinin Orta Tunç çağı seramik mamülleri sırasında Kızılburun yerleşiminden bulunmuş
kil erkek figürü da ilgi çekicidir (tab. V). Yüksekliği 20 cm olan bu figürün yüzü yassı, baş ve vücut
üyeleri çok orantılı biçimde, elbiseli, çekmeli ve şapkalı yapılmıştır. İnsanın sol eli kemerinin üzerine
koyulmuştur. Figürün şapkası ve bacakları kırmızı, kıyafeti beyaz renkli yapılmıştır. Vücudu ince
çizgilerle siyah ve kahverengi renkle boyanmıştır. Onun üzerindeki libas pelerin tarzindadır.
Kızılburun yerleşiminden bulunmuş çömleklerden birinin üzerinden de bu tip resim görülmüktedir.
Kızılburun yerleşiminden bulunmuş bu figür İran'dan bulunan erkek figürü gibi elbiseli yapılmasına
rağmen bazı farklılıklar göstermektedir. Kızılburun erkek figürünün İran'dan bulunmuş figürden eski
olduğu söyenilmektedir52.

50
51
52

Aliyev, A.g.e., tab. 6, 2.
Kuşnaryeva, Markovin, A.g.e., s. 130.
Aliyev, A.g.e., s. 62.
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(Aliyev, 1977)
Tablo V. İnsan figürü.

3. Son Tunç Çağının Bulğuları
3.1. Kil qablar
Nahçivan seramikçileri tarafından Orta Tunç çağında olduğu kibi Son Tunç çağında da kil kaplar
boyasız ve boyalı yapılmıştır. Son Tuc çağı yerleşimlerinden boya bezemeli seramiklerin bulunması
“Boyalı Kaplar” kültürünün Son Tunç-Erken Demir çağınadek devam etdiğini kanıtlıyor. Son Tunc
çağının boya bezemeli seramikleri Doğu Anadolu’da olduğu gibi 53 pоlikrоm (çok boyalı) boyalı
olmuştur.Beyaz boyalı kaplar da bu çağa ait yerleşimlerden (I Kültepe ve Qazhan) bulunmuşdur.
Merkezi Avrupa ve Küçük Asya'dan Çin'e kadar geniş bir alanda yayılmış bu tür seramikler, konnelyur
desenli seramikler gibi Hоcalı-Gedebey kültüründe yaygındır. Bu nedenle bu türlü seramiklerin
Hocalı-Gedebey kültürünü yaradan aşiretlerle karşılıklı ekonomok-kültürel ilişkiler sırasında
Nahçivana getrildiğini ihtimal etmek olasıdır. Nahçivan`dakı Son Tunç çağı yerleşimlerinden
bulunmuş çanak, çömlek tipli kaplarla yanısıra çaydanlıklarda da Hоcalı-Gedebey kültürüne ait
özellikler (yuvarlak kabartmalar) var.
Çaydanlık türü kaplarda, Hocalı-Gedebey kültürü için
karakteristik olan yuvarlak kabartmalarla desenlenmiş kil kaplarda boya bezemenin uygulanması eski
bir geleneğe dayandığını göstermekdedir. Nahçivan’dakı arkeolojik yerleşimlerde bulunmuş boyalı
kaplarda Doğu Anadolu, Hocalı-Gedebey kültürüne ait süslerin olması bu kültürler arasında
etkileşimin olduğunu, bunları üreten aşiretlerin köken olarak aynı olduğunu göstermektedir.
Orta Tunç çağında olduğu kibi Son Tunç çağının kil kabları üzerinde de geometrik desenler yayğındır.
Antropomorfik ve zoomorf süsler gibi geometrik desenlerin da belirli mantığa dayanarak ve geniş
alanda yayğın olduğunu görürüz. Düşüncelerimizi kanıtlamak için için kaynaklara baktığımızda
Tripolye (Kukuteni) Eneolit arkeolojik kültüründe (M.Ö. VII -VI binyıllar), Gamikaya, Göyçe gölü,
Kazakistan kayaüstü petroglifleri ile yanısıra, Kosova Qora vilayeti Altay 54, Sibirya55vb. bu tür
rersmilerin olduğunu görürüz. Romb ve acı desenlerinin nesil artışını, yaşam ve dünya ağacını
sembolize etmesiyle ilgili yeterli bilgiler var56. Açı bişimli işaretleri Çin herogliflerində çok sayıda
görmek olasıdır57. Kırık ve çapraz çizgilerin yağmurun, karın yağmasının sembolü olması hakkında da
bilgiler vardı. Bazı araştırmalar çapraz cizgilerin akar suyu, dağların sıralı biçimde dizildiyini
semboluize etdiğini söylemişler58. Kaynaklarda tek dalgalı cizgilerdem oluşan ornamentin damga
adının "yılan", çift çekilmiş dalgalı çizginin damga adının "ayak", "dayak" olması hakkında bilgiler
vardır59. "Şecereyi-Terakime" eserinde bu ornamentin damga adının "ilan" olduğu ve Ayhan
Çilingiroğlu A. Van-Urmiye Boyalıları İşığında Degerlendirilmesi. Türk Tarih Kongresi, Х, 1990, s. 169-173;
Çilingiroğlu A. Gaziantep Müzesindeki Van-Urmiye Boyalıları. Ege Universitesi Arkeoloj ve Sanat Tarihi Dergisi,
В c, 1990, s. 25-44.
54 Okladnikov A.P., Okladnikova E., A., Zaporojiskaya B., D. Skorınina E., A. Petroqlifı Çankırkölya, Novosibirsk,
1981, tab. 77, 2; 93, 6.
55 Okladnikova E., A. Petroqlifı Sredney Katuni, Novosibirsk, 1881, s. 11.
56 Mifi narodov mira Ençklopediy, n. I, Moskva, 1991, s. 88.
57 Fahreddin V. Semiyotika, Studiya Philolgica. Bakü, 2010, s. 149.
58 Avşarova İ. Azerbaycan tayfalarının ibtidai icma dövrü inanclarında semantik mena daşıyan naxış ve
işareler, Bakü, 2014, s. 88.
59 Qurbanov, A.g.e., s. 247.
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oğuzlarının Yaparlı boyunun simgesi olması60, Orhun-Yenisey alfabelerinde cingiltili "d" samitini
bildirmesi kaydedilmiştir61. Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde olduğu gibi Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti'nde su ile ilgili yeterli efsane ve rivayetlerin olması dalgalı cizgilerin "su deseni"ni temsil
etmesiyle mantiksal acıdan bağlılık oluşturur.
Nahçıvan'ın Orta ve Son Tunç çağı seramik ürünleri üzerinde çekilmiş ilginc desenlerden bir kısmı
yarım konsentrik resimler oluşturur (tab. VI). Çalhankale, Karaçuk, Şahtahtı62, Iliklikaya
yerleşimlerinden bu tip seramikler bulunmuştur. Bu resmin anlamı ile ilgili aparıalan araştırma
sırasında desenin gök kuşağına benzer olduğunu görürüz. Bu yüzden de resmi astral resim olarak
düşünülebilir. Yarımkonsentrik desenin yayılma alanı ile ilgili yapılan araştırma sırasında onun en
eski örneklerinin Sümer, Elam işaretlerinde ((piktoqramlarında), Tripolye (Kukuteni) kültüründe (M.Ö.
VII -VI binyıllar)63, Bulgaristan'daki kaya üstü tasvirler arasında64 olduğunu görürüz. Kaşgarlı
Mahmud'un “Divan-Lugat-it Türk” eserinde oğuzların karabölükler, çuvaldarlar65 boylarının damğaları
bu şekilde verilmiştir. Üçgen Nahçıvan'ın Orta Tunç çağı seramikleri üzerinde en yaygın geometrik
desendir. Onlar tek ve birbirine bitişik bişimde çekilmişdir. A.A.Vayman üçgen deseninin Sümer
kültüründe kadın sembolü olduğunu66, A.Bullinq zikzaklar gibi onun da dağları sembolize ettiğini
belirtmişlerdir67. Kaynaklarda birbirine bitişik iki üçgenin sağlığı, ucu yukarı ve aşağı olan iki üçgenin
kadını, suyu, yeraltı dünyayı, hükümdarlığı, erkeği, odu, ilahi güçleri, birbirine geçen üçgenlerin ilahi
kuvveti, ateşle suyun birleşmesini sembolize etdiyi hakkında bilgiler var 68. Güney Kafkasyadakı
arkeoloji yerleşimlerden bulunan üzerinde üçgenler çekilmiş seramikleri B.Kuftin Ortadoğu boyalı
seramiğinin lokal seçeneği adlandırmıştır 69. Bu tip ornamentli boyalı seramikler Boğazköyden bulunan
Hitit kültürüne ait seramiklerin üzerinde de bulunmaktadır70. Üçgen ornamenti Humay Ananı
simgeleyen sembollerden biri olarak Türk mitolojik tesevvüründe geniş yer tutuyor71. Halıcılıkda bu
desen "elibelinde", "nazarlık" anlanır. Birbirine bitişik bişimde çekilmiş üçgen resimleri prototürk
kültürünün yayğın olduğu topraklarda çok sayıda bulunmuşdtur. Gemikaya72, Göyçe gölü73
petrogliflerinde, II Kültepe, Kızılburun74, Erzurum, İran seramiklerinde, Şumer, Elam işaretinde75,
Tripolye kültüründe76, Orhun-Yenisey alfabesinde77 birbirine bitişik biçimde çekilmiş üçgen resimleri
var. Orhun-Yenisey alfebesinde "k”, “u” sessiz harfını bildirir.

Ebulqazi, A.g.e., s. 101)
Recebli E. Eski türk yazısı anıtları, С I. Bakü, 2009, s. 33; Telin, A.g.e., s. 85.
62Bahşeliyеv V.B. Nahçivanın qedim tayfalarının manevi medeniyyeti. Bakü, 2004, s. 106, şekil 16, 3-7
63 Qurbanov, A.g.e., s. 67.
64 Yengi M. R., Bextiyar T. Kür-Araz medəniyyəti və türk damğaları: Damğadan yazıya keçid, Bakü, 2013, s. 77.
65Halilov B. Mahmud Kaşğarinin Divani lüğet-it-türk eserinde etnonimlər, Bakü, 2009, s. 20, 21.
66 Eneolit SSR Seriya Arxeoloqiya SSSR, Moskva, 1982, s. 60.
67 Yeviskov B.B.
Mifoloqiya kitayskoq neolita. Na materialam raspisey na keramike kulturı yanşua.
Novosibirsk, Nauka, 1988, s. 16.
68 Mifi narrodov mira, 1991, s. 272-273.
69 Kuftin B.A. Arxeoloqiçeskiye raskopki v Trialetti. Tblisi, 1941, s. 136.
70 Zaxarov A., A.
Xetskaya keramika Boğazköya i nekatorıye Zakafkazskiye paraleli. İzvestiya obşestva
Obsledovaniye i izuçeniye Azerbaydjana, № 5, 1927, s. 147.
71 Qurbanov, A.g.e., s. 161.
72 Bahşeliyev V.B. Gemikaya resimlerinin poetikası. Bakü, 2002, resim 34; Müseyibli N.E. Gemikaya, Bakü,
Çaşoğlu, 2004, s. 191, 248.
73 Qurbanov, A.g.e., s. 67.
74 Bahşeliyеv V.B. Nahçivanın qedim tayfalarının manevi medeniyyeti. Bakü, 2004, s. : 118, şekil. 28, 3, 10.
75 Elimirzeyevv A. N. Erken Elam cemiyyeti: iqtisadi-siyasi münasibetler və yazı tarixi (e.a. IV-III minlllikler),
Bakü, 2011, s. 189.
76 Qurbanov, A.g.e., s. 67.
77 Recebli, A.g.e., s. 45.
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1-Qumluk (Halilov, 2013); 2-çuvaldarlar boyunun damgası, 6- karabölükler boyunun damgası (Halilov,
2009); 3-4-Şumer Elam işareti (Bilimirzeyev, 2011: 191); 5- Bolgaristan kayaüstü resmi (Yengi, Tuncay,
2013).
Tablo VI.
Şahtahtıdan bulunmuş Son Tunç çağına ait kil kaplardan birinini üzerinde geometrik desenle birlikte
vahşi at veya eşek, yırtıcı kuşlar belirli kompozisyonda çekilmiştir 78. Kabın boğazında dikey hat,
hattan aşağıda keçi, yabani eşek veya at, onlardan aşağıda ise kesişen çizgilerin kombinasyonundan
oluşan kayış biçimli desen çekilmiştir. Keçi düz durmuş, vahşi at veya eşek ise arka kısma bakan
durumdadır. Aralarında biraz iri ve farklı şekilde kesişen çizgilerden oluşan desen, keçinin başı
üzerinde kuş, onun yanında ise iki vahşi kurt var. Kurtlardan biri keçinin arka kısımdan boynundan
tutmuştur. İkinci canavar ise önden saldırmıştır (tab. VII, 2).
Oradan elde edilen diğer kabın üzerinde79 üst bölümde zolaqda sadece kuş resmi çekilse de, ikinci
zolaqda orta bölümde keçilir, keçilerden yukarıda kurt, aşağıda ise su kuşları çekilmiştir (tab. VII, 1).
Desenler arasında ortaya çıkan benzerlik her iki kabın süslenmesinde kuş, kurt, keçi, kesişen
çizgilerin kullanılmasıdır. Araştırmacı V.Eliyev bu kapların üzerinde hayvanların avlamak sahnesinin
çekildiğini belirtmiştir80. Her iki grup görüntü yakın benzeri şimdilik Güney Kafkasya'nın aynı çağa
ait olan yapılarında bulunmamıştır. Gamikaya81, Sibirya, Anadolu qayaüstü tasvirlerinde, Yaycı,
Şahtahtı82, Torpaqala83 ve s. seramiklerinde, Hocalı-Gedebey kültürüne ait tunç kemerlerin84 üzerinde
bu tip resimler çekilmiştir. Yırtıcı hayvanların dırnaqlıları parçalaması ile ilgili resimler Mezopotomiya,
Orta Asya, Karadeniz tasvırı sanatı için karakteristik motiflerden birini oluşturuyor.
Mezopotamiya'dan Orta Asya, Karadeniz kıyılarına kadar geniş bir alanda bu tip resimler yayğındır.
Resmlerde yırtıcı hayvanların öküz, keçi, keyik gibi kutsal hayvanlara saldırmıı verilmiştir.Yaycıdan
bulunan boyalı kaplardan birinin üzerinde de Şahtahtı seramiği kibi belli kompozisiyonlu bu türlü
resim çekilmişdir85. Kabın gövdesinde önde bir küçük, ondan sonra iki büyük ve bir küçük keçi resmi,
kabın boğaz bölümünde ise kuş resmi çekilmiştir. Bu görüntünün semantikası ile bağlı yapılan
araştırma sırasında hayvanların sıra biçiminde, ana bala biçiminde çekilmesine dayanarak orada
verimlilikle ilgili süjetin yansıdığını tahmin edilebilir. Kaynaklara baktığımızda Gamikayada 86, Tivi

78Aqayev

Q., Q. Şahtaxtı v epox pozdney bronzı i ranneqo jeleza, Baku-Moskva, 2002, tab. XII, 1.
Aliyev, A.g.e., 1977, tab.4, 7.
80 Aliyev, a.g.e., 1977: 59.
81Bahşeliyev, A.g.e., 2004: 98.
82 Abibullayev, A.g.e., : 27-36.
83 Rzayev N.İ. Ecdadların izi ile. Bakü, 1992, s. 77.
84Halilov C.E. Azerbaycandan tapılmış tunc kemerler. AMM, IV c, Bakü, 1962, s. 70.
85 Bahşeliyev, A.g.e., s. 111.
86 Aliyev V.H. Gemikaya abidesi. Bakü, 1992, s. 25-30; Aliyev V. H. Gamikaya. Bakü, 2005, s. 72-74; Müseyibli
N.E. Gemikaya, Bakü, 2004, s. 89.
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köyü çevresindeki kayaüstü tasvirler içerisinde87, Göyçe gölü çevresindeki boyalı küpelerden birinin
üzerinde de bu tip resimlerin olduğunu görürüz.

Şahtahtı nekropolü (1-Aliyev, 1977; 2-Aqayev, 2002)
Tablo VII.
Nahçıvan'ın Orta Tunç çağı seramikleri üzerinde çekilen hayvan tasvirleri içerisinde keçiler çok sayıda
karşımıza çıkmakdadır. Karşılaştırmalı araştırma sırasında ister kuş, ister keçi tasvirlerinin prototürk
kültürünün yayıldığı bölgelerde fazladır. Onların çekilmesinde insanların ekonomik hayatı ile yanısıra
dini-ideolojik görüşleri, mitolojik düşünce tarzı esas yerlerden birini tutuyor. Fikrimizi kanıtlamak için
kaynaklara baktığımızda görürüz ki, onqon-kuş motifi de Türk mitolojisinde en yaygın motiflerden
biridir. Bu motivin en geniş yayılması Humay adlı kuş ile ilgili efsane ve rivayetlerde yansımıştır.
Humay adına ilk kez Gültekin abidesinde, daha sonra ise Tоnyuqukda rastlanmıştır 88.
Araştırmacılardan bir grubu her oğuz soy ve boyunun ayrıca kuş ongunu olduğunu belirtmişlerdir 89.
B. Ögel onqonları boy ve soylar üzere qruplaşdırarkən Çəbni-Şunqarı Humay biçiminde göstermiştir90.
Keçi motifi, onunla ilgili efsane ve rivayetler Azerbaycan'da, onun ayrılmaz bir parçası olan
Nahçivan'da yayğındır. Türk kültüründe keçi kutsal hayvan sayılır. O yüceliği, özgürlüğü, cesareti,
kararlılığı temsil ediyor. Tanrının yeryüzündeki temsilcilerinden biri sayılır. Eski Türk kültürü
tarihinde hükümdara olan bağlılığı da temsil eder Orta Asya'da ve Sibirya'da yaşayan Türk halkları
arasında Al-Albastı, Al karısı keçi biçiminde tasavvur edilmiştir. Tuvalılar aile ocağı ile ilgili törende
başı sarı keçini91.
Altaylar çocuğun kötü ruhlardan korunmasında92 dağ keçisinin kemiğini
kullanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Erzincan'ın Kemal bölgesinin Dilli Vadisi'nde,
Van'ın Çatak ilçesi Narlı Dağları'nda, Kars-Kağızman Geyiklitepede vb. eski yerleşim yerlerindeki
kayaların üzerinde çok sayıda keçi resimleri var93. Ortadoğu'nun M.Ö. IV binyılın sonu-III binyılın
öncesine ait tasviri sanat örneklerinden Tepe Qavranın Erken Uruk, I Tel Hazine yerleşim yerinin Son
Uruk Sülale çağıne (IV binyılın sonu-III binyılın başları)94. Suz A yerleşim yerinin IV binyılın ikinci
yarısına ait mühürleri üzerinde çeşitli motifli keçi resimleri bulunmuştu95.

Halilov T.F. Yuхarı Gilançay vadisinden tapılan yеni qayaüstü tesvirler . Azerbaycan arkеоlоgiyası ve
еtnоqrafiyası, №2, Bakü, 2008, s. 54-62.
88 Tantekin H. Sihirli masalların onqon ve esatiri suretleri. Bakü, 2004, s. 113-114.
89 Naki T. Türk masalları. İstanbul, 2011, s. 54-60.
90 Ögel B. Türk mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar). С.I, Ankara,1989, s. 365.
91 Sеyidоv M.M. Azerbaycan halqının sоykökünü düşünerken. Bakü, 1969, s. 162.
92 Sеyidоv M.M. Qam-Şaman ve оnun kaynaqlarına ümumi bakış. Bakü, 1994, s. 89.
93 Necati Demir, Kaya üstü resmi (Rock Art) olarak dağ keçisi / elik ve tarihî altyapısı. Zeitschrift für die Welt
der Türken, Vol. 2, No. 2, 2010, s. 5-23.
94 Munçayev R.M., Merpert N.Y., Amirov Ş.N. Tel Xazna I, Rossiyskaya arxeoloqiya, Moskva, 2001, s. 111.
95 Çayld K. Lrevney Vostok v sveta novıx raskopok, Moskva, 1956, s. 135.
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SONUÇ
Nahçivan`ın Tunc çaği seramikçilik sanatıyla bağlı yapılan araştırma sırasında şunu söyleyebiliriz:
Tunç Çağı’nda Nahçivan'da seramik sanatı uzmanlaşmış üretim alanı olmuştur. Seramikçiliğin
gelişimi sırasında kilden yapılan ürünlerin kalitesinin yanısıra desenleme motifi de artmıştır.
Seramiklerin süslemesinde kulanılan desenler insanların dini-ideolojik görüşlerinin yanısıra
sanatkarlık yeteneğiyle bağlı olmuştur. Desenlerde yerel özelliklerin yanısıra, diğer kültürlerle de
benzerlik oluşturmaktadır. Süslemede yerel desenlerle yanısıra, diğer kültürlerle benzer özelliklerin
bulunması farklı bölge insanlarının maddi ve manavi kültürlerinde benzerlığin olduğunu, her bir
desenin derin bir anlamı olduğunu kanıtlamaktadır. Yerleşimlerden bulunmuş insan ve hayvan
figürleri Nahçivanda heykeltraşlığın tarihine dair arkeoloji bulgulardan olup,
Tunç çağında
seamikçilerin bu alanda da belli yeteneğninin olduğunu göstermektedir.
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ÖZET
Eğitimin niteliğini iyileştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birçok yenilik ortaya
çıkarılmıştır. Bu yenilikler, eğitimin çok yönlü duruma gelmesini kolaylaştırmıştır. Etkileşimli tahta ise
bu yeniliklerin arasında dikkat çekmektedir. Sınıf ortamında etkileşime verdiği yüksek destek ve
zaman tasarrufu sağlaması ile öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin çalışma
sürecinde etkileşimli tahtaların rolünü tespit etmektir. Bu amaç için İstanbul ilinde bulunan bir
ortaokulda görev yapan 10 öğretmen seçilmiştir. Katılımcılara sorular yöneltilmiş ve verdikleri cevaplar
yorumlanmıştır. Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden durum araştırması desenidir.
Betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, etkileşimli tahtaların çeşitli eksiklerine rağmen
öğretmenler tarafından tercih edildiği ve öğretmenlerin en büyük yardımcılarından biri olduğu
görülmüştür. Mevcut bulgular ışığında tavsiyeler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Etkileşimli tahta.

TEACHERS’ OPINION ABOUT INTERACTIVE BOARD
Abstract
Many innovations have been introduced by the Ministry of National Education to improve the quality
of education. These innovations have made it easier for education to become multifaceted. The
interactive board stands out among these innovations. It stands out with its high support and time
saving for interaction in classroom environment. The purpose of this study is to determine the role of
interactive boards in the working process of teachers. For this purpose, 10 teachers from a secondary
school in Istanbul were selected. Questions were asked to the participants and their answers were
interpreted. The pattern of the research is a case study pattern from qualitative research patterns.
Descriptive analysis method was used. As a result, it was seen that interactive boards were preferred
by teachers in spite of various deficiencies and were one of the teachers' greatest helpers.
Recommendations are given in the light of current findings.
Keywords: Education, Teacher, Interactive board

Giriş
21. yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber eğitimde bir teknolojik paradigma değişimi
yaşanmaktadır. Eğitim, 21. Yüzyıl öğrencilerinin özelliklerine göre şekillendirilmeye çalışılmakta,
yapılandırmacı eğitim felsefesiyle öğrenen okullar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öğrenen okullarda
teknolojik materyal denilince akla ilk gelen etkileşimli tahtalardır. Eğitimde FATİH projesi kapsamında
okullara alınan etkileşimli tahtaların tanımı “Yeşil Tahta, Beyaz Tahta, LED Ekran ve Bilgisayardan
oluşan, sürgülü beyaz tahta sayesinde LED Ekran ve Bilgisayarı dış etkenlerden koruyan ve aynı
zamanda yazma alanı genişleyebilen kendi bilgisayarı veya harici bir bilgisayar ile elektronik içerik ve
medyaların LED ekran üzerinden çalıştırılabildiği ve her türlü yazılımın çalıştırılabildiği kullanıcı ile
etkileşimi olan eğitim aracı” olarak ifade edilmektedir (http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etkilesimli-tahta).
Eğitimde FATİH projesinin amacına ulaşabilmesi için etkileşimli tahtaların amaçları doğrultusunda
kullanılması gerekmektedir. Bu amaçlar içinse öğretmenlerin yeterlik seviyelerinin istenilen düzeyde
olmaları gerekmektedir. Eğitimde teknoloji kullanımı ve bu alanda öğretmenlerin yeterlikleriyle ilgili
birçok araştırma yapılmıştır (Baydaş ve Yılmaz, 2017; Kavak, Arık, Çakır, Arslan, 2016; Korkmaz ve
Korkmaz, 2015; Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz, Ayas, 2013; Öz, 2015; Sünkür, Arabacı ve Şanlı, 2012;
Türel, 2012).
Bu araştırmanın amacı okullarda kullanılan etkileşimli tahtayla ilgili öğretmenlerin görüşlerini
belirlemektir.
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YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel durum çalışmalarının
en büyük özelliği, bir ya da birkaç durumun birlikte araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek,2013). Bu
çerçevede öğretmenlerin etkileşimli tahtayla ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinin bir ilçesinde görev yapan 11 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmada, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu öğretmenlerden Türkçe
öğretmenleri T1 ve T2, Matematik öğretmenleri M1 ve M2, Fen Bilgisi öğretmenleri F1 ve F2, Sosyal
Bilgiler öğretmeni S1, İngilizce öğretmenleri İ1 ve İ2 ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni B1 şeklinde
kodlanmıştır.
Tablo 1. Katılımcıların yaşa göre dağılımı
Yaş Aralığı

20-30

31-40

41-50

51 ve üzeri

Frekans

4

3

2

1

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 4’ünün 20-30, 3’ünün 31-40, 2’sinin 41-50,
1’inin ise 51 ve üzeri yaş diliminde olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Katılımcıların çalışma süresine göre dağılımı
Çalışma Süresi

1-5

6-10

11-20

21 ve üzeri

Frekans

4

1

4

1

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 4’ünün 1-5 yıl, 1’inin 6-10 yıl, 4’ünün 11-20
yıl, 1’inin ise 21 ve üzeri yıl kıdeme sahip oldukları görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Yapılan araştırmada, nitel araştırmalarda önemli bir yeri olan yarı yapılandırılmış görüşme formundan
yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarına belirli bir sıraya konmuş bir görüşme soruları
sorulmuştur. Katılımcıların verdiği cevaplar incelenmiş ve kategorize edilmiştir.
Veri Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle elde edilmiştir.
Bulgular ve Yorum
Araştırmaya katılan öğretmenlere ‘Etkileşimli tahta kullanımı için yeterli düzeyde hizmet içi eğitim
aldınız mı?’ sorusuna, beş katılımcı evet, beş katılımcı ise hayır cevabını vermiştir. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin 9’u etkileşimli tahtayı düzenli olarak kullandıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya
katılan öğretmenler, word, excel ve powerpoint gibi office programlarını yeterli düzeyde kullandıklarını
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmeneler etkileşimli tahta kullanımının öğrenme- öğretme
süreci için gerekli olduğunu belirtmişlerdir.
Katılımcılara sorulan, ‘Etkileşimli tahta kullanırken donanım açısından sorunlar yaşıyor musunuz?’
sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibidir:
T1: İnternet bağlantısının yeterli olmaması nedeniyle sorunlar yaşıyorum.
T2: Dokunmatik ve bağlantı ile ilgili sorunlar yaşıyorum.
M1: Herhangi bir donanım sorunu yaşamıyorum.
M2: Etkileşimli tahtalar kolay tozlanıyor ve bu yüzden de dokunmatiği sıkıntı çıkarıyor.
F1: İnternet bağlantısı daha hızlı olmalıdır.
F2: Donmalar yaşanabiliyor.
İ1: Bazen dokunmatik hassasiyeti kayboluyor. Ayrıca kalem hassasiyeti de yeterince gelişmiş değil.
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İ2: Dokunmatik ve dosya sürükleme problemi yaşıyorum.
S1: Dokunmatik hassasiyeti geliştirilebilir.
B1: Dokunmatik ekran sorunları mevcut. Ses sistemi daha iyi hale gelebilir. USB girişlerinin sayısı
artabilir.
Katılımcılara sorulan, ‘Etkileşimli tahta kullanırken yazılım açısından sorunlar yaşıyor musunuz?’
sorusuna bir katılımcı dışında diğer katılımcılar sorun yaşamadıklarını belirtmiştir. Sorun yaşadığını
belirten katılımcı ise bunun virüs problemlerinden kaynaklandığını ifade etmiştir.
Katılımcılar, ‘Etkileşimli tahta kullanımı öğrencilerin ilgisini çekiyor mu?’ sorusuna tüm olumlu cevap
vermiş ve etkileşimli tahta kullanımının öğrencilerin dikkatini çektiğini belirtmiştir.
Katılımcılara sorulan, ‘Etkileşimli tahta kullandığınızda sınıfta disiplin problemi yaşıyor musunuz?’
şeklindeki soruya katılımcıların altısı Hayır, dördü ise Evet cevabını vermiştir.
Katılımcılara sorulan, ‘Etkileşimli tahta için içerik geliştirmekte zorlanıyor musunuz?’ sorusuna,
katılımcıların altısı Hayır, dördü Evet cevabını vermiştir.
Katılımcılar, ‘Akıllı tahta kullanımını dersiniz için uygun buluyor musunuz?’ sorusuna Evet cevabını
vermişlerdir.
Katılımcılara sorulan, ‘Etkileşimli tahta kullanımının ders başarısına büyük bir etkisinin olduğunu
düşünüyor musunuz?’ sorusuna beş katılımcı Evet cevabını verirken, beş katılımcı ise Hayır cevabını
vermiştir.
SONUÇ
Elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlere etkileşimli tahta kullanımı konusunda verilen hizmet içi
eğitim çalışmalarının yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar, etkileşimli tahtaların
okullara temin edilmesinden sonra hızla artmıştır. Bu çalışmalarla, devletin sağladığı teknolojik
imkânlardan üst düzeyde yararlanan öğretmen kadrosu hedeflendiği görülmektedir. Etkileşimli tahta
kullanımı konusunda yeterli hizmet içi eğitim almadığını düşünen öğretmenler de etkileşimli tahtayı
kullanmakta ve onun faydalarını görmektedir. Katılımcıların tümü, akıllı tahtayı düzenli olarak
kullandığını söylemiş ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğini belirtmiştir.
Katılımcıların, temel bilgisayar programlarını yeterli seviyede kullandıklarını söylemesi de dikkate
değer bir durumdur. Katılımcıların hepsi, özellikle office programlarını kullandıklarını ve kendilerini
bu konuda yeterli gördüklerini belirtmiştir. Derslerin etkileşimli tahta üzerinden işlendiği
düşünüldüğünde, bu programların katkısının fazla olacağı bir gerçektir. Bu da öğretmenin teknolojiye
ve onun getirdiği yeniliklere ayak uydurmasına yardımcı olmaktadır.
Katılımcılarda, etkileşimli tahta kullanımının öğrenme- öğretme süreci için gerekli olduğu düşüncesi
hakimdir. Bu sonuçta birleşen katılımcıların gerekçeleri ise farklılık göstermektedir. Örneğin; M1,
etkileşimli tahtanın öğrenme- öğretme ortamında ilgiyi arttırdığını vurgularken, İ2 ise daha pratik bir
araç olduğunu dile getirmiştir. Gerekçeler farklılık arz etmektedir. Fakat katılımcılar, etkileşimli
tahtaların, eğitim ortamında var olması gerektiği görüşünde birleşmiştir.
Donanım açısından dokunmatik hassasiyeti, dosya taşıma işlemleri, ses sisteminin iyileştirilmesi gibi
konularda sorunlar yaşanmış olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak internet bağlantısının talep
edildiği de görülmektedir. Öğretmenler, tüm bu eksiklikleri, etkileşimli tahta kullanımı sırasında
verimin düşmesine sebep olarak görmektedir.
Katılımcılar, yazılım açısından önemli bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum,
etkileşimli tahta kullanımının büyük bir hamle olduğunu kanıtlamaktadır. Yazılım konusunda
ilerleyen zaman diliminde gelişmelerin olması kaçınılmazdır. Fakat kullanımın yeni yayıldığı dönemde
dahi büyük bir sıkıntıyla karşılaşılmaması sevindirici bir gelişmedir.
Katılımcılar, etkileşimli tahta kullanımının, öğrencilerin ilgisini çektiği görüşünde birleşmiştir. Öğrenci
için bir yenilik, farklılık ve devrim olan bu tahtalar, onları motive etmektedir. Özellikle görsel
unsurların kullanımının bu yolla kolaylaşması onları derse teşvik edici duruma gelmiştir.
Etkileşimli tahtaların, öğretmenin sınıf hâkimiyetine zarar verdiğini belirten dört katılımcı
bulunmaktadır. Bunun yanında ise altı katılımcı, böyle bir sorunla karşılaşmadığını aktarmıştır. Bu
durum, sınıf hâkimiyetinin öğretmen ile ilgili bir durum olduğu yorumunu yapmamıza olanak
sağlamaktadır.
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Etkileşimli tahta için içerik geliştirme konusunun da bireysel farklılıklardan kaynaklandığı
söylenebilir. Aynı branş öğretmenlerinin cevaplarındaki farklılık bunun bireysel bir durum olduğu
düşüncesini vermektedir. Örneğin; İ1, içerik geliştirmekte zorlanmadığını belirtirken, İ2 içerik
geliştirmekte zorlandığını belirtmiştir.
Katılımcılar, dersleri için etkileşimli tahtaların kullanımını uygun bulmuştur. Bu durum,
öğretmenlerin ders anlatımında etkileşimli tahtalardan yararlandıklarını göstermektedir. Ders için
ilave dokümanlara bu yolla kolayca ulaşabilme ve sınıf genelinde hızlı bir aktarım sürecine girebilme
imkânı, onları bu tercihe sevk eden sebepler arasında gösterilebilir.
Katılımcılar, etkileşimli tahtaya olumlu bakmalarına ve etkileşimli tahtayı kullanmalarına karşın, ders
başarısına büyük bir katkısının olup olmadığı konusunda ayrılığa düşmüştür. Katılımcılar, etkileşimli
tahtaların ders için faydalı olduğunu kabul etmektedir. Fakat bu faydanın gösterdiği etkinin
büyüklüğü ve bakış açıları katılımcıları ayırmıştır.
Katılımcıların cevapları göz önüne alındığında, branşlar, yaş aralığı ve çalışma süresi aralarında
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Etkileşimli tahta kullanımı, katılımcıların tümü tarafından
sağlanmaktadır. Sözel ve Sayısal dersler arasında da kayda değer bir farklılık görülmemiştir.
Akıllı tahta, katılımcılara zamanı iyi kullanma fırsatı vermiştir ve onlar için dersi zenginleştirme
potansiyeline sahiptir. Katılımcılar etkileşimli tahta yoluyla derste meydana gelecek zenginliğin
farkındadır. Öğrencinin ilgisine ve duyularına seslenen etkileşimli tahtalar, dersin daha verimli hale
gelmesini sağlamaktadır. Sınıf ortamında etkileşim zenginliğinin önünü açan etkileşimli tahtalar,
öğretmenlerin genelinden de kabul görmüştür. Her yenilik gibi başlarda mesafeli durulan bu tahtalar,
zamanla öğretmenlerin sınıftaki en büyük yardımcıları konumuna gelebilmiştir. Öğretmenler,
etkileşimli tahtaların gerekli olduğunu kabul etmekte, bunun yanında etkisinin boyutu konusunda
bakış açıları geliştirmektedir.
Öneriler
1.Etkileşimli tahtanın eğitime getirdiği soluk, onu takip eden teknolojik imkânlarla desteklenmeli ve
sınıflar donanımlı hale getirilmelidir.
2.Etkileşimli tahtanın yaygınlaşması sürecini hızlandırmak ve etkileşimli tahtayı eğitim sahasına tam
anlamıyla çıkarmak için öğretmenlere nitelikli hizmet içi eğitimler verilmelidir.
3.Etkileşimli tahtalar, yazılım ve donanım açısından eksiksiz duruma getirmesi hedeflenmelidir.
4.Etkileşimli tahta konusunda eğitim camiasında oluşan ön yargılar giderilmelidir.
Kaynakça
Baydaş, Ö. ve Yılmaz, R. M. (2017). Öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde etkileşimli tahta
kullanma niyetlerine yönelik model önerisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), s. 59-66.
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etkilesimli-tahta. 20.09.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Kavak, Y., Arık, G., Çakır, M. ve Arslan, S. (2016). Fatih projesinin ulusal ve uluslararası eğitim
teknoloji politikaları bağlamında değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,
5(2), 308-321.
Korkmaz, E. ve Korkmaz, C. (2015). Öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kullanımına yönelik
görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), s. 477-497
Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla
tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799- 1822.
Öz, H., (2015). Fatih projesinin uygulanma sürecindeki sorunların okul yöneticileri perspektifinden
değerlendirilmesi: tekirdağ/süleymanpaşa örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Namık
Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sünkür, M., Arabacı, B., Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim ıı. kademe
öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). eJournal of New World Sciences Academy, 7(1),
313-321.
Türel, Y. K. (2012). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik olumsuz tutumları: Problemler ve
ihtiyaçlar. İlköğretim Online, 11(2), 423-439
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 246

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME
SORUNLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Fatih Kana
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, fatihkana@hotmail.com
Bekir Kayabaşı
Adıyaman Üniversitesi
Yusuf Mete Elkıran
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme becerisiyle ilgili yaşadığı sorunları
belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Araştırmada nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın veri
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Dinleme beceresi, bireylerin
hayatlarında ihmal ettiği bir beceri olarak görülmektedir. Türkçe öğretmeni adayları dinleme
eğitiminin nasıl olması gerektiğini öğrenmek amacıyla üniversitenin beşinci döneminde Dinleme
Eğitimi dersini almaktadırlar. Öğretmen adaylarının kendi gelişimlerini tespit edebilmeleri için
yaşadıkları dinleme sorunlarını bilmek durumundadırlar. Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının
yaşadıkları dinleme sorunları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beceri, Dinleme, Öğretmen Adayları.

PRE-SERVICE TURKISH TEACHER OPINIONS OF
RELATED THE LISTENING PROBLEMS
The aim of this study is to determine the problems of Turkish teacher candidates about listening
skills. A case study pattern was used in the research. In the study, content analysis technique was
used from qualitative data analysis techniques. Semi-structured interview form was used as data
collection tool. Listening ability is seen as a skill that individuals neglect in their lives. Turkish teacher
candidates receive the Listening Education course in the fifth semester of the university in order to
learn how to listen. Teacher candidates need to know their listening problems in order to identify their
own development. In the study, listening problems of Turkish teacher candidates were determined.
Key Words: Skill, Listening, Pre-Service Turkish Teacher.

Giriş
Dinleme becerisi dört temel dil becerisi içerisinde yer almaktadır. Birey, öğrenme yaşantısında
dinlemenin önemi büyüktür (Karadüz, 2010). Dinleme becerisi bilgileri alma ve yorumlama süreci
olarak tanımlanabilir (Taşer, 2015: 206). Dinleme, işitileni anlamak amacıyla zaman harcama
eylemidir (Sever, 2011: 10). Dinleme eğitimi küçük yaşlardan itibaren sistematik olarak bireylere
verilmelidir. Dinleme eylemi çocukta alışkanlık haline gelmeli, çocuğun dinlediklerini anlamasına
yardımcı olunmalıdır (Özbay, 2005: 113). Dinleme becerisi ihmal edilmiş bir beceri olarak görülse de
(Çifçi, 2001:166; Doğan, 2013: 155), günümüzde birçok araştırma dinlemeyle ilgili çalışma
yapmaktadır (Bağcı Ayrancı ve Durmuş, 2018; Bulut ve Karasakaloğlu, 2018; Doğan ve Özçakmak,
2014; Kurudayıoğlu ve Zorpuzan, 2018; Yıldız, 2018). Çalışmaların artmasına rağmen öğrencilerin
dinleme sorunları günden güne artmaktadır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının dinleme
sorunlarıyla ilgili görüşlerini belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması
bir olay ile bağlam arasındaki belirsizliği ortaya çıkarmak için kullanılır (Gay, mills ve Airasian, 2009;
akt. Akar, 2016, s. 117).
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Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin batısında bir devleti üniversitesinin Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı’nda öğrenim gören Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Taslak hali oluşturulan görüşme formuna, alan uzmanlarının görüşü
alınarak son hali verilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, insan
davranışlarını ve doğasını belirleme üzerinde doğrudan olmayan yollarla çalışmaya imkan sağlayan bir
analiz tekniği olarak görülmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012,
s. 240)
Bulgular ve Yorum
Araştırmaya katılan öğretmen adayları dinleme sorunları, araştırmacı tarafından dört farklı temaya
(Çevresel Etmenler, dinleyici, dinleme konusu, konuşmacı) ayrılmıştır.
Çevresel Etmenlerden Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Tablo 1
Çevresel Etmenlerden Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Kodlar
Gürültü
Sınıf ortamı
Erken saatte ders
Teknolojik aletler
Fiziksel koşullar
Sınıf içi ses
Kalabalık sınıf
Sınıfın iklim şartlarına
uygun olmaması
Işık
Koku
Okulun
eğlenceli
olmaması
Oturma düzeni

Öğretmen Adayları
E9, E14, E16, K7, K10, K18, K19, K24, K25, K30, K31, K32, K35, K39,
K42, K43, K44, K45, K50, K51, K53
E14, K11, K15, K18, K19, K21, K23, K25, K29, K30, K31, K42, K46
K50 K24, K25, K29, K31, K32, K44
E2, E3, K9, K30, K31, K32
E9, E14, K33, K34, K37, K46
K25, K31, K33 E12
K20, K32, K36
K31, K45
K43
K27
K47
K45

Dinleme sorununun gürültüden kaynaklandığını ifade eden öğretmen adayları görüşlerini şu şekilde
belirtmektedirler:
“Ben dinliyorken veya karşıdaki insana bir şeyler anlatıyorken etraftaki gürültüden dolayı sağlıklı
dinleyememek ve anlatamamak” (Gürültü, K7 kodlu öğrenci).
“Sınıfın ışığı, sınıfın büyük ya da küçük olması vs.” (Sınıf ortamı, K31 kodlu öğrenci).
“Sınıf ortamının iklim şartlarına uygun olmaması.” (Sınıf ortamı, K29 kodlu öğrenci).
“Sınıf arkadaşlarım yüzünden dersi dinlemekte zorlanırdım.” (Sınıf ortamı, K23 kodlu öğrenci)
“Sınıfın fiziksel koşullarını da atlamamak gerekir. Sıcaklığı fazla olan sınıflarda da dinleme becerimi
kaybettiğimi, algılamayıp sadece işittiğimi düşünüyorum.” (Sınıfın fiziksel koşulları, K21 kodlu öğrenci).
“Erken derslere geldiğimizde verimli bir ders dinleme olmuyor. Derslerin 8.15’de olması Ç3 için erken bir
saattir. Okulun konumu ulaşım da olsa ders saatlerine etkilidir. Bu unutulmamalıdır.” (Erken saatte
ders K10 kodlu öğrenci).
“Teknolojik aletlerin azlığı ya da var olanın kalitesizliği” (Teknoloji , K31 kodlu öğrenci)
“Sınıftaki teknolojik aletlerin (akıllı tahta) çalışmasının çok uzun sürmesi” (Teknoloji , K30 kodlu öğrenci)
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“Arkadaşlarım ben her hangi bir elektronik aletle oynadığımda bana bir şey söylediklerinde duyuyorum
ama anlayamıyorum.” (Teknoloji , K31 kodlu öğrenci).
“Tüm sınıf düzeylerinde dinlemek isteyenlerin yanı sıra konudan tamamiyle uzak kendi aralarında
konuşan ve asıl konuşmacı ve dinleyici arasındaki iletişimin sağlıksız olmasına sebep olan bir kesim
vardır. Bu, sınıf ortamında dinlemeyi olumsuz etkiler.” (Dinleme ortamı, K11 kodlu öğrenci).
“Sınıfta gereğinden fazla ışık olması” (Işık, K43 kodlu öğrenci).
Dinleme sorunlarının çevresel etmenlerden kaynaklandığını öğretmen adayları, en önemli dinleme
sorununun gürültü olduğunu ifade edip diğer dinleme sorunlarının sınıf ortamı, erken saatte ders,
teknolojik aletler, fiziksel koşullar, sınıf içi ses, kalabalık sınıf, sınıfın iklim şartlarına uygun
olmaması, sınıf mevcudu, ışık, koku, okulun eğlenceli olmaması, oturma düzeni, dinleme ortamı
olduğunu ifade etmektedir.
Dinleyicilerden Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Tablo 2
Dinleyicilerden Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Kodlar
Odaklanamama ve dikkat dağınıklığı
Psikolojik Etmenler
Uyku problemi
Göz teması kuramama
Konuşma saati
Söz olmadan konuşma
Fizyolojik sorunlar
Anlama problemi
Dinleyicilerin gereksiz soru sormaları
Dinleme isteksizliği
Hocayı sevmeme
Konuşulanların işime yaramayacağı
düşüncesi
Ödev
Öğrencilerin kendi aralarında
konuşmaları
Seviyemin üzerinde bilgi
Yaşam sorunları
Arkadaşım
Dinlenilmeme
Dinlerken başka şeyler düşünmek
Dinleyicinin motivasyonunun olmaması
Hayat ve gelecek kaygıları
Konuşurken sözün kesilmesi
Kötü yaşantılar
Öğrencilere değer verilmemesi
Saygı
Sesleri ayırt edememe
Sınav kaygısı
Sınıftaki öğrencilerin hızlı cevap
vermeleri
Stres
Yeni ortamlar

Öğretmen Adayları
E7, E10, E13, E14, E15, K4, K5, K18 E1 K6, K15, K17,
K22, K23, K40
K3, K8, K11, K14, K18, K37, K42, K48,
K43 K42 K51 K49 E16 E14 E6 E2
E2, E3 K3, K5, K7, K30
E2, E5, K19, K20
K25, K34, K38
E16, K7, K34
K40, K41
K27, K28
K6, K36
K13, K14
E12, K13
K28, K30
K40 K53,
E1, K15
E2, K39
K24
K16
E4
K4
K40
E3
K26
K36
E3
K2
E8
K1
K7
E8

Öğretmen adayları dinleyicilerden kaynaklanan dinleme sorunlarını çok farklı şekilde ifade etmişlerdir.
Öğretmen adayları dinlemede en büyük sorunun odaklanamama ve dikkat dağınıklığı olduğunu ifade
etmişlerdir. Öğretmen adayları sırasıyla dinleme sorunlarını psikolojik etmenler, uyku problemi, göz
teması kuramama, konuşma saati, söz olmadan konuşma, fizyolojik sorunlar, anlama problemi,
dikkat, dinleyicilerin gereksiz soru sormaları, dinleme isteksizliği, hocayı sevmeme, konuşulanların
işime yaramayacağı düşüncesi, ödev, öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları, seviyemin üzerinde
bilgi, yaşam sorunları, arkadaşım, dinlenilmeme, dinlerken başka şeyler düşünmek, dinleyicinin
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motivasyonunun olmaması, hayat ve gelecek kaygıları, konuşurken sözün kesilmesi, kötü yaşantılar,
öğrencilere değer verilmemesi, saygı, sesleri ayırt edememe, sınav kaygısı, sınıftaki öğrencilerin hızlı
cevap vermeleri, stres, yeni ortamlar olarak ifade etmişlerdir.
Öğretmen adaylarının görüşleri şu şekildedir:
“Odaklanamama ve dikkat dağınıklığı yaşadığım en temel sorunlardan bir tanesi. Bunun nedenini tam
olarak anlamış veya bir çözüme kavuşturmuş değilim.” (Odaklanamama ve dikkat dağınıklığı, K6 kodlu
öğrenci)
“Dinleyicinin psikolojik olarak hazır bulunuşluğu da dinlemeyi etkiler. Anlatılan konulara kafasındaki
problemlerden dolayı odaklanamaz.” (Psikolojik Etmenler, K48 kodlu öğrenci)
“Psikolojik etmenler içerisine derste aklımızın başka yerde olmasının yanında, konuya ilgi duymama,
öğretim elemanının anlatımındaki eksiklikler ya da konuya göre dersi şekillendirmesi etkili oldu.”
(Psikolojik Etmenler, K37 kodlu öğrenci)
“Derse girmek zorunda olduğum bazı günler, ders önemli bile olsa, moralim bozuk olduğunda ya da
dersten sonra aceleyle yapmam gereken bir iş olduğunda dersi dinleyemem ve konsantre olamam.”
(Psikolojik Etmenler, K11 kodlu öğrenci)
“Dinlemede karşılaştığım ve belki beni en çok etkilediğini düşündüğüm sorun o anki ruh halimdir. Eğer
psikolojim o ana kötüyse ya da bir sorunum varsa karşımdaki insanın söylediklerini o an bile yarım
yamalak hatırlıyorum. Ama ruh halim uygunsa karşımdaki insanı etkili bir şekilde dinlerim. Zaten
dinlediğim kişi eğer beni iyi tanıyan biriyse onu tam olarak dinleyip dinlemediğimi anlayabilir. Kısacası
okulda veya başka bir ortamda dinlemeyi gerçekleştirdiğim anlarda psikoloji çok etkiler.” (Psikolojik
Etmenler, K8 kodlu öğrenci).
“Sorumluluk arttıkça insanın kafası daha çok sorunla meşgul olduğu için diğer insanları ya da hocayı
dinleme olumsuz açıdan etkileniyor.” (Psikolojik Etmenler, K3 kodlu öğrenci).
“Göz teması kurmaya çalışıp anlatmaya başladığımda karşıdakinin farklı yönlere bakıp dinliyormuş gibi
yapması” (Göz teması kuramama, K7 kodlu öğrenci).
“Dinlemeyle ilgili yaşadığım bir problem ise göz teması kurmak. Bazı zamanlar hem göz teması kurup
hem de karşımdaki kişinin anlattığını anlamaya aynı anda odaklanamıyorum.”
(Göz teması
kuramama, K5 kodlu öğrenci).
“Bazı insanların konuşma esnasında karşıdaki insanla göz teması kurmaması benim için bir sorundur.
Çünkü dinlemediğim düşüncesine varıyorum” (Göz teması kuramama, K3 kodlu öğrenci).
“Eğer stresli, yorgun, aç, uykusuz ya da bunlar gibi kafamın başka yerde olduğu durumlarda isem çoğu
zaman birini dinlemeye ve onun anlattığı şeyi anlamaya kendimi tam olarak veremiyorum.” (Fizyolojik
sorunlar, K7 kodlu öğrenci).
“Lisenin ilk yıllarında ailemden farklı bir şehirde okumuştum. Bu nedenle yeni şehre ve arkadaşlara
alışmakta zorluk çekmiştim. Dikkatim sürekli dağılıyordu. Öğretmenleri en fazla 20 dakika
dinleyebiliyordum.” (Fizyolojik sorunlar, K28 kodlu öğrenci).
“Stresli olduğum bir dönem dikkatimi verememek” (Fizyolojik sorunlar, K7 kodlu öğrenci).
“Liseye hazırlandığım sene içerisinde muhtemelen sınav stresinden dolayı derslere odaklanamayıp
doğal olarak pek iyi dinleyemiyordum. Sınav kaygısı ders esnasında sürekli kafamı kurcalıyordu.”
(Fizyolojik sorunlar, E8 kodlu öğrenci).
“Öğretmenin ödev vermesi ve derste buna aklımın takılması modumu düşürür. Etkili dinleyemem.”
(Ödev, K28 kodlu öğrenci).
“Sınıfta ders esnasında hoca herhangi bir soru sorduğunda, hoca daha soruyu bitirmeden sınıftaki diğer
kişilerin direkt cevap vermesi hem de diğer öğrencilerin hevesi kaçtığı için dinleme olumsuz
etkileniyordur.” (Söz almadan konuşma, K1 kodlu öğrenci).
“İnsanlar birbirlerini dinlerken birbirlerinin söz hakkında saygı duymayıp laflarını bölüp konuşmaya
başlayabiliyor. Bu bence dinleme üzerinde en büyük sıkıntılardan biridir. Dinleme en başta saygıyı
gerektirir. Saygısız bir dinleme, dinleme değildir. Bence bir insan dinlenirken tüm dikkatini ona
vermelidir. Yoksa saygı olmayan bir dinlemeye, dinleme diyemeyiz.” (Saygı, E3 kodlu öğrenci).
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“Dinlediğim sesleri ayırt edemezdim. Bu nedenle sorun yaşardım. Örneğin baş, kaş kelimelerini
duyduğumda bu kelimelerin ayırdımına varamazdım. Bu nedenle derslerimi anlama konusunda sosyal
hayatımda sorunlar yaşadım.” (Sesleri ayırt edememe, K2 kodlu öğrenci).
“Dinleme isteksizliği ise yaşamış olduğum diğer bir sorun. Lakin bunun nedenini biliyorum. İsteksiz isem
demekki sevmiyorum demektir.” (Dinleme isteksizliği, K6 kodlu öğrenci).
“Derse dair içimde hiçbir isteğin bulunmaması en büyük dinleme sorunum.” (Dinleme isteksizliği, K36
kodlu öğrenci).
“Dinlememin önündeki en büyük engel yakın bir zaman önce yaşamış olduğum kötü bir olay diyebilirim.
Yaşadığım kötü yaşantılarımı uzun zaman unutamadığım için aklım sürekli orada kalıyor. Bu nedenle iyi
bir dinleyici olamıyorum.” (Kötü yaşantılar, K26 kodlu öğrenci).
“Dinlemeyle ilgili yaşadığım en önemli sorun konunun başında dinlemeye başladığım bir şeyi konunun
sonuna kadar aynı şevk ve dikkatle dinleyememem. Bu sorun tüm eğitim ve öğretim hayatım boyunca
karşılaştığım ve önüne geçemeyeceğim bir problem” (Dikkat, K26 kodlu öğrenci).
“Dinleme konusunda en çok sıkıntı çektiğim şey ben konuşurken karşı tarafın kendisiyle ilgili bir konuya
geçiş yapmaya çalışması. Örneğin bir sorunumdan bahsederken karşımdaki kişi beni dinlemeden kendi
sorunundan bahsederse benim anlatacağım şey arada kaynıyor. Böyle olunca da bir şeyden
bahsederken ya da bir sorundan konuşma hevesim kaçıyor ve sadece dinleyici olarak kalıyorum.
Kısacası sadece ben dinliyorum.” (Dinlenilmeme, K26 kodlu öğrenci).
“Yanımdaki arkadaşımın beni konuşturması” (Arkadaşım, K24 kodlu öğrenci).
Dinleme Konusundan Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Tablo 3
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Dinleme Konusundan Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Kodlar
Konunun ilgi çekici olmaması
Dersin ilgi çekici olmaması
Dedikodu
Konu
Konuşma süresinin uzun olması
Dersin akıcı olmaması
Dersin kolay olması
Ders saatlerinin uzun olması
Dersin zor olması
Konu bütünlüğünü sağlayamama

Öğretmen Adayları
E9, K5, K7, K17, K20, K25, K34, K39
K22, K41, K43, K47, E12
K30, K45, K47
K50 K49 E5
E16, K17, K30
K40
K33
K44
K29
K41

Öğretmen adayları konudan kaynaklanan en büyük dinleme sorununun konunun ilgi çekici olmaması
olarak görmektedirler. Konudan kaynaklanan diğer dinleme sorunları ise dersin ilgi çekici olmaması
dedikodu, konu, konuşma süresinin uzun olması, dersin akıcı olmaması, ders dışı konular hakkında
konuşulması, dersin kolay olması, ders saatlerinin uzun olması, dersin zor olması, konu bütünlüğünü
sağlayamaması olarak görülmektedir.
“Bazı hocaların dedikodu yapması” (Dedikodu, K45 kodlu öğrenci).
“Dersi kolay buluyoruz. Sadece sınavda çıkacak yerleri dinlemek şeklinde dinleme gösteriyoruz.”
(Dersin kolay olması, K33 kodlu öğrenci).
“Konu bir yerini kaçırdığımda konu bütünlüğünü sağlayamıyorum.” (Dersin kolay olması, K41 kodlu
öğrenci).
“Anlatılan konunun ilgimi çekmiyor oluşu, dinlememi olumsuz etkiler.” (Konunun ilgi çekmemesi, K41
kodlu öğrenci).
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Konuşmacıdan Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Tablo 4
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Konuşmacıdan Kaynaklanan Dinleme Sorunları
Kodlar
Ses tonu
Teorik anlatım
Anlatım tarzı
Konuşmacının çok hızlı konuşması
Öğretmenin derse geç gelmesi
Yabancı terimler kullanılması
Giyim
Kişilerin özel hayatını anlatması
Öğretmenin hal ve tavırları
Öğretmenin sevilmemesi
Anlatım bozukluğu
Anlatım seviyesi
Diksiyon ve hitabet
Düz anlatım
Empati kurmadan yargıda bulunmak
Geçiştirici cevaplar
Hocaların öğrencileri tanımaması
İletişim bozukluğu
Jest ve mimik olmaması
Konuşmacının beni dinlememesi
Konuşmacının geç gelmesi
Konuşmacı hakkındaki düşünceler
Konuşmacının konuyu bilmemesi
Konuşmacının konuya hakim olamaması
Öğretim elemanlarının kelimeleri yutması
Öğretim elemanlarının vurgu ve tonlamaya
dikkat etmemeleri
Öğretmenin agresif davranışları
Öğretmenin sorulara cevap vermemesi
Önyargı
Slayttan konu anlatımı
Tekrar
Uzun anlatım
Yansıtma

Öğretmen Adayları
K4, K9, K21, K22, K24, K30, K31, K32, K38, K39,
K50, K51, K52, E2, E6
K27, K47, K51 E9, E14
K13, K20, K23
K3, K4, K51
K29, K30, K32
K24, E1, E10
K27, E2
K28, E12
K19, K31
K33, K49
K7
K37
K48
K32
E3
E3
E12
K29
E2
E9
K27
K39
K27
K10
K3
K3
E12
K47
K3
K30
E10
K34
E12

Öğretmen adayları konuşmacıdan kaynaklanan dinleme sorunlarının en büyüğünü konuşmacının ses
tonu olarak ifade etmektedir. Konuşmacıdan kaynaklanan diğer dinleme sorunları teorik anlatım,
anlatım tarzı, öğretmenin derse geç gelmesi, yabancı terimler kullanılması, giyim, kişilerin özel
hayatını anlatması, konuşmacının çok hızlı konuşması, öğretmenin hal ve tavırları, öğretmenin
sevilmemesi, anlatım bozukluğu, anlatım seviyesi, diksiyon ve hitabet, düz anlatım, empati kurmadan
yargıda bulunmak, geçiştirici cevaplar, hocaların öğrencileri tanımaması, iletişim bozukluğu, jest ve
mimik olmaması, konuşmacının beni dinlememesi, konuşmacının geç gelmesi, konuşmacı hakkındaki
düşünceler, konuşmacının konuyu bilmemesi, konuşmacının konuya hakim olamaması, öğretim
elemanlarının hızlı konuşması, öğretim elemanlarının kelimeleri yutması, öğretim elemanlarının vurgu
ve tonlamaya dikkat etmemeleri, öğretmenin agresif davranışları öğretmenin sorulara cevap
vermemesi, önyargı, ses tonu, slayttan konu anlatımı, tekrar, uzun anlatım ve yansıtma olarak
görülmektedir.
“Lise yıllarında dinleme becerisinin yerleştiğini gördüm gerek derslerde gerek günlük hayatta dinlemenin
önemini kavradım. Lakin uzun ve aynı şeyleri tekrarlayarak anlatılan şeylerden hep sıkıldım. Dinlemek
yerine başka şeylerle uğraşıp dinliyormuş gibi yaptım.” (Tekrar, E10 kodlu öğrenci).
“Konuşmacının diksiyon ve hitabet alanında yetenekli olması da çok önemlidir. Çünkü kimse güzel
konuşmayan birini dinlemek istemez.” (Diksiyon ve hitabet, K48 kodlu öğrenci).
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“Hocaların derslere vaktinden geç gelmesi öğrencinin motivasyonunu düşürür. Hocanın gözünde bu sınıf
değersiz gibi bir düşünceye kapılır. Bu sebeple öğrenci dersi dinlemez.” (Konuşmacının geç gelmesi,
K27 kodlu öğrenci).
“Anlatıcı yarım yamalak, kafada soru işaretleri kalacak şekilde konuyu anlatırsa dinleyici de konuya
adapte olamaz. (Konuşmacının konuya hakim olamaması, K10 kodlu öğrenci).
“Hocanın öğrenciyi dinlememesi ve kendi diyeceğini demesi dersi dinlememde olumsuz etkendir.”
(Konuşmacının beni dinlememesi, E9 kodlu öğrenci).
“ Bazı hocalarımın söylediğini anlamazdım. Bunun nedeni kelimeleri yutmalar ya da cümleleri kesmeleri
idi.” (Öğretim elemanlarının kelimeleri yutması, K3 kodlu öğrenci).
“Derslerde hocalarım vurgu ve tonlamaya dikkat etmeden dersleri anlattığı için sınavlarımda başarısız
olurdum.” (Öğretim elemanlarının vurgu ve tonlamaya dikkat etmemeleri, K3 kodlu öğrenci).
“Bazı hocalarım çok hızlı konuşurdu. Ben hocanın söylediklerini duyardım ama anlamazdım.” (Öğretim
elemanlarının hızlı konuşması, K3 kodlu öğrenci).
“Hocaların öğrencilerin açıklamasını dinlemeden onu direk suçlaması yani önyargılı olmasıdır.” (Önyargı,
K3 kodlu öğrenci).
“İlkokul yıllarımda arkadaşlarımla her zaman yüksek sesle konuşurduk. Eve gittiğim zaman
ebeveynlerim benimle gayet sakin bir ses tonuyla konuşurdu. Bazen bana bir şey yapmam gerektiğini
söylediklerinde onların verdiği işler ilgimi çekmediğinden söylediklerini işitmiyordum. Daha sonra verilen
işi neden yapmadın diye sorduklarında “duymadım ki” diyordum. Bu yüzden çok azarlanıyordum.” (Ses
tonu, K9 kodlu öğrenci).
“Öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunları sürekli bize yansıtmaları.” (Yansıtma, E12 kodlu öğrenci).
“Dinlediğim kişinin uzun ve düşük cümleler kurması.” (Anlatım bozukluğu, K7 kodlu öğrenci).
“Seviye üstünde ders anlatımı, anlamayı güçleştirirken, seviye altı ders anlatımı da dersin gereksiz
görülmesi gibi sonuçlar doğuruyor.” (Anlatım seviyesi, K37 kodlu öğrenci).
Bunun yanısıra k12 kodlu öğrenci dinlemeye gereken önemin verilmediğini ifade etmektedir. “Lise
yıllarında yabancı dil eğitimi alırken hocam yazma ve okuma becerisine ağırlık vererek bize İngilizceyi
öğretmeye çalışırdı. Bu nedenle konuşma ve dinleme becerilerimiz yeterince geliştirimedi. Dinleme
etkinlikleri kaynak kitapta yer alırdı fakat bunların uygulanmasını evde yapmamızı isterdi. Dinleme
becerisi eğitim hayatım boyunca işitme ile karıştırılıyordu. Dersi dinlemede yeterli sanılıyordu. Dil
öğretimi konusunda dinleme ve konuşmanın yeterli önemi görmediğini düşünüyorum.”
Sonuç
Dinleme sorunları öğretmen adaylarından alınan cevaplara göre dört farklı temada değerlendirilmiştir.
Dinleme sorunlarının çevresel etmenlerden kaynaklandığını öğretmen adayları, en önemli dinleme
sorununun gürültü olduğunu ifade edip diğer dinleme sorunlarının sınıf ortamı, erken saatte ders,
teknolojik aletler, fiziksel koşullar, sınıf içi ses, kalabalık sınıf, sınıfın iklim şartlarına uygun
olmaması, sınıf mevcudu, ışık, koku, okulun eğlenceli olmaması, oturma düzeni, dinleme ortamı
olduğunu ifade etmektedir. Dinleme konusunda sakin, sessiz bir ortamın olması önemlidir. 21.
yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle beraber, insanlardaki değer kavramının da azalmasıyla çevresel
koşullarda en büyük dinleme sorununun gürültü olduğu görülmektedir. Ortamın diğer özellikleri de
dinlemenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için önemlidir.
Günümüzde bireylerin yaşadığı en büyük problemlerden biri de motivasyondur. Öğretmen adayları
dinlemede en büyük sorunun odaklanamama ve dikkat dağınıklığı olduğunu ifade etmişlerdir.
Öğretmen adayları sırasıyla dinleme sorunlarını psikolojik etmenler, uyku problemi, göz teması
kuramama, konuşma saati, söz olmadan konuşma, fizyolojik sorunlar, anlama problemi, dikkat,
dinleyicilerin gereksiz soru sormaları, dinleme isteksizliği, hocayı sevmeme, konuşulanların işime
yaramayacağı düşüncesi, ödev, öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları, seviyemin üzerinde bilgi,
yaşam sorunları, arkadaşım, dinlenilmeme, dinlerken başka şeyler düşünmek, dinleyicinin
motivasyonunun olmaması, hayat ve gelecek kaygıları, konuşurken sözün kesilmesi, kötü yaşantılar,
öğrencilere değer verilmemesi, saygı, sesleri ayırt edememe, sınav kaygısı, sınıftaki öğrencilerin hızlı
cevap vermeleri, stres, yeni ortamlar olarak ifade etmişlerdir. Veriler dikkate alındığında öğrencilerin
yaşadığı her türlü problemin dinlemeyi olumsuz etkilediği, hatta sabah erken saatte derse gitmenin
bile dinlemeyi olumsuz etkilediği görülmektedir.
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Dinlenilen konu, bireylerin odaklanabilmesi açısından önemlidir. Öğretmen adayları konudan
kaynaklanan en büyük dinleme sorununun konunun ilgi çekici olmaması olarak görmektedirler.
Konudan kaynaklanan diğer dinleme sorunları ise dersin ilgi çekici olmaması dedikodu, konu,
konuşma süresinin uzun olması, dersin akıcı olmaması, ders dışı konular hakkında konuşulması,
dersin kolay olması, ders saatlerinin uzun olması, dersin zor olması, konu bütünlüğünü
sağlayamaması olarak görülmektedir. 21. yüzyılda yaşayan bireylerin özellikleri dikkate alınarak
derslerde anlatılması gereken konular güncellenmeli, daha ilgi çekici hale getirilmelidir.
Konuşmacı, dinlemenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktördür. Öğretmen
adayları konuşmacıdan kaynaklanan dinleme sorunlarının en büyüğünü konuşmacının ses tonu
olarak ifade etmektedir. Konuşmacıdan kaynaklanan diğer dinleme sorunları teorik anlatım, anlatım
tarzı, öğretmenin derse geç gelmesi, yabancı terimler kullanılması, giyim, kişilerin özel hayatını
anlatması, konuşmacının çok hızlı konuşması, öğretmenin hal ve tavırları, öğretmenin sevilmemesi,
anlatım bozukluğu, anlatım seviyesi, diksiyon ve hitabet, düz anlatım, empati kurmadan yargıda
bulunmak, geçiştirici cevaplar, hocaların öğrencileri tanımaması, iletişim bozukluğu, jest ve mimik
olmaması, konuşmacının beni dinlememesi, konuşmacının geç gelmesi, konuşmacı hakkındaki
düşünceler, konuşmacının konuyu bilmemesi, konuşmacının konuya hakim olamaması, öğretim
elemanlarının hızlı konuşması, öğretim elemanlarının kelimeleri yutması, öğretim elemanlarının vurgu
ve tonlamaya dikkat etmemeleri, öğretmenin agresif davranışları öğretmenin sorulara cevap
vermemesi, önyargı, ses tonu, slayttan konu anlatımı, tekrar, uzun anlatım ve yansıtma olarak
görülmektedir. Sonuç olarak dinlemenin gerçekleşebilmesi için bireylerin her yönüyle dinlemeye hazır
olması gerekmektedir.
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Özet
Yaratıcı drama; günümüzde bireyi merkeze alan yapılandırmacı eğitim yaklaşımı için önemli fırsatlar
sunması yönüyle dil eğitimi ve öğretimi çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir. Drama süreci oyun
üzerine kurulu bir eylem sanatıdır. Bu nedenle drama, oyun süreçleriyle bireye özgür ifade imkânı
sunması açısından da önemlidir. Yabancı dil öğretimi uygulamalarının başarısı; temel alınan ilkeler ve
yöntemlerin sınıf içindeki kullanım koşullarına bağlıdır. Temel ilkeler; dil ve eğitim bilimcilerin çeşitli
araştırmalar sonucu ulaştıkları bulgulara göre oluşturulmuş bir dizi önermedir. Bu önermeler, temel
ilkelere uygun bir sınıf içi etkileşimini planlamak ve uygulamakla, yabancı dil öğretimindeki
etkililikten söz edilebilir. Yabancı dil öğretimindeki ilkelerden biri dört temel dil becerisini
geliştirmektir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sıklıkla kullanılan
kaynaklardan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde
drama ve oyun etkinliklerinin yeterlilikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın verilerine ulaşabilmek
için tarama yönteminden yararlanılmış, elde edilen bulgulardan hareketle ilgili alana yarar sağlaması
umulan öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Ders Kitabı, Drama, Oyun
ABSTRACT
Creative drama; It is frequently preferred in the language education and training studies in that
enable’s important opportunities for the constructivist education approach that now takes individuals
to the center. Drama Process is an art of action based on play. For this reason, it is also important in
terms of offering possible a free expression to the individual through play processes. Success of foreign
language teaching practices; the principles and methods of use are dependent on the conditions of use
within the class. Basic principles; It is a series of propositions based on the findings as a result of
various researches by linguistic and educational scientists. These propositions, by planning and
implementing a classroom interaction in accordance with basic principles the effectiveness of foreign
language teaching can be mentioned. One of the principles of foreign language teaching is to develop
four basic language skills. In this study focuses on the qualifications of drama and play activities in
Istanbul at the A1, A2, B1, B2 and C1 levels of the Turkish Course Book for Foreigners frequently
used in teaching Turkish as a Foreign Language Sources. In order to reach the data of this study, the
scanning method was used, and the suggestions that were expected to benefit the area related to the
findings were developed.
Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Textbook, Drama, Play
Giriş
“Drama sözcüğünün kökü Yunanca ‘Dran’dır. Dran; itmek, çekmek, yapmak, etmek, eylemek
anlamlarında kullanılır. Bütün bu verilere dayanarak drama sözcüğünün, içinde eylem olan her türlü
etkinliği içerdiği söylenebilir” (Adıgüzel, 2007: 15). Drama bu tanım dışında şu şekilde de
tanımlanmaktadır: “Daha ayrıntılı bir tanımla, insanın insanla giriştiği her tür dolaysız, doğrudan
ilişki, etki tepki alışverişi, arada oluşan en az düzeyde bir etkileşim bile bir dramatik an ya da
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dramatik bir durumdur” (San, 1990: 573). Bu bilgilerden hareketle dramanın insan hayatında büyük
bir öneme sahip olduğu belirtilebilir.
Bilimsel, teknolojik gelişme ve uygulamaların sanat eğitimi ile koşut sürdürülmesi özellikle de son
yıllarda kabul gören bir gereklilik olmuştur. Eğitimde dramanın bir yöntem olarak kullanılması çağdaş
insanın toplumsal ilişkilerini düzenlemesine, kendisini tanımasına, üretmesine ve varlığın›
sergilemesine olanak sağlamaktadır (Genç, 2003: 196). Alımlamayla sıkı sıkıya bağlı bulunan “drama
hareket içinde bulunmak, hayal kurmak, taklit etmek ve oynamak gibi insanın içgüdülerinden yola
çıktığından çocuklar için hoşlanılan bir etkinlik dizisidir” (Üstündağ, 1995: 36). Bu nedenle drama
veya yaratıcı drama özellikle son yıllarda eğitim ve öğretim çalışmalarında tercih edilen bir yöntem
olarak karşımıza çıkan bir kavramdır.
Drama bazen bir sanat disiplini, bazen bir eğitim yöntemi bazen de bağımsız bir disiplin alanı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem sadece Türkçe eğitimi alanında değil eğitimin birçok dalında
kullanılmaya başlanmış, baş döndürücü bir gelişim hızı sergilemiştir (Kara, 2014: 179).
Yaratıcı drama ile bilişsel öğrenmeler davranışlar aracılığıyla kazandırılır. Bu dramanın kuramsal
boyutunu oluşturur. Ayrıca duyuşsal özelliklerin ve psikomotor becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı
atölye çalışmaları da vardır. Bu durum doğrultusunda yaratıcı dramanın genel hedefleri şu şekilde
sıralanabilir; yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlaması, eleştirel düşünme yeteneği kazandırması, sosyal
gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırması, kendine güven duyma ve karar verme becerileri
kazandırması, sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazandırması, empati
kurabilmesini sağlaması, farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazandırması, problem çözme
ve karşılaşılan problemleri yeni bir bakış açısıyla inceleyebilmesi, bireyler arasındaki farklılıklara
hoşgörüyle bakabilmeyi sağlamasına imkan tanımaktadır (Nixon 1988; McCaslin 1990; O’Neill 1990;
Ömeroğlu 1990; Üstündağ 1994; Üstündağ 1995; Fleming 1995).
Yaratıcı drama yönteminin dil eğitim ve öğretiminde yönelik etkinlerde kullanılması verimli ve kalıcı
öğrenmelere olanak tanıyabilmektedir. “Yaratıcı drama etkinlikleriyle çocuklar, düşünme, konuşma,
dinleme ve anlatma becerilerini kısacası iletişim becerilerini kazanmaktadırlar. Çocuklar dil
becerilerini, yaratıcı drama çalışmaları sırasında grupla kurduğu etkileşim sonucunda doğal yollarla
geliştirmektedir” (Fleming, 1995). Bir anlamda oyun temelli bir dil öğretim yöntemi olarak da kabul
edebileceğimiz yaratıcı drama aynı zamanda toplumdaki iletişim ve etkileşim ağıyla da benzerlik
göstermektedir. Morgül’ün ifadesiyle (2006: 15): “Toplumsal gerçeklikteki etkileşim ile oyundaki
etkileşimin benzerlik göstermesi oyunun eğitimde kullanılmasına sebebiyet vermiştir.” Bu nedenle
özellikle grupla öğrenmeye dayalı dil öğretimi çalışmalarında yaratıcı dramadan yararlanılması
mümkündür.
Oyun ekip çalışmasını içerdiği için grup dinamiğini oluşturan en etkili etkinliklerden biridir. Oyun,
oyun oynatmak için değil hedef davranışlara ulaşmak için kullanılmalıdır. Oyun sayesinde dil öğretimi
gerçekleştirilmelidir. Hedefler belirlendikten sonra bireyler oyunun sorumluluklarını alıp herhangi bir
zorlama olmaksızın derse doğrudan katılırlar. Oyunlar çeşitli görsel materyaller ile desteklenerek
yarışmalarla ya da canlandırmalarla yaşama aktarılabilir. Bu durum oyunla dramanın hem iççice
kavramlar olduğunu hem de birbirlerini bütünlediğini göstermektedir. Oyun için drama, drama içinse
oyun gereklidir. Sıkıcılığı ortadan kaldırmak için bilinen en etkili yol olan oyun, eğlence, heyecan ve
farklılık duygusuyla göze çarpan bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oyun son yıllarda hem ana dilin öğretilmesinde hem de yabancı dilin öğretilmesinde kullanılmaya
başlanmıştır. Oyun ile dil öğretimi öğrenciyi merkeze alır ve öğrencinin öğretim sürecine aktif bir
şekilde katılmasını sağlar. Oyun sayesinde öğrenciler öğretim sürecine hem eğlenerek hem de keyif
alarak katılmış olurlar. Bundan kaynaklı yapılandırmacı eğitim modelinde kullanımı gittikçe
yaygınlaşmaktadır.
Yabancı dil öğretiminde ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrenci merkezli olması, grupla
eğlenceli ve kalıcı öğrenmelere olanak tanıdığı, 2006 yılından bu yana eğitim ve öğretim
programlarının temelinin oluşturan Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımına da uygun olması gibi birçok
nedenle drama yönteminin kullanılmasının uygun olabileceği söylenebilir.
Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sık kullanılan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe
Öğretim Setinin A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerindeki kitaplarda drama ve oyun uygulamalarına ne
kadar ve nasıl yer verildiği belirlenmeye çalışılmıştır.
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Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim dil öğretim setinin drama ve oyun
yönünden değerlendirilmesini yapmaktır.
Sınırlılık
Çalışma, dil merkezlerinde kaynak kitap olarak kullanılan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti
ile sınırlı tutulmuştur.
Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada nitel araştırma veri toplama araçlarından biri olan doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. ‘‘Doküman incelemesinde temel amaç; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesidir.’’ (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Dokümanlar,
nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu tür
araştırmalarda, araştırmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan elde
edebilir. Bu anlamda doküman incelemesi, araştırmacıya, zaman ve para tasarrufu anlamında katkıda
bulunacaktır.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti kaynak olarak kullanılmıştır.
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda veri toplama aracılığı ile elde edilen bulgulara ve
yorumlara yer verilmiştir.
“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” öğretim seti A1- A2 (Temel), B1-B2 (Orta) ve C1-C1+ (İleri) olarak üç
bölüme ayrılmıştır. Konular 6 ayrı üniteden oluşup her bir ünite 3 ayrı alt konuya ayrılmıştır. Ünite
başlarında öğretilmesi hedeflenen beceri, dilbilgisi ve kelime grupları belirtilmektedir. Her ünitede yer
alan alt konu içerisinde; Hazırlık Çalışmaları, Okuma, Ya Siz, Dilbilgisi, Dinleme, Konuşma ve Yazma
ayrıca ünite sonlarında Kültürden Kültüre, Sınıf Dili, Eğlenelim Öğrenelim, Neler Öğrendik, Öz
Değerlendirme, Kelime Listesi bölümleri bulunmaktadır. Sadece ileri seviyede Eğlenelim Öğrenelim
bölümü yer almayıp Sözün Özü bölümü yer almıştır.
Öğretim setinin Yazma, Konuşma ve Eğlenelim Öğrenelim bölümleri dikkate alınarak drama ve oyun
etkinliklerinin tespiti yapılmıştır.
A1, A2 ve B1 seviyelerinin örnek Eğlenelim Öğrenelim bölümleri;
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Böylelikle öğretim seti öğretmen ve öğrencinin ders ortamından sıyrılarak vakit geçirebileceği oyun,
bulmaca vb. etkinlikler sayesinde öğrencileri öğretim sürecine hem eğlenerek hem de keyif alarak
katmış olur.
A1 seviyesinde oyun olarak kullanılabilecek etkinlikler;



Her öğrenci kendisini tanıttığı yazıyı okuyup sınıfla paylaştıktan sonra öğrenci isimlerini
kullanılan sıfatlarla eşleştirme oyunu oynayabilirler.
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Öğrenciler sınıf arkadaşları arasından bahsedilen kişinin kim olduğunu tahmin etmeye
çalışabilirler.



Yer-Yön ve Konum ilişkisini oyun haline getirerek yaşantılarıyla konuyu içselleştirebilirler.

B2 seviyesinde oyun olarak kullanılabilecek etkinlikler;



Tanıtılan sanatçıların özelliklerinden yola çıkarak kim olduğunu bulma oyunu etkinliği
yapılabilir.

Drama olarak nitelendirebileceğimiz etkinliklere öğretim setinde ayrı bir bölüm olarak yer
verilmemiştir. Ancak her ünitede yer alan alt konu içerisinde Konuşma ve Yazma bölümlerinde drama
olarak genişletilebilecek etkinliklere kısmen yer verilmiştir.
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A1 seviyesinde drama olarak kullanılabilecek etkinlikler;



Yazma becerisini geliştirmeyi hedef alan etkinlikler olmasına rağmen yazılan diyalogların
öğrenciler tarafından canlandırılması istenebilir.

A2 seviyesinde drama olarak kullanılabilecek etkinlikler;
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Yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedef alan etkinlikler olmasıyla birlikte yazılan
diyalogların öğrenciler tarafından canlandırılması istenebilir.



Çocuklar drama etkinliklerinde kendilerini yeni ve farklı kimliklere sokacağı için daha etkili
bir öğretim gerçekleştirilmiş olur.

B1 seviyesinde drama olarak kullanılabilecek etkinlikler;



Grup çalışması yaptırılarak pişmanlık konulu bir drama etkinliği oluşturulabilir.



Başkan seçimi yaparak yeni bir kimliğe bürünen öğrenci o süre içerisinde artık kendi kişiliğini
bir kenara bırakıp rol yapmaya başlayacağı için kendisini daha rahat ve özgürce ifade etme
fırsatı yakalamış olur.



Bu etkinlik ile doğrudan drama kullanımı gerçekleştirilmiş olur. Öğrencinin farklı olay, olgu ve
durumlarla ilgili deneyim kazanmasına, problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bir
bakış açısıyla inceleyebilmesine olanak sağlar.
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B2 seviyesinde drama olarak kullanılabilecek etkinlikler;



Öğrencilerden bazılarına turist bazılarına da turist rehberi görevi verilerek yazılmış olan
yazıları diyaloglar haline getirerek ardından canlandırmaları istenilebilir.



Yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedef alan etkinlikler olmasıyla birlikte
diyalogların öğrenciler tarafından canlandırılmasıyla drama etkinliğine geçiş yapılabilir.

C1 seviyesinde drama olarak kullanılabilecek etkinlikler;



Dede/nene - torun rolleri verilerek bir oyun sergilemeleri istenilebilir.
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Nedenleriyle birlikte anlatmış oldukları olayları hikâyeleştirerek canlandırabilirler.



Verilen atasözlerini diyalog içerisinde kullandırarak canlandırma yapmaları istenebilir.



Bu durum karşısında empati becerisini kullanarak sürece aktif olarak katılım sağlanır.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Alanyazında Türkçe eğitim ve öğretimi ya da Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama veya
yaratıcı dramanın kullanımına yönelik bazı çalışmalarda Susar Kırmızı (2007), Arslan ve Aynur (2008),
Kara (2009), Maden (2010), Tüm (2010) drama veya yaratıcı drama çalışmalarıyla oyun temelli
etkinlikler düzenlenmesinin öğrencilerin dil gelişimlerini olumlu yönde geliştirdiği ifade edilmektedir.
Bu çalışmada ise Yabancılara Türkçe öğretiminde yaygın olarak kullanılan ders kitaplarından İstanbul
Yabancılar için Türkçe öğretim setinde drama ve oyun etkinlikleri üzerinde durulmuştur. Araştırma
sonucunda; İstanbul Yabancılar için Türkçe öğretim setinde hedefe yönelik olarak hazırlanmış drama
ve oyun etkinlikleri için net bir bölüm bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak oyun olarak
nitelendirebileceğimiz etkinliklere öğretim setinin A1, A2 ve B1 seviyelerinin “Eğlenelim Öğrenelim”
bölümlerinde kısmen yer verildiği söylenebilir. Buna ek olarak konuşma ve yazma becerilerini
geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bazı etkinlikler de drama ve oyun olarak nitelendirilebilecek bazı
bölümlerin öğretmenin kendi tercihine bırakıldığı görülmektedir. Bu nedenle söz konusu kitap setinde
bu konunun ciddi bir şekilde ele alınarak drama ve oyun etkinlikleri için de ayrı bölümlere yer
verilmesinde yarar bulunduğu belirtilebilir. Bunun yanı sıra planlama yapılırken Türkçenin yabancı
dil olarak öğretiminde drama ve oyun etkinliklerinin öğrenciyi motive edecek şekilde düzenlenmesine
de ihtiyaç bulunduğu göz ardı edilmemelidir.
Yabancı dili öğrenmek için çaba gösteren her birey o dili ana dili konuşma rahatlığındaki gibi
öğrenmek ister. Dilin kullanımında istenilen düzeye ulaşılması tüm duyu organlarının öğretim
sürecine katılmasıyla gerçekleşir. Öğretim sürecine ne kadar fazla duyu organı dahil edilirse öğrenme
daha kalıcı hale gelir. Bu durum öğrenilenlerin yaşantıya geçmesini sağlayacağından öğrenilenlerin
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unutulması da engellenebilir. Bunun sağlanabilmesi için Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine
yönelik çeşitli materyaller tasarlanıp geliştirilmelidir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sahne oyunları uygulamalarında; öğrencilerin karar verme,
problem çözme, iletişim, empati, girişimcilik, sosyal katılım, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma,
mekân algılama ve gözlem gibi sosyal becerilerini geliştirecek materyaller tasarlanmalıdır (Nuhoğlu ve
vd., 2008).
Günümüz yabancı dil öğretimi, öğrenen merkezli olmasından kaynaklı olarak; aktif hale getirilen
öğrenci için öğrenme, rol yapma ve drama etkinlikleriyle gerçekleştirilmelidir. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretiminde uzman kişiler tarafından sahne oyunları temelli materyaller geliştirilmelidir. Bu
materyallerin dil öğrenen kişinin günlük ihtiyaçlarına cevap verir niteliklerde olmasına da özen
gösterilmesi gerekmektedir.
Bunlarına yanında öğretim elemanlarını, yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde drama ve oyuna önem
vermelidir. Gerekirse öğretilen konuya uyumlu olacak şekilde ders kitabının dışında faydalı olabilecek
drama metinlerinden ve eğitici oyunlardan faydalanmalıdır. Ders kitabına bağlı kalmadan elindeki
materyalleri zenginleştirme yolları aramalıdır.
Öğretmen alan bilgisini oyunlar içerisinde uygun tekniklerle öğrenciye aktararak diğer alanlarla da
ilişki kurmalıdır. Öğretmen, bir lider olarak drama etkinliklerinde sonuca verdiği önem kadar sürece
de önem vermelidir. Öğrencilerin oyunlarla ilgili fikirlerine ve eleştirilerine de değer vermelidir ki
böylelikle karşılıklı güven ortamı sağlanmış olsun. Drama ve oyun sayesinde birey kendisini rahat
ifade edebilmeyi öğrenir bu durum yaşama hazırlanmasındaki en büyük fayda olarak söylenebilir. Bir
ders boyunca oyunlar için ayrılan süre en fazla on veya on beş dakika olmalıdır. Oyunlara, dersin
ortasında veya sonunda yer verilmelidir (Tarcan, 2004).
Bu çalışmada sonuç olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik ders kitaplarında drama
ve oyun kullanmanın önemine dikkat çekilmiştir. Çalışma verilerinden hareketle Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimine yönelik ders kitapları ile ilgili şu öneriler geliştirilmiştir:


Türkçenin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde drama ve oyunu daha etkin kullanmak için
alan uzmanlarınca çeşitli materyal geliştirilmelidir.



Öğretim elemanları iyi bir planlama yaparak ders konularıyla ilgili kitap setlerinde eksik
bırakılan alanları tamamlamak için, ayrı bölümler halinde drama ve oyun bölümleri eklemeli,
yaratıcı drama ve oyun temelli etkinlik sayılarını artırmaya çalışmalıdır.



Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik ders kitaplarında; drama ve eğitsel oyun
bölümleri hazırlanırken öğrenci profilinin ilgi ve ihtiyaçlarına, çevresel şartlarına, kültürel
özelliklerine dikkat edilmelidir.



Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde aktif görev alan öğretim elemanlarının; yaratıcı
drama ve oyun temelli etkinlik ve materyal hazırlama çalışmalarına katılımları sağlanarak bu
alandaki eksikleri giderilmelidir.
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TEACHING ESP COURSES IN THE DEPARTMENT OF MUSEUM
STUDIES
Ozlem Yagcioglu, Full-time instructor
Dokuz Eylul University School of Foreign Languages Foreign Languages Department
ozlemygcgl@gmail.com
Abstract
Teaching English for Specific Purposes requires professional vocabulary knowledge on the subjects the
instructors teach in the departments at their faculties. Using different kinds of books and course
materials are also very necessary for these kinds of courses.This study deals with the ESP Courses at
the Department of Museum Studies at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey. Macroskills and the
microskills of taking these courses will be listed and explained. The advantages of taking these
courses and the outcomes of these courses will be given. Course books and course materials will be
shared and suggested. Websites, videos and blogs on museum studies will also be suggested. Sample
classroom activities in my own teaching classes will be told.
Key words: ESP Courses; course books and course materials; sample classroom activities

MÜZECİLİK BÖLÜMÜNDE MESLEKİ İNGİLİZCE DERSLERİ
ÖĞRETME
Özet
Öğretim görevlilerinin ve üyelerinin fakültelerindeki bölümlerde mesleki İngilizce dersleri için ileri
düzey kelime bilgisi bilmeleri gerekmektedir. Bu tip dersler için farklı çeşitte kitaplar ve ders
materyalleri kullanmak da önem taşımaktadır. Bu çalışma, Türkiye'de İzmir ilindeki Dokuz Eylül
Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki Müze Çalışmaları Bölümünde verilen Mesleki İngilizce dersleriyle
ilgilidir . Bu dersleri öğrenci olarak aldıktan sonra elde edilecek en fazla önemli beceriler ve en az
önemli beceriler listelenecek ve açıklanacaktır.Bu dersleri öğrenci olarak almanın avantajları ve dersi
aldıktan sonraki olumlu sonuçlar anlatılacaktır. Ders kitapları ve materyalleri paylaşılacak ve
önerilecektir. Müzecilikle ilgili websiteleri, videolar ve bloglar önerilecektir.Bu derslerin eğitimini
verdiğim sınıflarda uygulanan sınıf aktiviteleri anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki İngilizce Dersleri; Ders Kitapları ve Ders Materyalleri; Örnek Sınıf
Aktiviteleri
Introduction
ESP Courses are very important courses in all of the departments in the universities. They have great
roles in learning and develeoping the learning skills of the English language. Communication and
speaking skills can also be developed in these courses. Besides, students in these classes can improve
their pronunciation and they can speak English fluently and effectively. In this study, ESP Courses in
the Department of Museum Studies will be handled.
Theoretical Background
What are ESP Courses and Why Do We Teach ESP Courses?
ESP Courses are the courses which the students learn professional English on their academic courses.
Instructors teach ESP Courses to improve or develop the vocabulary and the cultural knowledge.
According to the Collins Cobuild Dictionary, ESP has been defined as:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/esp
1. uncountable noun
ESP is the teaching of English to students whose first language is not English but who need it for
a particular job, activity, or purpose. ESP is an abbreviation for 'English for specific purposes' or
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'English
[British]

for

special

purposes'.

2. uncountable noun
ESP is an abbreviation for 'extra-sensory perception'.
It is denoted by the English Language Program at the University of Winnipeg as:
https://www.uwinnipeg.ca/elp/esp/overview.htm
English for Specific Purposes (ESP) is a learner-centered approach to teaching English as an
additional language, which focuses on developing communicative competence in a specific
discipline such as academics, accounting, agrology, business, IT, teaching, and engineering.
Students are also exposed to Canadian workplace or academic culture and real world
communication practice.
ESP programs differ from general English language courses and contain the following
characteristics:
1. Designed to meet the specific needs of the learners.
2. Related in content (themes and topics) to particular disciplines or occupations.
3. Use authentic work-specific documents and materials.
4. Promote cultural awareness and seeks to improve intercultural competency.
5. Deliver intermediate and advanced level language training.
As it has been mentioned by Hyde-Simon (2017: 166) that;
“The field of English for Specific Purposes (ESP) is a well-documented, well-served branch of ELT.
However, as is the case with any aspect of language learning and teaching, ESP is an everexpanding field.”
As it has been stated by Khairani (2018:3) that;
“The definitions of ESP have also evolved; each of them has evidenced the changes in
theoreticians‘, researchers‘,and practitioners‘ views. However, all the definitions given have had
common elements, sometimes referred to as “ absolute features ”, that embrace ESP‘s aim at
meeting the very specific needs of a very specific group of learners. With this in mind and taking
into account that change is a constant in our globalized world, ESP will continue to build on its
history by tracing its path in the years to come.”
Woźniak (2017: 246) states that;
“Considering the growing trend in universities across non-English speaking countries for subject
specialists to use English to teach academic content, ESP courses taught by language specialists
are only one of the environments where students use English within their respective disciplines.
The main labels used in reference to the teaching of academic content subjects through the
medium of English are EMI (English-medium Instruction) and CLIL (Content and Language
Integrated Learning).”
Functions and the Advantages of the ESP Courses
As it has been mentioned by Bensafa (2017:175) that;
“Typically, the rationale behind integrating ESP in ELT is to help language learners cope with
features of language or develop the competencies needed to function in a discipline, professional
practices, or work place.”
In the above paragraph, it is understood that the language learners are taught how to develop their
language skills in a discipline when they attend ESP Courses.
It has been stated by Beshaj (2015:10) that;
“Knowing English is vital to all the people in Albania. They consider this language as a way to
belong to well educated society, the way towards a better education, better job opportunities etc.
Furthermore, English is the language used everywhere you go. It is on top of any other existing
language, it is like a queen ruling peacefully for a long time and making everyone so satisfied that
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she will never cease from being appraised by her people due to the chances, opportunities,
facilities provided all the time.”
Here, we understand that speaking English in Albania is important for the societies in Albania. If
someone knows English very well, he/she will definitely be accepted for a good society or a good job in
Albania.
Beshaj also (2015:11) states that;
“Such exchanges and interactions with the internationals increase the need to have people who
know not just general English, but to have an extensive English vocabulary on various specific
scientific, judicial, political, social, fields. Hence, it is obvious that knowing English and using
English for specific purposes is a challenge. It can be said that ESP is acquiring a special status in
Albania. A person would be much more appreciated if he or she has a good command not only of
the general foreign language, but of a specific field.”
In this paragraph, we understand that the role of teaching and learning ESP Courses in Albania is
crucial and anyone who is fluent in English and who has professional knowledge in a discipline is
appreciated in Albania.
Although the general English course helps in the achievement of basic proficiency in the English
language, it is more economical in both time and resources to relate the teaching to specific needs.
(Gunduz, 2016: 654) http://dergipark.gov.tr/download/article-file/355935
Gunduz (2016: 654-655) denotes:
The methodologies of ESP conform to the same model of the language learning/teaching process
as any other form of language teaching. The basic teaching objectives are the following:
- Shaping the input
- Encouraging the learner’s intention to learn
- Managing the learning strategies
- Promoting practice and use
In ESP courses English which is not part of the English of her/his special purpose(s) is not needed
to be presented to the learner. However, English that is part of her/his special purpose(s) needs to
be provided in profusion. Since there are a great many kinds of ESP, methods and materials in
use for a particular kind of ESP must be appropriate to that kind. In other words, methods,
techniques and materials should be selected accordingly.
Here, we understand that the ESP instructors should use many different kinds of methods, approaches
and techniques while teaching ESP courses. As there are many different kinds of ESP courses,
insturctors should their materials, methods and approaches according to the courses they teach in their
classes.
As Reguzzoni (2013:191) states that;
“Material design is often part of ESP teaching since commercially available materials do not
always meet the needs of different groups of learners. However, designing good teaching
materials, learning activities and tests is not so easy when you have to rely just on language
impression. Using your materials to build a corpus can, however, provide you with objective
reliable data and help you to make correct assumptions about the right features to focus on.”
This paragraph explains and reminds the importance and the role of the material design to the
readers. Material design is important and necessary in ESP courses. Using materials effecienly and
using good materials maket he class hours more useful and enjoyable.
It has been mentioned by Simpson (2015:158-159) that;
“The use of a traditional coursebook in preparatory university programs presents a predicament
for students who go on to study science-based degrees, as there is often a bias toward social
sciences and away from natural sciences. Nevertheless, setting up an English for Specific
Purposes (ESP) course is not something that every tertiary level institution can easily manage.”
Guidelines for setting up an ESP course have been listed by Simpson (2015:159-160) as:
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1-

Discovering that you have a need in the first place

2-

Deciding what exactly is required in terms of new course content

3-

Formulating aims, objectives and exit level descriptors

4- Choosing key vocabulary and grammar
5-

Maximising the effectiveness of the language input learners receive

6-

Deciding on the roles of language teachers in delivering the course

7-

Exploring the roles of assessment and stakeholder feedback

The Purpose of This Study
The primary purpose of this study is to give information about the ESP Courses which have been
taught in the Department of Museum Studies at the Faculty of Letters at DEU in Izmir in Turkey.
Secondly, to get feedback from the participants of this session.
Objectives of This Study
Objectives of this study are as follows:
1- To give students the chance to practice English as much as possible
2- To make students more active and talkative with the help of jokes and games
3- To create happier class hours
4- To motivate students to help them feel themselves happy or happier learners
5- To teach students new words and phrases on arts and culture
Macroskills of These Courses
Macroskills of these courses are as follows:
1- To help students speak English during the course hours as much as possible
2- To teach the professional vocabulary knowledge effectively
3- To teach cultural topics which are related with the museum studies
4- To help students to develop their reading and speaking skills.
Microskills of These Courses
Microskills of these courses are as follows:
1- To help students to develop their grammar knowledge
2- To help students to use the internet effectively to develop their vocabulary knowledge
3- To help students to prepare their projects in English
Method
Participants
The participants consisted of 80 (Eighty) university students at Dokuz Eylul University in the
city of Izmir in Turkey. They were second class students in the Department of Museum
Studies at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey. Their ages ranged from 18-23.
Teaching Procedure:
The participants were asked to reply to the following questions during the first or the second
week of their courses:
1- Do you like using the Internet?
2- Do you like listening to music?
3- Do you like watching film sor documentaries?
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4- Do you like taking photos?
5- Do you like using your mobile phones?
Kinds Of Classroom Activities
1- Picture Talk Activities
2- Vocabulary Games
3- Pair work and group work activities
4- Puzzle Games
5- Students’ power point presentations
6- Watching short films about the famous museums and the famous masterpieces in the
World
Sample Classroom Activity 1
The following classroom activity on culture has been suggested by Johnson and Rinvolucri (2010: 27):
Images in different cultures- (I see things my way)
Cultural Content
A stereotypical roleplay opens students’ eyes to the way different cultures really imagine
simple things differently.
Procedure
Number the students from one to four.





The Ones are to mentally roleplay being a person living in the Arctic Circle.
The Twos are to mentally roleplay being a person living next to the Atlantic ocean.
The Threes are to mentally roleplay being a person living nrext to a huge African river.
The Fours are to mentally roleplay being a person living in the Gobi desert.

1.

Now dictate this sentence:
The woman came down to the shore-she saw a fisherman.

2.
3.
4.
5.

Tell each student, in role, to draw a picture of the scene the above sentence makes them think
of.
Tell all the Ones, the Inuits, to come together and compare their drawings, while all the other
numbers do the same-the Twos together, the Threes together, the Fours together.
Now tell the students to re-group in fours, with one person of each number in each group. They
Show and explain their pictures.
Draw the class together for an Exchange of reactions and a plenary discussion.
Postscript
The teacher can optionally personalise these roleplays, using place names the students will
know.
We have learnt this cultural perception activity from Helen Wood, D’Overbroeck College,
Oxford, UK.

Sample Classroom Activity 2
Pugliese (2010:42) suggests the following classroom activity:
Matching Pictures
This is a quiet relaxing activity to get the students ready for English.
Be prepared
You will need one picture per student present in the class. You will also need to cut
descriptions of the pictures and put them up on the walls. Soothing music played in the
background might be a good idea.
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Be creative
Before the lesson starts, take as many descriptions of pictures as the members of students
you have, and put them up on the walls of the classroom.
When the students come in, give them a picture and tell them that you would like them to find
the description that matches the picture.
When they are ready invite them to share their picture with their nearest neighbour, and tell
each other what they liked about it.
Comment
This doesn’t require any language production at the beginning of the activity and is,
therefore, non-threatening- helping the students to tüne into the lesson.
A variation would be to invite the students to walk round and pick a caption they’re
interested in. They draw a picture based on the caption they read. You give them some time
and then left them see how close they got to the picture by showing them the original.
You can finish with the following questions:
What did they get right?
What wasn’t quite right?
Sample Classroom Activity 3
12 or 14 vocational words were written on colourful papers and they were pasted on the board at the
break time. When the class hour started students were asked to write questions about these words
and they asked these questions as pair work and group work activities.
Sample Classroom Activity 4
Students were given the following quotes and they were asked to talk about these quotes with each
other for 3 or 4 minutes:
“ What would life be if we had no courage to attempt anything? ” - Vincent Van Gogh.:
https://www.vincentvangogh.org/quotes.jsp
“If you truly love nature, you will find beauty everywhere.”https://www.vincentvangogh.org/quotes.jsp

Vincent Van Gogh. :

“ Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. ”Vincent Van Gogh. : https://www.vincentvangogh.org/quotes.jsp
“

It
takes
a
long
time
to
https://www.pablopicasso.org/quotes.jsp

“

We
don't
grow
older,
we
https://www.pablopicasso.org/quotes.jsp

become
grow

young.”-

Pablo

Picasso:

riper.”-

Pablo

Picasso:

Sample Classroom Activity 5
Vocabulary Quiz
A. Please fill in the blanks with the appropriate words.
1-

------------------------------ means to make something more modern.

2-

------------------------------ means relating to denoting the period before written records.

3------------------------------ means the top of such a construction, used as a platform,
garden, road, etc.
4------------------------------ means the action of excavating something, especially an
archaeological site.
5-

----------------------------- means the area near or surrounding a particular place.

6----------------------------means an area of flat ground outside that is partly or
completely surrounded by the walls of a building.
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7----------------------------the like.
8-

means a remaining, usually small part, quantity, number, or

------------------------------ means a list of all the things in an exhibition, sale, or library.

The aim of this short quiz helps students to remember the words they learn in their class
hours.
Findings
Data Analysis
According to the results of the classroom activities and the questions which were asked in 2 different
classes at the Faculty of Letters during the 2018-2019 and one class at the Faculty of Letters during
academic 2017-2018 academic year, the following results were found:
80 students indicated that learning quotes and their meanings made them more enthusiastic learners
80 students indicated that picture talk activities helped them to develop their English language
learning skills effectively
80 students indicated that using online dictionaries helped them to learn the new words effectively
80 students indicated that the writing dialogues helped them to speak English fluently
80 students indicated that speaking activities as pair work or group work activities made them more
cheerful learners
Students’ Feedback
Students in the Department of Museum Studies informed that the classroom which were applied in
their classes were useful and they helped them to develop their foreign language learning skills.
Conclusion
In this study, the role of the English For Specific Purposes Courses has been handled. The definitions
of the English for Specific Course haven been given. Functions and the advantages of the English for
Specific Courses have been explained.
The role of the ESP (English for Specific Courses) Courses is inevitable. Learning the professional
vocabulary knowledge on these courses is very important. Clarrom activities which are used in these
courses help instructor to jazz up their courses. But the role of the students in these classes is very
important, too. If the students pay attention to these courses and if they attend these courses
regularly, these courses become important and valuable courses.
It is hoped that this study will help colleagues to create more enjoyable courses in their class hours. It
is also hoped that the English for Specific Purposes courses will be taught in all the departments in
the World universities.
Discussion Questions for the Instructors Who Teach ESP Courses
1. Do you think ESP Courses help students to develop their language skills?
2. Do you think teaching vocabulary on ESP will help your students to develop their language
learning skills?
3. Do you think the credit hours are important in learning and teaching ESP courses? Why?
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Özet
Eğitimde ilköğretim öğretmenlerinin rolü çok büyüktür. Bu araştırmanın amacı özel eğitimli
öğrencilerin öğretmen üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak ve bu durumun
nedenlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un bir ilçesindeki devlet okulunda öğretmenlik
yapan 7 öğretmen (2 Türkçe Öğretmeni, 2 Matematik Öğretmeni, 1 Sosyal Öğretmeni, 1 Fen Bilgisi
Öğretmeni, 1 İngilizce Öğretmeni) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin özel eğitimli
öğrencilerin bulunduğu sınıflara karşı olumsuz tutum geliştirdiği gözlenmiştir. Bu durumun birçok
farklı sebebi olduğundan problemin geniş çaplı ele alınması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitimli Öğrenciler, Öğretmen, Tutum.

THE EFFECTS OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATION
REQUIREMENTS ON TEACHERS
The role of primary school teachers in education is important. The aim of this study is to reveal the
positive and negative effects of specially educated students on the teacher and to determine the
reasons for this situation. A case study was used in the research. The sample of the study consisted of
7 teachers (2 Turkish Language Teachers, 2 Mathematics Teachers, 1 Social Teacher, 1 Science
Teacher, 1 English Teacher) who were teaching at a public school in a district of Istanbul. Semistructured interview form was used as data collection tool. As a result of the research, it was observed
that teachers developed negative attitudes towards the classes with specially educated students. Since
this situation has many different reasons, it is important to address the problem broadly.
Key Words: Specially Educated Students, Teacher, Attitude.

Giriş
Özel gereksinime tabi olan bireyler, toplum içerisinde bedensel veya zihinsel olarak seviyesinin altında
veya üstünde olan insanlardır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan “Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği”nde (Resmi Gazete, 2018), özel eğitim ihtiyacı olan bireyi, bireysel ve gelişim özellikleri ile
eğitim yeterlikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık olan bireyleri ifade etmektedir.
Özel eğitim gereksinimi olan bireylerde özellikle bireysel farklılıklar dikkate alınmalı, bireyin eğitim
ihtiyaçları ve gelişim özellikleri birlikte değerlendirilmelidir. Özel eğitim ihtiyaç olan bireyler için
kaynaştırma yoluyla eğitim verilebileceği gibi okulların imkanları doğrultusunda özel eğitim sınıfları
oluşturulabilir. Verilen eğitimlerle hedeflenen amaç, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin bağımsız
yaşama becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Bu noktada özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin
öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Özel eğitim sınıflarında ve sınıf içerisinde kaynaştırma
öğrencisi olma durumunda öğretmenler, öğrencilerin özelliklerine göre bireyselleştirilmiş eğitim
programları uygulamalıdır. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerle ilgili alanda birçok araştırma
yapılmıştır (Babaoğlan ve Yılmaz, 2010; Ertunç, 2008; Güleryüz ve Özdemir, 2015; Gündüz ve Akın,
2015; ilgar, 2017; Sucuoğlu, Bakkaloğlu, İşcen Karasu, Demir ve Akalın, 2014; Şahbaz ve Kalay,
2010).
Araştırma Amacı
Bu araştırmanın amacı özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin öğretmen üzerindeki olumlu ve
olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak ve bu durumun nedenlerini saptamaktır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması
sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesidir (Karadağ, 2015). Bu araştırmada özel
eğitim gereksinimi olan bireylerin öğretmen üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu durum desenine uygun olarak, İstanbul İlindeki bir ortaokulda çalışan
öğretmenler seçilmiştir. Araştırmadaki kodlama Türkçe öğretmenleri için ‘’T1 ve T2’’ Matematik
öğretmenleri için ‘’M1ve M2’’ Sosyal bilgiler öğretmeni için ‘’S1’’ Fen Bilgisi öğretmeni için ‘’F1’’ ve
İngilizce Öğretmeni için ‘’İ1’’ olarak belirlenmiştir
Veri Toplama Aracı
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Veri Analizi
Araştırmada elde edilen verileri analiz edebilmek için içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
BULGULAR ve YORUM
Araştırma Sorusu 1: “Sınıfınızda özel eğitimli öğrenci sayısı kaçtır ve sınıftaki diğer
öğrencilere göre özel eğitimli öğrencilere farklı uygulamalar yapılıyor mu? (Sınıfın neresinde
oturuyor, özel eğitimli öğrencilere özel ilgi gösteriyor musunuz?)”
T1: ‘’Sınıfımdaki özel eğtimli öğreci sayısı ortalama 1 tanedir. Özel eğitimli öğrencilere yönetmelikte de
yazdığı gibi özel muamele gösteriyorum. Onları ev ödevi ve grup projelerinden muaf tutuyor ayrıca
bireysel sınav hazırlıyorum. Bireysel sınavda ne yaparsan yapsın 45’ten aşağı not vermiyorum. Ayrıca
sınıfta öğretmen masasının hemen önünde tek başına oturtuyorum ki diğer öğrencileri rahatsız etmesin’’
S1: ‘’Girdiğim sınıfların sadece bir tanesinde bir kaynaştırma öğrencisi vardır. Onu da en arka sırada
tek başına oturtuyor ve derse devam ediyorum. Ders boyu da ne yaparsa yapsın görmezden geliyorum.
O da bunun farkında resim çiziyor.’’
F1: ‘’Dersine girdiğim sınıflardan iki tanesinde birer tane kaynaştırma öğrencim var. Bu 2 öğrencimi de
pencere kenarından 2. sırada sınıftaki iyi öğrencilerimden biriyle onlara göz kulak olması için
oturtuyorum. Bu öğrencilerime diğer öğrencilere nasıl davranıyorsam öyle davranıyorum. Ödev
veriyorum yapmayınca uyarıyorum. Ses yaptığında kızıyorum. Bunun aksine bir davranışın diğer
öğrencilere adaletsizlik olduğunu düşünüyorum!’’
Araştırma Sorusu 2: ‘’ Sınıfta özel eğitimli öğreciler nasıl davranıyorsunuz? Diğer öğrencilere
verdiğiniz tepkilerle onlara verdiğiniz tepkiler arasında benzerlik ya da farklılıklar var mı?’’
T2: ‘’Bu öğrencilere karşı elimden geldiğince anlayışlı olmaya çalışıyorum. Ders içinde eğer başka bir
öğrenciyle konuluyorlarsa diğer öğrenciye kızıyorum. Her ders başını okşuyor ve ona tebessümle
yaklaşıyorum. Hatta bir dersimde bir öğrencim ayağa kalkıp tahtada yazdıklarım silmeye başladı. Önce
çok şaşırdım ama sonra derse ara verip onun tahtayı silmesini bekledim ve tahtayı o sildikten sonra
yeniden yazdım.’’
M1:’’Benim dersim zaten probleme dayalı olduğu içim kaynaştırma öğrencileriyle ilgilenmeye pek
zamanım olmuyor. Özellikle 8.sınıflara TEOG için test çözdürerek ders işlediğim için sınıf genelde sessiz
oluyor. Bu öğrencilerimde derste kendince başka bir işle ilgileniyorlar bende bunu görmezden
geliyorum.’’
İ1: ‘’Ben derste sessiz bir ortama çok önem veririm. Bu yüzden ders dışı konuşan hiçbir öğrenciyi
affetmem! Kaynaştırma öğrencisi olsa dahi defteri kitabı sorar getirmediğinde hemen velisiyle irtibata
geçerim.’’
Araştırma Problemi 3: “Sınıfın eğitim seviyesinin düşük ya da yüksek olmasında özel eğitimli
öğrencilerin etki sizce var mıdır? Varsa bu durumu açıklayabilir misiniz?”
M2: ‘’Kesinlikle etkiliyor. Derste onlarla uğraşmaktan konuları yetiştiremiyorum. Sınıfın huzuru için her
zaman sorun teşkil ediyorlar. Örneğin ben dersimi anlatırken o defterine resim çiziyor. Bende bir şey
demiyorum.Bunu diğer öğrencilerimde görüyor ve onlarda dersten kopmaya başlıyor.Onları uyarınca bu
sefer bana hocam o da yapıyor ona neden bir şey demiyorsunuz diyor. İki arada bir derede kalıyorum.’’
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S1: ‘’Nasıl etkilemesin! Zaten öğrenciyle düzgün bir iletişim kuramıyorum ki ! Onları da derse katmaya
çalışayım dedim ve dönem başı ona ‘’Nerelisin ‘’ diye sordum. Bana ‘’Bilmiyorum ‘’ dedi. Bende ‘’Baban
nereli?’’ diye sordum. Bana ‘’Babamı ne yapıcan?” diye sordu. Diğer öğrencilerde başladı gülmeye.
Bende sınıfa belli etmemeye çalıştım ama çok kızdım. Bu olaydan sonra sınıfta 1 ay her derse
girdiğimde bu olayı öğrencilerden duydum. Gerçekten sinir bozucuydu.’’
F1: ‘’Bu öğrencilerimin sınıfta olması benim için bir şans. Diğer öğrencilerimin bu öğrencilerle beraber
aynı sınıfta bulunması bence eğitim seviyesini yükseltiyor. Hiçbir şey öğrenmeseler bile özel eğitimli
öğrencilerle nasıl iletişim kuracaklarını öğreniyorlar. Bu konuda bilinçleniyorlar. Öğretime benim dersim
açısında olumlu yansıyor.Örneğin geçen derste DNA yapılarını işliyorduk.Öğrencilere bu konuyu proje
ödevi olarak verdim.En fazla katıllım kaynaştırma öğrencisi olan sınıflarımdan geldi.’’
Araştırma Problemi 4: “Sınıftaki diğer öğrencilerin özel eğitimli öğrencilere karşı tavır ve
davranışları nasıldır? Bu öğrencilere karşı sergilenen olumlu veya olumsuz tavırlara örnekler
verebilir misiniz?’’
T2: ‘’Bence kaynaştırma eğitimi bu öğrencilere zarar veriyor! Diğer öğrenciler tarafından sözlü veya
bedensel şiddete maruz kalıyorlar. Örneğin geçen gün bir olaya şahid oldum ve çok üzüldüm. Bir
öğrencimin derste ucu bitti. Uç istedi. Önündeki kaynaştırma öğrencisi uç vermeye çalıştı. Çocuk onun
verdiği ucu almadı gitti en arka sıradaki başka bir arkadaşından aldı.Ben öğrencim daha fazla rencide
olmasın diye konuyu görmezden geldim ama öğrencimin bu olayı yaşaması benim vicdanımı sızlattı.’’
M2: ‘’Bu öğrencilere karşı girdiğim sınıflarda çok olumsuz bir hava hâkim. Ya lakap takıyorlar ya da
aralarına almıyorlar ve yalnız bırakıyorlar.’’
İ1: ‘’Kaynaştırma öğrencilerim sınıfında genelde dışlanmıştır. Ne zaman görsem yalnızdırlar. İletişimde
sıkıntı yaşarlar. Bu durumun sonunda da şiddete başvururlar. Geçen öğrencilerimden biri bu
öğrencilerden biriyle kavga etmiş. İdareye gönderdiler. İdarede kaynaştırma öğrencisi gülerken diğer
öğrencim ağlıyordu. Bu olaydan sonra ağlayan öğrencim şubesini değiştirdi.’’
Araştırma Problemi 5: “Özel eğitimli öğrencilerin eğitim standartlarının yükseltilebilmesi için
neler yapılabilir?’’
M1: ‘’Bence işi uzmanlarına bırakmalı.Ben kendi branşımın öğretmeniym.Çocuğun dilinden
anlamıyorum ki !. Hem de bu öğrencilerin Matematik, Türkçe, Fen, İngilizce ne işine yarayacak ki!Onlara
özel eğitim okullarında daha pratiğe dayalı dersler verilmeli. El işi, Örgü, Halı Dokuma gibi.’’
F1:’’Bana göre yalnız öğretmenleri değil öğrencileri de kaynaştırma eğitim hakkında bilgilendirmeli. Bu
sayede bu öğrencilerin ihitiyaç duyduğu sosyal yetenekleri daha çabuk gelişir.’’
İ1: ‘’Ben kaynaştırma eğitimini kendi ifademle eğitimin romantik yüzü olarak görüyorum. Üniversitelerde
hiç ilköğretimin herhangi bir kademesinde derse girmeyen insanların mükemmelyetçi ve hayalci
düşüncelerinin bir yansıması olarak ortaya çıkan kaynaştırma eğitiminin hem çocuğa hem de sınıfa
zarar verdiği görüşündeyim. Bu yüzden eğitim standartlarını yükseltmek için önce sistemi yeniden
düzenlemeli ve düzenleyeceğimiz sistemin romantizm üzerine değilde salt gerçekler üzerine kurulması
gerektiğini düşünüyorum.
Sonuç ve Öneriler
Elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin genel olarak kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıflarda
eğitim ve öğretim açısından sıkıntılar yaşadıkları görülmekte ve büyük bir çoğunluğu bunun öğrenci
kaynaklı olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin bu öğrencilere karşı farklı bir tutum içinde olduğu
sınıf içi oturma düzeninden bile anlaşılmaktadır. Öğretmenler genelde oturma planı yaparlarken bu
öğrenciler sınıfın huzuru en az nerede bozar diye karar verip ona göre oturttuğu görülmektedir. Yine
bir kısım öğretmenin bu öğrencileri bilerek tek başına oturttuğu görülmektedir. Aynı zamanda
öğretmenler, bu öğrencilere karşı özel muamele yaptıklarını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenlerin özel
eğitimi gereksinimi olan öğrenciler ne yaparsa yapsın görmezden gelirken, bazı öğretmenlerin ise
öğrencilere farklı bir şekilde davrandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin birçoğunun özel eğitimi
gereksinimi olan öğrencileri ev ödevleri, proje çalışmaları, grup çalışmaları hatta sınıf içi etkinliklerden
bile muaf tuttuğu görülmüştür.
Elde edilen bulgularda ortaya çıkan başka bir sonuç ise öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinin
eğitim ve öğretim seviyesini düşürdüğü yönündedir. Öğretmenler, sınıf içi disiplini sağlamakla çok
zaman kaybettiklerinden, konuları ayrıntılı ele alınamadıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca bu
öğrencilerin dersten kopuk halleri ve sergiledikleri rahat tavırlar diğer öğrencileri de olumsuz
etkilediğini ve bu durumun derste motivasyon kaybına sebep olduğunu belirtmektedirler.
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Öğretmenler, öğrencilerin sınıflarında bulunan kaynaştırma öğrencilerine karşı olumsuz tutum ve
davranış içinde olduklarını ifade etmektedirler. Genellikle bu öğrencileri aralarına almadıkları ve bu
öğrencilere sözlü sataşmalarda bulundukları görülmüştür. Ayrıca görüşmelerde anlatılan örnek
olaylarda gösteriyor ki bu durum veliler tarafından da desteklenmektedir. Öğretmenlerin ise bu olaylar
karşısında çaresiz kaldıkları ve bu olaylara nasıl müdahale edecekleri konusunda yetersiz oldukları
görülmüştür.
Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim standartlarının yükseltilmesi konusunda öğretmenlerin iki farklı
görüşe sahip oldukları görülmüştür. Birinci görüş kaynaştırma eğitim sistemini hatalı bulmakta ve bu
durumun hem öğrenciye hem de öğretmene zarar verdiğini ifade etmektedir. Bu görüşe göre
kaynaştırma öğrencileri özel eğitim okullarında öğrenim görmeli ve müfredatları farklı olmalıdır. Bu
öğrencilere teori temelli derslerden (Türkçe, Matematik, İngilizce, Sosyal, Fen Bilgisi vb.) ziyade daha
pratiğe dönük dersler verilmelidir (Halı dokuma, El işi, Resim vb.) verilmesi gereklidir. Diğer bir öne
çıkan görüş ise kaynaştırma eğitim hakkında daha çok bilgilendirme yapılmasıdır. Yapılacak bu
bilgilendirmeler yalnızca öğretmenleri değil öğrencileri ve velileri de içermelidir. Bu sayede kaynaştırma
eğitiminin asıl amacına ulaşacağı vurgulanmıştır.
Sonuç olarak ortaöğretimde özel eğitimli öğrenciler öğretmenlerin sınıfa karşı tutum geliştirmesini
olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bunun nedeni ise öğretmenlerin bu öğrencilere nasıl
davranacakları konusunda kararsız kalması, müfredatın yoğun olması ve öğrenci ve velilerin başarı
odaklı ders işlemek istemeleri, kaynaştırma öğrencilerinin velilerin bilgisiz ve bazılarının ilgisiz olması
ve özel eğitimli öğrencilerle sadece ders öğretmenin ilgilenmesi gerektiği düşüncesiyle beraber
öğretmenler ne meslektaşlarından ne de idare ve rehber öğretmenlerinden gerekli yardımı
alamamalıdır. Araştırmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler yapılabilir ;
Eğitim politikaları şekillendirilirken öğretmenler ve kaynaştırma öğrencileri arasında yaşanan
sorunları azaltmak açısından veli ve yetişkin eğitimi ile ilgili unsurlara önem verilmelidir
Kaynaştırma öğrencileriyle yaşanan sorunların çözümünde konuyu sadece birkaç kişiye bırakan
mevzuat ve düzenlemeler yerine, diğer çalışanları da yönetime ve alınan kararlara katan ve bu noktada
diğer çalışanlara da yönetimsel açıdan sorumluluklar veren ve gerekli denetimleri sağlayan
düzenlemeler yapılmalıdır.
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Özet
Bu araştırmanın amacı değişen sınav sisteminin öğrenci üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini
ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un bir ilçesinde devlet okulunda öğrenim gören 20 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin değişen sınav sistemi hakkında
olumsuz tutum geliştirdiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sınav Sistemi, Öğrenci, Motivasyon.

THE EFFECTS OF THE CHANGING EXAMINATION SYSTEM
ON THE STUDENTS
Abstract
The aim of this research is to reveal the positive and negative effects of the changing examination
system on the student. A case study was used in the research. The sample of the study consisted of 20
students studying at a public school in a district of Istanbul. Semi-structured interview form was used
as data collection tool. As a result of the research, it was observed that the teachers developed
negative attitude about the changing examination system of the students.
Keywords: Exam System, Student, Motivation.

Giriş
Teknolojik gelişmelerin dünya genelinde hızla ilerlemesiyle beraber toplumların ihtiyaçları da
değişmektedir. Yeni öğrenme alanları, yeni çalışma alanları belirlenmekte, belirlenen bu alanlar içinse
eğitimde yeni planlamalar yapılmaktadır. Bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yeni okullar
açılmakta, müfredatlar güncellenmekte bunlarla beraber sınav sistemlerinde de değişiklikler
yapılmaktadır.
Türkiye’de son 20 yılda ortaöğretime geçiş aşamasında farklı sınavlar uygulanmıştır. 1997-2004’te
Liselere Giriş Sınavı (LGS), 2005-2008 arası Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı
(OKS), 2008-2011 arası Çoklu Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES),
2011-2013 arası Tekli SBS ile Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES), 2013-2017 arası Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulanmıştır. TEOG’dan sonra gelen yenilenen sınav sistemiyle beraber
ikamete göre eğitim bölgeleri oluşturulmuş, öğrenciler tercihlerine göre okullarına en yakın okullara
yerleştirilmeye çalışılacak, herkes istediği okul türüne yerleştirilecek, kişinin ikamet ettiği bölgede
birden fazla okul varsa 5 tercih yapabilecek, okuldaki talep fazlalığı halinde okul başarısı dikkate
alınacak, seçici liselere gitmek isteyenler için merkezi sınav yapılacak, özel liseler kendi sınavlarını
kendileri
yapabilecek
(http://www.egitimreformugirisimi.org/raporlar/TEOG_BilgiNotu.13.11.17.rev1.pdf).
Araştırma Amacı
Bu araştırmanın amacı değişen liselere giriş sisteminin öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkilerini ortaya çıkarmak ve bu durumun nedenlerini saptamaktır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışmasında araştırmacı, ele alınan
durumu, kişinin ya da topluluğun kendisine özgü özellikleriyle seçilmesi ve kendi bağlamında
değerlendirilmesidir (Ersoy, 2016: 3).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un bir ilçesinde devlet okulunda öğrenim gören 20 öğrenci
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Veri Analizi
Araştırmada veri analiz yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır.
BULGULAR ve YORUM
Araştırmada veriler, katılımcılardan 2 farklı yöntemle elde edilmiştir. Bunlardan ilki katılımcılarla
yapılan bireysel görüşmelerden elden edilen verilerdir. İkincisi, yapılan doküman incelemesi sonucu
elde edilen verilerdir.
“Kaldırılan liselere giriş sınavı hakkında görüşleriniz nelerdir? (İçeriği, sınavın uygulanışı,
soru kalitesi)” sorusuna verilen cevaplar şu şekildedir:
A: ‘’Ben TEOG sistemini beğeniyordum. Özellikle yılda iki defa sınav olmamız hem konu yoğunluğunu
azaltıyor hem de hata ve heyecan gibi başarıyı olumsuz etkileyen durumlarda bize bir şans daha
tanıyordu. Soruları da bence kaliteliydi.’
B: ‘Açıkçası TEOG sisteminin kaldırılması iyi oldu. Son sınavda 17 bin kişi hepsini doğru yapmıştı. 1
yanlış yapan en fazla 17001. olabilirdi. Sadece bir yanlış! Soruların kalitesiz olduğu buradan da
anlaşılıyordu’’
C: ‘’TEOG hakkında fazla bir bilgim yok. Benim lise hedefim farklı olduğundan hiç ilgilenmedim. Bir
açıdan bakarsam kendi adıma iyi oldu çünkü TEOG olsa mecburen sınava girmek zorundaydım. Yeni
sistemle artık sınava girmeyeceğim! ’’
D: ‘’TEOG bence adil bir sınav değildi. Özellikle soru dağılımı bakımından. Kendi adıma üniversite sınavı
gibi bir sınavın olmasını isterdim. Herkesin yetenekleri ve tercih edecekleri meslekler farklı ben hemşire
olmak istiyorum neden matematik çözeyim ki? ‘’
“Sınav sisteminin değiştirilme şekli doğru sizce nasıldı? Hedeflerinizi belirlemenize bir etkisi
oldu mu ?’’
C: ‘’Ben sınavın değiştiğini televizyondan öğrendim. Öğrendiğimde de iyi ki girmiyorum dedim çünkü
sınava hazırlanan arkadaşlarım bayağı dertli gözüküyorlardı!’’
F:’’Kendimi haksızlığa uğramış hissettim! Yaz boyu TEOG sınavına hazırlandım ve okul başladığında
birden değiştiğini öğrendim. Yeni gelen sistemi bilseydim hiç hazırlanmazdım. Zaten gideceğim okul artık
sınavla almayacak .’’
G: ‘’TEOG’un kaldırılması ve soru sayılarının değişmesi işime yaradı. Oldum olası İngilizceyi anlamadım.
Şimdiki sınavda soru sayısı daha az olacakmış. Değiştirilme zamanı bence çokta önemli değil çünkü
herkesin hazırlanması için daha 1 yıl var.’’
H: ‘’Tüm hedeflerim altüst oldu. Tüm çalıştıklarım boşa gitti diye düşündüm. TEOG örneği olan bir
sınavdı ve ben kendi hedeflerimi belirlemiştim. Şimdi ise ilk kez yapılacak bir sınava gireceğim. Ne
sorarlar? nerden sorarlar? bilmiyoruz. Hedeflerimi mecburen değiştirmek zorunda kaldım! ‘’
Değişen sınav sistemi hakkında size zamanında bir bilgilendirme yapıldı mı? Yapıldıysa nasıl
hazırlanmanız gerektiği yolunda size ipuçları verdi mi?
B: ‘’Bu konu hakkında bize 2 defa bilgilendirme yapıldı. Keşke yapılmasaydı daha iyiydi! Bir dediler
açık uçlu soru olacak sonra bir düzeltme yaptılar açık uçlu değil yine test olacak. En sonunda ne olacak
şimdi hala haberim yok!’’
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I: ‘’Yapıldı. Bu konu hakkında rehber öğretmenimiz bize iki farklı seminer verdi. Olayın özünü ancak
ikincisinde anlayabildim. Bunun sonunda da çalışma programıma devam ettim.’’
İ: ‘’Yapıldı fakat hiçbir şey anlamadım. Bir tek anladığım adrese göre evimin en yakınındaki okula
gidecekmişim. Neden hazırlanayım ki o zaman? ‘’
K: ‘’Yapıldı. Yapılan özellikle 2. seminer çok faydalı oldu. Kendime yeni bir çalışma programı çizmemi
sağladı. Ayrıca yeni sistemle ilgili tüm soru işaretleri kafamdan silindi.’’
‘’Sizce yeni gelen sınavın TEOG sınavından olumlu ve olumsuz yönleri neler?’’
L: ‘TEOG sınavı bence daha iyiydi. Hem iki kere girebiliyorduk hemde konuları azdı fakat herkes hepsini
doğru yapmaya başlamıştı. Matematikten sınavda 50 alan TEOG’dan 2 yanlış çıkarınca üzülüyordu. Bu
yönden yeni sınavın daha iyi olacağını düşünüyorum.’’
M: ‘’TEOG bence çok saçmaydı. Neden herkes sınava girmek zorunda olsun ki? Bu sınavın en sevdiğim
tarafı bu çalışan çalışmayan başta birbirinden ayrılıyor’’
N: ‘’Bence ikisi de birbirinden beter. Kendimi bildim bileli açık uçlu olan yazılarımdan test yapılan
sınavlarımdan daha yüksek not aldım. Öğretmenlerimiz sayfa kenar boşluğuna, kağıt düzenine dikkat
edin diyor ama liseye bizi alacak sınavlarda bunların hiçbir olmuyor!’’
O: ‘’İki sınavında kendine göre olumlu yanları var. TEOG öğrenciye ikinci bir şans veriyordu, konuları
azdı ama liseye gitmek için kazanmak zorundaydın. Bu yeni sistem ise ikinci bir şans vermiyor, konular
daha çok ama kazanmasan da bir liseye gidiyorsun.’’
‘’Sizce liselere giriş için sınav olmalı mı? Olmalıysa nasıl olmalı?’’
J: ‘Bence olmamalı! Ne gerek var herkes ilkokuldaki gibi gidelim yani ne olacak ki? Üniversite sınavı yok
mu zaten? Herkes orda seçiliyor. Ben iyi bir lise kazandım mı direk beni iyi bir üniversiteye mi alacaklar
?’’
Ö:’’Tabii ki de almalı! Ben 1,5 senedir bu sınava hazırlanıyorum. Neden hiç hazırlanmayanla aynı okulu
paylaşayım ki? Zaten ortaokul boyunca onların gürültüsü yüzünden birçok konuyu anlamadım! Elbette
sınav olacak bence bu sınav sistemi de iyi bir sistem.’’
P: ‘’Sınav bencede olmak zorunda. Fakat test olmamalı. Test olacaksa da doğru yanlışı götürmemeli ben
okuldaki sınavlardan örnek vereyim açık uçlu sınavın olduğu zaman ben soruya ilişkin tüm bilgilerimi
istediğim gibi ifade edebiliyorum. Okuldaki testlerde iki şık arasında kaldığımda istediğim gibi seçim
yapabiliyorum ama 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğünde panik oluyor bildiğim soruları bile yanlış
yapıyorum.’’
Sonuç ve Öneriler
Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eski sistemden de memnun
olmadıkları görülmüştür. Eski sistemden memnun olmayan kısmın gerekçeleri ise herkesin sınava
girmesi zorunluluğunu gereksiz bulmaları ve tüm alanlardan(Türkçe,Matematik,Fen Bilimler,Sosyal
Bilgiler,İngilizce,Din Kültürü) sorumlu olmamaları gerektiği öne çıkmaktadır.Sınavdan memnun olan
öğrencilerin ise sınavın kapsam geçerliliğini öğrencinin lehine olması,İstenmeyen durumlarında
düşünülerek öğrenciye ikinci bir şans verilmesi ve soru tarzını beğenmeleri olarak belirlenmiştir.
Elde edilen bulgularda ortaya çıkan başka bir sonuç ise öğrencilerin sınav sisteminin
değiştirilmesinden daha çok değiştirilme şeklinden olmusuz etkilendikleri belirtilmiştir.Öğrencilerin
birçoğunun ortak fikri yaz boyu gösterdiği çabaların ve harcadıkları mesailerinin boşa gittiği yönünde
olduğudur.Değiştirilme şeklini savunan hiçbir öğrenci bulunmazken yapılan bu işlemin öğrencileri
çokta olumsuz etkilemeyeceği bir kısım öğreciler tarafından dile getirilmiştir.
Bulguların gösterdiği diğer bir sonuçta şu şekildedir; Öğrencilere değişen sisteme yönelik bilgilendirme
yapılmıştır. Fakat yapılan bilgilendirmelerinin bir kısım öğrenci tarafından anlaşılmadığı
görülmüştür.Özellikle bazı öğrenciler adrese dayalı sistemi yanlış anlamış herkesin evine en yakın
okula tercih yapmadan gideceğini zannettiği görülmüştür.Ayrıca gerek basın yayın organları gerekse
özel kuruluşların (Etüd merkezleri, özel okullar vb..) konu hakkında büyük bir bilgi kirliliğine sebep
oldukları saptanmıştır.
İki sınavı birbiriyle kıyaslayan öğrencileri iki sisteminde kendisine göre avantajlı ve dezavantajlı
yanları olduğunu belirtmişlerdir.Öğrencilerin büyük bir kısmı TEOG lehine görüş belirtirken yeni
sistemle ilgili en genel eleştiri sınavın içeriği hakkında net bir bilgi verilmemesi ve yayınlanan örnek
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soruların sınav hakkında kişide net bir bilgi uyandırmaması olmuştur.Öğrencilere kendileri nasıl bir
sınav olmak isterdi diye sorulduğunda ise ortak bir karar çıkmamıştır.Öğrencilerin fikirleri
;Olmasın,Olsun ama açık uçlu soru olsun ve testte ısrar edilsin şeklinde bölünmüştür.
Sonuç olarak değişen liselere giriş sınav sistemi öğrencilerin tutumlarını olumsuz yönde etkilediği
görülmüştür. Bunun nedeni ise TEOG sisteminin zaten ihtiyaçlarını karşılamaları ve öğrenciden taraf
bir sistem olmasıdır.Ayrıca yeni sınav sisteminin değişimi süresince yapılan profesyonellikten uzak
hareketler ve bu konuda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi yeni sisteme karşı bir önyargının
oluşmasına sebep olmuştur.Araştırmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler yapılabilir ;
Eğitim politikaları şekillendirilirken verilen karar doğru ve faydalı olduğu düşünülse bile uygulanmaya
konulmasındaki tarih ve planlamaya önem verilmelidir.
Yeni sistemin öğrencilere ve velilere tanıtımı yapılması işi sadece öğretmenlerin sırtına yüklenmemeli.
Öğretmenlerden kendilerinin bile yeterli bir bilgi sahibi olmadıkları yeni sınav sistemi hakkında
velilere seminer yapmaları beklenmemelidir.
Sınav sistemini değiştirmenin eğitimin sorunlarına bir çözüm olmadığının farkına varılması ve bu
konu hakkında daha farklı ve gerçekçi adımlar atılmalıdır.
Yeni getirilen sistemin uzun ömürlü olması sağlanmalı ve yapılması gereken değişikliklerin sistem
üzerine olması gerekmektedir.
Kaynakça
http://www.egitimreformugirisimi.org/raporlar/TEOG_BilgiNotu.13.11.17.rev1.pdf
Ersoy, H. (2015). Durum çalışması. M. Y. Özden ve L. Durdu (Ed.), Nitel araştırma yöntemleri içinde
(s. 3-18). Ankara: Nobel Yayıncılık.
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GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA KAVRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Engin MEYDAN
Doktor Öğretim Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Gıda
Bölümü, Çanakkale, emeydan1754@gmail.com, enginmeydan@comu.edu.tr
Özet
Tarih boyunca simya deneme yanılma yöntemleri ile sistematik bir şekilde gerçekleştirmeden ve belirli
bir teoriye dayanmadan gerçekleştirilen çalışmalardır. Tüm bu denemelerin belirli yasalara
oturtulması, sistematik bir şekilde belirli oranlar ile gerçekleştirilmesi ve çeşitli teorilerle başlayıp
kanunlara dönüştürülen çalışmalar sonucu kimya bilimi doğmuştur. Temel eğitimlerde yer alan kimya
kavramının anlaşılabilir olması, teorilerin ve deneylerin daha net anlaşılabilmesi, öğrencilerin kimya
kavramına karşı ön yargılarının anlaşılabilir olması amacı ile günümüzde çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Ezine Meslek Yüksek Okulunda yer alan Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrol ve
Analizi Programı öğrencilerine yönelik yapılan bu çalışmada öğrencilerin kimya kavramı ile ilgili olarak
geliştirdikleri metaforlar ve metaforların toplandığı temalar belirlenmiştir. Böylelikle hayatın her
alanında farkında olunsun ya da olunmasın yer alan kimya kavramının öğrencilerin düşüncelerinde
nasıl şekillendiği ve bu şekillenen düşüncelerden yola çıkılarak kimya alanındaki bilgi ve becerilerin
artırılması için yapılaması gerekenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında “Kimya
kavramı….. gibidir, çünkü…’’ şeklinde oluşturulan veri formu kullanılmış ve elde edilen veriler
değerlendirilmiştir. Bu sayede meslek yüksekokulu öğrencilerinin kimya kavramı hakkındaki
düşünceleri nedenleri ile birlikte açıklığa kavuşturulmuştur. Elde edilen veriler ile kimya kavramının
daha etkili anlatılabilmesi, öğrencilerin anlayabilmesine yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.
Keywords: Kimya kavramı, öğrenci görüşleri, metafor

FOOD QUALITY CONTROL AND ANALYSIS DEPARTMENT
STUDENTS' VIEWS ON THECONCEPT OF CHEMISTRY
Abstract
Throughout history, alchemy is a systematic study of trial and error methods and without relying on a
specific theory. All of these trials were put into certain laws, systematically carried out at certain rates,
and studies started with various theories and converted into laws resulted in the emergence of
chemistry. In order to understand the concept of chemistry in basic education, to understand the
theories and experiments more clearly, and to make students understand the preconceptions against
the concept of chemistry, various studies are being carried out today. In this study conducted for Food
Quality Control and Analysis Program of Food Processing Department at Ezine Vocational High
School, metaphors and metaphors developed by the students about chemistry concept were
determined. Thus, it has been tried to reveal how the concept of chemistry is shaped in the thoughts of
students in all areas of life or not, and what needs to be done to increase the knowledge and skills in
the field of chemistry based on these thoughts. In the collection of the data, it is like the edil concept of
chemistry ’, because……, data form is used and the obtained data is evaluated. In this way, the
opinions of the students about the concept of chemistry were clarified with the reasons. With the data
obtained, it is aimed to explain the concept of chemistry more effectively and to make studies to
understand the students.
Keywords: Chemistry concept, student opinions, metaphor
Giriş
Nefes alabildiğimiz havadan içilebilen suya, bulunulan ortamı oluşturan yeryüzünden en basit
teknolojik alete kadar her alanda fen bilimlerinin izlerine rastlamak mümkündür. Temel beşeri
bilimler olarak adlandırılan kimya, biyoloji ve fizik teknolojiye en çok katkı yapan bilim dalları
arasında en başta gelmekle birlikte günümüz teknolojisinin gelişebilmesi adına bilimsel katkıyı en çok
yapan alanlardır. İnsanoğlunun hayatında hemen hemen her alanda faaliyet gösteren fen bilimleri
gelecek nesiller için de oldukça önem arz etmektedir.(Hançer, Uludağ ve Yılmaz, 2007).
Temel bilimler içerisinde kimya bilimi diğerlerinden farklı bir yere ve öneme sahiptir.Genelde
uygulamalı olarak işlenebilen ve kanun olarak adlandırılan esaslara dayanan kimya bilimi diğer fen
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bilim dalları içerisinde merkezi bir konumda yer almaktadır.Kimya kavramının ortaya çıkışımedeniyet
tarihinin başlangıcı ile birlikte ortaya çıkmıştır. Kimya kavramı insanoğlunun yaşamı merak etmesi,
sorgulaması ve anlama gayretleri sonucunda doğmuştur. Canlıların yapısı başta olmak üzere çevresel
problemler gibi birçok alanda kimya kavramı kullanılmaktadır. Gıda, tarım, sağlık gibi hayatımızın
içerisinde yer alan birçok sektörde doğrudan ya da dolaylıda olsa kimya kavramını içermektedir.
Kimyasal kavramların ve bilgilerin neredeyse tüm bilim dalları ile iç içe olması, hayatımızın içerisinde
çeşitli sebepler ile sürekli yer alması, bu kavramın insanlar tarafından çeşitli biçimlerde algılanmasına
ve yorumlanmasına sebep olmaktadır ( Anılan, 2017).
Beşeri bilim dalları içerisinde kimya bilimi içeriği bakımdan soyut kavramlar içerdiği için öğrenciler
açısından oldukça zor anlaşılan bir bilim dalı olarak görülmektedir (Kee&McGovan, 1998; Reid, 2000).
Bu bakış açısının bir sonucu olarak öğrenciler kimya biliminin dünyaya ve toplumlara katkısını yeterli
düzeyde görememektedir. Halbuki kimya bilimi eğitim ve öğretim kurumlarında verilen bir ders
olmasının ve kişisel gelişimlerine katkı vermesinin yanı sıra kainatı anlayabilmek, idrak edebilmek için
kişiye katkı sağlayabilen oldukça zevkli bir bilim dalıdır. Teorikte günlük yaşamımızdaki karşımıza
çıkan durumların, olayların çoğunun izahı kimya kavramının içeriğinde yer almaktadır (TPSI, 1991).
Fakat eğitim ve öğretim kurumlarımızda kimya kavramının günlük hayat ile arasındaki bu ilişki
üzerinde yeterince durulmamakta ve bu yöne yeterince ilgi çekilmemektedir. Sonuç olarak ta öğrenilen
kavramlar, teoriden ileri gitmeyince, ezberlenmeye zorlamış sadece sınavlarda kullanılmaya yarayan
bilgiler olarak kalmaktadır. (Millar&Osbome, 1998; Banister&Ryan, 2001).

Şekil 1. Kimyasal deney görseli
Şekil 1’de de görüldüğü gibi kimya kavramını teorik ve kanunlar halinde öğrenmenin yanı sıra
bu bilgileri kullanabilmek, çeşitli deneysel yollar ile tecrübe edebilmek, öğrencilerin öğrenebilme
kapasitelerini arttırabilir. Yeni şeyler üreterek ve ürettiklerinin insanlık için çeşitli faydalarını
görebilmek kimya kavramının zevkli taraflarını ortaya çıkartabilmektedir.
Bireylerin kavram, olay ve durumlar hakkında düşüncelerini bilmek hem bireyleri tanımak
hem de bireylerin bu olgular ile ilgili olarak bildiklerini ve bilmediklerini tespit etmek için kullanılan
yollardandır. “Antik Yunan filozoflarının zengin mitolojik kültürden tevarüs ettiği şüphesiz en önemli
miraslardan biri olan “mecazi aktarım”, beraberinde getirdiği metafor kullanımını filozoflar arasında
yaygınlaştırıp sözlü dilin yapı taşı olan mecazi konuşmayı yazılı dilde de kemikleştirip meşru bir hale
gelmesini sağlamıştır. İlerleyen zamanlarda filozoflar metaforu, anlatımı ya da yazılı metni estetik hale
getirmek maksadıyla kullanmaktan ziyade onu, düşüncenin doğal eğilimi, dilin yeteneği ve felsefi
fikirlerin derinleşme vasıtası olarak kullanmaya başlamışlardır” (Ekinci, 2016, 160). Bugün metafor
pek çok alanda veri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. “Metaforların kendi anlamlarından söz
edilemez. Çünkü onlara anlam katacak olan bağlamdır” (Alpaslan, Kutaniş, 2007, 12). Bireyler
tarafından geliştirilen metaforlar hangi bağlam içerisinde ifade ediliyorsa o bağlam dahilinde
değerlendirilir. Böylece bireylerin geliştirdikleri farklı gibi görünen metaforlar bağlamlarına bakılarak
sınıflandırılır ve konu hakkında kullanılabilir veriler elde edilir.
Araştırmanın Amacı:
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Amaç, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Öğrencilerinin kimya kavramı ile ilgili geliştirdikleri
düşünceleri metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Amaca bağlı olarak;
1. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Öğrencilerinin kimya kavramı ile ilgili geliştirdikleri
metaforlar hangi temalar altında toplanılabilinir?
2. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Öğrencileri kimya kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforları
nasıl tanımlamaktadırlar?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Öğrencilerinin kimya kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforları
tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “Olgu Bilim” yöntemi
kullanılmıştır. Olgu Bilim (fenomenoloji), bireylerin çevreleri olan etkileşimlerindeki deneyimlerine
yükledikleri anlamları araştırmaktadır. Kişi veya kişilerin yaşadıkları deneyimlerin yapısı ve özünü
anlamlandırma olgu bilimin temel amaçlarındandır (Mulveen ve Hepworth, 2006).
Çalışma Grubu
Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi alanında ön lisans eğitimi
gören 40 öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma 2017- 201 öğretim yılında bahar
yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi
kullanılarak çalışma grubu belirlenmiştir. Bu örnekleme türünün kullanılmasında amaç araştırma
konusuna gönüllü olarak katılan bireylerden derinlikli ve zengin bilgi toplamaktır (Patton, 2005).
Verilerin Toplanması
Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Öğrencilerinin
Kimya Kavramı Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar” adlı form ile toplanmıştır. Verilerin toplandığı
formda kişisel bilgiler ile kimya kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforları geliştirme
sebebine yönelik sorular yer almaktadır. Alan uzmanı üç öğretim üyesinden görüş alınarak görüşme
formu hazırlanmış, alan uzmanlarının görüşleri ile eksiklik ve yanlışlıklar giderildikten sonra yarı
yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara sunulmuştur. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans
öğrencilerinin kimya kavramı ile ilgili bakış açılarını “Kimya kavramı …… gibidir; çünkü …….”
cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Oluşturulan yarı yapılandırılmış form dağıtılarak öğrencilerin
düşünceleri tespit edilmiştir. Temel veri kaynağı araştırmada katılan öğrencilerin kendi el yazıları ile
yazdıkları kelime ve cümlelerdir.
Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi; bir veya birçok metin
içindeki sözcüklerin, kavramların, temaların, deyimlerin karakterlerin veya cümlelerin varlıklarını
belirlemek ve onları sayıya dökmek için kullanılır (Kızıltepe, 2015). İçerik analizindeki temel amaç,
benzer özellikler taşıyan verileri belirli temalar çerçevesinde toplamak, bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde birleştirerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Elde edilen veriler
aşağıdaki aşamalar izlenilerek değerlendirilmiştir:
1. Metaforların oluşturulması: Öğrencilerin oluşturdukları metaforlar ile metafor tablosu yapılmıştır.
40 öğrencinin katıldığı çalışmada bu öğrencilerden elde edilen metaforlar veri kodlayıcısı (araştırmacı)
tarafından değerlendirilmiştir. Katılan her öğrenciye Ö 1, Ö 2… şeklinde kodlar verilmiştir.
2. Temaların Oluşturulması: Öğrencilerin kimya kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforlar ortak
özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Alfabetik sıraya göre düzenlenen metaforlar ile 9 tane tema tespit
edilmiştir. Metaforların hangi temalarda yer alacağına veri kodlayıcısı karar vermiştir.
3. Geçerlik ve Güvenirlik Aşaması: Veri analiz süreci ayrıntılı olarak anlatılarak ve doğrudan
aktarmalar kullanılarak araştırmanın geçerliğinin ve güvenirliğin sağlanmaya çalışılmıştır.
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Bulgular ve Yorum
Tablo 1. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans öğrencilerinin kimya kavramı hakkında
geliştirdikleri metaforlara ilişkin temalar
Temalar
Karışık

F

%

18

45

Anlaşılmazlık

6

15

Değişkenlik

5

12.5

Sonsuzluk

3

7.5

Deney

2

5

İhtiyaç

2

5

Eğlence

2

Boşluk

1

2.5

Sıkıcılık

1

2.5

Toplam

40

100

5

Gıda Kalite kontrolü ve analiz Bölümü öğrencilerinin kimya kavramı ile ilgili olarak geliştirdikleri
metaforlar yukarıdaki tabloda görülmektedir. Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar dokuz tema altında
toplanmaktadır. Bu temalardan “karışıklık” temasına dahil olan metaforlar % 45, “anlaşılmazlık”
temasına dahil olan metaforlar % 15, “değişkenlik” temasına dahil olan metaforlar % 12.5, “sonsuzluk”
temasına dahil olan metaforlar %7.5, “deney, ihtiyaç, eğlence” temalarına dahil olan metaforlar % 5,
“boşluk ve sıkıcılık” temalarına dahil olan metaforlar ise % 2.5 oranındadır.
Tablo 2. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans öğrencilerinin kimya kavramı hakkında
geliştirdikleri metaforlar
Temalar

F

%

Karışık

18

45

Anlaşılmazlık

6

15

Metaforlar
İnsan vücudu, aşk, aşure (2), mikser (2), matematik (5), kalabalık insan
topluluğu, kafa karıştırıcı, yemek yapmak, çorba, kokteyl (2), matruşka
Dünya, yeni bir dil öğrenmek (2), makyaj, hayat, nar

Değişkenlik

5

12.5

Hayat, doğa, yaşamsal faktörlerin bileşimi, Eskişehir, yaşam döngüsü

Sonsuzluk

3

7.5

Evren, samanlıkta aranan iğne, ucu bucağı olmayan uzun bir yol

Deney

2

5

Laboratuar, mikroskop

İhtiyaç

2

5

Evren, önemli bir nesne

Eğlence

2

5

Oyun, yap-boz

Boşluk

1

2.5

Uzay

Sıkıcılık

1

2.5

Yatak

Toplam

40

100

Tablo 2 incelendiğinde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Öğrencilerinin kimya kavramı ile ilgili
olarak geliştirdikleri metaforların en çok “karışıklık” temasında toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin
kimya kavramını karışık olarak ifade ederken bir yandan onu algılamada sorunlar yaşadıklarını bir
yandan da var olan her şeyin kimya ile ilgisi olmasından dolayı karışık buldukları anlaşılmaktadır.
Örneğin Ö5 kimya kavramını miksere benzetmiş, sebebini ise bilgilerin karışması şeklinde
açıklamıştır. Ö 24 kimya kavramını aşureye benzetmiş ve bunun sebebini ise içinden ne çıkacağının
belli olmamasına bağlamıştır. Ö 33 ise içi açıldıkça farkı ve karmaşık şeyler çıkıyor şeklindeki
ifadesiyle içi içe geçmiş ve anlaşılması güç bilgiler olarak kimya kavramını ifade etmiştir.
Kimya kavramı ile ilgili olarak öğrencilerin % 15’i anlaşılmazlık teması altında toplanan metaforlar
geliştirmişlerdir. Ö 15 kimya kavramını “dünya” metaforu ile ifade etmiş ve bunun sebebini “çoğu
keşfedilmiş ama keşfedilmemiş daha birçok tarafı var” şeklinde açıklamıştır. Ö 16 ve E 1kimya
kavramını “yeni bir dil öğrenmek” metaforu ile açıklamıştır. Ö 16 bu metaforu geliştirme sebebini
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“Lisede üstünkörü görmüştüm bu yüzden yabancı geliyor” eksik olan bilgilerine bağlarken Ö 25 ise
“Anlaşılması zor” şeklinde açıklamıştır.
Kimya kavramı ile ilgili geliştirilen metaforların % 12.5’inin toplandığı tema ise değişkenlik temasıdır.
Ö 14 “hayat” metaforu ile ifade ettiği kimya kavramını hayatın her yerinde olması ile açıklamıştır. Ö 12
de “yaşam döngüsü” metaforu ile ifade ettiği kimya kavramını “Her zaman yeni şeyler meydana geliyor”
şeklinde açıklamıştır. Değişimin içinde yenilenme ve beklenmedik sonuçların da ortaya çıktığı ifade
edilmektedir.
Kimya kavramı ile ilgili geliştirilen metaforların toplandığı bir başka tema ise sonsuzluk temasıdır.
Öğrencilerin % 7.5’, kimya kavramı ile ilgili olarak bu temaya uygun metaforlar geliştirmişlerdir.
Evren, samanlıkta aranan iğne, ucu bucağı olmayan uzun bir yol geliştirilen metaforlardır.
Öğrencilerin % 5’i kimya kavramı ile ilgili geliştirilen metaforların toplandığı deney, ihtiyaç ve eğlence
temalarına dahil edilen metaforlar geliştirmişlerdir.
Kimya kavramını oyun ve ihtiyaç teması ile açıklayan öğrenciler de çalışmaya katılanların % 5’lik
dilimini oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin de kimyayı hem eğlenceli hem de önemli buldukları
görülmektedir. Kimya kavramını yapboz oyununa benzeten Ö 39 bunu “Uygun parçaları yerine
koymazsan asla sonuç elde edemezsin” şeklinde açıklamıştır. Bu durum öğrencilerin kimyanın belli
kanunlar ve kurallar çerçevesinde olduğunun bilinciyle konuya ve kavrama yaklaştıklarını
göstermektedir.
Sonuçlar
Kimya kavramı ve kimya ile ilgili olarak öğrencilere bilgilerin aktarılması sırasında yapılması gereken
en önemli şey kimya biliminin hayatın her alanına etki eden önemli bir bilim dalı olduğu bilgisi ve
bilincinin verilmesidir. Türkiye’de örgün eğitim yıllarında öğretmede ve öğrenmede zorlanılan bilim
alanlarının başında matematik vardır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %12.5’i kimya kavramını
matematiğe benzetmiş ve sebebini de karmaşıklık olarak açıklamışlardır. Kimya öğretiminde
öğrencilere karmaşık gelmeyecek şekilde ders içeriklerinin hazırlanması, örneklerle ve uygulamalarla
ve günlük hayatla bağdaştırarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi uygulanması bu
alandaki başarının artırılmasında etkili olacaktır.
Kimya bilimi ve kimya kavramını anlaşılmazlık teması ile ifade eden öğrencilerin benzetmelerinden
yola çıkılarak bu alanda verilen bilgilerin eksik veya atlanılarak verildiği sonucuna ulaşılabilinir.
Kimya eğitimi sırasında bilgilerin basitten karmaşığa, somuttan soyuta ve bilinenden bilinmeyene
doğru olacak şekilde yani en temel öğretim ilkeleri göz önüne alınarak yapılması gerektiği
anlaşılmaktadır. Üstünkörü veya temel bilgilerin tam olarak öğretilmeden yeni ve karmaşık bilgilerin
verilmesi öğrencilerin anlamasını güçleştirmektedir.
Kimya kavramı ile geliştirilen metaforların toplandığı değişkenlik teması öğrencilerin kimyanın
değiştirme ve geliştirme gücüne sahip olduğu bilincine sahip olduklarını ve dolayısıyla kimya biliminin
öneminin de farkında olduklarını göstermektedir. Bu veri ışığında öğrencilerin farkındalıklarından yola
çıkılarak kimya alanında verilen eğitimlerde başarılı olunacağı anlaşılmaktadır. Eğitim faaliyetlerinde
kimya biliminin önemi üzerinde durularak öğrencilerin bu alanla ilgili olarak yetiştirilmesi ve
geliştirilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.
Kimya kavramının sonsuzluk teması ile ifade edilmesi keşfedilmesi ve yapılması gerekenlerin çok fazla
olduğunun bilincinde olan öğrencilerin varlığını göstermektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların ve
insan hayatını kolaylaştıracak buluşların çok fazla olabileceğini düşünebilen öğrencilerin varlığı
sevindiricidir. Bu bilince sahip bireylerin yetiştirilmesi ve bu alanda çalışıp başarılı olmaları
mümündür.
Öğrencilerin kimya kavramını deney teması altında benzettikleri metaforların bu kavrama sadece
laboratuar ve onunla ilgili unsurlar olarak bakan öğrencilerin varlığını göstermektedir. Bu öğrenciler
çalışmaya katılan öğrencilerin % 5’lik kısmını oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin fen alanında öğrenci
yetiştiren bir bölüme devam etmelerine rağmen konuya ve kavrama sınırlı ve dar bakmaları
düşündürücüdür. Bu tür öğrencilerin farkındalığını artırmak gerekmektedir.
Öğrencilerin kimya kavramını ihtiyaç ve eğlence olarak görmeleri bu alana olumlu baktıklarını
göstermektedir. Öğretim faaliyetleri sırasında ihtiyaç olarak görülmesinden ve eğlenceli
bulunmasından yola çıkıldığında başarı sağlanacağı elde edilen bu verilerden anlaşılmaktadır.
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Öneriler
Özelde Gıda Kalite ve Kontrolü genelde ise bütün eğitim seviyelerindeki öğrencilere kimya kavramı ilgi
çekici etkinliklerle ve uygulamalı olarak verilmelidir.
Kimya kavramının öneminden yola çıkarak yapılan bilimsel çalışmaların öğrencilere ve halka
aktarılması sağlanmalıdır.
Metaforik çalışma yoluyla farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilerin kimya hakkındaki düşünceleri
tespit edilmeli ve bu düşüncelerden yola çıkılarak çalışmalara yön verilmelidir.
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TOPLUMUMUZDA TÜKETİLEN HAZIR GIDALARIN KALİTESİ
VE KONTROLÜ HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Engin MEYDAN
Doktor Öğretim Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Gıda
Bölümü, Çanakkale, emeydan1754@gmail.com, enginmeydan@comu.edu.tr
Özet
Günümüzde birçok toplumda oldukça artış gösteren hazır gıdaların tüketimi dikkat çekmektedir.
Bütün Dünyada olduğu gibi toplumumuzda da görülen hazır gıdaların tüketimindeki artışın sebepleri
incelendiğinde genel olarak zaman planlanmasındaki zorluklar, yoğun iş gücü, yorucu iş temposu gibi
birçok etmen gösterilebilir. Hazır gıdaların kalitesi ve kontrolleri incelendiğinde ise ortaya çeşitli
sonuçlar çıkmaktadır. Gıdaların hazırlanması paketlenmesi ve sunulmasındaki prosesler dışında son
kullanım tarihinin kontrolleri de önem arz etmektedir. Ancak toplumun hazır gıdaların kalitesi ve
kontrolleri hakkındaki duyarlılığı da gün geçtikçe artmaktadır. Çalışmada tüketilen hazır gıdaların
kalitesi ve kontrolü hakkında Ezine Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin
görüşleri alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile veriler elde edilmiş
ve değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarla toplumu oluşturan bireylerin verilerin toplandığı
örneklemden yola çıkılarak neleri tükettiği, nelere dikkat ettiği veya etmesi gerektiği hakkındaki
görüşleri ve farkındalıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hazır gıda, kalite ve kontrol, öğrenci görüşleri

THE OPINIONS OF PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY
PROGRAM ON THE QUALITY AND CONTROL OF THE FOODS
CONSUMED IN OUR SOCIETY
Abstract
Consumption of prepared foods, which has increased considerably in many societies, is noteworthy.
When the reasons of the increase in consumption of ready foods seen in our society as in the whole
world are examined, many factors such as the difficulties in planning the time, intensive labor force
and exhausting work tempo can be shown. When the quality and controls of ready-to-eat foods are
examined, various results are obtained. Control of the expiration date is important, apart from the
processes in the preparation and delivery of foods. However, the sensitivity of the society about the
quality and controls of prepared foods is increasing day by day. In this study, the opinions of the
students of Ezine Vocational High School Public Relations Department about the quality and control of
prepared foods were taken. In this study, data were obtained and evaluated by qualitative research
methods. With the results obtained, the individuals who formed the society were determined their
opinions and awareness about what they consumed, what they should pay attention to, and what they
should consume based on the sampling of the data.
Keywords: Ready food, quality and control, student opinions

Giriş
Dengeli ve yeterli beslenmenin temel kuralı sağlıklı gıdaların tüketilmesi ile gerçekleşir. Toplumdaki
bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmek için vücudun ihtiyaç duyduğu en temel besin
kaynaklarından başlamak üzere sağlıklı gıdalara ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş dönemlerde genel
itibari ile toplumlarda evlerde yemeklerin hazırlanması ve tüketilmesi gerçekleşirdi. Fakat günümüz
koşullarında evde yemek hazırlamak pek mümkün olamamaktadır. Bunun sebeplerine bakılacak
olunursa kadının da çalışma hayatında aktif olarak yer alması, çalışma saatleri, kentleşme ve
sanayileşme neticesindeki nüfus yoğunluğu vb. sonucunda ev dışında hazır yemeklerin çeşitlilik
kazanmasıyla birlikte hazır gıda tüketimi artışı meydana gelmiştir. Hazır gıdaların üretimi ve sunumu
aşamalarında sağlıklı olmayan ortam ve koşullarda hazırlanması, servis edilmeden önce bekletilmesi
ve her ürünün kendi içerisinde belirli bir servis süresinin bulunması birçok hastalığa davetiye
çıkarmaktadır. Dünyada ortaya çıkan hastalıkların büyük bir bölümünü gıdasal kaynaklı olan ve
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mikrobiyal etkiler sonucu oluşan hastalıklar oluşturmaktadır. Büyük bir bölümünü çocukların
oluşturduğu su ve gıdaların sebep olduğu hastalıklar yüzünden yılda ortalama 2,2 milyon insan
hayatını kaybetmektedir (www.phd.org.tr /14kongresunum, 2009).
CDC'nin (Central for Disease Control and Prevention) verileri incelenecek olursa 1034 adet salgın
hastalığın gıdalar yüzünden kaynaklandığı bildirilmiş ve bu salgın hastalıkla rsonucunda ise 23152
kişinin bu hastalıklara yakalndığı tespit edilmiştir ve bunun sonucunda ise 22’si ölüm olmak üzere
1276 kişinin hastanelere yatırıldığı kaydedilmiştir (CDC, 2011).
Patojenik mikroorganizmalar ve bunlara bağlı çeşitli toksik maddeler ile kontamine olan gıdalar,
gıdasal zehirlenmelere, hastalıklara sebep olmaktadır. Bu zehirlenmelerin semptomları genellikle ilk
olarak sindirimin gerçekleştiği bölgelerde görülmektedir (Jay, 1992; Rosecve ark. 1997). Günümüzde
‘fast food’ olarak bildiğimiz hazır yemek sektörü gittikçe yaygınlaşan bir hale bürünmektedir. Hazır
gıdaların yeteri kadar dikkatli tüketilememesi, tüketimden once servisini bekleme durumu, hazır
gıdaların beklenmesi için yeterli koşulların sağlanamaması (4-46⁰C sıcaklıkları arası), nakliyelelerinde
ve servislerinde yeterli derecede hassasiyet gösterilememesi sonucu birçok hastalık riski ortaya
çıkmaktadır (Aslan, 2017).
Gıdaların sebep olduğu hastalıkların kaynaklarındaki mikroorganizmalar incelenecek olursa ilk olarak
Salmonella türleri, Staphylococcus aureus, enterovirulent E.coli, Bacillus cereus, Clostridium
perfringens, Clostridium botulinum, Campylobacter jejunive Listeria monocytogenes gibi mikro
organizmalar gelmektedir. Saydığımız bu patojenler ise gıda bazlı hastalıkların ortalama sayısının
9019 civarında olduğu tespit edilmiştir (Ünlütürk ve Turantaş 2003). S. aureus 'tan kaynaklı ve
insanın karın bölgesinde ilk semptomlarını gösteren gıda kaynaklı zehirlenmeler de diğer
sıralamalarda ard arda yer almaktadır (Zhang ve ark. 1998).
Bir gıdanın ısıl işlem, saklama ve soğukta bekleme gibi koşulları sağlamaması S. awreus
mikroorganizmasının ortaya çıkaracağı hastalıklar vardır. Vücut ile temas edilen, pişirilen ve
tüketimine kadar bekleme süresi olan gıdalar da bu toksin aranmalıdır. Hazır gıdalarda pişirilen
gıdaların çiğ gıdalara kıyasla daha çok toksik etki yarattığı tespite dilmiştir. Bunun sebebi olarak ise
pişirme işlemlerinden sonra gıdada insandan kaynaklanan kontaminasyon sonucu oluşan çeşitli
hastalıkların gerçekleştiği tespit edilmiştir (Wieneke 1974). E. Coli bakterileri incelenecek olursa
yeryüzünde yaygın olarak yer alabilen bu bakteriler yaşayan canlıların bedenleri dışında
üreyebilmektedirler. İşletmelerde yeterli derecede hijyenik koşulların sağlanamaması, yeterli derecede
ürünlerin pişirilememesi ya da yanlış pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bu durum birçok hastalığa
sebep olmaktadır.
Sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayabilen bubakteriler işyerlerinin
temizliklerinde de ölçüt olarak kullanılan ve diğer birçok hastalığa sebebiyet verebilen zararlı
mikroorganizmalardır (Aslan, 2017).
Araştırmanın Amacı
Temel amaç Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ön lisans öğrencilerinin hazır gıdalar hakkındaki
düşüncelerini araştırma soruları aracılığıyla belirlemektir. Bu temel amaca bağlı olarak öğrencilere
aşağıdaki sorular sorulmuştur:
1. Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri toplumumuzda tüketilen hazır gıdaların kalitesi ve
kontrolü hakkında ne düşünmektedir?
2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri toplumumuzda tüketilen hazır gıdaların kalitesi ve
kontrolü için ne gibi çözüm önerileri geliştirmektedirler?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. “Belirli evren ve örneklemler için, kısmi
veya yetersiz teoriler olduğunda veya mevcut teoriler, incelenen problemin karmaşıklığını yansıtmada
yetersiz kaldığında, teori geliştirmek için nitel araştırma kullanılır” (Creswell, 2013, 48). “Araştırma
alanı ne olursa olsun, durum çalışması yürütme ihtiyacı temelde karmaşık toplumsal bir olayı anlama
arzusundan kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, durum çalışması güncel bir olayı derinlemesine ve
bütünsel olarak gerçekçi dünya perspektifinden incelemeyi gerektirir” (Saban ve Ersoy, 2017, 140).
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel olarak, benzerlik
gösteren verileri belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
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Çalışma Grubu
Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede halkla ilişkiler ve tanıtım alanında ön lisans eğitimi gören 50
öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma 2016- 2017 öğretim yılında bahar yarıyılında
gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak
çalışma grubu belirlenmiştir. Bu örnekleme türünün kullanılmasında amaç araştırma konusuna
gönüllü olarak katılan bireylerden derinlikli ve zengin bilgi toplamaktır (Patton, 2005).
Verilerin Toplanması
Araştırma 2016-2017 öğretim yılı Bahar Yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü ön lisans öğrencilerinden veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Öğrencilerin sorulara hiçbir
bilgi kaynağına başvurmadan cevap vermesi istenmiştir.
Verilerin Analizi
Veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiş, frekans dağılımı ile yorumlanmıştır. “Tek tek
toplanmış ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış verileri daha anlaşılır yapmanın bir yolu, frekans
dağılımını çıkarmaktır. Frekans dağılımı her bir verinin yinelenme sayısını gösteren bir tablodur.
Sayısal olarak ya da grafikler şeklinde ifade edilebilir. Sembolü “f”dir” (Karasar, 2012, 209).
Tablo 1.Toplumumuzda Tüketilen Hazır Gıdaların Kalitesi ve Kontrolü Hakkında
ve Tanıtım Programı Öğrencilerinin Görüşleri
Toplumumuzda Tüketilen Hazır Gıdaların Kalitesi ve Kontrolü Hakkında
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğrencilerinin Görüşleri
Sağlıksız
Yeterince denetleme yapılmaması
Kaliteli ve sağlıklı
Kalitesi ve içeriği hakkında bilgim yok
Kanserojen maddeler içeriyor
Pratik olması zaman tasarrufu sağlıyor
Gıda katkı maddeleri zararlıdır
Kalitesiz
Hijyen açısından zararlı
Obeziteye sebep olan sağlıksız ithal ürünler
Tüketim artışı ile hazır gıdaların kalitesi düşüyor

Halkla İlişkiler
f

%

8
7
6
5
4
3
2
2
1
1
1

20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
5
2,5
2,5
2,5

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin hazır gıdaların kalitesi ve kontrolü hakkındaki görüşleri
incelenmiştir. Öğrencilerin en fazla görüş belirttikleri kod ''sağlıksız '' (f :8; %20) olduğu görüşüdür.
Ardından '' yeterince denetleme yapılmaması '' (f: 7; % 17,5) görüşü, ‘’kaliteli ve sağlıklı '', (f: 6;
%15) görüşü, ‘’kalitesi ve içeriği hakkında bilgim yok '' (f: 5; %12,5) görüşü, '' kanserojen
maddeler içeriyor '' (f: 4; %10) görüşü yüksek oranlarda, ‘’ Pratik olması zaman tasarrufu sağlıyor
'' (f: 3; %7,5) görüşü '' gıda katkı maddeleri zararlıdır '' (f: 2; % 5) görüşü, '' kalitesiz '' (f: 2; % 5)
‘’hijyen açısından zararlı '' (f: 1; %2,5) görüşü, ‘’obeziteye sebep olan sağlıksız ithal ürünler ‘’ (f: 1;
%2,5) görüşü, ‘’tüketim artışı ile hazır gıdaların kalitesi düşüyor '' (f: 1; %2,5) görüşleri belirtilen
frekans ve yüzdelerde tespit edilmiştir.
Tablo 2. Toplumumuzda Tüketilen Hazır Gıdaların Kalitesi ve Kontrolü Hakkında
ve Tanıtım Programı Öğrencilerinin Çözüm Önerileri
Toplumumuzda Tüketilen Hazır Gıdaların Kalitesi ve Kontrolü Hakkında
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğrencilerinin Öğrencilerinin Çözüm
Önerileri
Hazır gıdalar tüketilmemeli
Denetlemeler arttırılmalı
Belirli firmaların ürünleri tüketilebilir
Yasal düzenlemeler arttırılmalı
Tüketilebilir
Daha kaliteli ürünler üretilmeli
Organik ürünler tüketilmeli
Ürün seçimine dikkat edilmeli
Gıda katkı maddesi az olan ürünler tercih edilmeli
Dondurulmuş gıdalar tüketilmeli
Yerli ürünlerin tüketilmesi

Halkla İlişkiler
f

%

12
11
5
3
2
2
1
1
1
1
1

30
27,5
12,5
7,5
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
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Tablo 2 de ise hazır gıdaların tüketimikonusunda çözüm önerileri incelenmiştir. Bu temaya
öğrencilerin en fazla görüş belirttikleri kodlar ise ‘’hazır gıdalar tüketilmemeli '' (f: 12 ; % 30) çözüm
önerisi, ‘’denetlemeler arttırılmalı ''(f: 11 % 27,5) çözüm önerisi, ''belirli firmaların ürünleri
tüketilebilir olması ''( f:5 ; % 12,5) çözüm önerisi, ''yasal düzenlemeler arttırılmalı '' (f: 3 ; % 7,5)
çözüm önerisi, ‘’tüketilebilir ‘’(f: 2 ; % 5) çözüm önerisi, '' daha kaliteli ürünler üretilmeli '' (f: 2 ; %
5) çözüm önerisi, ‘’ organik ürünler tüketilmeli '' (f: 1 ; % 2,5 )‘’ürün seçimine dikkat edilmeli’’ (f:
1 ; % 2,5) çözüm önerisi, ‘’gıda katkı maddesi az olan ürünler tercih edilmeli '' (f: 1 ; % 2,5) çözüm
önerisi, ‘’ dondurulmuş gıdalar tüketilmeli '' (f: 1 ; % 2,5) çözüm önerisi, ‘’ yerli ürünlerin
tüketilmesi '' (f :1; % 2,5) çözüm önerilerini sundular.
Tartışma ve Sonuç
Halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerinin genel itibari ile toplumda sağduyulu, sosyal alanlarda
profesyonel şekilde iletişim sağlayabilen, çevresine, üretime ve tüketime dikkat eden bireyler olarak
yetiştirildiği düşünülmektedir. Öğrencilerin hazır gıdaların tüketimi kalitesi ve kontrolü ile ilgili
görüşlerine bakılacak olursa “sağlıksız”', “kaliteli ve sağlıklı”, “kalitesi ve içeriği hakkında bilgim
yok”, “kanserojen maddeler içeriyor” şeklindedir. Görüşler, öğrencilerin hazır gıdalar konusundaki
fikir ayrılıklarının olumlu, olumsuz ve kararsız yönde olduğunu göstermektedir. Diğer görüşler ise
“kanserojen maddeler içeriyor”, “Pratik olması zaman tasarrufu sağlıyor”, “gıda katkı maddeleri
zararlıdır”, “kalitesiz”, “hijyen açısından zararlı”, “obeziteye sebep olan sağlıksız ithal ürünler”,
“tüketim artışı ile hazır gıdaların kalitesi düşüyor” görüşleri değişik görüş ve ifadelerdir.
Öğrencilerin yüzde % 22,5’i olumlu görüş belirtirken, % 12,5’lik bir oranın farkındalığının olmaması,
% 65 oranındaki öğrencilerin ise hazır gıdaların oluşturduğu ya da oluşturabileceği tehlikelerin
farkındalığını ortaya koymaktadır.
Halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerinin hazır gıdaların kalitesi ve kontrolü için vermiş olduğu
çözüm önerileri en çok “hazır gıdalar tüketilmemeli” ve “denetlemeler arttırılmalı” olarak ortaya
çıkmıştır. Öğrenciler hazır gıdaların tüketilmemesi veya sıkı denetimlere tabi tutulmalarına yönelik
çözüm yöntemlerinin en işe yarayabilecek yöntemler olduğunu dile getirmişlerdir. Ardından ise “belirli
firmaların ürünlerinin tüketilebilir olması”, “yasal düzenlemeler arttırılmalı”, “tüketilebilir”,
“daha kaliteli ürünler üretilmeli”, “organik ürünler tüketilmeli”, “ürün seçimine dikkat
edilmeli’”, “gıda katkı maddesi az olan ürünler tercih edilmeli”, “dondurulmuş gıdalar
tüketilmeli”, “yerli ürünlerin tüketilmesi” çözüm önerilerini ortaya koymuşlardır. Bu durum
öğrencilerin aralarında hazır gıdalar konusunda fikir ayrılıklarını göstermektedir. Tüketilmeli, belirli
firmaların ürünleri tüketilmeli, dondurulmuş gıdalar tüketilmeli cevapları az da olsa hazır gıda
tüketimine çözüm önerilerinin olmadığını aksine desteklendiğini göstermektedir. Diğer dikkat çeken
cevaplar ise yerli, organik ürünlerin de toplumumuzda farkındalığını oluşturmuş olması ve özellikle
yasal düzenlemeler konusunda öğrencilerin fikir vermiş olması gelecek açısından ümit verici olarak
görülmektedir.
Öneriler
Hazır gıdaların üretilme koşulları, hazırlanması sırasında gıdalara uygulanan işlemler, içeriğine
katılan gıda katkı maddeleri (emülgatör), raf ömürlerini uzatabilmek için gıdalara uygulanan işlemler,
ambalajlamada kullanılan polimerik yapıların özellikleri, son kullanma tarihlerinin geçerliliği ve en
önemlisi tüm üretimin denetimleri hakkında kurumlarında seçmeli derslerin verilmesi faydalı
olacaktır.
Hazır gıdaların kalitesi, kontrolü ve tüketimi ile ilgili olarak hem ön lisans hem de toplumu oluşturan
diğer bireyler için televizyon, radyo vb. iletişim organlarında bilinçlendirici programlara yer
verilmelidir.
Ülkemizi yöneten idarecilerden en üst tabakadan en alt tabakaya kadar tüm yöneticilerin gerekli
düzenlemeleri yaparak ön lisans öğrencilerine de sorumluluk yüklemesi öğlencilerin bu konuya daha
bilinçli yaklaşmalarını ve öğrencilerin bu konuda ki duyarlılıklarını ortaya koyacaktır.
Gelecek nesillerin sağlığı göz önüne alındığında hazır gıdaların kalitesinin ve kontrollerinin ne kadar
önem arz ettiğinin farkına varılmalıdır. Kanser, obezite dahil çeşitli hastalıkların bilinçsizce tüketilen
hazır gıdalar sonucu gerçekleştiği bilimsel gerçeklerle de ispatlanmıştır. Bu sebeple ülkemizin geleceği
için ailede çocukluktan başlayarak yüksek öğretim dahil her alanda bireylerin bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Daha sağlıklı huzurlu bir toplum için hazır gıdaların kalitesine, kontrolüne ve
tüketimine çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Bu araştırmaya benzer çalışmaların yapılarak öğrencilerin bu konudaki bilinç seviyelerinin gündemde
tutulması da faydalı olacaktır.
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Özet

Cevher olarak iç ve dış birçok etmenler sonucu toprak altında oluşan madenler tarih
boyunca birçok alanda çeşitli amaçlar ile kullanılan doğal kaynaklardır. Dünya’da tüm
ülkelerde gerek stratejik gerek ekonomik gerekse işlevselliği açısından oldukça önemli yere
sahip olan bu kaynak özellikle enerji alanının yapı taşını oluşturmaktadır. Ülkemiz 3.
Jeolojik devirde oluşumunu tamamladığı için genel olarak bulunan madenler; sırasıyla linyit
ve türevleri, çeşitli tuz madenleri, petrol ve türevleri, bor madeni ve çeşitli metallere ait farklı
madenlerdir. Bor elementi ise yeryüzünde en çok bulunan 51. Elementtir. Doğada serbest
halde bulunamayan bor elementinin ticari maden kaynakları sınırlı olup Dünya’da en çok
Türkiye ve ABD'de bulunmaktadır. Çalışmada temel amaç, öğrencilerin ülkemizdeki maden
kaynakları ve bor madeni hakkındaki görüşlerinin ve bor madeninin nasıl değerlendirilmesi
gerektiği hakkındaki önerilerinin değerlendirilmesidir. Çalışma grubunda Ezine MYO Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde okuyan 30 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinde sıkça kullanılan ulaşılabilirlik örneklemesi kullanılmıştır. Veriler
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Ezine Meslek Yüksek Okulu Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine ülkemizdeki maden kaynakları ve bor madeni
hakkındaki görüşleri ve bor madeninin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkındaki önerileri
sorulmuştur. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin
ülkemizde bulunan maden kaynakları ve özellikle bor madeni hakkında yüzeysel de olsa
bilgileri olduğu, bu kaynakların ülke imkânları dâhilinde değerlendirilmesi gerektiğini
düşündükleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Maden kaynakları, bor madeni, öğrenci görüşleri

VIEWS OF PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY
DEPARTMENT ABOUT MINERAL RESOURCES AND BORON
MINE IN TURKEY
Abstract
Mineral as a result of many internal and external factors as a result of many minerals
throughout the history of natural resources are used with various purposes. This resource,
which has a very important place in the world in terms of both economic, economic and
functional aspects, constitutes the building block of the energy field. 3. Generally, the mines
found in the 3rd Geological Period; respectively lignite and its derivatives, various salt
mines, petroleum and its derivatives, boron and different metals belonging to various
metals. Boron element is the 51st element in the world. Not found freely on the nature of the
element boron is limited to commercial mineral resources are one of the very Turkey and the
United States in the world. The main aim of the study is to evaluate the opinions of the
students about the mineral resources and boron mine in our country and their suggestions
on how to evaluate the boron mine. In the study group, there are 30 students studying in
Public Relations and Publicity Department of Ezine Vocational School. Accessibility
sampling which is frequently used in qualitative research methods is used in the research.
Data were collected by semi-structured interview form. The students of Ezine Vocational
High School, Public Relations and Publicity Department were asked about their views on

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 294

mineral resources and boron mine in our country and their suggestions on how to evaluate
boron mine. The data were evaluated with descriptive analysis method. It is determined that
the students have information about mineral resources and especially boron mine in our
country, but they think that these resources should be evaluated within the country
possibilities.
Key Words: Mineral resources, boron mine, student opinions
Giriş
Maden; yer kabuğunda oluşan ve su kaynakları gibi doğal birçok kaynağı içerisinde
barındıran ekonomik yönden maddi değer yükü olan ve ticari birçok endüstriyel alanda
kullanılabilen tüm maddelere verilen genel isimdir. Bu maddeler aralarında basit şekilde
ayrılacak olunursa enerji madenleri, metal madenler, sanayi madenleri, değerli taşları içeren
madenler olarak gösterilir. Enerji elde edilen madenlere bakılacak olunursa kömür, linyit,
petrol, radyoaktif maddeler gibi birçok madde sıralanabilmektedir. Metal madenlerinin
çeşitleri incelenecek olunursa altın, kobalt, gümüş gibi birçok metal madeni
sıralanabilmektedir. Sanayi madenlerinin çeşitlerini incelersek betonit, kalojen, kil gibi
madenler ve son olarak değerli taş madenlerine örnekler verecek olursak elmas, yakut,
zümrüt gibi madenler örnek gösterilebilir. Ticari ve ekonomik yönden oldukça önemli bir
yere sahip olan madenlerin bulunup çıkarılması ve ardından işlenmesi ve işlemenin
sonucunda satılabilmesi ile ilgili olan sanayi çeşidine madencilik denilmektedir(Aksoylu,
2013). Maddi ve teknik donanım olarak alt yapısı yüksek, son teknolojilerle donatılmış,
istihdam etme ve bunu arttırarak devam ettirebilme gücü olan ve diğer sektörlere girdi
hammadde ve kaynak sağlayabilen madencilik sektörünün yeri oldukça önemlidir (Wang ve
ark., 2012). Madencilik devamlı yeniliklere yol açabilen ve maddi olarak değer kaybetmeyen
bir sektördür. Ülkelerin ve toplumların sanayilerinin gelişimine katkı sağlayan bu sektör
aynı zamanda işsizliği azaltarak istihdama katkı sağlayan önemli bir potansiyeldir (Yolcu ve
Sağlam, 2014). Bu yüzden madencilik sektörü dünyadaki ülkelerin ekonomik değerleri baz
alındığında gelişmişliklerinin karşılaştırılabilmesi ve maddi açıdan güçlerinin ortaya
konulabilmesi yönünde oldukça önemli bir faktördür (Yardımcıoğlu ve ark.,2014).
Sanayide endüstriyel işlemlerde hammadde olarak yaygın bir şekilde kullanılan ve bölgesel
olarak çıkarılabilen maden kaynaklarına stratejik madenler denilmektedir. Günümüzde
dünyada stratejik olarak kullanılan ve çıkarılan birçok maden kaynağı bulunmaktadır. Bu
kaynakların bulunmaları ve çıkarılmalarından ziyade işlenebilmesi ve ticari gelir elde
edilmesi de önemli bir yere sahiptir. Dünyada bu stratejik maden kaynaklarının başında bor
mineralleri gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bor madeninin önemi ve kullanımı
giderek artmaktadır. Yeryüzünde bilinen yaklaşık olarak 230 adet bor minerali vardır.
Doğada elementel halde bulunamayan bor yapısı gereği oksijen ile çeşitli oksitler
oluşturarak doğada yer almaktadır (Yenmez, 2009).
Endüstride birçok alanda kullanılan çeşitli bor mineralleri insanların günlük hayatlarının
hemen hemen her alanına girmiş olup sanayin de de aynı şekilde oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır. Dünyada ki bor minerallerinin tüketildiği sektörler karşılaştırılacak
olunursa Avrupada ki ülkelerde bor minerali olan sodyum perborat hammaddesinin
kullanıldığı deterjan sanayisinde kullanımı göze çarpmaktadır. Amerika kıtası incelenecek
olursa fiberglas dediğimiz cam türünün daha çok kullanıldığı görülmektedir. Doğu ülkeleri
incelendiğinde ise Japonya’da bor bazlı fiber yapıların tekstil sektöründe oldukça yoğun
olarak kullanıldığı görülmektedir (İTO-Bor Raporu, 2006). Cam, deterjan, tekstil, savunma
sanayi, fiber yapılar gibi birçok sektör karşılaştırıldığında ise cam sektörü yalıtım ve diğer
kullanım alanları bazında dünyada en çok bor minerallerinin kullanıldığı sektördür. Cam
sektörünün ardından kullanılma ve tüketim miktarı değişmeyen seramik sektörüdür (EMİRaporu, 2007). Çeşitli kullanım alanlarına sahip bor ve türevleri; izolasyon ve seramik,
hijyen ve temizlik ürünleri, yanmayı geciktirici malzemelerde, tarımda, metalurji ve malzeme
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alanlarında, sağlık ve kozmetikte, yapı malzemeleri ve çimento sektöründe, enerji ve
verimlilik gibi birçok alanda kullanım alanları mevcuttur.
Ülkemiz dünyadaki bor madenleri kaynaklarının sıralamasında zirvede yer almasında
rağmen bu potansiyelini net bir biçimde kullanamamaktadır. Elindeki pazarı sadece ham
bor satışı olarak gerçekleştiren ülkemiz, bor minerallerinin işlenememesi ve ticari olarak
gelir elde edememesi yüzünden ciddi bir ekonomik kayıp yaşamaktadır. Ülkemizde
uygulanan bor madeni politikalarının dikkatle değerlendirilmesi ve sanayide
kullanılabilmesi için bu hammaddelerin işlenebileceği teknolojilerin geliştirilmesi oldukça
önem arz etmektedir. Bu şekilde ham bor mineralinin işlenebilmesi sağlanacak ve ithal bor
ürünlerine gerek kalmayacaktır (Yenmez, 2009).
Yöntem
Araştırma modeli: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan durum çalışması ve
kolay ulaşılabilirlik örneklemesi kullanılmıştır. Yin’e göre durum çalışması, güncel bir
konuyu kendi yaşam çerçevesi içinde ele alan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasında
kesin bir çizginin bulunmadığı ve birden çok kanıt ya da veri kaynağının var olduğu
durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir (Akt: Yıldırım & Şimşek, 2004: 201).
Bu çalışmada da doğal bir çevre olan bir sınıf içinde gerçekleştirilen ve genelleme amacıyla
yorumlanacak olan verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır.
Çalışma grubu: çalışmada durum çalışması yapıldığı için tek grup seçilmiş ve o grup
üzerinden durum değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim
yılında bahar yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne devam eden 30 öğrenci oluşturmuştur.
Verilerin toplanması: Çalışmada veriler öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır.
Verilerin analizi: Elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak yani mevcut durumu
tanımlamaya çalışılarak değerlendirilmiştir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
öğrencilerinin Türkiye’de bulunan maden kaynakları ve bu maden kaynaklarının
değerlendirilmesine yönelik görüşleri elde edilen verilerle tanımlanmış ve çözümlenmiştir.
Bulgular ve Yorum
Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme sonucu elde edilen bulgular öğrencilerin ülkemizde
bulunan madenler hakkındaki görüşleri ve öğrencilerin ülkemizde bulunan madenlerin
değerlendirilmesi hakkındaki görüşleri olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin ülkemizde bulunan maden kaynakları
ve bor madeni hakkında görüşleri
Tablo 1. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin ülkemizde bulunan maden
kaynakları ve bor madeni hakkında görüşleri
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin ülkemizde bulunan maden
kaynakları ve bor madeni hakkında görüşleri
Zengin maden yataklarına sahibiz
Kömür, bakır, krom bor gibi birçok maden yatağına sahibiz
Bor içeriği bakımından dünyada en zengin ülkeyiz
Madenlerimizi işleyemiyoruz
Çeşitli enerji kaynaklarına sahibiz
Ülkemizin büyük çoğunluğunda kömür ve bor madeni yer almaktadır
Bor gelecekte petrolün yerini alacaktır
Madenlerimizi değerlendiremiyoruz
Dışarıya bağımlı olmak daha kolay geliyor

f

%

12
2
2
2
2
1
1
1
1

40
6,6
6,6
6,6
6,6
3,3
3,3
3,3
3,3
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Bor uçak yakıtı gibi enerji kaynaklarında kullanılabilmektedir
Madenlerimizi dış ülkelere satıyoruz
Kendi kaynaklarımızı kendimiz kullanmalıyız
Net bilgilere sahip değilim
Yer altında oluşan doğal kaynaklardır
Türkiye’nin her yerinde madenler vardır

1
1
1
1
1
1

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

Tablo 1 incelendiğinde ülkemizde bulunan maden kaynakları ve bor madeni hakkında
halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin görüşleri görülmektedir. Öğrencilerin en
fazla görüş belirttikleri görüş “zengin maden yataklarına sahibiz” (f:12; % 40) görüşüdür. Bu
oran öğrencilerin maden yataklarınca zengin bir ülke olduğumuzun farkındalığı açısından
önem arz etmektedir. Ardından “kömür, bakır, krom bor gibi birçok maden yatağına sahibiz”
(f:2; % 6,6), “bor içeriği bakımından Dünya’da en zengin ülkeyiz’” (f:2; % 6,6), “madenlerimizi
işleyemiyoruz’” (f:2; % 6,6), “çeşitli enerji kaynaklarına sahibiz” (f:2; % 6,6) ortaya konan
diğer görüşlerdir. “Ülkemizin büyük çoğunluğunda kömür ve bor madeni yer almaktadır”
(f:1; % 3,3), “bor gelecekte petrolün yerini alacaktır” (f:1; % 3,3), “madenlerimizi
değerlendiremiyoruz” (f:1; % 3,3), “dışarıya bağımlı olmak daha kolay geliyor” (f:1; % 3,3),
“bor uçak yakıtı gibi enerji kaynaklarında kullanılabilmektedir” (f:1; % 3,3), “madenlerimizi
dış ülkelere satıyoruz” (f:1; % 3,3), “kendi kaynaklarımızı kendimiz kullanmalıyız” (f:1; %
3,3), “net bilgilere sahip değilim” (f:1; % 3,3), “yer altında oluşan doğal kaynaklardır” (f:1; %
3,3), “Türkiye’nin her yerinde madenler vardır” (f:1; % 3,3) görüşleri belirtilen frekans ve
yüzdelerde tespit edilmiştir.
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin ülkemizde bulunan maden
kaynakları ve bor madeni kaynaklarının kullanılmasına yönelik önerileri
Tablo 2. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin ülkemizde bulunan maden
kaynakları ve bor madeni kaynaklarının kullanılmasına yönelik önerileri
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin ülkemizde bulunan maden
kaynakları ve bor madeni kaynaklarının kullanılmasına yönelik önerileri
Kendi madenlerimiz kendimiz işlemeliyiz
Özellikle bor madenini kullanmalıyız
Bor madenini kendimiz kullanmalıyız
Dünyada en zengin bor madeni ülkemizdedir ve biz kullanmalıyız
Bor madenini çeşitli sektörlerde kullanmalıyız
Doğru biçimde kullanmalıyız
Daha fazla önem verilmeli ve güvenliği sağlanmalı
Yeni teknolojilerle maden kaynaklarımızı kendimiz kullanmalıyız
Enerji kaynaklarımızı kendimiz kullanmalıyız
Uluslararası anlaşmalar sona erdiğinde kullanacağız
Madenlerimizi araştırmam gerektiği anladım
Çevreye karşı duyarlı bir halde kullanılmalı
Bor madeni işlenebilirse ülkemizin gelişimini büyük ölçüde ilerletecektir
İşlenemese de biriktirilmelidir
Bordan enerji elde etmeliyiz
Teknolojide etkili bir biçimde kullanılmalıdır
Daha fazla önem verilmeli ve güvenliği sağlanmalı

f

%

8
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26,6
10
6,6
6,6
6,6
6,6
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

Tablo 2’de ise hazır gıdaların tüketimi konusunda çözüm önerileri incelenmiştir. Bu temaya
öğrencilerin en fazla görüş belirttikleri kodlar ise ‘’kendi madenlerimiz kendimiz işlemeliyiz’’
(f: 8 ; % 26,6) çözüm önerisiçözüm önerisi dikkat çekmektedir. Ardından ‘’özellikle bor
madenini kullanmalıyız’’ (f:3; % 10),‘’bor madenini kendimiz kullanmalıyız’’ (f:2; %
6,6),‘’dünyada en zengin bor madeni ülkemizdedir ve biz kullanmalıyız’’ (f:2; % 6,6),‘’bor
madenini çeşitli sektörlerde kullanmalıyız’’ (f:2; % 6,6),‘’doğru biçimde kullanmalıyız’’ (f:2; %
6,6), ‘’daha fazla önem verilmeli ve güvenliği sağlanmalı‘’ (f:1; % 3,3),‘’yeni teknolojilerle
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maden kaynaklarımızı kendimiz kullanmalıyız‘’ (f:1; % 3,3),‘’enerji kaynaklarımızı kendimiz
kullanmalıyız‘’ (f:1; % 3,3),‘’uluslararası anlaşmalar sona erdiğinde kullanacağız ‘’ (f:1; %
3,3),‘’madenlerimizi araştırmam gerektiği anladım‘’, ‘’çevreye karşı duyarlı bir halde
kullanılmalı‘’ (f:1; % 3,3),‘’bor madeni işlenebilirse ülkemizin gelişimini büyük ölçüde
ilerletecektir‘’(f:1; % 3,3),‘’işlenemese de biriktirilmelidir‘’ ‘’bordan enerji elde etmeliyiz‘’ (f:1;
% 3,3),‘’teknolojide etkili bir biçimde kullanılmalıdır‘’ (f:1; % 3,3),‘’daha fazla önem verilmeli
ve güvenliği sağlanmalı‘’ (f:1; % 3,3) çözüm önerileri verilmiştir.
Sonuç ve tartışma
Halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencileri genel itibari ile toplumda sağduyulu, sosyal
alanlarda profesyonel şekilde iletişim sağlayabilen, çevresine, üretime ve tüketime dikkat
eden bireyler olarak yetiştirildiği düşünülmektedir. Öğrencilerin maden kaynakları ve bor
madeni ile ilgili görüşlerine bakılacak olursa ''zengin maden yataklarına sahibiz'' görüşü
öğrencilerin ülkemizin yer altı kaynakları konusunda bilinçli bireyler olduğunu
göstermektedir. Bu görüşü destekleyen ‘’kömür, bakır, krom bor gibi birçok maden
yatağına sahibiz’’, ‘’bor içeriği bakımından dünyada en zengin ülkeyiz’’, ‘’çeşitli enerji
kaynaklarına sahibiz’’, ‘’Türkiye’nin her yerinde madenler vardır’’ görüşleri desteklemektedir.
Diğer yandan ise ‘’madenlerimizi işleyemiyoruz’’, ‘’dışarıya bağımlı olmak daha kolay
geliyor’’,
‘’kendi
kaynaklarımızı
kendimiz
kullanmalıyız’’,
‘’madenlerimizi
değerlendiremiyoruz’’, ‘’madenlerimizi dış ülkelere satıyoruz’’ gibi görüşler ise yer altı
kaynaklarımızı
yeterince
işleyip
faaliyete
geçiremediğimiz
ve
teknolojilerimizde
kullanamadığımız, işleniyorsa ve kullanılıyorsa dahi toplumun bu konuda bilgi eksikliğinin
olduğunu göstermektedir. Genel olarak öğrenciler ülkemizin geleceğini düşünmekte
olduğunu göstermiş olup ülkemizde bulunan zengin yer altı kaynaklarımıza sahip
çıkmamız, işleyip kullanmamız gerektiği sonucuna varmışlardır.
Halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerinin maden kaynakları ve bor madeni için
vermiş olduğu çözüm önerilerine bakılacak olursa en çok önerilen ‘’kendi madenlerimiz
kendimiz işlemeliyiz’’, ‘’özellikle bor madenini kullanmalıyız’’olarak ortaya çıkmaktadır.
Öğrenciler maden yataklarımızın özellikle bor madeninin yerli sermaye olarak çıkartılıp
işenebilmesiçözüm yöntemini en işe yarayabilecek yöntemler olduğunu dile getirmişlerdir.
Ardından ise ‘’bor madenini kendimiz kullanmalıyız’’, ‘’dünyada en zengin bor madeni
ülkemizdedir ve biz kullanmalıyız’’ ‘’bor madenini çeşitli sektörlerde kullanmalıyız’’ ‘’doğru
biçimde kullanmalıyız’’, ‘’daha fazla önem verilmeli ve güvenliği sağlanmalı‘’,‘’yeni
teknolojilerle maden kaynaklarımızı kendimiz kullanmalıyız‘’,‘’enerji kaynaklarımızı
kendimiz
kullanmalıyız‘’
‘’uluslararası
anlaşmalar
sona
erdiğinde
kullanacağız
‘’,‘’madenlerimizi araştırmam gerektiği anladım‘’, ‘’çevreye karşı duyarlı bir halde
kullanılmalı‘’
‘’bor
madeni
işlenebilirse
ülkemizin
gelişimini
büyük
ölçüde
ilerletecektir‘’,‘’işlenemese de biriktirilmelidir‘’ ‘’bordan enerji elde etmeliyiz‘’,‘’teknolojide
etkili bir biçimde kullanılmalıdır‘’, ‘’daha fazla önem verilmeli ve güvenliği sağlanmalı‘’
çözüm önerileri cevaplarını vermişlerdir. Eksik bilgileri olmasına rağmen tüm
madenlerimizin özellikle bor madeninin ülkemiz için oldukça yararlı bir kaynak
oluşturabileceğini söyleyerek gelecekte ülkemiz ekonomisi ve teknolojisi için önemli bir
basamak olabileceğini çözüm önerisi olarak sunmaktadırlar. Genel itibari ile halkla ilişkiler
öğrencileri yerli kaynaklarımız olan maden yataklarını ülke olarak işlenebilmesi, yerli
teknolojiler geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi görüşlerini ve çözüm önerilerini dile
getirmişlerdir.
Öneriler
Dünyada rezerv olarak içerdiği maden yatakları bakımında üst düzeyde bulunan ülkelerden
biri olan Türkiye’de madencilik diğer gelişmiş ülkelere kıyasla aynı oranda gelişememiştir.
Bunun farkında olan öğrenciler en başta bu konuya dikkat çekmektedir. Kendi
madenlerimizi kendimiz çıkarmalıyız ve işlemeliyiz gibi görüşler ve bunların paralelinde
verilen çözüm önerileri bu farkındalığı ortaya koymaktadır.
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Öğrencilerin az da olsa bir kısmının madenlerin ciddi bir enerji kaynağı olduğunu bildiğini
görmekteyiz. Özellikle bor elementinin soru olarak yöneltilmesindeki amaç yeni nesil
teknolojilerde (uçak yakıtı, araçlar için temiz enerji kaynağı) kullanılabilmesidir. İstenilen
görüşler elde edilmiş olup oranlarının az olması bu konudaki farkındalığın yeterli olmadığını
bize göstermektedir.
Madenlerimizin çeşitlerinin, kullanılabileceği alanların, kullanılma amaçlarının, bazı
madenlerin çevreye uyumlu enerji kaynağı olduğunun ilköğretimden başlanarak
yükseköğretime kadar tüm alanlarda öğrencilere anlatılması, konu olarak işlenmesi, bu
konularla alakalı seminerler sinevizyon gösterimleri yapılması ivedilikle uygulanmalıdır.
Sadece yer altı kaynaklarımızın bilinmesi ve önemlerinin anlatılmasından ziyade
işlenebilmesi için yeni nesil teknolojilerin ülkemizde kullanılması ve bu alanda istihdamların
gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu konu ile alakalı olarak başta devletimizin
politikaları revize edilmeli bununla birlikte özel sektörde canlandırılmalıdır. Böylece
ülkemizin maden işleme ve hammadeden ziyade ürün elde edebilme ve bu ürünleri yerli
sanayide kullanabilme potansiyeli artarak hem ülkemize faydalı olacaktır hem de yeni
istihdam alanları oluşturulacaktır.
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YAPAY ZEKÂ, NANO ROBOTLAR VE İNSANSIZ ARAÇLAR
HAKKINDA HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Engin MEYDAN
Doktor Öğretim Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Gıda
Bölümü, Çanakkale, emeydan1754@gmail.com, enginmeydan@comu.edu.tr
Özet
Son yüzyılda elde edilen veriler, ispatlanan teoremler, bulunan madeni kaynaklar gibi birçok etmen
sonucunda bilim ve teknoloji belirli seviyelere gelmiştir. 1959 yılında ünlü fizikçi Richard Feynman
Amerikan Fizik Derneğinde yaptığı bir konuşma da atomların istenildiği gibi kullanılabilmesi,
diziliminin gerçekleşebilmesi mümkün olabileceğini öne sürmüştür. O yıllarda anlaşılamayan bu
kavram 1990’lı yıllarda anlaşılmaya başlamış ve nanoteknolojik malzemelerin doğuşu gerçekleşmiştir.
Nanoteknolojinin gelişimi ile birlikte yapay zekâların, devamlı kayıt altında olan, öğrenebilen nano
robotların ve bunların paralelinde insansız kara, hava, deniz gibi birçok ortamda kullanılabilen
araçların üretilmesi başlamıştır. Günümüzde her an yeni bir teknolojik gelişimin gerçekleştiğine şahit
olmaktayız ve bu teknolojik gelişmeler nano boyutlarda devam etmektedir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinde kullanılan durum çalışması ile veriler toplanmış ve betimsel analiz yöntemi ile veriler
değerlendirilmişti. Çalışma grubunu Ezine Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapay zeka,
nano robotlar ve insansız araçlar hakkındaki görüşleri ve bu konu hakkında neler yapılması
gerektiğine dair önerileri sorulmuştur. Elde edilen verilerle toplumumuzun bu tür teknolojik
gelişmelere ne kadar açık olduğu, nelerden haberdar olduğu ve ne kadar kullandığı tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, yapay zeka, nano robot, insansız araç, öğrenci görüşleri

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NANO ROBOTS AND UNMANNED
VEHİCLES PUBLIC RELATIONS AND PROMOTION PROGRAM
STUDENTS' OPINIONS
Abstract
Science and technology have reached certain levels as a result of many factors such as the data
obtained in the last century, the proven theorems, and the mineral resources. In 1959, the famous
physicist Richard Feynman, in his speech to the American Physical Society, argued that the atoms
could be used as desired and that the sequencing would be possible. This concept, which was not
understood in those years, began to be understood in the 1990s and the birth of nanotechnological
materials was realized. With the development of nanotechnology, the production of artificial
intelligence, continuous recording, learning nano robots and in parallel, unmanned vehicles such as
land, air and sea have started to be produced. Nowadays, we are witnessing a new technological
development and these technological developments continue in nano dimensions. In the study, data
were collected with the case study used in qualitative research methods and data were analyzed with
descriptive analysis method. The study group consisted of students from the Department of Public
Relations and Publicity of Ezine Vocational High School. The students were asked about their opinions
on artificial intelligence, nano robots and unmanned vehicles by using a semi-structured interview
form and suggestions on what to do about it. With the data obtained, it has been tried to determine
how open and how much our society is aware of such technological developments.
Key Words: Nanotechnology, artificial intelligence, nano robot, unmanned vehicle, student opinions.

Giriş
Nanoteknoloji; nanometre (metrenin milyarda biri) boyutlarında atomik, moleküler ve makromoleküler
ölçekte dizilimleri sonucu istenilen düzeyde ve boyutta yeni yapıların, araçların, istenilen sistemlerin
tasarımlarını, üretimlerinin ve istenilen düzeye yönelik yeni ve üstün teknolojilere sahip ve birçok
alana hitap eden yeni nesil teknolojilerdir (Drexler, 1992). Nanoteknoloji kısaca tanımlanacak olursa
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“Atomik hassaslıkta mühendislik” diye adlandırılabilir (Ramsden, 2009). Temel bilimlerden yola
çıkılarak oluşturulmuş nanoteknoloji buradan yola çıkılarak nano boyutta yeni nesil teknolojilerin
tasarımı ve sistemlerin oluşturulması üzerine kurulmuştur. Nano bilimde fizik, kimya, biyoloji ve
malzeme bilimi gibi ana bilim dallarından farklı olarak bu bilim dallarını kullanarak, disiplinler arası
mikro, makro ve nano boyutlara kadar inilerek atomik veya moleküler kontrol yöntemleriyle istenilen
sistemin tasarlanması söz konusudur. Maddeler nano boyutların üzerinde yeterli derecede aktive
olamazken nano boyutlara inildiğinde farklı çeşitli özellikler gösterebilmektedirler. Nano boyuttaki
maddelerin sahip olduğu davranışlar kavramsallaşmanın, “insan” boyutundaki tecrübelerinden
kurulan davranışlarıyla alakalı düşüncelerimize farklı ayrıcalıklar sunar (Jones ve diğ., 2013).
Tıp, bilgi, ilaç, birçok endüstriyel alanda sanayinin hemen hemen her kolunda kullanılmaya başlanan
nano teknoloji bilimi birçok teknolojik avantajı da yanında getirmektedir. Özellikle tasarlanan
sistemlerin ve aygıtların daha küçük boyutlarda yapılması bu cihazların küçülmesinin en büyük
avantajını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu cihazların genel itibari ile daha hızlı çalışmakta olup
birim başına zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesine olanak sağlamaktadır (Ramsden, 2009).
Nanobilim ve Nanoteknoloji (NBT) fabrika atıklarının ve suyun arıtılmasından bilgi ve bilişim
teknolojilerine, ilaç sanayilerindeki akıllı ilaçların tasarımlarından daha hafif ve kuvvetli birçok
malzemenin oluşturulmasına, inşaat, boya ve deterjan sektörlerinde kullanılan hammaddelerin
bileşimlerine katılmalarının yanı sıra izolasyon, kaplama, modifiye gibi birçok alanda kullanılmaya
başlanmıştır. Ortaya çıkan bu inanılmaz gelişmeler nano teknolojiyi bilim dünyasında, sanayide ve
endüstrinin her kısmında çok popüler bir hale getirmiştir. Günümüzde nano teknoloji sürekli gelişen,
kendini yenileyebilen, toplumun isteklerine göre çözüme yönelik işlemler yapılabilen, sorunun
kaynaklarına inebilen, nano boyutunun avantajlarını kullanarak istenilen boyutlarda ki
modifikasyonları gerçekleştirebilen, günümüzde tedavisi pek mümkün olmayan kanser dahil birçok
hastalığa karşı akıllı ilaç gibi birçok sistemin tasarlanabildiği geleceğe yönelik ümit verici bir bilim
dalıdır (Laherto, 2012). Nano teknoloji, temel ve mühendislik ana bilim dallarını barındırdığı için
kimya, fizik, biyoloji, tıp, ilaç, yazılım, malzeme, bilgisayar, ziraat gibi birçok ana bilim dalında
geleceğe yönelik yeni buluşlarında önünü açmıştır. Aynı zamanda disiplinlinler arası çalışabildiği için
bu bilim dallarının birlikte çalışabilmesine de olanak sağlayabildiği için bilim insanları tarafından
oldukça yoğun çalışılan bir alana dönüşmüştür (Brune ve ark., 2006; Stevens ve ark., 2009).
“Yapay Zekâ” kavram olarak kulağa geldiğinde imkansız bir olay gibi düşünülebilir. Bu kavram ilk
duyulduğunda insanoğlunun merakını uyandırmakla birlikte oluşabileceğine olan inanç heyecan
yaratmaktadır. Zekâ normal şartlarda soyut bir kavram özelliği taşıdığı için yapay olarak
adlandırılması ve üretilmesi insanlarda soru işareti olarak görülmektedir. Özellikle toplumumuzda bu
yapay zekâ kavramı hakkında yeterli bilgi bulunamamaktadır. Yapay zekâ çerçevesinde işlenen bu
yapıda ki bileşenler incelendiğinde yapay sinir ağları, tasarlanan uzman sistemleri, tam olarak
saptanamayan mantık kavramı ve genetik algoritmadır. Yapay zekâ ile ilgili olan çeşitli bilim dalları
bulunmaktadır. Bunlardan, bilgisayar mühendisliği, malzeme mühendisliği, temel bilimler, felsefe,
elektrik ve elektronik mühendisliklerini içeren bilimler sayılabilir (Pirim, 2006).
21. yüzyıl da oldukça popüler hale gelen nano robotlar sayesinde birçok ülke ve toplum ilerleme
kaydetmektedir. Özellikle biyo materyaller ile tıp dünyasında çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Yürütülen
çalışmalar içerisinde çeşitli implant, protez, sinirsel rahatsızlıklar kardiyoloji alanları, plastik cerrahi
gibi birçok alanda nano robotlar aktif olarak kullanılmaya başlanırken, ümit verici gelişmeler elde
edilmiştir (Chunxiang, 2011).
Teknolojide son zamanlarda nano teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda
insansız hava araç (İHA) teknolojileri üretilemeye başlanmıştır. Elde edilen bu teknoloji sayesinde
sanayinin birçok alanında çeşitli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Ülkelerin son zamanlarda yapmış
olduğu yatırımlar sonucunda ise bu teknoloji bir güç haline gelmiştir. İnsansız hava araçları temel
uçuş prensipleriyle benzer bir mantık içermektedir. Hiçbir canlı pilot bulunmayan bir yerden kontrol
edilebilen otomatik olarak uçabilen otomasyona dayalı hava araçlarına denir (Akgül ve ark., 2016).
İnsan barındırmamaları, istenildiği yerden kontrol istenilen zamanda kontrol edilebilir olması insansız
hava araçlarını cazip hale getirmeye devam etmektedir. Genel olarak üzerlerinde taşıdığı cisimler ile
istenilen alanlarda kullanılan insansız hava araçları, örneğin haritacılıkta, mimaride, arkeolojide
kullanılırken üzerinde taşıdığı kameralar ile insanlığa yarar sağlamaktadır. Tarım da ilaçlama, ürün
tespiti gibi alanlarda kullanılırken turizm gibi birçok alanda da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle
ülkelerin savunma sanayilerinde ciddi yatırımları bulunmaktadır. Askeri yatırımların üst düzeye
çıktığı günümüzde insansız hava araçları sayesinde çeşitli savunma sanayileri üretilmeye
başlanmıştır. Ülkelerin stratejik savunmalarında ön plana çıkan İHA’ların gelişimleri sayesinde çeşitli
radar sistemleri de aynı ölçüde gelişmektedir. Teknolojik açıdan üst düzey istihbarat ile ilgili girişimler
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bu araçlar sayesinde kullanılmaya başlanmıştır ve savunma mekanizaları bu araçlar sayesinde
güçlendirilmiştir (Omar ve Yakar 2016).
Araştırmanın Amacı:
Temel amaç, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ön lisans öğrencilerinin polimerler ve plastikler
hakkındaki düşüncelerini araştırma soruları aracılığıyla belirlemektir. Bu temel amaca bağlı olarak
öğrencilere aşağıdaki sorular sorulmuştur:
3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin yapay zekâ, nano robotlar ve insansız araçlar
hakkındaki görüşleri nelerdir?
4. Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin yapay zekâ, nano robotlar ve insansız araçlar
hakkında neler yapılması gerektiğine dair önerileri nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. “Belirli evren ve örneklemler için,
kısmi veya yetersiz teoriler olduğunda veya mevcut teoriler, incelenen problemin karmaşıklığını
yansıtmada yetersiz kaldığında, teori geliştirmek için nitel araştırma kullanılır” (Creswell, 2013, 48).
“Araştırma alanı ne olursa olsun, durum çalışması yürütme ihtiyacı temelde karmaşık toplumsal bir
olayı anlama arzusundan kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, durum çalışması güncel bir olayı
derinlemesine ve bütünsel olarak gerçekçi dünya perspektifinden incelemeyi gerektirir” (Saban ve
Ersoy, 2017, 140). Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel
olarak, benzerlik gösteren verileri belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları
okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Çalışma Grubu
Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede halkla ilişkiler ve tanıtım alanında ön lisans eğitimi gören 50
öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma 2016- 2017 öğretim yılında bahar yarıyılında
gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak
çalışma grubu belirlenmiştir. Bu örnekleme türünün kullanılmasında amaç araştırma konusuna
gönüllü olarak katılan bireylerden derinlikli ve zengin bilgi toplamaktır (Patton, 2005).
Verilerin Toplanması
Araştırma 2016-2017 öğretim yılı Bahar Yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü ön lisans öğrencilerinden veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Öğrencilerin sorulara hiçbir
bilgi kaynağına başvurmadan cevap vermesi istenmiştir.
Verilerin Analizi
Veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiş, frekans dağılımı ile yorumlanmıştır. “Tek tek
toplanmış ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış verileri daha anlaşılır yapmanın bir yolu, frekans
dağılımını çıkarmaktır. Frekans dağılımı her bir verinin yinelenme sayısını gösteren bir tablodur.
Sayısal olarak ya da grafikler şeklinde ifade edilebilir. Sembolü “f”dir” (Karasar, 2012, 209).
Bulgular ve Yorum
Tablo 1. Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin yapay zeka, nano robotlar ve insansız
araçlar hakkındaki görüşleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin yapay zeka, nano robotlar ve insansız
f
%
araçlar hakkındaki görüşleri
Hayatı kolaylaştırmaktadır.
13 32,5
Kısıtlanmalı ve kontrolü sağlanmalı
7
17,5
İnsan yaşamı sona ermektedir
4
10
Teknolojik gelişmeler fırsattır
3
7,5
İnsanların yerini almaktadır
3
7,5
Askeri açıdan önemlidir
3
7,5
Gerekli olmadığını düşünüyorum
1
2,5
Nanorobot ve yapay zeka tıpta kansere çare olabilir
1
2,5
İnsanları da robotlaştırmaktadır
1
2,5
Belirli alanlarda kullanılmalıdır
1
2,5
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İnsanları tembelliğe sürüklemektedir
Fikrim yok.
İnsanoğlu kendi eliyle kendilerine rakip yaratıyor

1
1
1

2,5
2,5
2,5

Tablo 1’de öğrencilerin yapay zekâ, nano robotlar ve insansız araçlar hakkındaki görüşleri
incelenmiştir. Öğrencilerin en fazla görüş belirttikleri kod “hayatı kolaylaştırmaktadır” (f:13; %32,5),
“kısıtlanmalı ve kontrolü sağlanmalı” (f:7; %17,5), “insan yaşamı sona ermektedir” (f:4; %10) olduğu
görüşleridir. Ardından “teknolojik gelişmeler fırsattır” (f: 3 %7,5), “insanların yerini almaktadır” (f: 3
%7,5), “askeri açıdan önemlidir” (f: 3 %7,5), “gerekli olmadığını düşünüyorum” (f: 1 %2,5), “nano robot
ve yapay zekâ tıpta kansere çare olabilir” (f: 1 %2,5), “insanları da robotlaştırmaktadır” (f: 1 %2,5),
“belirli alanlarda kullanılmalıdır” (f: 1 %2,5) görüşleri belirtilen frekans ve yüzdelerde tespit edilmiştir.
Tablo 2. Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin yapay zekâ, nano robotlar ve
insansız araçlar hakkında neler yapılması gerektiğine dair önerileri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencilerinin yapay zekâ, nano robotlar ve insansız
araçlar hakkında neler yapılması gerektiğine dair önerileri
Gelecekte tehlikeli olacağını düşünüyorum
İnsanlar işsiz kalmaktadır. Faydalı bulmuyorum
İnsanların yapamadıklarını yapabilir. Faydalı buluyorum.
Ülkemizde gelişimi sağlanmalı
Silahlanmada savaşlarda kullanılmamalı
İnsanlara ve doğal yaşama katkısı olacaktır
Teknolojik gelişmeler insanlarda fiziksel sorunlara sebep olmaktadır
İnsan zekasının önüne geçmemeli

f

%

14
10
8
3
2
1
1
1

35
25
20
7,5
5
2,5
2,5
2,5

Tablo 2’de ise yapay zekâ, nano robotlar ve insansız araçlar konusunda hakkında neler yapılması
gerektiğine dair öneriler incelenmiştir. Bu temaya öğrencilerin en fazla öneri belirttikleri kodlar ise
“gelecekte tehlikeli olacağını düşünüyorum” (f:14; %35), “insanlar işsiz kalmaktadır. Faydalı
bulmuyorum” (f:10; %25), “insanların yapamadıklarını yapabilir. Faydalı buluyorum” (f:8 ; %20)
önerileridir. Ardından “ülkemizde gelişimi sağlanmalı” (f:3 %7,5), “silahlanmada savaşlarda
kullanılmamalı” (f: 2; %5), “insanlara ve doğal yaşama katkısı olacaktır” (f: 1; %2,5), “teknolojik
gelişmeler insanlarda fiziksel sorunlara sebep olmaktadır” (f: 1; %2,5), “insan zekâsının önüne
geçmemeli” (f: 1; %2,5), çözüm önerilerini sunmuşlardır. Öğrencilerin teknolojik gelişimlere bakış açısı
oldukça farkındalık sahibi olduklarını göstermiştir.
Sonuç ve tartışma
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencileri genel itibari ile toplumda sağduyulu, sosyal alanlarda
profesyonel şekilde iletişim sağlayabilen, çevresine, üretime ve tüketime dikkat eden bireyler olarak
yetiştirildiği düşünülmektedir. Öğrencilerin yapay zekâ, nano robotlar ve insansız araçlar ile ilgili
görüşlerine bakılacak olursa “hayatı kolaylaştırmaktadır”, “kısıtlanmalı ve kontrolü sağlanmalı”,
“insan yaşamı sona ermektedir” görüşleri öğrencilerin yapay zekâ, nano robotlar ve insansız araçlar
konusundaki fikir ayrılıklarını, olumlu, olumsuz ve temkinli olduğunu göstermektedir. Diğer bildirilen
görüşler ise “teknolojik gelişmeler fırsattır”, “insanların yerini almaktadır”, “askeri açıdan önemlidir”,
“gerekli olmadığını düşünüyorum”, “nanorobot ve yapay zeka tıpta kansere çare olabilir”, “insanları da
robotlaştırmaktadır”, “belirli alanlarda kullanılmalıdır” görüşleri değişik görüş ve ifadelerle
belirtmişlerdir. Genel itibari ile öğrenciler yüzde %50 gibi olumlu görüş belirtilirken, %50’lik bir oran
da farkındalık sahibi olmayan ve olumsuz görüşler belirten öğrencilerden oluşmaktadır. Yapılan
araştırma göstermektedir ki öğrenciler yarı yarıya yeni teknolojik gelişmelere ve nano teknolojik
ürünlere olumlu ve olumsuz yaklaşım göstermektedirler ve bu durumdan da öğrencilerin konuya
temkinli bir şekilde yaklaştıkları anlaşılmaktadır.
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinin yapay zekâ, nano robotlar ve insansız araçların
kullanımına yönelik önerilerine bakılacak olursa en çok önerilen “gelecekte tehlikeli olacağını
düşünüyorum”, “insanlar işsiz kalmaktadır. Faydalı bulmuyorum”, “insanların yapamadıklarını
yapabilir. Faydalı buluyorum” önerileri olarak ortaya çıkmaktadır. Ardından ise “ülkemizde gelişimi
sağlanmalı”, “silahlanmada savaşlarda kullanılmamalı”, “insanlara ve doğal yaşama katkısı olacaktır”,
“teknolojik gelişmeler insanlarda fiziksel sorunlara sebep olmaktadır”, “insan zekâsının önüne
geçmemeli” önerileri dikkat çekmektedir. Çeşitlilik gösteren cevapların genel eğilimine bakılacak
olunursa bilgi eksikliği göz önüne çıkmaktadır. Yeni bir teknoloji olduğu için insanların temkinli
yaklaşması gayet normal gözükmekle birlikte sağduyulu yaklaşımlar önem arz etmektedir.
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Öneriler
21. yüzyılda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sanayinin çeşitli alanları başta olmak üzere tıp,
endüstri, ilaç gibi birçok alanda olağanüstü gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gün
geçtikçe artan teknolojik olanakların ülkeler ekonomisine de aynı oranda katkıları oldukça büyüktür.
Dünya ekonomisini yönlendiren ülkeler teknoloji ile aynı oranda ilerlemektedir. Teknolojisi en gelişmiş
ülkeler en çok üreten ve dünyada söz sahibi olma yolunda ilerleyen ülkelerdir.
Özellikle nano teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan nano robotlar, insansız araçlar ve yapay
zekâ insanlık için birçok olanağı sunmaktadır. Tıp, havacılık, askeri, endüstri, ilaç, tarım gibi birçok
sektörde çeşitli teknolojilerin üretimleri sayesinde belirtilen alanlarda kolaylıklar ortaya çıkmıştır.
Özellikle yapay zekâ sayesinde ortaya çıkan iletişim araçları, tıpta kullanılmaya ve kanseri önlemeye
çalışan nano robotlar sayesinde ilaç salınımı ve insansız ulaşım, askeri araçları günümüzde artmaya
başlamıştır.
Geliştirilen bu teknolojilerin gelecekte nasıl bir hal alacağı başta bilim insanları olmak üzere insanlar
tarafından sorgulanmaya başlamıştır. Bunun ana sebeplerinden biri olarak yapay zekâların kendi
aralarında iletişim kurmaya ve verilen komutları kendi aralarında uygulamamaya başlaması
gösterilmektedir.
İlköğretimden başlatılmak üzere yeni nesil teknolojilerin neler olduğu, hangi alanlarda uygulanmaya
çalışıldığı ve uygulayan ülkelerde ki toplumların refah seviyeleri öğrencilere gösterilmeli, ufukları
açılmalıdır. Bunun yanında özellikle yüksek öğretim kurumları bu alanda açacakları programlarla
öğrencileri yetiştirmeli, yeni nesil teknolojilere ağırlık vermeli, başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli
devlet kurumu ve kuruluşları bu teknolojik gelişimleri hem eğitim ve öğretim kurumlarında hem de
özel sektörde desteklemeleri gerekmektedir.
Teknolojiyi yakından takip edip üreten ülkelerin ekonomileri ve refah seviyeleri en üst düzeyde
oldukları görülmektedir. Bu sebeple başta eğitim ve öğretim kurumlarımız ile birlikte özel sektörde ki
yerli şirketlerimiz bu gelişim için elinden geleni yapmaları gerekmektedir. Bu sayede ülkemiz dünyada
söz sahibi olan ve refah seviyesi yüksek olan bir ülke haline gelebilir.
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FROM THE MAGICAL REALITY OF NOVEL TO THE MAGIC OF
CINEMA: LIFE OF PI
FROM THE REALITY OF LIFE TO THE REALITY OF
TELEVISION: SURVIVOR
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okumuş
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
fokumus@anadolu.edu.tr
Abstract
People experience many ways to endure life or spend time. One of the most well-known ways is to deal
with art; and the other is to participate in games. Based on the view that the reality of life is played in
every production again and again, the study primarily explores the theme of “survival” life in art, life,
and television. Hence the novel and the film of Life of Pi in art; surprising newspaper reports in actual
life; and a program Survivor on television are distinguished. The study aims to describe the theme
“survival” in the above mentioned headings. For this purpose, headings are examined in consideration
of “A Study of the Play-Element in Culture”, an excerpt from Homo Ludens by Johan Huizinga. Finally,
judgments are reached about the games that transform the reality in the context of the theme
“survival”
Key Words: Game, Life of Pi, magical realism, survivor, television.

ROMANIN BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİNDEN SİNEMANIN
BÜYÜSÜNE: LIFE OF PI
YAŞAMIN GERÇEKLİĞİNDEN TELEVİZYONUN
GERÇEKLİĞİNE: SURVIVOR
Öz
İnsan, yaşama katlanmanın ya da zaman geçirmenin birçok yolunu deneyimler. En çok bilinen
yollardan biri sanatla ilgilenmek; diğeri de oyunlara katılmaktır. Çalışma, her üretimde yaşamın
gerçekliğiyle yeniden yeniden oynandığı görüşünden yola çıkarken öncelikle sanat, yaşam, televizyon
ortamındaki “yaşamda kalma” temalı başlıkları taramıştır. Böylece sanatsal ortamda Life of Pi adlı
romanıyla filmi; yaşamda şaşırtıcı gazete haberleri; televizyonda da Survivor yarışması öne çıkmıştır.
Çalışma, yukarıda sözü edilen başlıklardaki “yaşamda kalma” temasını betimlemeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçla başlıklar, Johan Huizinga’nın “Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme” alt başlıklı
Homo Ludens kitabındaki açıklamalar temel alınarak incelenmiştir. Sonuçta, özellikle “yaşamda
kalma” teması bağlamında gerçekliğin dönüştürülmesindeki oyunlara ilişkin yargılara varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Büyülü gerçeklik, gerçekçilik, oyun, Pi’nin Yaşamı, yaşamda kalma, televizyon.

1. Giriş: Gerçekle Oyun Arasındaki Gerilim
2005 yılından bu yana, Türkiye’de bir yanda Survivor’ı izleyenler; diğer yanda izlemeyenler; bir de
izlemeseler de Survivor’ı bilenler var. Biliyorlar, çünkü ya evin içinde ya da çevredekilerden biri
Survivor’ı izliyordur. Gerçek bir oyun ya da oyun gibi bir gerçek Survivor. Yarışma, ‘yaşamda kalma’
teması üzerine kurulu. Çalışmanın teması da bu oyundan yola çıkılarak belirlendi. Çalışmanın teması:
Yaşamda kalmak.
Yaşama biraz renk katmanın ya da zaman geçirmenin birçok yolu bulunabilir. En iyi bilinen yollardan
biri sanatla ilgilenmek; diğeri de oyunlara katılmak. Düşünür Nietzsche’ye göre yaşama katlanmayı
sağlayacak, gerçeğin elinden ölmemizi önleyecek bir şey varsa, o da sanattır." (aktaran Camus, 2010,
99). Huizinga (1872-1945) da insanlığın tüm ürettiklerini kapsayan kültürün temelinde, oynamanın
yattığını savunur. Huizinga’nın türettiği “homo ludens” kavramı, oyun oynayan insanı tanımlar.
Oyunun toplumsal işlevini i̇ncelediği “Homo Ludens” çalışmasında, sanatla oyun arasındaki bağlantıyı
ortaya koyar.
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2. Oyun-Sanat-Gerçek İlişkisi
Kişilerin, bir oyunu ne derecede önemsedikleri sorgulanabilir. Oyun, yeni bir yaşam düzeni yaratabilir
ya da yeni alışkanlıklar kazandırabilir. Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, 1971 yılında
yürütülen oyun-gerçek deneyi, benimsenen oyunların ne kadar etkili bir dönüşüm yaratabileceğini
göstermiştir.96
Önceleri eğer, kumar oynanmıyorsa oyunla gerçek arasında kalın çizgiler vardı. Son dönemde,
televizyonda yayınlanan oyunlar üzerinden, gerçekle oyun arasında bir gerilim yaşandığı söylenebilir.
Türk Dil Kurumu, “belirli kurallarla iyi zaman geçirilmesini sağlayan bir eğlence” diye tanımlıyor
‘oyun’u, (TDK, 2018, tdk.gov.tr). Huizinga’ya göre oyun, us dışı (irrasyonel), akıl dışıdır (Huizinga,
2006, s. 20). Gerçekten de geleneksel anlayışta oyun düşüncesi, bilinçte gerçeğin, ciddiyetin karşıtını;
eğlencenin, neşenin izini taşır. Eskiden, altı üstü bir oyun, deyip geçilebiliyordu belki ama artık,
oyunlar da gerçek gibi. Artık oyun, eğlenceli zaman geçirmenin dışında amaçlar taşıyor.
Öncelikle, her oyunun kendi içerisinde sorgulanmayan, önceden belirlenmiş kuralları vardır. Oyuna
katılmak, kuralları benimsemeyi gerektirir. Kural dışına çıkıldığında oyun bozulur. Oynayan ile
oyunbozan ayrılığı da bu noktada ortaya çıkar (Huizinga, 2006, s. 29). Türkçede, oyunbozan için
kullanılan bir diğer sözcük “mızıkçı”dır (tdk.gov.tr); ancak mızıkçılarla oyunbozanlar, birbirlerinden
ayrı konumdadır. Örneğin, spor karşılaşmalarında kuralların dışına çıkıldığında ya oyun yeniden
başlatılır ya da oyun biter. Oyunbozanların ödeyecekleri bedel de önceden yazılmıştır. Diğer taraftan,
mızıkçıların ödeyecekleri bedel duruma, konuma, zamana, kişiye göre değişkendir. Oyun, futbol
örneğindeki gibi, bir kültürel gerçek yaratmakla kalmaz; kültürel gerçeğin bir parçasına dönüşür.
Huizinga oyunu, kültürden bağımsız düşünemez. Yalnızca sanatı değil tüm kültürel üretimleri oyun
temelinde inceler. Oyun, kültürün doğuşundan bugüne kadar geçen sürece de içinde bulunulan
görünümüne de damgasını vurur (Huizinga, 2006, s. 20). Huizinga’ya göre, oyunun sanatla ilişkisi i̇lk
önce şiirle başlar (Huizinga, 2006, s.159). Bilmeceler, tekerlemeler de içlerinde şiirsellik barındırdığı
için oyun, sanatsal yolla dile yansır.
Sanatla oyun arasındaki ilişkiyi, Sigmund Freud da vurgulamıştır. Freud’a göre “...sanatçı da oyun
oynayan bir çocuk gibi davranır tıpkı; o da kendine bir hayal dünyası yaratarak bu dünyayı pek
ciddiye alır...” diyerek“oyun” sözcüğünün, tiyatro eserlerini (play) de karşıladığını anımsatarak (Freud,
2012, s.105) oyun, sanat, gerçek, dil arasındaki süregiden ortaklığın altını çizer. Örneğin müzik aracı
çalmak, birçok dilde oyunun adını alıyor. Bir yandan Arapçada, öte yandan Cermen dillerinde, bazı
Slav dilleriyle Fransızcada durum böyle (Huizinga, 2006, 201). Türkçede de iyatro oyunları, tiyatro ya
da sinema oyuncuları var. Belki bunun nedeni, her sanatsal üretimde, yaşamın gerçekliğiyle yeniden
yeniden oynandığının bilinçaltında bir yerlerde saklanmasıdır.
2. 1. Sanattaki Yaşamda Kalma Anlatıları
Yaşamda kalma öyküleri, tarih boyunca her zaman ilgi çekmiştir. Survivor’ın büyüleyici ada, deniz
görünümleri, edebiyattaki denizde geçen yaşamda kalma anlatılarından, roman türünü anımsatıyor.
Roman, modern çağla birlikte 19. yüzyılın başat anlatı aracı konumundadır. Aynı yüzyılın düşünce ve
sanat dünyasındaki ana akım ise Realizm, yani ‘Gerçekçilik’. Bu yüzden, İlk roman örnekleri, “yol
boyunca gezdirilen bir ayna” gibidir. Yazarlar, doğayı birebir yansıtmayı benimsemişlerdir.
Yaşamda kalma temalı gerçekçi romanların, tanınmış örneklerden biri, Herman Melville’in, 1851’de
yayımlanan romanı: Moby Dick. Gemi kaptanı Ahab, kolunu kaptırdığı büyük beyaz balina Moby
Dick’i avlamaya çalışır. Melville, birinci kişi anlatıcıyla dramatik bir dil kullanır. Tarihsel
göndermelerle dolu, yazınsal anlamda süslü, karmaşık cümleler kurarak yaşamda kalmayı anlatır. Bir
diğer roman, Ernest Hemingway’in Pulitzer ödülü kazanan, Yaşlı Balıkçı ve Deniz adındaki romanı, 84
gün boyunca balık avlayamayan, yaşlı Kübalı balıkçı Santiago’nun, 85. günde okyanusun
derinliklerindeki sandalında, kancasına takılan güçlü bir balığın ardından, üç gün boyunca
sürüklenirken, nasıl yaşamda kaldığını anlatır.
3. Yaşamda Kalma Temasının Görünümleri
20. yüzyılda, çok hızlı aynı zamanda çok boyutlu değişimler yaşanır. 19. yüzyılın gerçekliği artık, 20.
yüzyılın gerçekliğini anlatmakta başarısızdır. Yeni gerçeklik anlayışı sanat eserlerini, doğayı birebir
yansıtma zorunluluğundan kurtarır. Gerçek, algıya göre yeni görünümler kazanmakta gerçeklik,
kişiden kişiye durmaksızın değişmektedir. Her üretimde, gerçeklikle yeniden yeniden oynanır. Böylece,
96

24 erkek üniversite öğrencisi, i̇ki hafta boyunca, kurgusal bir tutukevinde bir gardiyan ya da tutuklu gibi
davranır. Sonuçta denekler, kendilerine verilen yükümlülükleri denetimsizce gerçeğe taşır.
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20. yüzyılın ortalarından başlayarak Latin Amerika edebiyatında Büyülü Gerçeklik anlayışıyla
romanlar yazılır. Franz Roh, büyülü gerçeklik kavramını i̇lk kez, 1925 yılında kullanır (Gee, 2013, 3).
Terimi, yazınsal metinler için ilk kez, Massimo Bontempeli kullanmıştır (Turgut, 2003: 14).
Olağanüstü yaşamlar, büyüleyici olaylar, günlük yaşamın sıradan deneyimleriymiş gibi aktarılır.
İngilizce profesörü David Punter’in sözleri, büyülü gerçekliği şöyle açıklıyor: “Eğer bir hayalet, kahvaltı
masanıza oturur ve siz de dehşete kapılıp, korkarsanız bu fantastik bir korkudur; ancak, ‘Ah bir
hayalet, şu reçeli uzatabilir misin?’ derseniz büyülü gerçeklik olur (Acheson ve Ross 2005:48). Böyle
bir anlatıda, anlatı kahramanları yaşamlarına hayaletle devam ederler.
Arjantin’den Jorge Luis Borges’in (1899–1988) 1935’te yayımlanan “Alçaklığın Evrensel Tarihi” adlı
metni büyülü gerçeklik anlayışının ilk örneğidir (Cuddon, 1999: 488). 1967 yılında yayımlanan Yüz
Yıllık Yalnızlık romanıyla Kolombiya’dan Gabriel García Márquez, büyülü gerçeklik anlayışının dünya
çapında tanınmış yazarıdır. Italo Calvino, John Fowles, Günter Grass, Janet Frame, Salman Rushdie
aynı anlayışın öenemli yazarlarıdır. (Cuddon, 1999: 488).
2002 yılında İspanyol asıllı, Kanadalı yazar Yann Martel de yazdığı "Pi’nin Yaşamı" adlı romanında
büyülü gerçekçi bir dünya yaratır. Yine denizde geçen, bir yaşamda kalma öyküsü anlatılmaktadır. Pi,
Deniz kazasından bir sandalla kurtulur. Aynı sandalda, 300 kiloluk, Richard Parker adında bir Bengal
Kaplanı da vardır. Pi, hem denizin ortasında yaşamanı sürdürmeyi hem de Richard Parker’ın kendisini
yemesini önlemeyi başarmak zorundadır. 227 gün boyunca, olağanüstü birçok durum yaşanır.
Yaşananlar, öylesine gerçek dışıdır ki sinemaya uyarlanamaz deniliyordu roman için; ancak yönetmen
Ang Lee, büyülü bir dünya yaratmayı başarır.
Romanın da filmin de sonunda aynı soruları yöneltiriz: Tüm bunlar gerçekleşti mi acaba? Anlattıkları
inandırıcı bulunmayınca Pi, insanlarla hayvanlar arasında benzerlik kurarak başka bir öykü daha
anlatır. Her ne kadar, akla daha yatkınsa da soğuk ve acımasız bir yaşamda kalma öyküsüdür bu.
Anlatılanların hangisi gerçektir? Hangisinin gerçekliğine, nasıl karar verilecektir? Sanatsal metinlerde
gerçekliğe karar verilemeyince anlatılanlar, büyülü gerçeklik i̇çerisinde değerlendirilerek açıklanabilir.
Diğer taraftan, kitle iletişim araçlarını tarayınca da yaşamda kalma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.
En çok bilinen haberlerden biri, 1972 yılında, Uruguaylı sporcuları da taşıyan 45 kişilik uçağın, And
Dağları’na düşmesi. Kazadan, 70 günün sonunda yalnızca 16 kişi eve dönebilir. Uçaktan kurtulanlar,
kaza sonucunda ölenleri yiyerek yaşamda kalmayı başarmışlardır. Haberi yabancı basın, “Bir mucize,
çilenin sona erişi” diye verirken; Türk basını, “Ölüleri çiğ çiğ yediler.” diye vermiş. Haberin İki ayrı
başlıkla verilmesi, gerçeğin birden çok görünümle sunulabileceği bilindiğinden yadırgatıcı değildir.
Gerçekler kişiye, zamana, yere, kültüre ve daha birçok etkene göre değişmektedir. Yaşananlar, daha
sonra hem bir kitaba hem de bir filme kaynaklık etmiştir.
Sanat, yaşamda kalma temasıyla birlikte oyunlara ilişkin çokça söz söylendiği bir alandır. Örneğin,
Oğuz Atay, Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro eserinde, ''Oyun nerede başlıyor, yaşam nerede bitiyor?''
diye sorar. Karakterlerden Servet şöyle der: “Sanatı öldürdüler!” Emel, cevap verir: “Onun da
yaşamaya pek niyeti yokmuş galiba; artık, hayatımızın sonuna kadar oynamalıyız.”
Yaşamda kalma teması, sanatın dışında da birçok alanda bilgisayarda, akıllı telefonlarda, sanal
ortamda, televizyonda kullanılmaktadır. Öyle ki Türkiye’de, yayınlarının nerdeyse çoğunu oyunlara,
yarışmalara ayıran bir televizyon kanalı bile bulunmaktadır.
4. Survivor’ın Görünümü
Söz konusu televizyon kanalında, yaşamda kalma teması üzerine kurulu Survivor adlı yarışma öne
çıkmaktadır. Geleneksel oyun anlayışı, insanı dinlendiren, rahatlatan, çalışma ortamının geriliminden
uzaklaştıran özellikler taşır (Eco, 2006, 205). Survivor oyununda, yüksek oranda betimlemeyle
kahraman(lar) yaratılıyor. Söz konusu amaçla televizyon kanalının yayın akışı, uzun saatler boyunca
Survivor yarışmasına ayrılıyor. Dolayısıyla yarışmadaki oyunculara ilişkin romantik kurmaca bir
anlatı yazılıyor. Yarışmaya katılanların her birinin, uzun süren zorlayıcı denemelerden, elemelerden
geçerek geldikleri biliniyor. Yarışma, ıssız bir adaya düşerek iki ayrı topluluğa ayrılan oyuncular
arasındaki ödül ile dayanıklılık temelinde gelişiyor. Bireysel yarışmalara kadar oyuncular birbirlerini
kollayarak ya da eleyerek ilerliyor. Oyunun gerçekmiş gibi görünmesi için birçok yola baş vuruluyor.
Oyunculara sınırlı sayıda yemek, barınma, avlanma araç gereçleri veriliyor.
Oyunlarla yarışmalar, Survivor’ın odağındadır. Diğer taraftan, oyuncuların adaya gelmeden önceki
yaşamlarıyla adadaki günlük çekişmeleri, gün boyunca televizyon yayın akışında yer alır. Öyle ki
televizyon kanalı ne zaman açılsa Survivor yarışmasıyla ilgili konuşuluyordur.
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Huizinga’ya göre “Oyun her zaman bir başarı sorunu içerir.” (Huizinga, 2013, 72). Oyuncular,
zorunluluklarla yüzleşirler. Başarma amacı, büyük bir gerilim yaratır; çünkü oyuncular, başarıya
ulaşamazsa oyundan atılırlar. Survivor, ikiye ayrılan oyuncular arasında kıyasıya bir çekişme yaratır.
Kazanmak, birincil amaçtır. “… insan öyle bir tutkuyla kazanmak ister ki bu durum oyunun hafifliğini
ortadan kaldırma tehlikesi taşır.” (Huizinga, 2013, 72)
Oyun, hem çekişmeyi hem de yarışmayı içerdiğinden en az iki ayrı topluluğu barındırır. Survivor için
de koşullar aynıdır. Şöyle düşünülebilir: Bir yanda ormanda yaşayan yedi cüceler; diğer yanda şirinler
var. Her yıl ya, cadının verdiği elmadan zehirlenen Pamuk Prenses’i kurtarmaya beyaz atlı prens
geliyor ya da Şirin Baba, büyülü bir karışım hazırlayarak tüm sorunları çözüyor. Survivor’ın sonunda,
ne kazanan ne de kaybeden var. Tam tersi de doğru hem herkes kazanıyor hem de kaybediyor.
Sonuçta, gökten birçok elma düşüyor. Herkes, kendi payına düşeni alıyor.
5. Sonuç: “… -mış gibi davranmak”
Survivor, gerçeklikten yararlanarak büyüyen bir yarışma. Oyun, gönüllüce benimsense de bütünüyle
kendi kurallarını dayatan, belirli bir zamanla yerin sınırları içinde yaşanan bir etkinliktir. Kazanmak
hem büyük bir gerilim hem de büyük bir sevinçle günlük yaşamdan uzaklaşarak “-mış gibi oynamayı”
sağlar.
Sanatın dışında da birçok ortamda bilgisayarda, akıllı telefonlarda, sanal dünyada, televizyonda
yaşamda kalma oyunları var. Futbol, satranç gibi birçok oyun, yoğun bir odaklanma gerektirir.
Oyuncuların hiçbirinde gülme eğilimi yoktur. Tıpkı çocukların her oyunu, büyük bir gerçeklik
içerisinde “…-mış gibi” davranarak evcilik, polisçilik vd. oyunlara katılmaları gibi (Huizinga, 1949).
Huizinga, oyunlara ilişkin çok güzel bir örnek verir: Babası 4 yaşındaki çocuğunu sandalyelerin
önünde oynarken bulunca gidip çocuğu öper. Çocuk, “Baba, lokomotifi öpemezsin, vagonlar bu işin
gerçek olmadığını düşünebilir” der. Huizinga bunu “sadece, ...miş gibi yapmak” diye nitelendirir
(Huizinga, 2013, 25).
Yaşamda kalma oyunlarını, gereğinden çok önemseyerek gerçek bir ölüm kalım sorununa
dönüştürmek, yaşama renk katabilir. Tüm günü, Survivor’a ayıranlar da çıkabilir. Yine de oyuna
gelmek kimsenin hoşlandığı bir durum değildir. Akıllara şöyle bir soru gelmesi kaçınılmazdır:
Survivor’da gerçekten yarışılıyor mu?
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KÜLTÜREL BELLEK VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI
KAPSAMINDA MÜZELERİN KULLANIMI
Öğr. Gör. Zeynep Çavdar Kaleli
Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, HalıKilim Ana Sanat Dalı zeynepc04@gmail.com
ÖZET
Eğitim sisteminin ilköğretimden itibaren ele alacağı konuların başında bellek, kültür ve kültürel miras
gelmektedir. Milli şuurun oluşması, genç kuşakların bilinçli eğitilmesi ile olacaktır. Bu sebeple, kültür
ve bellek bilincinin genç nesillerde oluşması, onları gelecek nesillere aktarma sorumluluğu, kültürel
mirasa sahip çıkma ve koruma yaşatma bilinci, doğru görsellerle aydınlatılması ve kavramların
nesnelerde ifade bulması ile oluşturulacaktır. Müzeler; mekânsal ve kültürel bellek kavramlarının en
doğru anlatımının ifade edildiği görsel albümleridir. Sempozyumda sunulacak konunun giriş
bölümünde; kavramsal ifadelerin tanımı yapılacak, kültürel bellek, kültürel miras ve müze, müzecilik
kavramlarına değinilip, örneklerle tanıtılacak, görsel kaynaklar ile desteklenecektir. Çanakkale ve
civarındaki müzeler ile örneklemeler yapılacak, kültürel miras ve korunması, müze ve müzeciliğin
eğitim sistemine katkıları, mekânsal bellek oluşumunda müzelerinin etkileri, sosyal sorumluluk
projelerinde müzelerin kullanımı, eğitim aşamalarında yapılması gerekenler, hedef kitleler, disiplinler
arası sistemde eğilimler, yurt içi ve yurt dışındaki eğitimlerde müze mekanlarının kültürel bellek
oluşumunda kullanım biçimlerine değinilecek, öneriler, sonuç ve değerlendirme bölümünde
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel bellek, mekânsal bellek, eğitim sistemi, müze eğitimi, müzecilik.
GİRİŞ
Sanat, genel tanımı ile bir anlatış, bir ifade şeklidir. Bir başka deyişle sanat, insanlığın yoluna ışık
tutan, toplumun yaralarını saran, insanı insan yapan idealleri, biçim, renk, ses veya kelimeler aracılığı
ile estetik düzen içinde çevresine sunan, bir aktivite, bir hizmet veya hizmetten de öte bir ihtiyaçtır.
Sanatı; bellek ve kültür kavramları olmadan ifade edemediğimiz gibi, özellikle sanatın her alanında
belleğin ve kültürün olması gerekir.
Müzeler, milletlerin güzel sanatlar ve kültür birikimlerini daha sonraki kuşaklara görsel malzeme ile
aktarabildikleri kurumların en önemlilerini oluşturur. Ülkemiz müzecilik açısından zengin bir kültür
mirasına sahiptir. Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir” deyişinde bu olgu ve anlayış biçimini açıkça belirtmiştir.
Bellek deneyimlere dayanarak ifade edilmesine rağmen, kültür ise onun var olmasının biçimidir ve
sanat, uygarlık, gelişmişlik, kalkınmışlık, vb. kavramlarla örtüştürülmeden, antropolojik anlamıyla,
yalnızca “var olma biçimi” anlamında kullanılabilir. Bu sebeple sanatı bellek olmadan
algılayamadığımız gibi, kültür olmadan var olunmayacağı gerçeği ortadır. Bu iki kavramla kendi tarih
ve kültür bilincini belleklerden hiç bir zaman çıkmayacak şekilde kalmasını sağlama çabası; müze,
açık hava müzeleri gibi alanlarda kalıcı etki bırakacaktır.
Kültür, Latince “cultura” kelimesinden diğer dillere geçmiş ve 12. yüzyıldan günümüze kadar
kullanılan bir sözcüktür. Önceleri tarımsal üretimi, ekip biçmeyi anlatan kelime 19.yüzyıldan itibaren
insan topluluklarının becerileri, sanatları, gelenekleri ve toplam yaşama biçimi şeklinde
tanımlanmıştır.
(Z.Oter- O.N. Özdogan, 2005:47)
Kültür kavramı aynı zamanda kendi içinde “koruma” kavramını da barındırmaktadır. Koruma
bilincinin yerleştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin başında; kültürel varlıklara sahip çıkmanın,
insanın kendisine ve geçmişine olan saygısının bir ifadesi olduğunun hatırlatılması gelmektedir.
Kültürün bir toplumun sahip olduğu maddî ve manevî değerlerden oluşan bir bütün olduğunu
söyleyen bilim insanları, aynı zamanda kültürün toplumda mevcut her tür bilgi, ilgi, alışkanlık, değer
yargıları, genel tutumlar, görüş düşünce ve tüm davranış şekilleriyle bir bütün olduğunu
savunmaktadırlar. (UYGUR, S. M, E. B. 2007:.33).
Kültür, toplumun üyesi olan insanların öğrendikleri ve paylaştıklarının hepsini kapsayan bir
kavramdır.
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Müzenin tanımlanmasına değinilecek olursa;
Müze, Allan (1963:5) tarafından, koleksiyonların, inceleme, etüt ve zevk almak amacıyla yerleştirildiği
bina olarak tanımlanmıştır. Sözen ve Tanyeli (1987:168) müzeyi, sanatsal, kültürel, tarihsel veya
bilimsel ürünlerin sürekli olarak sergilenmesi amacı ile yapılan ya da kendisi sıralanan bu nitelikleri
nedeniyle halka açık tutulan yapı olarak tanımlamışlardır. Çağdaş anlamıyla müzeler; “toplumun ve
gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık etmiş malzemelerin
üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitimi ve zevk
alma doğrultusunda sergileyen, kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurum” olarak
tanımlanmaktadır (Madran, 1999:6). Kültür Bakanlığının 1989 tarihli yönetmeliğindeki müze tanımı
ise şöyledir: “Kültür varlıklarını tespit eden, bilimsel metotlarla açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın eğitimini ve bedii zevkini
yükselten, dünya görüşünü geliştirmede daimi etkin olan kuruluşlardır.” (Gerçek, 1999:11). Atagök’ün
(1999a:137) müzelerin eğitsel işlevlerine dair tanımında ise müzeler; yaratıcılık, mantık, gözlem, hayal
gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek yaygın eğitim
kurumları olarak ifade edilmiştir. Riviere’e (1962:23-24) göre müze “Kültürel değerlere sahip bir
bütünü çeşitli araçlarla korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın estetik beğenisinin
yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla kamu yararına çalışan, sanata, bilime, tarihe, sağlığa,
teknolojiye ait koleksiyonları bulunan sürekli kurumlardır.”
Müze ve Eğitim
Müze eğitimi insanları, düşünce ve hisleri birleştiren anlamlı deneyimler sonucu öğrenmeye motive
eder. Örneğin bir sanat müzesinde öğrenme, orijinal eserlerle bağlantı kurmada uyarıcı ve heyecanlı
bir yoldur. Bunların dışında orijinal eserlerle iletişim kurmak sadece ziyaretçilerin yeni bir bilgi
edinmelerine değil, aynı zamanda kendilerini çevreleyen dünyaya karşı görsel farkındalıklarını
geliştirir
19. yüzyılın ortalarından itibaren bazı müzelerin ‘eğitim müzeleri’ olarak kurulduğu bilinmektedir.
Çocuk müzeleri ile çocukluk ve eğitim müzeleri farklılık taşımaktadır. Çocuk müzeleri, çocukların
ilgileri ve öğrenme biçimleri ile yakından ilişkili olmayı amaçlarken, eğitim müzesi ve çocukluk müzesi
ya eğitim ya da çocukluk tarihîni belgelemekle ilgilidir.
Müzelerin sadece ziyarete açık bulundurulmaları, kuşaklar arasındaki iletişimi yeterince
sağlamayabilir. Dünya devletlerinin sanata pek çok şeyden daha fazla önem verdikleri ve kültürel
farkındalığın yoğunlaştığı şu zamanlarda, tarihin laboratuvarı sayılan müzelerde yalnızca sergileme
faaliyeti ile yetinmek, kurumsal sorumluluktan kaçmak sayılacaktır. Bu sebeple; Müzecilik hakkında
bilimsel araştırma ve incelemelerin sürekliliği olması gerekmektedir.
Müzeler yoluyla sanat eğitimi Batı’da 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde gerek sınıf gerek
sanat öğretmenlerinin sıklıkla başvurdukları ve çok yararlandıkları müze ve galeriler, öğrenciler ve
halk için özel eğitim programlan gerçekleştirmektedirler (Özsoy, 2002:154). Benzer şekilde Avrupa
müzeleri, bölgesi hakkında bilgi toplayan, çevreyi koruyan, her çeşit sosyal ve kültürel çalışmaların
yapıldığı birer merkez olmuştur (Atasoy, 1978:20).
Avrupa ve Amerika müzeleri, müze görevlerinin yanı sıra eğitimi ciddî olarak üstlenmişlerdir. Buradaki
müzelerin çoğunda özel dershaneler ve atölyeler bulunmaktadır. Bu atölyelerde anaokulu çocuklarına
gerçeğe yakın arkeolojik objeler verilmekte, onlardan kil veya hamurla kendilerine verilen objelerin
aynısını yapmaları istenmektedir. Böylece öğretmenin kontrolü altındaki anaokulu öğrencileri arkeoloji
ve sanat tarihî ile küçük yaşlarda tanışmaktadır. Orta öğretimde tarih dersleri çoğunlukla müzelerde
yapılmaktadır. Buradaki müzelerin bir başka eğitici yönü de, geçmiş yaşantıların açıklayıcı bir şekilde
gözler önüne serilmesidir.
Dünyanın her tarafında bulunan müzelerin, bağlı oldukları topluluklara hizmet edebilme yolunda
verdikleri emeklerden biri, okulların çeşitli sınıflarına ait ders programlarının daha canlı bir şekilde
uygulanabilmesi için şehir içinde veya dışında eğitimle ilgili kimselerle iş birliği yaparak özel
programlar hazırlama sahasındaki çalışmalardır (Rose, 1958:8).
Yaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olarak müzelerin, yaşantılara
dayalı etkin kullanımını içeren müze eğitimi, tarih ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye için yeni ve
ihtiyaç duyulan bir alandır. Müze eğitimi, amacı ve konuları, sergileri, objeleri, ortamı, çevresi, insanı
merkez alan ve disiplinler arası yönleriyle müzenin, temel eğitim kuramları ve ilkeleri ışığında aktif bir
öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanılmasını içermektedir. Müze eğitimi belli öğrenme ilkelerine
dayanmaktadır.
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Bunlar
(ODTÜ
Geliştirme
http://www.erg.sabanciuni.edu):

Vakfı

Ankara

1.

Öğrenme aktif bir süreçtir.

2.

İnsanlar görürken öğrenir.

3.

Anlamlı öğrenme bilişsel bir süreci gerektirir.

4.

Öğrenme dili kullanmayı gerektirir.

5.

Öğrenme sosyal bir faaliyettir.

6.

Öğrenme ortamla bağlantılıdır.

7.

Öğrenmek için bilgiye ve zamana ihtiyaç vardır.

8.

Okulları

Müze

Eğitimi

Uygulamaları:

Güdülenme öğrenmenin temel öğesidir.

Müzeler, kültürel sanat eserlerinin pasif toplayıcıları olmalarının dışında, sık sık birleştiriciliği
düşünülen kültürlerin aktif koruyucularıdır. Bu sebeple; Müzelerini tanımayan milletler, kendi
kültürlerine yabancı demektir.
Bugün müzeler ve galeriler kendi ziyaretçileriyle ilgili yeni ilişkiler geliştirme çabasındadır. Yeni
çalışma ve düşünme yöntemleri, insanları normalde ziyaret etmedikleri müzelere çekmek için müzeleri
değiştirme çabasıyla düzenlenmektedir. Eğitim, müzelerin birincil görevi olan toplama ve korumanın
yanında ikincil bir görev olarak görülmüştür. Çeşitli eğitim etkinliklerine rağmen bu düşünce uzun
zaman aynı kalmıştır. İlerlemeci eğitim yöntemlerinin gelişimiyle, gerçek şeyler ve deneyimler üzerine
odaklanmayla, müzeler ideal öğrenme ortamlarına dönüşmüştür (Hooper-Greenhill, 1994:133,137).
Geçmişi anlamanın, tarihe saygı duymanın ve artık kaybolan kültürel değerlere önem vermenin
eğitimciler için önemli olduğu bir gerçektir. Gelecek nesil bu işlevi müzeler aracılığıyla daha sağlıklı bir
şekilde yerine getirebilecektir. Tarafsız bir gözle görsel ve duyuşsal değerlendirmelerini
yapabileceklerdir. Ancak, bazı gelişmelerin, özellikle kendi ülkemiz açısından çok hızlı yol alamadığını
görmekteyiz. Tarihsel çevreye yapılan eğitim gezilerinin; öğrencilerin gözlem, değerlendirme, sınıflama
becerilerini, kavramlar bilgisini geliştirdiği, görsel kanıt değerlendirmeyi kolaylaştırdığı, değişimi ve
sürekliliği algılamaya yardımcı olduğu ve tarihsel çevreyle empati kurabilme gibi kazanımlar sağladığı
ifade edilmektedir (Safran ve Ata, 1998: 91).
Bazı toplumsal değişimler, geleneksel kültür ile oluşum hâlindeki kültür arasında normal olarak
bulunması gereken bağı koparma tehlikesini oluşturabilmektedir. Müzeler bu konuda devreye girip
yeni kültüre girişte rol almaktadır. Müzeler koleksiyon ve sergilerinde geçmişin unsurlarını göstererek,
ziyaretçinin geçmiş ile bugün arasındaki geçişin bilincine varmasına katkıda bulunmaktadır.
Bu konuda uygulamalı müzeografinin işlevi önemlidir. Müzeografi, “İnsanların, yeni değerleri
benimseyerek kendilerine mal etmelerine yardım etme yolunda müze ve sergilerin kullanılması” olarak
tanımlanmaktadır.
Müzelerde yürütülen eğitim hizmetleri, genellikle eğitim bölümleri ve müze eğitimcileri tarafından
gerçekleştirilmektedir. Müzelerin eğitim hizmetlerinin başında da programlı eğitim etkinlikleri
gelmektedir. Batıda pek çok ülkede çocuklara ve yetişkinlere programlı olarak bilim, kültür, sanat
kursları düzenlenmektedir (Seidel ve Hudson, 1999:6).
Bugünün müzelerin eğitim uzmanları sadece eğitim kalitelerini değil aynı zamanda hizmet ettikleri
öğrenenlerin üzerinde bıraktıkları etkileri kanıtlamak durumundadırlar.
Müzedeki yaşantı; ilgiler yoluyla etkileşim, gözlem yapma, düşünce ve duyguları ifade etme, hayal
gücünü kullanma, kendi yaşamına bağlama, bilgilenme, müzenin mesaj ını görme ve anlamlandırma,
objeleri okuma, kültürel değerleri ve yaşamı paylaşma, gerçeği arama, uygulamalar yapma ve
değerlendirme gibi özellikleri kapsamaktadır. Müze eğitimi özellikle zaman ve mekân içinde kendini ve
insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı biçimde
ilişkilendirme, kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı
kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma ve anlama, müzeyi bir yaşam biçimi hâline
getirme ve müzelere, yaşayan kurum niteliğini kazandırma gibi hedeflere hizmet etmektedir (ODTÜ
Geliştirme Vakfı Ankara Okulları Müze Eğitimi Uygulamaları: http ://www. erg. sabanciuni.edu).
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Müzelere en iyi ziyaretlerin çoğu üç aşamadan oluşmaktadır: Ön hazırlık, müze ziyareti, izleme
çalışması. Ön çalışma okul içinde veya dışında gerçekleştirilebilmekte ve öğrencilerin
hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Müze veya galeri ziyaretleri güdüleyici, uyarıcı, fiziksel
deneyim ve kalıcı öğrenme sağlamaktadır. Sınıfa dönüldüğünde bu deneyim anımsanarak
tartışılmalı ve değerlendirilmelidir. Aksi takdirde kazanılanların çoğunun kaybedilebileceği
belirtilmektedir (Hooper-Greenhill, 1999:146).
ÖNERİLER
Okuldaki hemen hemen bütün dersler, müzelerdeki mevcut malzemeden, doğru olarak kullanıldığı
takdirde daha canlı bir hâle getirilebilir. Gençleri boş zamanlarında müzeleri tekrar tekrar gezmeye
alıştırmak, bu gezilere çoğu zaman aileleri ve arkadaşları ile birlikte gelmelerini teşvik etmek suretiyle
gerek bilgi gerekse kişisel zevk ve estetik arzuları kazandırmak için müzeleri ziyaret alışkanlığını
geliştirebiliriz. Bu ziyaretler, okul kapıları kapandıktan sonra da eğitim ve öğretimin durmadığı fikrinin
benimsenmesine hizmet eder ki, işte o zaman bu en geniş anlamıyla eğitim, ömür boyunca eğitim
demektir (Rose, 1958: 8-9).
Müzeye yapılan okul ziyaretlerinin en değerli yönlerinden biri, öğrencilerin alternatif öğrenme yollarlı
ile karşılaşarak ve maddî kanıt ile aktif biçimde çalışma fırsatı bulmalarında yatmaktadır. Bazı
çocuklar için bu durum, daha formal olan sınıf ortamında fazla görülmeyen yetenek ve becerileri
gösterme şansını sağlayabilmektedir. Bütün çocuklar için yeni bir yere gitmek, yeni insanlarla
tanışmak, bilgi toplamada yeni yaklaşımları denemek ve gerçek şeylerle karşılaşmak çok güdüleyici ve
uyarıcı olabilmekte ve okulda edindikleri bilgileri bir bakış açısına yerleştirebilmektedirler (HooperGreenhill, 1999:175).
Okul-müze iş birliğini tarih dersi-müze iş birliği olarak yorumlamak mümkündür. Yani, okul
programları arasında müzelerin ve tarihî çevrenin en verimli kullanılabileceği ders, tarih dersidir.
Müzelerin eğitsel rolü özellikle sanat eğitimi açısından önemlidir. Başka bir deyişle müzelerin eğitsel
işlevinin ana teması sanat eğitimidir. Araştırma alanlarına göre yorumlar çeşitlilik içerebilmektedir.
Ancak, daha önce de sözü edildiği gibi müzelerin her ders için verimli şekilde kullanılabilecek
uygulama alanları mevcuttur.
Sınıfta başarmanın çok zor olduğu nitelikleri müzeler verebilmektedir. Bu niteliklerden biri empatidir.
Buna en iyi örnek tarih öğretiminde verilebilir. Okul, birincil olarak zihinsel kavrayışı sağlarken, müze
iç görü gücünü arttıran duyguları ve atmosferi sağlayabilir. Okulda öğretim kolayca soyut hâle
gelebilir ve öğretmen öğrencilerin hiç rastlamadığı veya duyularıyla hiç tecrübe etmediği olgular
hakkında konuşabilir. Müzede ise çocuklar görür, dokunur, koklar, tutar ve bazı araçları kullanabilir.
Müzelerde, eski uygarlıklarda yaratılan eserler ve yaşam biçimleri ile ilişki kurma, sorgulama,
yorumlama, oyun veya canlandırmayla o anı yaşama, sınıfa göre daha aktif bir eğitim ortamı
oluşturmaktadır. Okulun devamı olarak, müzede yapılan etkinlikler tarih bilincinin, estetik beğeninin
oluşmasına ve düşünmeyi öğrenmeye yardımcı olmaktadır.
Müze ziyaretçilerinin yaşları da müzeyi ziyaret etme nedenleri kadar çeşitlidir. Katılımcı tur teknikleri,
anaokulundan ilkokul sonuna kadar olan öğrenciler için gayet olumlu öğretim yöntemleri içerir. 6-11
yaş arası öğrencilerin hayal güçleri aktiftir; bu nedenle onlar, duyusal anlatımlı etkinliklerle, mutlu
edici deneyimlerle, rol oynama, hikâye anlatımı, yaratıcı canlandırma, motive ve rehberlik eden
yöntemlerle en iyi şekilde öğrenmektedirler. Ergenlik dönemi öğrenciler ise müzede öğrenmede en
büyük zorlukları olan gruplardır. Genellikle beklenmeyen tepkiler verirler. Malzemeler bu evredeki
grupların yaşamlarına ve ilgilerine göre sunulmalıdır. Bir dönem ile bir başka dönem arasında sosyal
ve kültürel yapıların karşılaştırılması ve tartışılması ilgilerini çekebilir. Bu genç yetişkinler, soyut
terimlerle düşünerek ve fikir-kavram arasında bağlantılar kurarak kabiliyetlerini geliştirirler. Bu
gruplarda karşılıklı etkileşime dayalı etkinlikler, rol oynama ve sorgulama niteliğinde etkinlikler
düzenlenebilir.
Birçok müzede kendilerine verilen kıyafetlerle rollerini oynayan çocuklar bu yolla tarih bilgilerini
eğlenceli bir yolla pekiştirmektedirler. Öğrenmenin oyuna dönüştürüldüğü bu tür müze içi eğitim
etkinliklerin yanı sıra müze dışında etkinlikler de uygulanmaktadır.
Gerçek nesnelerle deneyimin bütüncül öğrenmeyi sağladığını, nesneleri çalışmanın kültür, teknoloji,
insanlar, toplumsal yapı, geçmiş, şimdi ve gelecek ile bütüncül öğrenmenin gelişmesini sağlayacak
ilişkilerin kurulduğunu belirtmektedir. Gerçek şeylerle çalışmak; karşılaştırma yapmak, anımsamak,
ilişki kurmak, sınıflandırmak, sorgulamak, somut gözlemlerden soyut kavramlara geçmek, bilinenden
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bilinmeyene varmak, belirgin gözlemlerden genellemelere ulaşmak gibi her türlü düşünmenin
geçekleşmesini sağlar. Böylelikle öğrenme daha eğlenceli ve keşfedici de olur.
SONUÇ
Müze ve okul ilişkisi önemli bir etkinliktir. Birçok insan ilk olarak müzelere bir okul grubuyla giderler
ve bu erken deneyim onların müzelere karşı tavırlarını biçimlendirmektedir. Müzeye yapılan okul
ziyaretlerinin en değerli yönlerinden biri, müzelerin, öğrencilerin alternatif öğrenme yolları ile
karşılaşma ve maddî kanıt ile aktif biçimde çalışma fırsatı sunmasında yatmaktadır. Bazı çocuklar için
bu durum, daha biçimsel olan sınıf ortamında fazla görülmeyen yetenek ve becerileri gösterme şansını
bulma anlamına gelmektedir. Toplumun, eğitimin tanımını, sadece sınıflarda değil aynı zamanda
birçok alanda hayat boyu bir süreç olarak bilginin, becerinin ve kişiliğin gelişimi olarak çizmesi bu
ilişkinin önemini artırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında eğitim sadece kültürel güzellikleri bir dizi
hâlinde sunmak değildir. Okul müfredatının temel amaçlarından biri de miras aldığımız kültürle bağ
kurmak ve onu uygulamaya aktarabilmektir. Kültür bizim karışık ve temelsiz duygularımızı
güçlendirir; böylelikle geçmişten miras aldıklarımızı korumamıza ve bizden sonraki kuşaklara
iletmemize, aynı şekilde toplumla devamlılığı korumamıza, geleceğe bakış açısında yardımcı olmakta
ve bir yaşam geleneği sunmaktadır. Bir müze, geçmişin kültürlerine ve insanlarına karşı daha
duygusal bağlar oluşturarak bugünü ve geçmişi daha yakından ve içten anlamamıza yardımcı
olmaktadır.
Ayrıca, müzelerde yapılan çalışmalar öğretmende oluşan kimi sabit fikirlerin değişmesini
sağlayabilmektedir. Bazı öğrenciler sınıf dışında problem çözmede veya iletişimde daha başarılı,
yaratıcı ve enerjik olmaktadırlar, buna sebep olarak müzelerin gerçeklik ile ilişkisi gösterilebilir. Çok
genel anlamda değinilen bu noktalar sonucunda dahi, müzelerden etkin şekilde yararlanmanın önemi
ortaya çıkmaktadır. Eğitim programları ve etkinliklerine, eğitime katkısı açısından müzelerden
faydalanmanın yolları açılmalıdır. Müze eğitimi hizmetlerinin pilot projeler ve okul-müze projeleri
bazında geliştirilmesi ve yerleştirilmesine öncelik verilmesinde yarar görülmektedir.
Aynı şekilde topluma sağlayacağı faydalar açısından da müzelerdeki koleksiyonlar, başka bir yerde
aynı şekilde sağlanamayacak kültürler arası yaklaşıma olanak sağlamaktadır. Gerek tarihî obje
gerekse çağdaş eserler veya el sanatları yoluyla kültürel çeşitlilik etkili şekilde sağlana bilinecek,
kültürel bellek ve kültürel mirasın korunmasında müzelerin en etkin mekânlar olduğu bilincine
varılmış olunacaktır.
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“AFRÂDU KALÎMÂTI’L-QUR’ÂNI’L-AZÎZ” OF IBN FÂRIS AND
AFRÂD AS A BRANCH OF THE SCIENCE OF WUCÛH AND
NAZÂ’IR
Dr. İbrahim YILDIZ
Uludağ Üniversitesi, ibrahimbursevi@hotmail.com
Abstract
“Afrâdu Kalîmâti’l-Qur’âni’l-Azîz” of Ibn Fâris is the only pamphlet written in the matter of afrâd as the
branch of the science of wucûh and nazâir. Afrâd is the wording which has no analog. These words are
one in terms of indicating a meaning, as oppose to the fact that the wordings have meanings more
than one. Afrâd, in the sense of Quranic sciences, is that a word is used throughout the Quran with
the same meaning except in one verse. In this study, we introduce the works of Ibn Fâris and try to
reveal the place of afrâd within the science of wucûh and nazâir. Furthermore, we try to develop the
science of efrâd by determining some other words which are not noted in this pamphlet but having the
feature of afrâd.
Key Words: Qur’anic sciences, wucûh and nazâ’ir, afrâd, Ibn Fâris

İBN FÂRİS’İN “EFRÂDÜ KELÎMÂTİ’L-KUR’ÂNİ’L-AZÎZ” ADLI
RİSALESİ ve VÜCÛH ve NEZÂİR İLMİNİN BİR ALT KOLU
OLARAK EFRÂD
Özet
İbn Fâris’in Efrâdü kelîmâti’l-Kur’âni’l-azîz adlı risalesi, vücûh ve nezâir ilminin bir alt kolu olarak
efrâd konusunda yazılmış tek eser olma özelliği taşımaktadır. Efrâd, benzeri bulunmayan lafızlardır.
Lafızların birden çok manaya sahip olmaları gerçeğinin aksine bu kelimeler, manaya delalet etme
açısından tek kalan kelimelerdir. Kur’ân ilimleri açısından efrâd; Kur’ân’da bir kelimenin
kullanıldığı yerlerin tümünde belli bir manaya gelirken sadece bir âyette farklı bir manada
kullanılmasıdır. Bu çalışmamızda İbn Fâris’in eseri tanıtılarak efrâd konusunun vücûh ve nezâir
ilminin içindeki konumu ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân İlimleri, Ulûmu’l-Kur’ân, Vücûh ve Nezâir, Efrâd, İbn Fâris
A. GİRİŞ
Vücûh ve nezâir, Kur’an’da bir kelimenin farklı âyetlerde kazandığı değişik mânaları tekrarlarıyla
birlikte inceleyen bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adıdır. İbnü’l-Cevzî’ye (ö. 597/1201)
göre vücûh, bir kelimenin aynı lafız ve hareketlerle Kur’ân’ın muhtelif yerlerinde zikredilmesi ve bu
kelimelerden zikredildikleri her yerde diğerlerinden farklı bir mananın kastedilmesidir. Nezâir ise
çeşitli âyetlerde aynı manada kullanılan kelimelerin her birine denilir. 97 Zerkeşî (ö. 794/1392) ve
Süyûtî (ö. 911/1505) ise bir kelimenin farklı yerlerde farklı anlamlar ifade etmesine vücûh, aynı
kelimenin farklı yerlerde aynı anlamda kullanılmasına da nezâir demişlerdir. 98 Dolayısıyla vücûh
teriminin mânasında görüş birliği varken nezâirin tanımı konusunda ihtilâfın olduğu anlaşılmaktadır.
ُِْظ
ْي
َ َ
ُِٓس
َ ْ
َٰ
ُان
En‘âm sûresinin 82. âyeti nâzil olduğunda ﴾ لم
ْ ب
هم
ِيم
ُوا ا
لب
ََلم
ُوا و
من
َ ا
ِين
ََّلذ
“ ﴿ اİman
edip de imanlarına zulm bulaştırmayanlar var ya;” müslümanlar, âyette geçen zulm kelimesinden
dolayı telâşa kapılmıştı. Çünkü onlara göre, bir insanın insan olarak hayat boyunda küçük, büyük
her türlü zulümden tamamen uzak durması mümkün olamaz. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.),
buradaki zulm kelimesinin şirk anlamında kullanıldığını hatırlatmıştır ve “Sizler, Lokmân’ın “Sevgili
oğlum! Allah’a ortak koşma; çünkü O’na ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür” (Lokmân
31/13) dediğini görmediniz mi?”99 buyurarak kelimelerin çeşitli manaları (vecihleri) olduğuna
97

98

99

Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yüni’n-nevâzir fî ‘ilmi’l-vücûhi ve’n-nezâ’ir, thk. Muhammed Abdulkerîm erRâzi (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1987), 46.
Bedreddîn ez-Zerkeşî, el-Burhân fi ’ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim (Kâhire: Mektebetü’tTürâs, 1957), 1: 102; Celâlüddîn es-Süyûtî, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân, thk. Şuayb el-Arnaût (Beyrut:
Müessesetü’r-Risâle, 2008), 301.
Buhârî, “Enbiyâ”, 41.
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ashabının dikkatlerini çekmiştir. 100 Bu örnek, Kur’ân’ın anlaşılması hususunda kelimelerin çeşitli
vecihlerinin bilinmesinin önemini göstermeye yeterlidir. Bu nedenle erken döneminden itibaren
konu ile alakalı eserler verilmeye başlanmıştır. 101
B. İBN FÂRİS ve EFRÂD KELİMELERİ TESPİT METODU
Ebü’l-Huseyn Ahmed b. Fâris, hicrî 306 (918-19) yılında Kazvin’de doğdu. İlk tahsilini babasının
yanında yaptıktan sonra çeşitli âlimden dil, edebiyat, Kur’an ilimleri ve hadis başta olmak üzere
değişik alanlarda ilim aldı. Lugat ilmine çok önem veren ve dilin mantığını kavrayamayanların daha
kolay yanılabileceğini söyleyen İbn Fâris, Kûfe dil mektebine mensup olup Arap dilinde büyük bir
otoriteydi. Mu‘cemü mekâyîsi’l-luga, Mücmelü’l-luga ve es-Sâhibî fî fıkhi’l-luga gibi eserleri, bu alanın
önemli kaynaklarındandır. İbn Fâris’in vefat tarihiyle ilgili değişik rivayetler varsa da kaynakların
çoğunda 395’te (1004) Rey’de öldüğü belirtilmektedir. 102
İbn Fâris’in bu risalesi, kendi alanındaki tek eserdir. Yaptığımız araştırmada buna benzer başka bir
esere rastlamadık. İbn Fâris’in bu risalesini Zerkeşî, el-Burhân fi ’ulûmi’l-Kur’ân adlı eserinde103 ve
Süyûtî, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân’ında104 nakletmiştir. Her iki eserde de risalenin devamında müellifler
kendi tespit ettikleri efrâd kelimeleri kaydetmişlerdir. Fakat gerek İbn Fâris’in bu risalesinde gerekse
onu nakleden diğer iki eserde efrâd konusunda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu açıdan
vücûh ve nezâir ilminin bir alt konusu olarak efrâdü kelîmâti’l-Kur’ân, kısaca efrâd hakkında fazla bir
bilgiye rastlayamadık. Sadece eserin tahkikini yapan Hâtim Salih ed-Dâmin, kitabın tanıtımını yaptığı
giriş bölümünde kısa bir tanım yapmıştır. Bu tanım şöyledir: “el-efrâd, ferd kelimesinin çoğulu olup
“eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan, benzersiz” manalarına gelmektedir. Dil ıstılahında ise efrâd;
benzeri bulunmayan lafızlardır. Lafızların birden çok manaya sahip olmaları gerçeğinin aksine bu
kelimeler, manaya delalet etme açısından tek kalan kelimelerdir.105
İbn Fâris’in eseri incelendiğinde onun efrâd ile kastettiği, Kur’ân’da bir kelimenin kullanıldığı mana
vecihlerinin iki ile sınırlı olması ve bu iki vecihten birinin de sadece bir kez kullanılmasıdır. Örneğin,
“ashâbü’n-nâr” terkibi Kur’ân’da toplam yirmi yerde geçmektedir ve geçtiği yerlerin on dokuzunda
“cehennem ehli, cehennemlikler” kast edilmektedir. Sadece Müddessir sûresinin 31. âyetinde
“cehennemde görevli melekler” kast edilmiştir. Dolayısıyla Müddessir sûresindeki “ashâbü’n -nâr”
terkibi mana açısından tek kalmış ve diğerlerinden farklı bir manaya işaret etmiştir. Bu örnekten
yola çıkarak efrâdı şöyle tanımlayabiliriz: Kur’ân’da bir kelimenin kullanıldığı yerlerin tümünde tek
bir manaya gelirken sadece bir âyette farklı bir manada kullanılmasıdır.
İbn Fâris, eserinde yukarıdaki tanıma uygun olarak toplam otuz dört kelimeye yer vermiştir. Her bir
efrâd kelimeye ait tek kalan âyeti ve diğer gruba ait âyetlerden birini de zikretmiştir. Eserdeki örnekler
incelendiğinde İbn Fâris’in takip ettiği usûl hakkında şunlar söylenebilir:
1. Esef örneğinde olduğu gibi bazı maddelerde kelimenin kökü esas alınıp kalıp ve harekeye dikkat
edilmemiştir.106
2. Husbân ve şühedâ kelimelerinde olduğu gibi bazı maddelerde lafız ve hareke dikkate alınmış, aynı
kökten gelen diğer fiil ve isimler ise dikkate alınmamıştır.107
3. Sıhriyye örneğinde olduğu gibi bazı maddelerde lafız dikkate alınmış fakat hareke dikkate
alınmamıştır.108
4. Raceme örneğinde olduğu gibi bazen kökün sadece fiil formu dikkate alınmış, aynı kökten gelen
isimler dikkate alınmamıştır.109
5. Se‘îr örneğinde olduğu gibi kelimelerin tekil, ikil ve çoğul formlarının manaya etkileri dikkate
alınmamıştır.110

100

101
102
103
104
105
106
107
108
109

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi‘u’l-beyân ‘an te’vîli âyi’l-Kur’ân, thk. Abdülmuhsin et-Türkî
(Kahire: Dâru Hicr, 2001), 9: 368.
İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün, 82.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Hüseyin Tural, “İbn Fâris”, DİA, 19: 479-481.
Zerkeşî, el-Burhân, 1: 105-110.
Süyûtî, el-İtkân, 307-309.
Ahmed İbn Fâris, Efrâdü kelîmâti’l-Kur’âni’l-azîz, thk. Hâtim Salih ed-Dâmin (Dımeşk: Dârü’l-Beşâir, 2002), 5.
İbn Fâris, Efrâd, 9.
İbn Fâris, Efrâd, 10, 13.
İbn Fâris, Efrâd, 12.
İbn Fâris, Efrâd, 11.
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6. Kenz ve sekîne örneklerinde olduğu gibi bazen kelimenin sözlük manaları değil, kast edildiği rivayet
edilen veya düşünülen manaları dikkate alınmıştır.111
7. Büyük çoğunluklar efrâd olan mana tek âyette kullanılmıştır. Sadece iki maddede iki âyette
kullanılan manalar da efrâddan sayılmıştır. Bükm ve sabır örneklerinde olduğu gibi.112
8. Bazı maddelerde kelimeler sadece sözlük açısından manalandırılırken bazılarında ilave açıklamalar
yapılmıştır. Bükm ve burûc örneklerinde olduğu gibi.113
9. Sabır maddesinde kelimenin manası değil övülüp zemmedilmesi dikkate alınmıştır. 114
10. Bazı maddelerde “ehlü’t-tefsîr” veya “bazı âlimlerimiz” şeklinde isim belirtmeden, bazı
maddelerde de İbn Abbas (r.a.) gibi isim vererek kelimelerin manası hakkında görüşler
aktarmıştır.115
Sıraladığımız bu maddelere genel olarak bakacak olursak İbn Fâris’in eserinde herhangi bir tekliği
dikkate aldığını görüyoruz. Bu tekliği bazen kelimenin kökünden türeyen tüm fiil ve isimlerde, bazen
sadece isim veya fiil formlarında bazen harf ve hareke birliği olan kelimelerde bazen de sadece
yorumda aramıştır. Dolayısıyla İbn Fâris, efrâd kelimeleri tespit ederken sıkı bir şekilciliği tercih
etmemiştir.
Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde İbn Fâris’in Efrâdü kelîmâti’l-Kur’âni’l-azîz adlı
risalesinde kaydettiği 34 efrâd kelimeyi sırasıyla ele aldık. Bu kelimelerin diğer vücûh ve nezâir
eserlerinde olup olmadığı kontrol ederek varsa dipnotlar aracılığ ıyla bu bilgileri de not ettik.
Eserde geçen kelimeler hakkında diğer âlimlerin görüşleri ile risalenin metinin karışmaması için
risale metnini köşeli parantez içinde vermeyi uygun gördük.
C. EFRÂDÜ KELÎMÂTİ’L-KUR’ÂNİ’L-AZÎZ
1. [Esef (َسَف
)أ: Esef kelimesi Şanı yüce olan Allah’ın Kitâbı’nda geçtiği her nerede hüzün
ََا
َ ل
ُ ٰى
manasındadır.116 Örneğin Ya‘kûb’un (a.s.) kıssasında olduğu gibi: ﴾َ
يوسُف
َل
ٰى ع
َسَف
يا ا
َق
“ ﴿وEy
117
Yûsuf’un ayrılığı ile bana gelen hüzün! dedi.”
Ancak Zuhruf sûresinin 55. âyetinde geçen esef
ََ
َ ُ
ْ
ُْ
kelimesi ise gazaplanmak manasındadır: ﴾ْ
هم
ِن
َا م
ْن
َم
َق
انت
ونا
ٰسَف
َّا ا
لم
“ ﴿فNihayet bizi
gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık.” Fakat İbn Abbas (r.a.), A‘râf sûresinin 150. âyeti ile
Tâhâ sûresinin 86. âyetinde geçen esef kelimesinin de öfkeli manasında olduğunu söylemiştir.]118
ُ): Kur’ân’da burûc kelimesi geçtiği her ayette yıldızlar manasında kullanılmıştır. Burûc
2. [Burûc (ُوج
بر
ْ َِات
َِا
suresinin ilk ayetinde olduğu gibi: ﴾ِۙ
ُوج
ُر
الب
ء ذ
َالسَّم
“ ﴿وYıldızlarla dolu göğe andolsun.” Ancak
ِ
Nisa sûresinin 78. âyetinde geçen burûc kelimesi ise “sağlam, korunaklı, semaya doğru yükselen uzun
ََّ
ُ ُوج
ُ ِي
köşkler, kaleler” manasına gelmektedir: ﴾ٍۜ
دة
مشَي
بر
ْ ف
ُم
ْت
ُن
ْ ك
ََلو
“ ﴿وSağlam ve tahkim edilmiş
kaleler içinde bulunsanız bile.”]119
Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân’ında Furkân sûresinin 78. âyetinde geçen burûc kelimesi ile gökyüzünde
bulunan on iki burcun kastedildiğini belirterek vecih sayısını üçe çıkarmıştır. 120 Burçlar da
takımyıldızlarından oluştuğu için bu iki vechi yıldızlar adı altında toplamamız mümkündür.
ْ َ
3. [el-Berru ve’l-bahr (ُ
ْر
َح
الب
ُّ و
َر
َْلب
)ا: Kur’ân’da berr ve bahr kelimelerinin zikredildiği her yerde, bahr
kelimesi ile su; berr kelimesiyle kurumuş toprak kast edilmiştir. Sadece Rum sûresinde böyle değildir:
ْ َ
ْ ِي
ْ َ
َُسَا
ََ
َْ
﴾َِّاس
ِي الن
يد
ْ ا
َت
َسَب
َا ك
ِم
ِ ب
ْر
َح
الب
ِ و
َر
الب
د ف
الف
هر
“ ﴿ظİnsanların kendi ellerinin kazandığı şeyler
110
111
112
113
114
115
116
117
118
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İbn Fâris, Efrâd, 12.
İbn Fâris, Efrâd, 12, 14.
İbn Fâris, Efrâd, 10, 15.
İbn Fâris, Efrâd, 9, 10.
İbn Fâris, Efrâd, 15.
İbn Fâris, Efrâd, 9, 10.
Bkz. el-A‘râf 7/150; el-Kehf 18/6; Tâhâ 20/86.
Yûsuf 12/84.
Ayrıca bkz. Taberî, Câmi‘u’l-beyân, 10: 450.; Hüseyn b. Muhammed ed-Dâmegânî, Kâmûsü’l-Kur’ân ıslâhu’lvücûh ve’n-nezâir fi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Beyrut: Dârü’l-ilm li’l-melâyîn, 1983), 32.; Ebü’l-Bekâ el-Kefevî, el-Külliyât,
thk. Adnan Derviş-Muhammed el-Mısri, 2. Bs (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1998), 82.; İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’la‘yün, 91.; Mecdüddîn Muhammed el-Fîrûzâbâdî, Besâ’iru zevi’t-temyîz fî letâ’ifi’l-kitâbi’l-‘azîz, thk. Muhammed
Ali en-Neccâr (Kahire: Mektebetü’l-İlmiyye, 1996), 2: 185.
Ayrıca bkz. Kefevî, el-Külliyât, 225.; Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 2: 234.; Taşköprizâde, Miftâhu’s-sa‘âde, 2: 379.
Ebû Abdirrahmân el-Hîrî, Vücûhü’l-Kur’âni’l-Kerîm, thk. Fâtıma Yûsuf el-Hıyemî (Dımeşk: Dârü’s-Sekâ, 1996),
76.; Dâmegânî, Kâmûsü’l-Kur’ân, 66.
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yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi.” Yani “toprak parçası ve meskûn mahallerde”
demektir. Bazı âlimlerimiz ise berr kelimesi âdemoğlunun kardeşini öldürmesi bahr kelimesi ise kralın
tüm gemileri zorla ele geçirmesi demektir, demişlerdir.]121
َ): Kur’ân’da geçen tüm bahs kelimeleri noksanlık, eksiklik manasındadır. Cin sûresinin
4. [Bahs (بخْس
ََ
َ ُ
َ َََل
13. âyetinde olduğu gibi: ﴾ِۙ
ًا
هق
َََل ر
بخْسًا و
يخَاف
“ ﴿فNe hakkının eksik verilmesinden, ne de
haksızlığa uğramaktan korkar.” Ancak sadece Yûsuf sûresinin 20. âyetindeki bahs kelimesine bazı
َدو
َ بخْس
ُْ
َ َ
َ َن
ُْ
müfessirler,122 haram manası vermişlerdir: ﴾ٍۚ
دة
مع
ِم
َاه
در
َم
ِث
ه ب
َو
َشَر
“ ﴿وOnu haram olan
(ucuz bir fiyata), birkaç dirheme sattılar.”]123
َ): Kur'ân’da zikri geçen tüm ba‘l kelimesi eş, karı/koca manasındadır. Örneğin Bakara
5. [Ba‘l (ْل
بع
َ ُ
ُُ
َُ
sûresinin 228. âyetinde olduğu gibi: ﴾َّ
ِن
ِه
َد
ِر
ُّ ب
َق
َح
َّ ا
هن
ولت
بع
“ ﴿وKocaları onları geri almağa daha çok
124
hak sahibidirler.”
Ancak Saffât sûresinin 125. âyetindeki ba‘l ise müşriklerin taptığı bir putun
َت
ْ
َ
َ
َُو
َُو
ََ
ََ
ْت
َ ن
ِالخَا
adıdır: ﴾ِۙ
ِين
لق
ْسَن
َح
ن ا
ذر
ًَْل و
بع
دع
“ ﴿اO en güzel yaratanı bırakıp da Ba‘le mi
yalvarıyorsunuz?”]125
ُ): Bükm kelimesi Kur’ân’da geçtiği her yerde “imanı söylemekten dilsiz” manasına
6. [Bükm (ْم
بك
َُ
ُ ٌّ
gelmektedir. Allah Teâlâ’nın Bakara suresinin 18. ayetinde şöyle buyurduğu gibi: ْ ََل
هم
ْي ف
ُم
ْم ع
بك
ُم
﴿ص
َُو
َ “Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.” 126 Yani âyette kast edilen
﴾ِۙ
ن
ْجِع
ير
dilsizler, dili sağlıklı olduğu halde tevhidi söylemeyenlerdir. Sadece iki yerde böyle değildir: İlki İsrâ
ْ َ
ََ
َ ْ
َُ
ُُ
sûresinin 97. âyetidir: ﴾ٍۜ
ًّا
ُم
َص
ًا و
ْم
بك
ًا و
ْي
ُم
ْ ع
ِم
ِه
ُوه
ُج
ٰى و
َل
ِ ع
َة
ٰم
ِي
الق
ْم
يو
هم
ْشُر
نح
“ ﴿وOnları kıyamet günü
َ اه
körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz.” İkincisi Nahl sûresinin 76. âyetidir: ُّٰلل
َب
َر
َض
﴿و
ََج
َُ
َ “Allah, iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir.” Bu ayetlerde
َْ
ُد
﴾ُ
َم
بك
َا ا
هم
َح
ْنِ ا
ُلي
ًََل ر
مث
geçen bükm kelimesi iki yerde de “gerçek manada söz söylemeye güç yetiremeyen, dilsiz” anlamında
kullanılmıştır.]127
7. [Cisiyy (ِي
)جِث: Kur’ân’da cisiyy kelimesi geçtiği her yerde “toplu olarak, topluca, hepsi” manasında
ََ
َُّ
kullanılmıştır.128 Ancak Şerîa’ (Câsiye) sûresinde “dizleri üzerine çökmek” anlamındadır: مة
َّ ا
ُل
ٰى ك
تر
و
ًَ
﴾ة
ِي
َاث
“ ﴿ جO gün her ümmeti diz çökmüş görürsün.”]129
Zemahşerî, bu âyetteki câsiye kelimesinin her iki şekilde de yani hem toplu olarak hem de diz çökmüş
olarak şeklinde mana verilebileceğini kaydetmektedir.130 Dolayısıyla câsiye kelimesinin bu iki anlamını
da birbirinin yerine kullanmak mümkündür.131
8. [Husbân (َان
ُسْب
)ح: Kur’ân’daki husbân ve hısâb kelimeleri, geçtikleri her ayette adet manasına gelir.
ََ
َْ
َُ
Sadece Kehf suresini 40. âyetindeki husbân kelimesi, azab anlamına gelmektedir: ها
لي
َ ع
ِل
ْس
ير
﴿و
ً َ
﴾ِ
َاء
َ السَّم
ِن
انا م
ُسْب
“ حOnun üzerine gökten bir azap gönderir.”]132
İbn Fâris’in bu risalesini aynıyla kitaplarında aktaran Zerkeşî133 ve Süyûtî,134 hısâb kelimesini
kaydetmemişlerdir. Her ne kadar el-Efrâd’ın muhakkiki Hâtim Sâlih, bunun risalede olduğunu, diğer
eserlerde ise sehven düştüğünü belirtse de doğru olan hısâbın olmamasıdır. Çünkü hısâb kelimesi
121
122

123

124
125

126
127
128
129
130

131
132
133
134

Ayrıca bkz. Kefevî, el-Külliyât, 225.
Bu görüş İbn Abbas, Dahhâk, Katâde, Süddî ve diğer bazı müfessirlerden rivayet edilmiştir. Örneğin bkz.
Mukâtil b. Süleyman, el-Eşbâh ve’n-nezâir fî’l-Kur’âni’l-Kerîm, thk. Hâtim Salih ed-Dâmin (Dubai: Merkezu
Cum‘ati’l-mâcid li’s-sekâfe ve’t-türâs, 2006), 2: 326.; Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr fî ‘ilmi’t-tefsîr
(Beyrut: Mektebetü’l-İslâmî, 1984), 4: 186.
Ayrıca bkz. Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 77-78.; Dâmegânî, Kâmûsü’l-Kur’ân, 64; Kefevî, el-Külliyât, 225.; Fîrûzâbâdî,
Besâ’ir, 2: 228.
Diğer âyetler: en-Nisâ 4/128; Hûd 11/72; en-Nûr 24/31.
Ayrıca bkz. Yahyâ b. Sellâm, et-Tesârîf, Tefsîrü’l-Kur’ân mimme’ştebehet esmâ’ühû ve tasarrafet me‘ânîh, thk.
Hind Şelebî (Ammân: Müessesetü Âl-i’l-beyt, 2007), 381-382.; Ebû Hilâl el-Askerî, el-Vücûh ve’n-nezâir, thk.
Muhammed Osman (Kahire: Mektebetü’s-Sekâfeti’d-dîniyye, 2007), 136-137.; Dâmegânî, Kâmûsü’l-Kur’ân, 74.;
Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 73.; İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün, 188-189.; Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 2: 260.; Kefevî, elKülliyât, 225.
Ayrıca el-Bakara 2/171.
Ayrıca bkz. Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 70.; Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 2: 267.
Meryem 19/68, 72.
Ayrıca bkz. Dâmegânî, Kâmûsü’l-Kur’ân, 101.; Kefevî, el-Külliyât, 330.
Ebü‘l-Kâsım ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an hakâ’ikı gavâmizi’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl fi vücûhi’t-te’vîl, thk. Halîl
Me’mûn Şeyha (Beyrut: Dârü’l-Ma‘rife, 2005), 1007.
Okuyan, Kur’ân’da Vücûh ve Nezâir, 310.
Ayrıca bkz. Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 121. |Kefevî, el-Külliyât, 359.
Zerkeşî, el-Burhân, 1: 306.
Süyûtî, el-İtkân, 307.
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Kur’ân’da otuz yedi kez kullanılmıştır. 135 Fîrûzâbâdî, Besâiru zevi't-temyîz adlı eserinde hısâb
kelimesinin on çeşit manasının olduğunu örnekleriyle kaydetmiştir.136 Dolayısıyla husbân kelimesi
efrâddan iken hısâb kelimesi efrâddan değildir.
ًَ
9. [Hasret (ة
َسْر
)ح: Hasret kelimesi Kur’ân’da geçtiği her ayette pişmanlık anlamında kullanılmıştır.
ََ
ْ لى
ًَ
َ﴿ “Yazık o
ِ
Allah Teâlâ, Yâsîn sûresinin 30. âyetinde şöyle buyurmuştur: ﴾ٍۚ
َاد
ِب
الع
ة ع
َسْر
يا ح
kullara!” Ancak Âl-i İmrân suresinin 156. ayetinde geçen “hasret” kelimesi “hüzün” anlamında
ُُ
ًَ
ْ
َ اه
ِ﴿ “Allah bunu onların kalbinde hasret olarak
kullanılmıştır: ﴾ٍۜ
ِم
ِه
لوب
ِي ق
ة ف
َسْر
ِكَ ح
ٰل
ّٰللُ ذ
َل
ْع
َج
لي
bıraksın.”]137
َ) ve dâhız (َة
َ): Bu kelimeler, Kur’ân’da geçtiği her yerde bâtıl manasına
10. [Dahz (ْض
دح
داحِض
َْ
َ ْ
ُُ
gelmektedir. Şûrâ sûresinin 16. âyetinde buyrulduğu gibi: ﴾ْ
ِم
ِه
َب
د ر
ِن
َة ع
داحِض
هم
َّت
“ ﴿جOnların delilleri
Rableri katında batıldır.” Ancak Sâffât sûresinin 141. âyetinde geçen dahz kelimesi “kur’ada
ْ َ
ٍۚ
ُْ
ََسَا
kaybedenler” anlamında kullanılmıştır: ﴾َ
ِين
َض
دح
الم
ِن
َ م
َان
َك
َ ف
هم
“ ﴿فGemidekilerle kur’a çekmiş ve
kaybedenlerden olmuştu.”]138
11. [Ricz (ْز
ِج
)ر: Kur’ân’da ricz kelimesi kullanıldığı her yerde azab anlamına gelmektir. Örneğin A‘râf
َ “Eğer azabı üzerimizden
sûresi 134. âyetinde olduğu gibi: ﴾ََّ َلك
َن
ِن
ْم
ُؤ
َ َلن
ْز
ِج
َّا الر
َن
َ ع
ْت
َشَف
ْ ك
ِن
﴿لئ
kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız.”139 Ancak Müddessir sûresinin 5. âyetinde geçen ricz kelimesi
َْا
ise put anlamındadır: ﴾ْ
ُر
هج
َ ف
ْز
ُّج
َالر
“ ﴿وVe putlardan uzak dur.” Yani, onlara ibadet etmekten kaçın,
demektir.]140
İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün adlı eserinde Enfâl sûresinin 11. âyetinde geçen riczu’s-ş-şeytân
terkibinin “şeytanın tuzağı” manasına geldiğini belirtir. 141 İbn Kuteybe, bu kelimenin değişik
anlamlarının aslında azab manasında toplandığını, çünkü putlara ve şeytanın tuzağına ricz
denmesinin onların azaba sebebiyet vermesinden kaynaklandığını kaydeder.142
َْ
12. [Rayb (يب
)ر: Kur’ân’da geçen tüm rayb kelimeleri şüphe, şek manasındadır. 143 Ancak Tûr
sûresinin 30. âyetinde geçen rayb kelimesi hariçtir. O, “zamanın belaları, musibetleri” manasındadır:
ْ َ
َ “Onun, zamanın felâketlerine uğramasını bekliyoruz.”]144
ََّ
َْ
﴾ُِون
َن
الم
يب
ِ ر
ِه
بصُ ب
َر
﴿نت
Zemahşerî, rayb kelimesinin bu manasını açıklarken insanı endişeye düşüren, kalpleri yerinden
çıkaracak kadar korkuya sebep olan felaketlere raybu’z-zamân denildiğini kaydetmektedir.145
َ ve “ْ
َ” kullanımlarında öldürmek kast
13. [Raceme (َ
َم
َج
)ر: Kur’ân’da geçen tüm “ْ
ُم
َّك
َن
ُم
ْج
َر
”لن
ُم
ُوك
ُم
ْج
ير
َ kelimesi “sana kötü söz
edilmektedir.146 Ancak Meryem sûresinin 46. âyetinde geçen “ََّك
َن
ُم
ْج
”َلَر
147
söyleyeceğim, seni kovacağım” manasındadır.]
Mukâtil b. Süleymân, yukarıdaki fiil kullanımlarının dışında bu kökten gelen rucûm 148 kelimesinin
yıldızlar; racmen bi’l-gayb149 terkibinin zanda bulunmak ve racîm150 kelimesinin ise lanetlenmiş
manalarına geldiğini eklemiştir.151

135
136

Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kâhire: Dârü’l-Hadîs, 1364), 201.
Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 2: 460-463.; Ayrıca bkz. Dâmegânî, Kâmûsü’l-Kur’ân, 128-129.

137 Kefevî, el-Külliyât, 359.
138
139
140
141
142

143

144

145
146
147

148
149
150
151

Ayrıca bkz. Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 2: 589.; Kefevî, el-Külliyât, 438.
Diğer âyetler: el-Bakara 2/59; el-A‘râf 7/135, 162; el-Ankebût 29/34; es-Sebe’ 34/5; el-Câsiye 45/11.
Ayrıca bkz. Dâmegânî, Kâmûsü’l-Kur’ân, 191.; Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 36-37.; Kefevî, el-Külliyât, 464.
İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün, 314.
Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe, Te’vîlü müşkili’l-Kur’ân, thk. es-Seyyid Ahmed Sakr, 2. Bs
(Kahire: Mektebetü Dâri’t-Türâs, 1973), 471.
Diğer âyetler: el-Bakara 2/2, 23; Âl-i İmrân 3/9, 25; en-Nisâ 4/87; el-En‘âm 6/12; Yûnus 10/37; el-İsrâ 17/99;
el-Kehf 18/21; el-Hac 22/5, 7; es-Secde 32/2; el-Mü’min 40/59; eş-Şûrâ 42/7; el-Câsiye 45/26, 32.
Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 147.; İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün, 313.; Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 113-114.; Süyûtî, elİtkân, 310.; Kefevî, el-Külliyât, 464.
Zemahşerî, el-Keşşâf, 36.
Hûd 11/91; el-Kehf 18/20, 22; Yâsîn 36/18; ed-Duhân 44/20.
Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed es-Sa‘lebî, el-Keşf ve’l-beyân, thk. Ebû Muhammed b. Âşûr (Beyrut: Dâru
İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, 2002), 7: 173.
el-Mülk 67/5.
el-Kehf 18/22.
en-Nahl 16/98.
Mukâtil b. Süleyman, el-Eşbâh ve’n-nezâir, 95.; Ayrıca bkz. Hârûn b. Mûsâ, el-Vücûh ve’n-nezâir fi’l-Kur’âni’lKerîm, thk. Hâtim Sâlih ed-Dâmin (Bağdat: Vezâretü’s-sekâfeti ve’l-e’lâm, 1988), 285.; Dâmegânî, Kâmûsü’lKur’ân, 196-197.; İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün, 317-319.; Kefevî, el-Külliyât, 465.
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14. [Zûr (ُور
)ز: Kur’ân’da geçen tüm zûr kelimeleri yalan manasında olup onunla şirk kast
edilmektedir.152 Ancak Mücâdile sûresinin 2. âyetinde geçen zûr kelimesi, şirk kast edilmeyen yalan
ْ َ
ُ ُ
ََّا
َولو
ُ ن
ُِن
söz manasındadır: ﴾ٍۜ
ًا
ُور
َز
ِ و
ْل
َو
الق
ِن
ًا م
َر
ْك
من
َق
ْ َلي
هم
“ ﴿وŞüphe yok ki onlar elbette çirkin ve
153
yalan bir lâf söylüyorlar.”]
15. [Zekât (ٰوة
َك
)ز: Kur’ân’da geçen tüm zekât kelimeleri mal manasındadır. Ancak Meryem sûresinin
13. âyetinde geçen zekât kelimesi hariçtir. Bu âyette “paklık, nezahet, temizlik” kast edilmektedir:
َّد
ً َ
ًٰو
ُْ َل
﴾ة
َك
َز
نا و
ِن
انا م
َن
َح
“ ﴿وTarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik).”]154
َ kelimeleriyle “saptılar, meyl
ُ )َل
16. [Zâgû (ُوا
َاغ
)ز: Kur’ân’da geçen tüm zâgû (ُوا
َاغ
 )زve lâ tüzig (ْ
ِغ
تز
ettiler; saptırma, meyl ettirme” manaları kast edilir. Ancak Ahzâb sûresinin 10. âyetinde geçen zâga
ْ
َْاَل
َِت
kelimesi “gözlerin kayması, bakakalmak” manasındadır: ﴾ُ
َار
بص
َاغ
ْ ز
ِذ
َا
“ ﴿وHani gözler
155
kaymıştı.”]
َُو
َ): Kur’ân’da geçen tüm yesharûn156 ve sıhriyyen157 kelimeleriyle “istihzâ, alay
17. [Yesharûn (ن
يسْخَر
etme” manası kast edilir. Ancak Zuhruf sûresinin 32. âyetinde geçen suhriyyen kelimesi “yardımına ve
ََّخ
ًِّ
َ ْ
َ ِذ
ُُ
ِ﴿ “Bir kısmı, bir kısmına hizmet etsin
hizmetine verdi” manasındadır: ﴾ٍۜ
يا
ًا سُخْر
ْض
بع
هم
ْض
بع
َت
لي
diye.”]158
18. [Sekîne (َة
۪ين
)سَك: Kur’ân’da geçen tüm sekîne kelimeleri ile “güven, huzur, sükûnet” kast
edilmektedir. Ancak Bakara sûresinin 248. âyetinde geçen sekîne hariç: ﴾ْ
ُم
ِك
َب
ْ ر
ِن
َة م
ِين
ِ سَك
ِيه
“ ﴿فOnda
Rabbinizden bir sekîne vardır.” Bu kelime ile tâbûtun içinde bulunan iki kanadı olan kedi başına
benzeyen bir yaratık kast edilmiştir.]159
Fîrûzâbâdî, Besâ’ir’inde İbn Abbas’tan (r.a.) Bakara sûresinin 248. âyetinde geçen hariç Kur’ân’daki
tüm sekîne kelimelerinin güven manasında olduğunu rivayet ederek bu âyetteki sekîne hakkında uzun
bir açıklama yapmıştır.160
19. [Se‘ır (ِير
)سَع: Kur’ân’da geçen tüm se‘ır kelimeleri ile “cehennem ve yakıt” kast edilmektedir. Ancak
Kamer sûresinin 47. âyetinde geçen çoğul formdaki su‘ur kelimesi,161 “çılgınlık, zahmet”
ْ ِن
َّ“ ﴿اŞüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.”]
manasındadır: ﴾ٍۢ
ُر
َسُع
َََلل و
ِي ض
َ ف
ِين
ِم
ْر
ُج
الم
َُا
20. [Şeytân (ن
ْط
)الشَّي: Kur’ân’da geçen tüm şeytân ve çoğul formu olan şeyâtîn ile “İblis ve onun
ordusu, zürriyeti” kast edilir. Ancak Bakara sûresinin 14. âyetinde geçen şeyâtîn kelimesi ile kâhinler
kast edilmiştir. Onlar da Ka‘b b. Eşref, Huyey b. Ahtab ve kardeşi Ebû Yâsir b. Ahtab gibileridir: َا
ِذ
َا
﴿و
ََ
ْٰا ا
ْ
﴾ِۙ
ِم
ِه
ِين
َاط
ِلى شَي
لو
“ خHâlbuki şeytanlarıyla (kendilerini aldatan dostlarıyla) baş başına kaldıkları
zaman.”]162
Fîrûzâbâdî, Sâffât sûresinin 14. âyetinde geçen şeyâtîn kelimesi ile yılanların kast edildiğini söyler:
ََّ
ُن
﴾ِِين
َاط
ُسُ الشَّي
ُؤ
ه ر
َا
“ ﴿كSanki şeytanların (yılanların) başlarıdır.”163
َه
َُ)ش: Kur’ân’da savaş meydanında öldürülenlerin dışındakileri ifade eden tüm şühedâ
َدا
21. [Şühedâ (ء
kelimeleri “insanların işlerini görenler, şâhit olanlar” manasındadır. Ancak Bakara sûresinin 23.
َه
َْا
َُُوا ش
َدا
âyetindeki şühedâ kelimesi ile “müşriklerin ortak koştukları putları” kast edilmiştir: ْ
ُم
ءك
دع
﴿و
ِْ
ُ ْ
دونِ اه
﴾َ
ِين
ِق
َاد
ْ ص
ُم
ْت
ُن
ن ك
ّٰللِ ا
ِن
“ مAllah’tan başka ortaklarınızı (taptığınız putları) da (yardıma) çağırın,
eğer (iddianızda) doğru iseniz.”]164
22. [Ashâbü’n-nâr (ِ
َّار
َاب الن
ْح
َص
)أ: Kur’ân’da geçen tüm ashâbü’n-nâr terkibi ile “cehennem ehli,
cehennemlikler” kast edilmektedir.165 Ancak Müddessir sûresinin 31. âyetinde geçen ashâbü’n-nâr ile
152
153

el-Hac 22/30; el-Furkân 25/4, 72.
Ayrıca bkz. Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 147.; Kefevî, el-Külliyât, 485.

154 Kefevî, el-Külliyât, 485.
155
156
157
158
159
160
161

Ayrıca bkz. Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 154.
el-Bakara 2/212; et-Tevbe 9/79; es-Saffât 38/12.
el-Mü’minûn 23/110; Sad 38/63.
Ayrıca bkz. Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 203.; Kefevî, el-Külliyât, 494.
Ayrıca bkz. Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 175.
Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 237-242; Kefevî, el-Külliyât, 523.
Kamer sûresinin 24. âyetinde de aynı manada kullanılmıştır.

162 Kefevî, el-Külliyât, 523.
163

Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 321.

164 Kefevî, el-Külliyât, 523.
165

Bu terkip Kur’ân’da toplam 20 yerde geçmektedir. Kelimenin aynı manada kullanıldığı örnek âyetler: el-Bakara
2/39, 81, 217, 257, 275; el-A‘râf, 7/36, 44, 47, 50.
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ًَۖ
ً
َْ
َِّ ا
َ َِل
ََ
cehennemde görevli melekler kast edilmiştir: ﴾ة
ِك
ٰئ
مل
َّار
َ الن
َاب
ْح
َص
َا ا
لن
َع
ما ج
“ ﴿وBiz, cehennemin
görevlilerini ancak meleklerden kıldık.”]166
َٰ
23. [Salât (لوة
)ص: Kur’ân’da geçen tüm salât kelimeleri “ibadet, dua ve rahmet” manasındadır. Ancak
Hac sûresinin 40. âyetinde geçen çoğul formdaki salavât kelimesi hariçtir. Bu âyette “onların
ََ
َ
ُِمسَاج
ََ
َِ
ُ﴿ل
(Yahudilerin) ibadet evleri, havralar” kast edilmektedir: ﴾د
َات و
لو
َص
َع و
ِي
َب
ُ و
ِع
َام
َو
ْ ص
مت
هد
167
“Manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi.”]
24. [Summ (ٌّ
ُم
)ص: Kur’ân’da geçen summ kelimelerinin hepsi “imanı işitmeyen manevî sağırlık, Kur’ân’a
kulak vermemek” manasındadır.168 Ancak İsrâ sûresinin 97. âyetindeki summ kelimesi ise “hiçbir şey
ْ َ
ََ
َ ْ
َُ
ُُ
işitemeyen hakikî sağırlık” anlamındadır: ﴾ًّا
ُم
َص
ًا و
ْم
بك
ًا و
ْي
ُم
ْ ع
ِم
ِه
ُوه
ُج
ٰى و
َل
ِ ع
َة
ٰم
ِي
الق
ْم
يو
هم
ْشُر
نح
﴿و
“Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz.”]169
َ)ع: Kur’ân’da geçen azâb kelimelerinin hepsi “ta‘zîb, azap etmek” manasındadır. Ancak
25. [Azâb (ٌ
َذاب
Nûr sûresinin 35. âyetindeki azâb kelimesi hariçtir. Onun ile “darb, sopa cezası” kast edilmiştir:
ََ
ْ َ
ْه
َذا
ََْش
ُب
﴾َ
ِين
ِن
ْم
ُؤ
الم
ِن
َة م
ِف
َائ
َا ط
هم
د ع
َْلي
“ ﴿وAyrıca mü’minlerden bir grup onların (bu değnek ile)
cezalandırılmalarına şahit olsun.”]170
İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün adlı eserinde azâb kelimelerinin on veçhini sıralamıştır. Bu vecihler
genelde “ta‘zîb, azap etmek” manasına gelmekte olup azabın nasıllığı hususunda çeşitlenmektedir. 171
َ ُ
26. [Kânitûn (ون
ِت
َان
)ق: Kur’ân’da geçen tüm kânitûn kelimeleri “itaat edenler” manasındadır. Lakin
Bakara sûresinin 116. âyetinde geçen kânitûn kelimesi ise “ikrar edenler, itiraf edenler” manasındadır:
َ ُ
ٌُّ َل
﴾ون
ِت
َان
ه ق
ُل
“ ﴿كHepsi O’nu ikrar etmişlerdir.” Aynı şekilde Rûm sûresinin 26. âyetinde geçen
ْ َ
َ ه
ٌُّ َل
ََُل
kânitûn kelimesi de “ubûdiyyeti ikrar edenler” manasındadır: ه
ُل
ض ك
اَلَر
َاتِ و
ٰو
ِى السَّم
ْ ف
من
﴿و
ِْ
َ ُ
﴾ون
ِت
َان
“ قGöklerde ve yerde olan her şey O’nundur; hepsi O’nun ubûdiyyeti ikrar edenler.”]172
Mukâtil b. Süleymân, bu iki âyetin dışındaki tüm kânitûn” kelimelerinin “itaat edenler” manasında
olduğunu kaydetmektedir.173 Hilâl el-Askerî ise Zümer sûresinin 9. âyetinde geçen kânitûn kelimesinin
“namaz kılan” manasında olduğunu söyler.174
27. [Kenz (ْز
َن
)ك: Kur’ân’da geçen kenz kelimelerinin hepsi mal manasındadır. Ancak Kehf sûresinin
َ َ
َ ان
َُ
82. âyetinde geçen kenz kelimesi hariçtir. Onun ile “kitaplar ve ilim” kast edilmektedir: ه
ْت
تح
َك
﴿و
َ
175
َ
ْ
ُ“ كنز لAltında onlara ait bir define (kitap, ilim) vardı.”]
﴾َا
هم
28. [Misbâh (َاح
ْب
ِص
)م: Kur’ân’da geçen misbâh kelimelerinin hepsi yıldız manasındadır. Ancak Nûr
sûresinin 35. âyetindeki misbâh kelimesi ise kandil, lamba anlamında kullanılmıştır: ِي
ُ ف
َاح
ْب
ِص
َْلم
﴿ا
176
ُ
ٍۜ
﴾َة
َاج
“ زجKandil, bir cam fânûs içinde.”]
29. [Nikâh (َاح
ِك
)ن: Kur’ân’da geçen nikâh kelimeleri, evlenmek manasındadır. Ancak Nisâ sûresinin 6.
َُ
ْ لوا
َْا
âyetindeki nikâh kelimesi ise “evlenme yaşı, buluğ çağı” anlamında kullanılmıştır: ٰى
َام
َت
الي
بت
﴿و
َ
َ
177
َ
ُ
ه
َ
َ
﴾ٍۚ
َ
ِكاح
ِذا بلغوا الن
“ حتى اYetimleri nikâh çağına erinceye kadar deneyiniz.”]

166
167
168

169

Ayrıca bkz. Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 44.; Kefevî, el-Külliyât, 122.
Ayrıca bkz. Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 436.; Taşköprizâde, Miftâhu’s-sa‘âde, 2: 379.; Kefevî, el-Külliyât, 543.
Çünkü duyu organlarından maksat onlardan istifade etmektir. Eğer bu istifade gerçekleşmezse o duyu
organları sanki yok hükmünde olur. Bkz. Muhammed Ali es-Sâbûnî, Safvetü’t-tefâsîr (İstanbul: Dersaadet
Kitabevi, t.y.), 1: 39.
Ayrıca bkz. Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 439.; Kefevî, el-Külliyât, 543.

170 Kefevî, el-Külliyât, 597.
171
172

173
174
175

176

177

İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün, 449-451.
Ayrıca bkz. Yahyâ b. Sellâm, et-Tesârîf, 210.; Hârûn b. Mûsâ, el-Vücûh ve’n-nezâir fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, thk.
Hâtim Sâlih Dâmin (Bağdat: Vezâretü’s-Sekâfeti ve’l-E’lâm, 1988), 62.; Ebû Abdullah Hakîm et-Tirmizî, Tahsîlu
nezâiri’l-Kur’ân, thk. Hüsnî Nasr Zeydân (Kahire: Mektebetü Ummâl, 1969), 50.; Taşköprizâde, Miftâhu’ssa‘âde, 2: 379.
Mukâtil b. Süleyman, el-Eşbâh ve’n-nezâir, 46.
Askerî, el-Vücûh ve’n-nezâir, 390.
Mukâtil b. Süleymân, et-Tefsîrü’l-kebîr, thk. Abdullah Mahmûd Şehhâte (y.y.: Merkezu Tahkîki’t-türâs, 1988), 2:
599.; Ebü’l-Leys es-Semerkandî, Tefsîru’s-Semerkandî, thk. Ali Muhammed Mu‘avved ve dğr (Beyrut: Dârü’lKütübi’l-ilmiyye, 1993), 2: 309.; Taşköprizâde, Miftâhu’s-sa‘âde, 2: 379.
Ayrıca bkz. İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a‘yün, 540.; Fîrûzâbâdî, Besâ’ir, 3: 369-370.; Taşköprizâde, Miftâhu’ssa‘âde, 2: 379.
Ayrıca bkz. Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân, 325.; Taşköprizâde, Miftâhu’s-sa‘âde, 2: 379.
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Hilâl el-Askerî, Ebû’l-Hasan’dan aktardığı bir görüşe göre Kur’ân’da geçen nikâh kelimelerinin tümü
evlenmek manasındadır. Ancak Nûr sûresinin 3. âyetindeki nikâh kelimesi ise cima’ anlamında
kullanılmıştır.178
َ Kur’ân’da geçen tüm nebe’ ve çoğulu olan enbâ’ (ء
َْ)اَل
ْ kelimeleri, haber/haberler
َُا
30. [Nebe’ (َا
)نب:
نب
manasında kullanılır. Ancak Kasas sûresinin 66. âyetinde geçen enbâ’ kelimesi ise apaçık deliller
ََ
َُسَاء
َْاَل
ََلو
ْ ُ
َ ْ ََل
َْ
َ ء
َُ
َُا
manasındadır: ﴾ن
يت
هم
ِذ ف
مئ
يو
نب
ِم
ْه
لي
ْ ع
َت
ِي
َم
َع
“ ﴿فO gün onlara karşı bütün deliller
kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar.”]
Hîrî, Vücûhü’l-Kur’ân’ında En‘âm sûresinin 5. ve Şuarâ sûresinin 6. âyetinde geçen enbâ’ kelimelerinin
inkârcılara verilecek azabı haber verdiğinden yola çıkarak bu kelimenin anlam vecihlerine azabı da
eklemiştir.179
31. [Vurûd (ُود
ُر
)و: Kur’ân’daki vurûd kelimeleri, “içeri girmek” manasındadır. Ancak Kasas sûresinin
31. âyetinde geçen vurûd kelimesi ise “varmak, ulaşmak, içeri girmeden üzerine gitmek”
ََ
ْم
َد
َ ء
َ د
َما
manasındadır: ﴾َ
ين
َر
َّا و
ََلم
“ ﴿وMedyen suyuna varınca.”180 Yani içine girmeden yanına
varmak.]181
ََّ
َ ُّٰلل
َّْسًا ا
َ “Allah, bir kimseyi ancak
ََ
ُ ﴿َل
َ
ُ اه
32. [Kellefe (ٌ
لف
)ك: Kur’ân’da her geçtiği yerde ﴾ها
ُسْع
َِل و
نف
ِف
َل
يك
gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar” 182 sözü, amel konusu bağlamında ele alınmıştır. Ancak süt
emzirme konusunun geçtiği Talak sûresinin 7. âyeti hariçtir ki bu âyette nafaka kast edilmiştir:
ََ
َْ
َ ُّٰلل
َّْسًا ا
ٰٰ
َ َِل
ََ
ُ ٍۜ ََل
ُتي
ُُ
ُ اه
ُّٰلل
ه اه
ِ﴿
ما
نف
ِف
َل
يك
َّا ا
ِم
ْ م
ِق
ْف
ُن
لي
ه ف
ْق
ِز
ِ ر
ْه
لي
َ ع
ِر
ُد
ْ ق
من
ِ و
ِه
َت
ْ سَع
ِن
َة م
ُو سَع
ْ ذ
ِق
ْف
ُن
لي
ٰ
ٰ
َ“ اتيGeniş imkânları olan, ona göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiği kadarıyla
﴾ٍۜ
ها
harcasın. Allah, bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar.”]183
َ): Kur’ân’da geçen tüm ye’s kelimeleri ile “ümitsizliğe düşmek, ümidi kesmek” kast
33. [Ye’s (ْس
يأ
ََ
edilmektedir. Ancak Ra‘d sûresinin 31. âyetinde geçen ye’s kelimesi bilmek manasındadır. ْ
لم
َف
﴿ا
َّ َِٔس
َٰ
َ “İman edenler halâ şu hakikati bilmediler mi?”
ْ۬
﴾ُوا
من
َ ا
ِين
الذ
يـ
يا
Ebü’l-Huseyn dedi ki: Bana babam Fâris b. Zekeriyyâ (Allah ona rahmet etsin) şu şiiri okudu:
َه
َْ
ِْي ا
دم
ِسِ ز
َار
ُ ف
بن
َن
 ألم تيئسوا أ... أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني
ِ
“Beni esir ettikleri zaman dağ yolunda onlara şöyle dedim: Siz bilmez misiniz ki ben Zehdem adlı atın
süvarisinin oğluyum.”]184
34. [Sabr (ْر
َب
)ص: Kur’ân’da sabr kelimesi, geçtiği her yerde övülmüştür. Ancak Furkan
ََ
ُُّض
َْ
َْ
ِْ
ََا
َْ
َل
ِٰ
﴾ٍۜ
ها
لي
نا ع
َر
َب
ن ص
ََْل ا
َا َلو
ِن
هت
ْ ا
َن
َا ع
ِلن
د َلي
ن ك
“ ﴿اBiz, ilâhlarımıza sımsıkı sarılıp
neredeyse bizi (putlarımızdan) uzaklaştıracaktı, (derler.)” ile Sad sûresi 6. âyeti
ٍۚ
َل
ِٰ
﴾ْ
ُم
ِك
هت
“ اİlâhlarınıza (putlarınıza ibadete) sabrediniz” hariç. Bu iki âyette sabırdan
ibadet etme konusunda sabırdır.]185

sûresi 42. âyeti
sabretmeseydik
َُٓ
ٰى
ل
ُوا ع
ِر
ْب
َاص
﴿و
murad, putlara
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İLK DÖNEM İSLÂM DÜNYASINDA TARIM POLİTİKALARI
(Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-Harâc Adlı Eseri Bağlamında)
Dr. Öğretim Üyesi Fatih OĞUZAY
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Özet
Ebû Hanife’nin meşhur talebesi ve büyük bir hukukçu olan Ebû Yûsuf (ö. 182/798), İslâm
dünyasında ilk kez Abbasiler döneminde, bütün adalet işlerinden sorumlu olmak üzere tesis edilen
Kâdılkudâtlık makamına atanan ilk kişidir. Hayatının sonuna kadar bu görevi sürdüren Ebû Yûsuf,
dönemin en büyük âlimlerinden biri olarak şöhret buldu. Halife Hârûnürreşîd’in (786-809), adil bir
vergi düzeninin oluşturulmasında ve toplumun iktisadî refahının sağlanmasında kaynaklık edecek,
Hz. Peygamber ve ashabının uygulamalarını temel alan bir eser kaleme almasını istemesi üzerine
“Kitâbü’l-Harâc” adlı çalışmasını telif etti. İslâm vergi sistemi ve mali düzenlemeleriyle ilgili kaleme
alınan bu ilk eser, dönemin iktisadî politikalarının yanı sıra siyasi, hukuki, sosyal alanlarda da
oldukça önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Tarım ele alınan dönemin en önemli geçim kaynağını teşkil
etmekteydi. Aynı zamanda devlet bütçesinde tarım vergilerinin payı oldukça büyüktü. Dolayısıyla hem
halkın geçimi hem de devletin bekası açısından tarım sektörünün çok dikkatli bir şekilde organize
edilmesi gerekmekteydi. Bu araştırmanın amacı Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-Harâc adlı eserinde devletin,
çiftçilerin ve diğer vatandaşların tarım alanındaki hak ve sorumlulukları üzerinden dönemin tarım
politikalarının ortaya konmasıdır. Böylece ilk dönem İslâm dünyasında tarımın yeri ve Müslümanların
tarım alanında uyguladıkları politikaların tespiti hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslâm, Tarım, Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc.

AGRICULTURAL POLICIES IN THE EARLY ISLAMIC WORLD
(IN THE CONTEXT OF ABU YUSUF'S BOOK "KITAB ALKHARAC")
Abstract
Abu Yûsuf (d. 182/798) was the most famous student of Abu Hanifa and a great jurist. In the Abbasid
State, he was appointed as the first Kâdılkudât in the Islamic world, being responsible for all jurists
and the judicial system. Abu Yûsuf, who continued his duty until the end of his life, became famous
as one of the greatest scholars of his time. Caliph Hârûnürreşîd (786-809) asked him to write a book
for the organization of economic affairs. It would be a work based on the practices of the Prophet and
his companions. Then he wrote ”Kitab al-Kharac” this first book, written about the Islamic tax system
and its financial arrangements, is a very important resource in the political, legal and social fields as
well as the economic policies of the Islamic States. Agriculture was the most important source of
income for this period. At the same time, the share of agricultural taxes in the state budget was quite
large. Therefore, the agricultural sector had to be organized very carefully in terms of both the
livelihood of the people and the survival of the state. The purpose of this study is to determine the
rights and responsibilities of the state and farmers and other citizens in the field of agriculture and the
agricultural policies of the period. Thus, it is aimed to determine the place of agriculture in the early
Islamic world and the contributions of Muslims in the field of agriculture.
Keywords: Islam, Agriculture, Abu Yusuf, Kitab al-Kharac.

Giriş
Tarih boyunca en önemli geçim kaynağını teşkil eden tarım aynı zamanda devlet hazinelerinin de en
önemli vergi kaynaklarından birini oluşturmaktaydı. Bilhassa Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı
Mezopotamya ile Nil nehrinin suladığı Mısır başta olmak üzere verimli bölgelerde bu etki çok daha
bariz bir şekilde kendini göstermekteydi. Topluma, devletlere ve medeniyete sağladıkları bu katkı
nedeniyle bahsi geçen verimli tarım alanları tarih boyunca güçlü devletlerin ilgisini çekmiş ve büyük
mücadelelere sahne olmuştu. Bu bölgelerde zaman içerisinde pek çok devlet kurulmuş ve medeniyetler
yükselmişti.
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Hulefâ-yi Râşidîn dönemi İslâm fetihleri ile Mezopotamya ve Mısır bölgelerinin yanı sıra el-Cezîre,
Suriye, Ürdün ve Filistin gibi başlıca tarım merkezleri Müslümanların kontrolüne geçmiş oldu. Zaman
içerisinde tarım bölgelerinden alınan vergiler sayesinde toplumun refah seviyesinde, devlet bütçesinde
ve İslâm Medeniyetinin inşasında büyük gelişmeler yaşandı. Ancak bu refahın ve yükselmenin
sürdürülebilmesi açısından tarımın çok dikkatli bir şekilde organize edilmesi gerekliydi. Bu gerçeğin
farkında olan Halife Hârûnürreşîd, dönemin meşhur âlimi ve kadılkudat’ı Ebû Yûsuf’tan tarım ve
toprakla ilgili konuları ihtiva eden bir eser kaleme almasını istemişti. Tarım arazilerinin statüleri,
tarım vergilerinin çeşitleri, bu vergilerin tahsilinde dikkat edilmesi gereken hususlar, nehir ve
kanallarla ilgili devletin ve çiftçilerin hak ve sorumlulukları, zirai ortaklıklarla ilgili mevzular, ihyâ ve
iktâ ile toprağın tarıma açılmasına dair esaslar hakkındaki bilgiler bunların başlıcalarıydı. Nitekim
Ebû Yûsuf’un bu amaçla kaleme aldığı Kitâbü’l-Harâc186 adlı eserinin önemli bir kısmının tarım
konularıyla ilgili olduğu görülmektedir. Ancak bu eserde ele alınan tarım konuları toprağın verimi,
yetiştirilen ürünler, toprağın işlenmesi ve hasat gibi çiftçilikle ilgili değil; hak, hukuk, sorumluluk,
yöntemler üzerinden dönemin tarım politikasıyla ilgilidir.
Ebû Yûsuf187 bu eseriyle Hz. Peygamber’in ve önceki halifelerin uygulamalarından sıkça örnekler
vererek meseleyi ele almakta ve Abbasi halifesi Hârûnürreşîd’e yol göstermektedir. Dolayısıyla hem
öncekilerin tarım sahasındaki uygulamalarını yansıtan hem de Abbasi devletinin izlediği tarım
politikalarını ihtiva eden bu kaynak, ilk dönem İslâm dünyasındaki tarım politikalarını göstermesi
bakımından oldukça önemlidir. Tarım topraklarının statüleri bakımından nasıl tasnif edildikleri, bu
arazilerden alınan toprak vergilerinin neler olduğu, verginin tahsilinde dikkat edilmesi gereken
hususlar, tarım alanında devletin ve çiftçilerin hak ve sorumlulukları, zirai ortaklıklar, tarımı teşvik
amacıyla yapılması gerekenler gibi çeşitli konular detaylarıyla ele alınmıştır. İlk dönem İslâm tarihi
tarım politikalarının anlaşılması açısından bu verilerin başlıklar altında değerlendirilmesi uygun
görülmüştür.
1. Tarım Arazilerinin Statüleri Bakımından Tasnifi
Ebû Yûsuf, Hz. Peygamber döneminden itibaren toprakların statüleri ve Hz. Ömer dönemindeki
değişiklik konusunda bilgiler vererek vergiye tabi tarım arazilerini öşür, harac ve sulh toprakları
şeklinde tasnif etmektedir. Ayrıca ihyâ ve iktâ yöntemleriyle tarıma açılabilecek mevât ve savâfî
araziler ile mera, orman gibi şahıslar veya devlet tarafından tarıma açılamayacak amme arazilerinden
bahsetmektedir.188 Verdiği bu bilgiler ile kendi dönemine kadar oluşan toprak sistemini kayıt altına
aldığı ve devletin toprak siyasetini belirlediği görülmektedir.
a)

Öşür ve Harac arazileri

Müslümanların mülkiyetine bulunan mülk arazileriydi. Bu arazilerin bütün mülkiyeti sahiplerine aitti.
Diledikleri gibi alım satım ve miras haklarını kullanabilirlerdi. Devletin bu arazilerden alacağı vergi Hz.
Peygamber tarafından oranı belirlenmiş olan öşürden ibaretti. Bu vergiyi de ancak sahipleri araziyi
işletip mahsul elde ettiklerinde tahsil etmek mümkündü.
Arapların yaşadığı Arap Yarımadası toprakları, bizzat Hz. Peygamber tarafından öşür arazisi olarak
kabul edilmişti. Yapılan antlaşmalarda Yemen bölgesindeki gayr-i müslimlere cizye konulduğu halde
topraklarından harac değil öşür alınması kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in bu
uygulamasını değiştirmek asla caiz değildi.189 Ebû Yûsuf bu ifadelerle Arap Yarımadası topraklarının
öşür arazi olduğunu belirterek bu hükmün değiştirilemeyeceği konusunda halifeyi uyarmaktadır.
Fetihler esnasında savaş gerçekleşmeksizin İslâm’a girenlerin toprakları, diğer Müslümanlarınki gibi
öşür arazi hükmündeydi. Tarım mahsullerinden sadece öşür vergisi alınır. Onların hiçbir malına
dokunulamaz, kendilerine baskı yapılamazdı.190
Ebû Yûsuf bahsi geçen öşür arazilerinin çeşitlerini sayarak bunlardan alınabilecek vergi konusundaki
hükmü halifeye bildirmektedir. Savaş gerçekleşmeksizin İslâm’a girenlerin toprakları öşür
hükmündeydi. Bizzat Hz. Peygamber’in uygulaması gereği Araplar’ın yurdu da öşür toprağıydı. Ayrıca
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Bkz. Kallek, “Kitâbü’l-Harâc”, DİA, XVI, 101-104.
Bkz. Öğüt, “Ebû Yûsuf”, DİA, X, 260-265.
Bu çalışmada Ebû Yûsuf’un bahsi geçen eserinde yer alan bilgiler esas alınmış olup konuyla ilgili farklı
değerlendirmeler ve detaylı bilgi için bkz. Oğuzay, Hulefâ-yi Râşidîn Döneminde Tarım ve Toprak Sistemi, s. 269310.
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, s. 58-59; Ya’kûbî, Kitâbu’l-Büldân, s. 96-97, 103.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 59-60; 72-73; Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Harâc, 35-37; Ebû Ubeyd, Emvâl, s. 510-511;
Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 627; Ya’kût el-Hamevî, “Kazvin”, Mu’cemü’l-Büldân, IV, 343.
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savaşla ele geçirildiği halde askerler arasında taksim edilen topraklar da öşür arazi statüsündeydi.
Bunlardan ancak öşür vergisi alınabilirdi.191
Bütün tasarruf hakları sahiplerine ait olan ve mülk araziler içerisinde yer alan öşür topraklarına
başkalarının ve hatta devletin müdahale hakkı yoktu. Önceki halife veya valiler tarafından iktâ yoluyla
birilerine verilmiş olan arazilerin geri alınması asla caiz değildi. Onlar yetkilerini kullanmış ve o
toprakları ilgililere mülkiyet haklarıyla birlikte vermişlerdi. Bu nedenle Ebû Yûsuf, sonra gelenlerin
bunları geri almasını ancak bir gasp olarak tanımlamaktadır. Fakat hukuki bir gerekçe olması
istisnadır. Bu durumda yetkililer araziye el koyabilirdi.192
Harac arazi statüsü ise Hz. Ömer’in savaşla ele edilen toprakları ganimet hükmünden çıkarıp
ümmetin ortak malı addetmesiyle ortaya çıkmış oldu. Halife bu uygulamada fey ayetlerini 193 esas
alarak hareket etmişti. Nitekim eserde ilgili ayetler kapsamında konu izah edilmektedir.194
Benî Nadîr arazisinin savaşsız ele geçirilmesi sonrasında bu toprakların ganimet olarak askerlere
dağıtılmadığı, fey hükmüne alındığı bilinmektedir. Ancak Hz. Ömer Irak ve Şam toprakları fethedildiği
zaman savaşla ele geçirilmiş olmasına rağmen dünyanın en verimli arazilerini sadece sefere katılan
askerler arasında ganimet olarak taksim etmeyi ve bu bölgelerdeki çiftçilerin köleleştirilmesini doğru
bulmamıştı. Bu zenginlikleri, bütün Müslümanların ortak geliri olarak değerlendirerek yeni bir
uygulamaya gitmişti.195 Onun bu uygulaması ile savaşla ele geçirilmiş olsa bile topraklar ganimet
hükmünden çıkarılmış oldu. Böylece Hz. Peygamber döneminde savaşsız ele geçirilen toprakları ifade
eden fey Hz. Ömer döneminden itibaren savaşla elde edilen araziler için de kullanılmaya başlandı.196
Ebû Yûsuf bu topraklar için harac tabirini kullanırken buralardan elde edilen harac vergisini fey
olarak tanımlamaktadır.
b)

Sulh ve Ganimet Arazileri

Fetihler esnasında savaşmaksızın sulh yapanların sahip oldukları topraklar, sulh arazileri
hükmündeydi. Onların topraklarından sadece sulh şartlarında belirtilen vergi alınır bunun haricinde
kendilerinden bir şey istenemezdi.197 Verginin tahsili konusunda da görüleceği üzere Ebû Yûsuf’un
ehl-i zimmenin haklarının korunması konusunda yaptığı vurgu dikkat çekicidir.
Toprakları Müslümanlar tarafından fethedilmeden sulh yaptıkları için arazilerinin mülkiyeti
kendilerine aitti. Harac arazilerinden farklı olarak, İslâm’a girmeleri durumunda arazileri öşür statüsü
kazanır ve mahsulden de öşür vergisi alınırdı.
Fetihleri esnasında İslâm dinini veya İslâm hâkimiyetini kabul etmeyip savaş yolunu tercih eden gayr-i
Müslimlerden savaş sonucu alınan topraklar ganimet arazileriydi. Ebû Yûsuf’un görüşüne göre halife
savaşla fethedilen bu toprakları isterse ganimet olarak askerlere dağıtır, isterse eski sahiplerine
bırakarak harac arazi hükmüne alabilirdi. Hz. Peygamber’in ve Hz. Ömer’in bu konuda örnek
uygulamaları mevcuttu. Devletin ve vatandaşların menfaatini dikkate alarak bunlardan birini tercih
etmek halifenin yetkisi dâhilindeydi.198
Halifenin vereceği karara göre bu bölgelerde yer alan mevât ve savâfî arazilerin durumu da
değişmekteydi. Fethedilen bölge arazileri ganimet olarak dağıtılmış ise burada ihyâ ve iktâ
uygulamalarına konu olan mevât araziler öşür hükmünde, harac statüsüne alınarak eski sahiplerine
bırakılmış ise harac arazi hükmünde olacaktı.199
c)

Mevât ve Savâfî araziler

Hiç kimsenin mülkiyetinde bulunmayan, köylünün ortak merası, ormanı, harman yeri, mezarlık gibi
kullanım alanı da olmayan ezelden sahipsiz olan veya zaman içerisinde sahipsiz kalmış atıl arazilere
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Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 69.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 60.
Haşr Sûresi/59, 7-10.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 23.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 35-37; Belâzurî, Fütûhu’l Büldân, s. 627-629.
Hz. Ömer’in bu uygulaması ve sebepleri için bkz. Oğuzay, Hz. Ömer Döneminde Tarım ve Toprak Sistemi,
Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu I-III, Sivas, 2018, II, 129-136; 141-143.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s.59-60; 72-73; ayrıca bkz. İbn Zenceveyh, Emvâl, s. 178; Herhangi bir şekilde arazilerine el
konulması da mümkün değildi. bkz. Yahya b. Adem, Harâc, s. 96-97.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 68-69; Ayrıca bkz. Yahya b. Adem, Harâc, s. 80; Fayda, Hz. Ömer Zamanında Gayr-i
Müslimler, s. 28.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 66.
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mevât arazi denilmekteydi. Savâfî araziler ise özellikle Sâsânî bölgelerinde karşımıza çıkan, Kisrâ’ya,
adamlarına, ailesine ait topraklar ile savaşta ölenlerin veya bırakıp gidenlerin arkada bıraktıkları
sahipsiz arazilerdi.
Bilhassa Sevâd bölgesinde Kisrâ’nın, adamlarının, akrabalarının, savaşta ölenlerin ve bölgeyi terk
edenlerin bıraktıkları ile nehir boylarındaki araziler savâfî topraklar sınıfındaydı. Bu sahipsiz araziler
Hz. Ömer zamanında askerlere taksim edilmemiş, devletin elinde tutulmuştu. Onun zamanında bu
türden çok geniş arazilerin bulunmaktaydı. Ancak sonraki dönemlerde kayıtlar imha edildiği için
savâfî araziler şahısların mülkiyetine geçmişti.200
İlk dönem İslâm Tarihi toprak politikalarıyla ilgili ifade edilmesi gereken hususlardan biri de verimli
tarım alanlarının elde edilmesinin İslâm fetihlerinin gayesi değil sonucu olduğudur. Nitekim Nihâvend
savaşı öncesinde bölgenin idarecisine elçi olarak gönderilen Muğîre b. Şube arasındaki diyalog bunu
ortaya koymaktadır. Müslümanlara gıda ve maddi destek sağlanması karşılığında geri dönmeleri teklif
edilince Muğîre, amaçlarının bu olmadığını ifade etmişti. 201
2. Toprağın Tarıma Açılması, Ziraî Ortaklıklar ve Sulama
Tarım dışı arazilerin tarıma açılması ve tarım arazilerinin de daha verimli bir şekilde işletilebilmesi
amacıyla İslâm öncesinden itibaren kullanılan bazı yöntemler Hz. Peygamber tarafından bir takım
düzenlemeler yapılarak devam ettirilmişti. Müellif, kendi dönemine kadarki bu tür uygulamaların şekli
ve çeşitli hükümleri hakkında bilgiler vererek halifeye tarım arazilerinin yönetiminde yol
göstermektedir.202
Bu düzenlemeler ile hedeflenen gerek bireysel, gerekse ortaklık yöntemiyle tarım alanının
işletilmesinde karşılaşılan anlaşmazlıkların giderilmesi ve tarımsal üretimin arttırılmasıydı. Nitekim bu
amaçla çiftçilik işlerinde kullanılan inek ve develer zekâttan muaf tutulmuştu. 203 Vergi konusunda
görüleceği üzere çiftçilerin vergi tahsilinde mağdur edilmelerine asla izin verilmemişti. Yine su
kaynaklarıyla ilgili bölümde ele alınacağı üzere her ne surette olursa olsun tarım arazilerinin
hususiliği esastı. Başkaları tarafında araziye veya mahsule verilen zararın tazmin ettirilmesi gerekirdi.
Nitekim bir adam Hz. Ömer’e gelerek bir tarlaya ekin ektiğini ancak buradan geçen Şam ordusu
tarafından ekinlerinin telef edildiğini söyledi. Bunun üzerine halife on bin dirhem ödeme yaparak bu
şahsın zararını karşıladı.204
a)

İhyâ ve iktâ yöntemleri ile toprağın tarıma açılması

İhyâ: Yukarıda bahsi geçen mevât arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla eski dönemlerden
itibaren uygulanan bir yöntemdi. Buna göre devletin genel iznine tabi olarak her kim ölü bir araziyi
ihyâ eder, yani tarıma kazandırırsa o arazi onun olurdu.
Ebû Yûsuf, Hz. Peygamber’in bu konudaki uygulamalarından örnekler verip konuyla ilgili tartışmalara
değinerek halifeyi bilgilendirmektedir.205 Hz. Peygamber “kim ölü bir araziyi ihya ederse o arazi
onundur.”206 buyurarak arazilerin tarıma açılmasını teşvik etmişti. Ebû Hanife, ihyâ şartını halifenin
iznine bağlamaktaydı. Ebû Yûsuf bunun sebebini aynı arazi veya komşu araziler üzerinde hak iddia
edenler arasındaki tartışmaları önlemek olarak açıklamaktadır. Yani sonraki dönemlerde ihyâ
faaliyetleri iktâ gibi idarenin iznine tabi tutulmuştur. Bununla birlikte asıl olan bir zulüm olmadığı
müddetçe gerçekten toprağı işleyerek ihyâ eden kimseye mevât arazinin verilmesidir. Konuyla ilgili
hadisleri derleyen Ebû Yûsuf, mevât araziyi ihya edenin üç yıl içerisinde zirai üretime geçmesi
gerektiğini aksi takdirde başkalarının bu arazi üzerinde ihya faaliyeti yapabileceğini veya devletin bu
araziye el koyup ihyâ amacıyla başkalarına verebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca ihya amacıyla bile
olsa başkasının ihya ettiği veya özel mülkü olan araziler üzerinde hak iddia edilemeyeceğini, bunun
gasp olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.207 İhyâ uygulamasında amaç toprağın
tarıma açılmasıydı. Bunu gerçekleştirmeden sadece araziyi sahiplenmek yeterli görülmemekteydi. İhyâ
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amacıyla bir arazinin sadece etrafını çevirip sahiplen kimse, üç yıl içerisinde zirai faaliyet yapmazsa
artık o arazi üzerindeki hakkını kaybederdi.208
Mevât arazi öşür arazi bölgesinde ise ihyâ edildiğinde öşür arazisi olur. Harac arazi bölgesinde ise
harac arazisi olurdu. Fethedilen bölge arazileri ganimet olarak dağıtılmış ise buradaki mevât araziler
öşür arazi hükmünü, harac statüsüne alınarak eski sahiplerine bırakılmış ise harac arazi hükmünü
alırdı.209
Fırat ve Dicle gibi nehirlerin sularının çekilmesi sonucu ortaya çıkan arazilerin bölgedeki çiftçiler
tarafından ihya edilmesi mümkündü. Üzerinde çeşitli çalışmalar yapılarak tarıma açıldığında herhangi
bir kimseye zararı olmayan araziler mevât hükmündeydi. Burayı ihyâ edip tarıma açan kimseler
gerekli vergilerini de öderlerse toprak kendilerine bırakılırdı. Aynı şekilde bataklıkların kurutulması
sonucu açılan araziler de bu kapsamda değerlendirilirdi. Ancak arazinin tekrar su altında kalmaması
veya korunması amacıyla yapılan setler eğer başkalarına zarar veriyorsa devletin bunları ortadan
kaldırması gerekirdi. Esasen başkalarının hakkına taalluk eden bu gibi ihtimallerin mevcut olduğu
kısımlarda zaman zaman suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan arazilerin kontrolü ve yetkisi devlete
aitti. İdarecilerden habersiz faaliyetlerde bulunmak doğru değildi.210 Özellikle kayıkların ve gemilerin
ilerleyişi açısından tehlike arz eden yapılanmalara asla izin verilmemeliydi. Zira bunlar toplumun
ortak menfaati için ayrılan yollar hükmündeydi. Dolayısıyla herhangi bir şekilde nehirde ilerleyen
taşıtları ve insanları tehdit eden bu tür bir yapılaşmaya asla izin verilemezdi. Yollarda olduğu gibi
buralarda da birilerine iktâlar vermek veya ihyâ faaliyetlerine onay vermek büyük bir sorumluluk
olurdu. Hatta önceleri verilen iktâ ve ihyâ faaliyetlerinin bu tür zararları tespit edildiğinde derhal iptal
edilmesi gerekmekteydi. Yaptıkları çalışmalar nedeniyle nehir taşıtlarına ya da insanlara kim zarar
verirse ondan tam olarak tazmin edilmesi gerekirdi. Meselenin ehemmiyetine dikkat çeken Ebû Yûsuf,
Fırat ve Dicle nehirlerinde kayıklara ve gemilere zarar verecek setlerin tespiti ve ortadan kaldırılması,
bunu yapanların uyarılması için memurlar görevlendirilmesini tavsiye etmektedir. 211
Bir kimse suların çekilmesi ile ortaya çıkan araziyi ihya ederken veya bir bataklığı kanallar kazıp tarım
arazisine çevirirken başka bir kimse gelip bu işte ortaklık iddia ettiğinde suların ne zaman çekildiğine
bakılmalıydı. Eğer ikinci kişinin gelmesinden önce sular çekilmiş ise ortaklığı geçerli değilken henüz
sular çekilmeden ortaklığa talip olması uygun görülmüştü. Bir kimsenin kuyu kazmak gibi faaliyetlerle
araziye su getirmek ve benzeri bir işlem ile ihyâ ettiği arazide ikinci bir kişinin gelip hak iddia etmesi
asla caiz görülmemişti. Bu tür bir iddia ancak gasp olarak değerlendirilmeliydi.212
Yukarıda bahsedildiği üzere bir başkasına ait arazi üzerinde ihya çabasına girişmek gasp olarak
değerlendirilmekteydi. Bu durumda arazi sahibinin uğradığı her ne zarar var ise ihyâ ile sahiplik
iddiasında bulunan kişiden tazmin edilmesi gerekliydi.213
İktâ: Mevât veya Savâfî arazilerin tarıma açılma gayesinin yanı sıra çeşitli amaçlarla yetkililer
tarafından ilgili kimselere verilmesiydi. Bizzat halife tarafından yapıldığı gibi yetkilendirdiği kimseler
tarafından da uygulanabilirdi.
İslâm fetihleri esnasında Sevâd bölgesinde Kisrâ’nın, adamlarının, akrabalarının, savaşta ölenlerin
veya bölgeyi terk edenlerin arazileri ile nehir boylarındaki araziler gibi sahipsiz araziler Müslümanların
eline geçmişti. Hz. Ömer bu toprakları askerlere taksim etmemiş, devletin elinde tutmuştu. Bu
arazilerin tasarrufu halifenin elindeydi. İhtiyaç sahiplerine geçim temini için, İslâm’a hizmet edenlere
mükâfat olarak veya belli maslahatlar gereği ilgililere parça parça verilmesi mümkündü. Hz. Ömer gibi
adil idarecilerin yaptığı iktâların asla geri alınamayacağı, bunun zulüm olacağı bildirilmekte, kalanları
ve benzer toprakları halifenin iktâ edebileceği ifade edilmektedir.214
Arazilerin iktâ ile dağıtılması garipsenecek bir durum değil aksine devletin yapması gereken bir işti.
Böylece tarımda üretimin artması ve buna bağlı olarak haracın yükselmesi hedeflenirdi. Zira bu
araziler, tarımsal üretim yapmak ve harac vergisi ödemek koşuluyla iktâ yoluyla veriliyordu. Bu
hususa dikkat çeken Ebû Yûsuf arazilerin atıl bırakılmasını caiz görmemekte ve bu konuda
sorumluluğun halifeye ait olduğunu kendisine hatırlatmaktadır. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn’in
yaptığı iktâlar konunun anlaşılması açısından ele alınmaktadır. Bunlardan elde edilen bilgilere göre
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iktâ ile verilen araziler, üç yıl içerisinde işletilmediği takdirde geri alınmalıydı. Bazı kimselere
işleyebileceklerinden fazla arazinin iktâ edildiğinin tespiti durumunda da arazinin bir kısmının geri
alınması gerekliydi.215
b)

Tarla ve bahçelerin işletilmesine yönelik ortaklıklar

Hz. Peygamber dönemindeki örnekler üzerinden, arazilerin zirai ortaklıklar ile işletilmesi, para karşılığı
kiralanması, karşılıksız işletilmesi veya belirli ağaçların mahsulünün ihtiyaç sahiplerine hibe edilmesi
gibi mevzuların esasları hakkında malumat verilerek216 tarımın iktisadî hayattaki yerine dikkat
çekilmektedir. Müellif bu bahsi ele ama sebebi olarak Halife’nin konuyla ilgili sorusuna işaret
etmektedir.217 Halifenin toprakla ilgili hemen her konuda malumat istemesi de devlet işlerinde tarımın
yerini göstermesi bakımından önemlidir.
Medine ve Hicaz ulemasının sadece meyve bahçelerinin ortaklık yoluyla işletilmesine cevaz verdiğini
aktamaktadır. Kûfe ahalisinin ise bir kısmın tarlalarda uygulanan muzâraa ve bahçelerde uygulanan
müsâkât yöntemlerine izin verirken diğer kısmı ise her ikisine de karşı çıkmaktaydı. Ebû Yûsuf kendi
reyince tarla ve bahçelerde uygulanan muzâraa ve musâkât yöntemlerinin caiz olduğunu ifade
etmektedir.218 Konuyla ilgili olumsuz kanaate sahip olan Ebû Hanife’nin dayandığı rivayete işaret
etmekle birlikte muzâraa ve musâkâtın caiz olduğuna dair rivayetleri de aktarmakta ve bilhassa Hz.
Peygamber’in Hayber halkı ile yaptığı anlaşmanın her iki ortaklık uygulaması için açık bir delil olarak
değerlendirmektedir.219
Müzâraanın çeşitli şekillerde yapılabileceğini belirten Ebû Yûsuf başlıca örneklerini sıralamaktadır.
Bunlardan ilki “ariye” denilen arazinin karşılıksız olarak verilmesidir. Araziyi bu şekilde alan kimse
bütün masrafları ve işçiliği kendisi üstlenir. Bunun dışında arazinin, masrafların ve işçiliğin
paylaşılmasına bağlı olarak yarı yarıya, üçte bir veya dörtte bir karşılığında hatta mal sahibinin
tohum, koşum hayvanı ve araziyi temin etmesine karşı diğer tarafın sadece emeği üstlenmesi
nedeniyle altıda bir veya yedide bir karşılığında anlaşmalar yapabileceğini söylemektedir. Eğer arazi
harac toprağı ise harac vergisi arazi sahibine aitti. Öşür arazisi ise öşür vergisi elde edilen mahsulden
alınmalıydı.220 Görüldüğü üzere Ebû Yûsuf, tarım ortaklıklarında tarafların kendi rızaları ile elde
edilecek mahsulün herhangi bir oranı üzerine yaptıkları anlaşmaları caiz görmekteydi.
Arazinin para karşılığında kiraya verilmesi ise Ebû Hanîfe’nin de cevaz verdiği bir uygulamaydı. Sahibi
kira bedelini alır ve başka bir şeye karışmazdı. Bütün masraflar ve işçilikle birlikte elde edilecek olan
mahsul de kiralayana aitti. Ancak harac arazisi kiralandığında haracı sahibine ait olurdu. 221
c)

Su kaynaklarının tarımda kullanılmasına dair ilkeler

Halife’nin ark, kuyu ve nehir sularından faydalanma ve başkalarının bunlardan men edilmesi
konusunda bilgi istemesi üzerine Ebû Yûsuf su kaynaklarının tarım alanındaki kullanımı konusunda
detaylı açıklamalar yapmaktadır.
İlgili hadislerin zikredildiği bu kısımda öncelikle hangi su kaynağı olursa olsun insanların ve
hayvanların içme amacıyla suyu kullanmaktan men edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Aynı şekilde
içme suyu para ile de satılamazdı. Hatta tarım arazilerinin sulanması nedeniyle içme suyu sıkıntısı
yaşanırsa sulama faaliyetlerinin durdurulması esastı. Buna karşın tarla ve bahçelerin sulanmasında
durum böyle değildi. Yani tarımda kullanmak amacıyla suyun kullanımı bir takım kaidelere bağlıydı.
Bir kanal sahibi veya sahipleri, başkaları tarafından sulama amacıyla kendi kanallarının
kullanılmasına izin vermeyebilirlerdi. İzinsiz bir kanaldan su çekip arazi sulamak başkalarının
hakkına girmek demekti. Kanallar ve arklarla ilgili şikâyetler geldiğinde öncelikle kadim suyollarının
doldurulup kapatılması doğru görülmüyordu. Diğerlerinde ise geçtiği bölgelere sağladığı katkı ve
verdiği zararın karşılaştırılması gerekirdi. Tarım arazilerine gidecek suyollarının açılması ve ıslahı gibi
çalışmalarda bu kanaldan istifade edecek olanların iş gücü veya maddi destek sağlamaları gerekirdi.
Toplumun menfaati esas alınarak, ıslah işine yanaşmayan hissedarların idare tarafından zorlanması
caizdi. Ancak söz konusu olan Fırat ve Dicle gibi toplumun ortak malı olan büyük nehirler olduğunda
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bunların temizlenmesi, setlerle taşkınların önlenmesi ve nehre zarar verecek izinsiz kanalların
engellenmesi gibi yetki ve sorumluluklar Halife’ye aitti. 222
Kanal ve arklar açarak arazilerin sulanması tarımsal kalkınma açısından önemli olmakla birlikte bir
başkalarının arazisinden izinsiz kanal veya arklar kazarak suyolları inşa etmek caiz değildi. Bu
durumda arazi sahibinin men etme hakkı olduğu gibi kanalları kapattırması hatta oluşan zararları
tazmin ettirmesi de mümkündü.223 Bir kimsenin kendi arazisi için açtığı kanalın taşması nedeniyle
komşu arazilerin zarar görmesi durumunda ise ilk arazi sahibinin mesul tutulamayacağı
belirtilmekteydi. Hatta kendi bahçesini sularken oluşan akıntıların komşuya zarar vermesi
durumunda bile sonuç aynıydı. Ancak arazi sahibi komşularına zarar vermeyecek şekilde tedbirler
almak zorundaydı.224 Kasıtlı olarak suyu salarak Müslim veya gayr-i müslim olsun başkalarına zarar
veren kimseler bundan men edilmeliydiler.225
Bir kimse mevât bir arazide kuyu kazarak su çıkarsa eğer bu su insan ve hayvanların sulanması için
kullanılan “bi’ri atn” denilen kuyulardan ise 40 zira, develerle taşınıp ekinlerin sulanması için
kullanılan “bi’ri nâdıh” ise 60 zira genişliğinde çevresi kuyuyu kazana verilirdi. Başka birinin bu
sınırlar içerisinde kuyu kazması, tarım yapması veya binalar inşa etmesi mümkün değildi. Akıp etrafa
taşmayan kanal ve pınarlar için de aynı şartlar geçerliydi.226
Hz. Peygamber’in uygulaması örnek gösterilerek akarsuların tarım alanında kullanılması hususunda
suyun ayak topuklarına ulaşması ölçü olarak alınmaktadır. Sulanan tarım arazilerinde su topuklara
ulaştığı zaman sonraki komşuların istifade etmesi için salıverilmeliydi.227
Bir köy halkının ortak kullanım alanları olan mera ve otlaklardaki sular, hak sahiplerinin rızası
olmadan zirai sulama bahanesiyle tarım arazilerine aktarılamazdı. Zira hayvanların ve insanların
sulanması öncelikli olan husustu.228 Her ne kadar tarımsal üretim teşvik edilse de insanların ve
hayvanların içme suyu olarak kullanılan kaynakların bu şekilde sarf edilmesine izin verilmezdi. Ancak
köy halkı ihtiyaç fazlası suya sahip olup kendi rızasıyla izin verirse bu durumda suyu zirai amaçlarla
kullanmakta bir beis yoktu.
Harac mükelleflerinden bir topluluğun bölgelerindeki nehirlerin eski ve harap durumda olduğunu
bildirmeleri halinde halifenin bu problemi dikkatle ele alması gerekli görülmekteydi. İşin ehli, doğru ve
güvenilir insanlar bu iş için görevlendirilmeli ve bölgede keşifler yaptırılarak nehir ıslah faaliyetlerinin
tarım arazilerinin genişletilmesine, tarımsal üretimin ve dolayısıyla harac gelirlerinin artmasına katkı
sağlayıp sağlamayacağı araştırılmalıydı. Böyle bir katkının olacağı anlaşılırsa bu nehirlerin ıslahı
bizzat devlet tarafından ve devlet hazinesi kullanılarak yapılmalıydı. Aynı şekilde Fırat ve Dicle gibi
büyük nehirlerin üzerinde yer alan ana kanallar, setler gibi büyük sulama sistemlerinin bakım ve
onarım işleri de devlet tarafından yapılmalıydı. Zira büyük kanalların ve nehirlerin ıslahı çiftçilerin
gücünü aşan çalışmalardı. Ayrıca bu faaliyetler ile arazinin harap olması sebebiyle çiftçilerin toprağı
terk etmesi ve dolayısıyla vergilerin düşmesi önlenmiş olacaktı. Diğer taraftan ıslah çalışmaları
sayesinde açılan tarım arazilerinde sağlanan üretim ile daha fazla vergi geliri elde edilecekti. Fakat
yapılacak ıslah çalışmalarının başka köy ve kasabalara zararının olmaması gerekmekteydi. Diğer
taraftan çiftçilerin kendi tarla ve bahçelerine çektikleri sulama sistemleri için devlet bütçesinden
harcama yapılması doğru değildi. Onlar sahipleri veya istifade eden müşterek kullanıcılar tarafından
onarılmalıydı.229
Nehirlerin ve sulama sistemlerinin ıslahı için güvenilir, işin ehli insanların görevlendirilmesi
tembihlenmekteydi. Bu görevlilerin takip edilmesi, bu iş için ayrılan bütçenin suistimal edilmemesi ve
tarım arazilerinin harap olmaması açısından önemliydi. Bölgelerde nehirler ve sulama sistemleri
kontrol ediliyor mu, gerekli önlemler alıp tamir ve ıslah faaliyetleri yeterince yapılıyor mu, bu işler için
ayrılan bütçe suistimal ediliyor mu takip edilmesini ve ihmali olanların da cezalandırılmasını
istemektedir.230
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3. Toprak Mahsullerinden Alınan Vergiler ve Tahsili
Müellif, halifenin soruları üzerine toprak mahsulleri vergileri ve bunların tahsiline dair detaylı bilgiler
vermektedir. Hz. Peygamber’den itibaren müslümanların hakimiyeti altında bulunan arazilerde
uygulanan toprak vergilerinden bahsederek Halife Hârûnürreşîd’e tavsiyelerde bulunmaktadır.231
a)

Toprak Vergilerinin Türleri

Öşür: Yukarıda bahsedildiği üzere Müslümanların özel mülkü olan araziler öşür arazisi olarak
adlandırılmaktaydı. Bu topraklardan alınan vergiye de öşür denilirdi. Akarsular, pınarlar veya yağmur
ile sulanan mahsulden onda bir oranında alınırdı. Kovalarla, develerle yani emek harcayarak sulanan
tarla ve bahçelerin mahsullerinden ise yirmide bir şeklinde verilmesi gerekirdi. Ancak çiftçilerin ölçüp
tartmadıkları salatalık, kavun gibi yeşillikler ve sebzeler öşüre tabi değildi. Ebû Yûsuf, saklaması
mümkün olan, ölçülebilen veya tartılabilen buğday, arpa, pirinç, ceviz, zeytin, soğan, sarımsak gibi
mahsullerin beş vesk ve üzeri üretime ulaştıklarında öşüre tabii tutulmasını doğru bulmaktadır.
Ancak buğday, arpa gibi farklı hububatların toplamının beş veske ulaşması öşür almak için yeterli
görülmekteydi. Bu durumda her mahsulden kendi oranınca sulama imkânlarına göre onda bir veya
yirmide bir vergi alınmalıydı. Ayrıca Ebû Yûsuf’a göre zağferan gibi kıymetli bitkilerin beş veske
ulaşması beklenmezdi. Maddi değeri en düşük hububatın beş veskinin değerinde üretim sağlandığında
bu tür bitkilerden öşür alınmalıydı.232
Ebû Hanife’nin elde edilen her türlü tarım mahsulünden beş vesk üretim şartı aranmaksızın öşür veya
harac alınması gerektiği düşüncesi aktarılmaktadır. Diğer Hanefi âlimlerinin, başka rivayetlere
dayanarak beş veskin altındaki tarımsal üretim için verginin gerekmediği görüşünü nakleden Ebû
Yûsuf, bu konuda yetkinin ve tercihin halifede olduğunu ifade etmektedir.233
Ebû Yûsuf, öşürün onda bir ve yirmide bir alınmasına dair rivayetleri, 234 beş veskin altında öşür
gerekmediğini bildiren rivayetleri235 ve hurma, buğday, arpa, üzümden başkasında öşür olmadığını
ifade eden rivayetleri236 vererek halifeye yol göstermektedir. Ancak bunların Hz. Peygamber zamanında
öşüre tabi olan mahsulleri ifade ettiğine dikkat çekilmektedir. Bu nedenle ceviz, badem, fıstık, şeker
kamışı gibi değerli ürünlerin vergiye tabi tutulması gerektiğini halifeye bildirmektedir. 237 İlgili
ayetten238 hareketle “hasat edildiği zaman tarım mahsulleri vergiye tabidir ve bu yükümlülük en kısa
zamanda yerine getirilmelidir.” şeklinde kaideyi ortaya koymaktadır.239
Harac: Yukarıda bahsedilen harac topraklarından alınan vergiye harac denilmekteydi. Hz. Ömer
döneminde Irak bölgesinde Bânikyâ, Ülleys, Hîre ve Aynüttemr dışında sulh yapılmadığını, bunların
dışında kalan bölgelerin savaş yoluyla alındığını ve toprakların eski sahiplerine bırakılarak tarım
mahsulleri üzerine harac vergisi konulduğunu aktarmaktadır.240 Yani sayılan bu bölgeler dışında
savaşla ele geçirilen topraklar Müslümanların mülkiyetine geçmişti. Üzerindeki çiftçiler topraklarında
bırakılarak kendilerine harac vergisi yüklenmişti.
Öşür vergisinin miktarı bizzat Hz. Peygamber tarafından belirlenmiş iken harac vergisinin takdiri
halifeye aitti. Bu nedenle çiftçilere ağır gelmeyecek diğer taraftan devleti de zarar uğratmayacak
miktarların tespiti açısından arazilerin ölçülüp kayıt altına alınması gerekliydi. Hz. Ömer, Irak Sevâd’ı
fethedildikten sonra bu arazilerin ölçülmesine ihtimam göstermiş bu iş için Huzeyfe b. Yemân ve
Osman b. Huneyf’i görevlendirmişti. Bu çalışmalar neticesinde Sevâd arazisi 36 milyon cerîb olarak
ölçülmüştü. Tarlaların her bir cerîbi için bir dirhem ve bir kafîz mahsul, üzüm bağlarının her bir cerîbi
için 10 dirhem ve hurma bahçelerinin her bir cerîbi için de 5 dirhem harac vergisi belirlenmişti. Diğer
bazı rivayetlere göre ise üzüm bağlarına 10, hurma bahçelerine 8, şeker kamışına 6, buğdaya 4,
arpaya ise 2 dirhem vergi yükü getirilmişti. 241 Susam ve pamuğun her bir cerîbinden 5, sebzelerden
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ise 3 dirhem vergi alındığı da Ebû Yûsuf’un naklettiği rivayetler arasında yer alır.242 Muhtemelen farklı
bölgelerdeki arazilerin durumuna göre farklı miktarlar tespit edilmişti. Ayrıca ilk yıllarda yapılan bu
çalışmaların zaman içerisinde yenilendiği ve vergi miktarlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığı
anlaşılmaktadır. İlerleyen dönemlerde bölge arazilerini, üretilen mahsulleri ve tarım kültürünü daha
iyi tanıyan Müslümanlar, vergide adaleti sağlamak amacıyla bir takım değişikliklere gitmişlerdi.
b)

Haracın tahsilinde adalet ve kolaylık ilkesi

Harac arazilerinden vergi alınırken adil davranılması konusunda Hz. Ömer uyarılarda bulunmaktaydı.
Bu iş için görevlendirdiği memurlarına insanlara güçlerinin üzerinde vergi yüklememelerini
emretmekteydi. Sevâd’ın iki ölçüm ve vergi sorumlusu Huzeyfe b. Yemân ve Osman b. Huneyf’i bu
amaçla zaman zaman hesaba çekerdi. Onlardan aldığı cevaplar karşısında gayr-i müslim halka baskı
yapılmadığını öğrenince memnun olurdu.243
Ebû Yûsuf, vergilerin çiftçileri zorlamayacak şekilde makul miktarlarda belirlenmesi gerektiğine dikkat
çekmekteydi. Hz. Ömer, Huzeyfe b. Yemân ve Osman b. Huneyf’in vergi topladığı bölgelerden birer
temsilcinin kendisine gönderilmesini emretmişti. Gelen bu şahıslara Sâsânîler döneminde ne kadar
vergi ödediklerini sormuştu. Onlar yirmi yedi dirhem cevabını verince, halife bunu uygun bulmamış ve
her bir cerîb arazi için bir kafîz buğday veya arpa ile bir dirhem vergi koymuştu. Yine kolaylık
sağlamak amacıyla bir arazide hem meyve üretimi hem de ağaçların altında tahıl üretimi yapıldığı
takdirde sadece birinden vergi alınmalıydı.244
Sağlanan kolaylıklar karşılığında çiftçiler her yıl üretime devam etmeli ve harac yükümlülüklerini
yerine getirmeliydiler. Bunu sağlamak amacıyla mülkiyeti bütün Müslümanlara ait olan harac arazileri
ekilip ekilmemesine bakılmaksızın her yıl vergiye tabi tutulurdu.245 Müslümanların hakkının
korunması ve devletin bekası açısından bu durum önem arz etmekteydi.
Ancak Ebû Yûsuf’un ifadesiyle bölgede süregelen savaşlar nedeniyle bir asırdan beri atıl kalan tarım
arazilerine de vergi konulması bölge halkına zulüm olurdu. Devlet desteğinin olmaması nedeniyle
ihmal edilen ve tarım dışına çıkan arazilerin sorumluluğu çiftçilere yüklenemezdi. Zira bu tür ıslah
faaliyetleri onların gücünü aşan bir sermaye ve işgücü gerektirmekteydi. Tarım yapılıp yapılmadığına
bakılmaksızın bütün arazilerden harac alınması, atıl arazilerin yükünün ziraat arazilerine
yüklenmesine ve çiftçilerin ezilmesine sebep olurdu. Ayrıca atıl arazilerin vergilerinin ödenmesinde
mükellefler arasında tartışmalar yaşanabilir, güçlü olanlar zayıflara zulmeder, vergiyi onlara
ödetebilirdi. Diğer taraftan arazi için her yıl alınacak olan vergi miktarının nakit veya mahsul
cinsinden sabit olarak belirlenmesi de adil olmazdı. Paranın ve mahsulün değeri artıp azalabilirdi. Bu
nedenle Ebû Yûsuf, halifeye öşür ve haracın mukâseme246 usulüyle tahsil edilmesini açıkça tavsiye
etmektedir. Hem devlet gelirlerinin istikrarı hem de vergi mükelleflerinin mağdur olmaması ve
birbirlerine zulmetmemeleri için en iyi yöntemin bu olduğunu vurgulamaktadır. Bu yönteme göre
arazilerden elde edilen mahsulden belirlenen oranda vergiler tahsil edilecekti. Mükellefler ister mahsul
isterlerse nakit olarak ödemelerini yapabilirlerdi. Ancak fiyatların adil bir şekilde tespiti, devletin
zarara uğratılmaması ve mükelleflerin mağdur edilmemesi açısından önemliydi. Ebû Yûsuf, tarım
vergilerinin tahsilinde mukâseme usulünün en uygun yöntem olduğu görüşünü desteklemek için Hz.
Peygamber’in Hayber halkıyla yaptığı zirai ortaklık anlaşmasını örnek vermektedir. Savaşla ele
geçirilen Hayber arazisi Müslümanların mülkiyetine geçtiğinden, Yahudiler ile yapılan antlaşmaya göre
onlar her türlü tarım işlerini yapmaya devam edecekler karşılığında ise çıkan mahsulün yarısını
alacaklardı.247
Halifenin sorusu üzerine, Şam ve Cezire bölgelerinin ne şekilde fethedildiği, buralardan hangi
vergilerin alındığı konusunda araştırmalar yapmıştır. Bölge fetihleri sonrasında Muaz b. Cebel ile Ebû
Ubeyde arasında geçen yazışmalar sonucunda, sulh isteyen bölge halklarıyla tahammülleri nispetinde
bir miktarın vergi olarak alınması noktasında karara varılmıştı. Bazı bölgelerin belirli bir miktar
242

243
244
245
246

247

Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 38; Uygulamayla ilgili bazı rivayetler için bkz. Yahya b. Adem, Harâc, s. 42, 160; Belâzurî,
Fütûhu’l-Büldân, s. 375-376; Makdisî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 133; Bagdadi, Tarihu Bağdad, I, 302.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 37-38.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 37-38.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 38.
Hz. Peygamber’in Hayber Yahudileri ile yaptığı gibi her yıl elde edilecek olan mahsulün belli bir oranı üzerinden
verginin tahsil edilmesiydi. Önce mahsul hasat edilir ardından 1/2 veya 1/3 şeklinde belirlenen vergi ölçülerek
alınırdı. Bkz. Zeydan, Ahkâmu’z-Zımmıyyîn, s. 161; Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 34; Taberî, Târîh, III, 15.
Ebû Yûsuf, a.g.e, s. 48-51; Ayrıca bkz. Buhârî, Hars ve’l-Muzâraa, 9, 11, 17; Müslim, Musâkât, 1,-3,6; Halîfe b.
Hayyât, Târîh, s. 82; Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 34-35; Taberî, Târîh, III, 15, 20-21; Fayda, “Hz. Ömer’in
Hayber ve Çevresi ile Necran’dan Gayr-i Müslimleri Çıkarması”, DEÜİFD, 1983, sa. 1, s. 53.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 334

karşılığında anlaşma teklifleri uygun görülmemişti. Bu durumda anlaşılan miktar onlar için çok
düşük ise sonradan arttırmak mümkün olmayacaktı. Buna karşın eğer bu miktar onlara yüksek
gelirse indirmek gerekecekti.248 Görüldüğü üzere kalelerine sığınan şehirlerin bu tür taleplerini hemen
kabul etmek doğru bir karar olarak görülmemişti. Bölgenin ele geçirilmesinden sonra insan
kaynakları, tarım arazilerinin genişliği ve mahsulün çeşit ve miktarının öğrenilmesinden sonra
takatleri nispetinde her yıl vergi alınması uygun bulunmuştu. Böylece bu şehirlerin her yıl itaat edip
vergilerini vererek İslâm hâkimiyetinde kalmaları da amaçlanmıştı. Bu aynı zamanda Müslümanların
esnek vergi politikasını da ortaya koymaktadır. Başta net bir rakam belirlemek yerine zaman
içerisinde değişen şartlara göre güçleri nispetinde vergi alınması kararlaştırılmıştı. Nitekim bu
şehirlerde savaşlar esnasında verilen kayıpların yanı sıra savaş öncesi ve sonrasında yaşanan göçler
nedeniyle nüfus değişmekteydi. Tarım arazileri bazen ıslah edilip arttırılmakta ve daha fazla mahsul
elde edilmekteyken bazen arazilerin terk edildiği veya zamanla ihmal edilmesi sonucu tarım dışına
çıktığı görülmekteydi.
Naklettiği bir rivayete göre, Emevi halifelerinden Abdülmelik b. Mervan gelen vergileri yeterli bulmamış
ve yeni bir çalışma yaptırmıştı. Zımmîleri saydırıp, her birinin bir yıllık emeklerini ve bütün
masraflarını çıkardıktan sonra kişi başı yıllık 4 dinar cizye alınmasını emretmişti. Tarım alanlarının
haracında ise yürüyerek bir günlük mesafedeki yerleri yakın, bir günden fazla süren mesafedekileri ise
uzak belirleyerek ikiye ayırdı. Yakın bölgelerdeki haracı 100 cerîb ekin arazisine 1 dinar, 1000 adet
üzüm bağına 1 dinar, 100 zeytin ağacına 1 dinar şeklinde tayin etti. Uzak bölgelerde ise bu
miktarların tam olarak yarısını uygun gördü.249 Ebû Yûsuf, naklettiği bu bilgilerle harac vergisinin
sabit olmadığı bu yetkinin halifeye ait olduğunu ancak mükelleflere gücünün üzerinde yük
yüklenmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Hatta çeşitli sebeplerle çiftçilerin sayısının değişmesi, tarım
alanlarının azalması veya artması gibi durumlar nedeniyle harac vergi miktarının zaman zaman
yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.
Askerin erzakını karşılama yükümlülüğü arazi ve ekin sahibi oldukları için sadece çiftçilere verilmişti.
Köy ve kasaba halkına şehirliler gibi vergi yüklendiği halde ayrıca erzakın da onlardan alındığına
işaret edilerek daha sonraları şehir halkından askerler için erzak talep etmenin uygun olmayacağı
halifeye bildirilmektedir.250 Anlaşıldığı kadarıyla burada sözü edilen ve bütün gayr-i müslimlerden eşit
alınan vergi cizyedir. Askerin erzakı olarak alınan ise harac vergisidir.
Hz. Peygamber’in Necran halkıyla yaptığı zimmet akdine göre haracın karşılığı olarak her yıl her biri
kırk dirhem değerinde olan iki bin elbise alınacaktı. Bu vergi yılda iki taksit olarak recep ve safer
aylarında tahsil edilecekti. Bu elbiselerin tutarı kendilerine konulan harac miktarından eksik veya
fazla gelirse hesaplanarak aradaki fark tamamlanacaktı. Onlarla yapılan bu akitler Hulefâ-yi Râşidîn
tarafından da devam ettirilmişti. Hz. Ömer tarafından Yemen Necran’ından çıkarılıp Irak Necran’ına
yerleştirildiklerinde de zimmetlerine özen gösterilmiş asla herhangi bir zulme izin verilmediği gibi
gerekli hallerde vergi indirimine gidildiği de olmuştu. 251 Ebû Yûsuf burada zikri geçen haracın hem
arazilere konan harac vergisini hem de yetişkin erkeklere konan cizye vergisini kapsadığını ifade
etmektedir. Buradaki tarım arazilerinin bir kadına, çocuğa ait olması veya sahiplerinin el değiştirmesi
arazinin haracını asla düşürmezdi. Cizye mükellefi bir Necranlı dahi buradan arazi alsa kendi
cizyesine ek olarak aldığı arazinin de haracını ödemek zorundaydı. Hz. Ömer’in, Yemen Necran’ındaki
hurma gibi meyve bahçeleri ile ekin tarlalarından yağmur, nehir ve pınarla ile zahmetsiz
sulananlardan üçte iki; taşıma yöntemleriyle zahmetli sulananlardan ise üçte bir vergi aldığına dair bir
rivayeti de aktarmaktadır. Vergilerinin karşılığında onların haklarının gözetilmesi, kendilerine en ufak
bir zulme izin verilmemesi gerektiği tavsiye edilmektedir.252
Harac toplamakla görevli amillerin, yardımcılarının ücretleri veya yiyecekleri asla harac
mükelleflerinden alınamazdı. Herhangi bir şekilde hesaplardaki eksikler için veya nakliye ve benzeri
masraflar için onlardan bir miktar daha istemek asla caiz değildi. Vergisini dirhemlerle ödemek
isteyenlere zorluk çıkarılmaması gerektiğini belirten Ebû Yûsuf, gelen haberlere göre amillerin, vergi
olarak getirilen dirhemlerin bir kısmını başka adlarla kendilerine aldıklarını, vergilerini ödeyemeyen
mükellefleri dövüp, güneşin altında ayakta bekletip veya bağlayıp şiddet uyguladıklarını bunların ise
büyük günahlar olduğunu vurgulamaktadır.253
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Öşür topraklarından öşür vergisi, sulh ve harac topraklarından harac vergisi alınabilirdi. Öşürün
oranı Hz. Peygamber tarafından belirlendiği için sabitti. Harac ise mükelleflerin zirai imkânları dikkate
alınarak idareciler tarafından belirlenmeliydi. İnsanlara asla güçlerinin üzerinde bir harac
yüklenmemeliydi. Savaşla ele geçirilen harac bölgesindeki atıl topraklardan yapılan iktâlar için harac
vergisi gerekirdi. Ancak halife isterse bunun miktarın öşür veya iki öşür olarak belirleyebilirdi. 254
Haracın tahsilinde halifeye ve memurlarına düşen adaletli olmak, mazluma insafla yaklaşmak ve
zulümden kaçınmak şeklinde ortaya konmaktadır. Bu yaklaşımın beldelerin imar edilmesine ve
haracın da artmasına vesile olacağı vurgulanmaktadır. Bereketin ancak adaletle kaim olacağı zulüm ve
haksızlık ile de yok olacağı ifade edilmektedir. Adil olmayan, zalimane uygulamaların hem harac
gelirlerini düşüreceği hem de beldelerin harap olmasına sebep olacağı belirtilmektedir. 255
Ebû Yûsuf, harac vergisinin tahsilinde iltizam sistemini tasvip etmemektedir. Bu sistemde devlet
herhangi bir bölgeden elde edeceği yıllık toprak vergisini kendisi toplamak yerine mültezim denilen
aracıları kullanmakta elde edilen verginin bir kısmını yaptıkları iş karşılığı olarak onlara
bırakmaktaydı. Ebû Yûsuf, gerek meşhur Sevâd topraklarında gerekse diğer tarım bölgelerinde, toprak
vergilerinin iltizam sistemi ile toplanmasını doğru bulmamaktadır. Zira her bölgeden alınacak olan
vergi miktarları, yapılan anlaşmalara göre sabit olduğu halde mültezimler daha fazla kazanç sağlamak
amacıyla çiftçilere zulmedebilirdi. Mültezimlerin gelirlerini arttırmak amacıyla çiftçilerden daha fazla
vergi isteyebileceklerini, çiftçileri daha ağır şartlar altında, daha uzun süre çalışmaya
zorlayabileceklerini ifade etmektedir. Bütün bunlar anlaşmalarla belirlenen vergi miktarının haksız
şekilde arttırılması ve çiftçilere zulmedilmesi demekti. Bunun sonuncunda ise çiftçiler topraklarını
terk etmeye başlar, tarım arazileri harap olur ve neticede devlet zarara uğratılmış olurdu. Çiftçilerin bu
şekilde küstürülmesinin yanı sıra mültezimler de devletten vergi kaçırabilirdi. Devletin maddi kaybına
ek olarak küstürülmüş halk devletin bekası açısından önemli bir probleme dönüşebilirdi. Dolayısıyla
Ebû Yûsuf’a göre vergi bizzat devlet tarafından toplanmalı, çiftçilerden mükellef oldukları vergi dışında
en ufak bir şey alınmasına asla izin verilmemeliydi. Hatta harac mükellefleri kendi istekleriyle
görevlilerin ücretini ödemeyi teklif etseler bile bu kabul edilmemeliydi.256
Bazı bölge halklarının talebi üzerine iltizam sistemine geçilmesi uygun görüldüğü takdirde ise
mültezimin görevlendirileceği bölgelere devleti temsil eden bir memurun denetçi olarak atanması
tavsiye edilmektedir. Bu memur, çiftçilere zulmedilmesine izin vermemeli bir haksızlık tespit ettiğinde
derhal müdahale etmeli ve durumu merkeze bildirmeliydi.257
c)

Harac memurları ve sorumlulukları

Harac tahsili bizzat devlet tarafından yapılmalıydı. Bu iş için güvenilir, dürüst, insanlardan menfaat
beklemeyen, inancı sağlam, bilgili, halkın saygı duyduğu, istişareye önem veren, tehditlerden
korkmayan kimselerin seçilmesi gerekliydi. Aksi takdirde güvenilmeyen memurlar, topladıkları
verginin bir kısmını kendileri için saklayabilir ve hazineyi zarara uğratabilirlerdi. Nitekim Ebû Yûsuf
bu tür şikâyetlerin kendisine geldiğini zira bu iş için ehil kimselerin değil vali konaklarında ısrarla
bekleyenlerin görevlendirildiğini söylemektedir. Ona göre haracın tahsili için atanan kimseler tıpkı
kadı tayinleri gibi titizlikle seçilmeliydi.258
Ebû Yûsuf, ister vali ve amiller yoluyla olsun, ister mültezimler aracılığıyla olsun harac tahsili ile
görevlendirilen kimselerin mükelleflere zulmetmemeleri, onlara gücünün üzerinde yük yüklememeleri,
belirtilen vergi dışında bir şey istememeleri konusunda sıkıca uyarılmalarını ve bunları ihlal edenlerin
diğerlerine örmek olacak şekilde cezalandırılmalarını gerekli görmekteydi. Bu adaletin tesisi ve devletin
geleceği açısından en doğru olandı.259
Haracın tahsili halkın refahı ve devletin bekası açısından çok mühim bir mevzuydu. Bu işin bölge
valilerine dahi terkedilmesini doğru bulmamakta, vilayetlerde bilhassa haracın toplanması işinde valiyi
takip edecek olan ve doğrudan halifeye bağlı bir birliğin görevlendirilmesinin gereğine dikkat
çekmekteydi. Bu askerler divan ehlinden olup işin takibini yapabilecek kimselerden olmalı ve aylık
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ücretlerini doğrudan halifeden almalıydılar. Harac gelirlerinden bir dirhem bile almalarına izin
verilmemeliydi.260
Valilerin ve harac amillerinin etrafında akraba ve yakınlarından oluşan kimselerin kümelendiğini,
işlerin bu liyakatsiz kimseler vasıtasıyla yürütüldüğünü ve dolayısıyla harac mükelleflerine
zulmedildiğini bildirmektedir. Valilerin ve amillerin belirlenen verginin dışında kendileri için
mükelleflerden bir miktar ilave aldıklarını ve bunu vermek istemeyenlere kaba davrandıklarını dile
getiren Ebû Yûsuf261 durumun ehemmiyetine dikkat çekmektedir.
Teftiş ve takip işine oldukça vurgu yapan Ebû Yûsuf, salih, emanete riayet eden, güvenilir, işin ehli bir
topluluğun harac işini yürüten vali ve memurların denetimi için gönderilmesini tavsiye etmektedir. Bu
yetkililerin bölgelerinde nasıl davrandıkları, neler yaptıkları, haracı nasıl topladıkları, bu hususta
kendilerine emredilen esaslara uyup uymadıkları, harac mükelleflerine nasıl muamele ettikleri teftiş
edilmeliydi. Eğer suistimalleri varsa gerektiği gibi cezalandırmalı ve halktan alınan fazla vergiler iade
edilmeliydi. Harac memurlarının bir daha hadlerini aşmamaları ve görevlerini kötüye kullanmamaları
için bu cezalandırmalar şart görülmekteydi. Aksine bu kimselerin cezalandırılmaması onların
yaptıklarının halife tarafından onaylandığı hatta bizzat emredildiğinin sanılmasına sebep olurdu.
Neticede halkın halifeye ve devlete olan güveni kaybolurdu. Bu durumda, zulmü değil adaleti emretmiş
olan halife ile birlikte bütün Müslümanlar zarara uğratılırdı. Bu nedenle görevleri kötüye kullandıkları
tespit edilen kimselerin cezalandırılması şart olduğu gibi kendilerine her ne surete olursa olsun bir
daha devlet işi verilemezdi. Hatta sorumluların en üst düzeyde yargılanması için mezalim
mahkemelerinin kurulması önerilmektedir. Halkın kendilerine zulmeden görevlileri şikayet edebilmesi
ve bu şikayetlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin sırayla bu yüksek mahkemeler tarafından ele alınması
adil yönetimin sağlanması açısından şart görülmekteydi. Bu duruşmaların yılda birine dahi bizzat
halifenin katılması, valilerin ve devlet memurlarının bir daha suiistimallerde bulunmasını önlemek için
yeterliydi.262
Ebû Yûsuf verdiği rivayetler ile Hz. Ömer ve Ömer b. Abdülaziz gibi halifelerin harac amilliğinde işi
ehline verme konusunda ne kadar titiz davrandıklarını ortaya koymaktadır. Hz. Ömer, ashabın ileri
gelenlerinden Ebû Hureyre’yi Bahreyn’e, İyaz b. Ganem’i Mısır’a amil tayin etmişti. Bu uygulamasıyla
ashabın değerini düşürdüğü iddialarına ise en güvenilir kimselerin bu işlere verilmesinin en doğrusu
olduğunu söyleyerek cevap vermişti. Böylece tam anlamıyla emin olduğu görevliler vasıtasıyla halkın
güvenini kazanmayı da başarmıştı. Ayrıca çeşitli vesilelerle halka hitap ettiğinde valilerin ve amillerin
halka dinlerini öğretmek ve hizmet etmek için gönderildiklerini, asla insanları dövmelerine ve
zulmetmelerine izin verilmediğini ilan emekteydi. İdarecilere yönelik her türlü şikâyetin
değerlendirileceğini ve gerekli hallerde kısas yapmaktan çekinmeyeceğini bildirmekteydi. Yine bu
rivayetlerde yetkisini aşan ve suiistimallerde bulunan bazı devlet adamlarının kati bir şekilde
cezalandırıldıklarına işaret edilmektedir. Ayrıca önceki halifelerin, bazı kimseler vasıtasıyla
vilayetlerdeki vali ve amillerin davranışları hakkında raporlar aldıkları haber verilmektedir. Hz. Ali,
Kûfe amili olan Kâ’b b. Mâlik’e köy ve kasabaların haracının toplanması için inançlı, güvenilir,
dürüst kimseler seçmesini emretmişti. Ayrıca bütün bölgeyi köy köy gezerek halkın vergi
memurlarından bir şikâyetinin olup olmadığını takip etmesini tembihlemişti. 263
Haracın tahsili esnasında vergi mükelleflerine asla kaba davranılamaz, zulmedilemezdi. Ömer b.
Abdülaziz’in amilllerinden Adiy b. Ertât, bazı mükelleflerin baskı görmedikleri müddetçe haraclarını
ödemediklerini yazıp halifeye bildirmişti. Bunun üzerine Ömer b. Abdülaziz “halka zulmetmek için
benden izin istemen ne garip” diyerek tepkisini dile getirmiş ve vergi tahsili için insanlara
zulmedilemeyeceğini ifade etmişti. İmkânı olmadığı gerekçesiyle vergiden kaçınanlara sadece yemin
ettirilebileceğini şayet yalan söylüyorlarsa Allah katında sorumluluğun kendilerine ait olacağını
belirtmişti.264
Harac ve cizyenin toplanmasında ehl-i zimmeye zulmedilmemesi, onların haklarının korunması ve
kendilerine şefkatle muamele edilmesi bizzat Hz. Peygamber tarafından kati bir ifadeyle emredilmişti.
Hz. Ömer’in de son günlerinde haleflerine vasiyet ettiği mevzulardan biri zimmet ehlinin haklarına
riayet edilmesi onlara kaba davranılmamasıydı. Ashabdan, harac ve cizye tahsili için güneşin altında
bekletilen zımmîleri görenler bu işi yapan görevlileri net bir şekilde uyarırlardı. “Kim Allah’ın (cc)
kullarına azab ederse Allah (cc) da ona azab eder.” ve “Her kim bir zımmîye gücünün üstünde bir yük
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yüklerse kıyamet gününde
aktarılmaktadır.266

ben

onun

hasmı

olurum.”265

mealindeki

hadisler

bu

bağlamda

Toprakvergilerinin tahsil edilmesinde yetkili memurların zamanlamaya dikkat etmeleri
vurgulanmaktadır. Olgunlaşan buğdayın hasadının geciktirilmemesi, hasat edilen mahsulün
gereğinden fazla bekletilmeden harman yerlerine alınması ve tanelerinin çıkarılması gibi gerekli
işlemlerin zamanında yapılmasının sağlanması önem arz etmekteydi. Nihayet verginin tahsili için
zaman kaybetmeden ölçümlerin yapılması ve hazine payının zapt altına alınması gerekliydi. Bu
aşamaların herhangi birindeki gecikme tarım arazilerinin ekilmesinin geciktirilmesine, alınacak harac
miktarının düşmesine veya harac mükelleflerinin mağdur olmasına sebep olabilirdi. Harac alınırken
tahmini bir miktarı belirlenmesi asla doğru görülmemekteydi. Ebû Yûsuf, harman yerlerindeki her bir
mükellefe ait mahsulün ölçülmesini ve miktarın net olarak belirlenmesini uygun görmekteydi. 267
Sonuç
Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-Harâc adlı çalışması ilk dönem İslâm tarihindeki tarım politikaları hakkında
oldukça önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Eserde öşür, harac ve sulh gibi toprak türleri hukuki
detaylarıyla ele alınmıştır. Mevât, savâfî ve amme arazilerinden bahsedilerek bunların tarıma
açılmasına dair ilkeler üzerinde durulduğu görülmektedir. Fırat ve Dicle gibi büyük nehirlerden
arklara ve kuyulara kadar suyun tarım alanında kullanılması mevzusu hukukî boyutlarıyla tetkik
edilmiştir. Tarım arazilerinin ortaklık veya kiralama yöntemleriyle işletilmesi konusu ayrıntılarıyla
değerlendirilmiştir. Toprakların statüleri dikkate alınarak tarım mahsullerinden alınacak olan vergi
türlerinin neler olduğu net bir şekilde ortaya konmuştur. Hangi toprak vergisi türlerinin veya
miktarlarının, zaman içerisinde değişip değişmeyeceği, bu konularda halifenin yetki ve sınırlarının
neler olduğu ortaya konmuştur. Özellikle verginin tahsilinde izlenmesi gereken adil ve insaflı
politikaya dikkat çekilmiş, bunun toplumun refahı ve devletin bekası açısından ne kadar önemli
olduğuna vurgu yapılmıştır. Vergi memurlarının titizlikle seçilmesi, yetki ve sorumluluklarının iyi
öğretilmesi, görev esnasında teftiş edilmesi ve görevi kötüye kullananların cezalandırılması
gerekliliğinden bahsedilmiştir.
Tarımla ilgili meselelerin devletin, çiftçilerin ve diğer vatandaşların hakları ve sorumlulukları
bağlamında ele alındığı görülmektedir. Yani toprağın işlenmesi, ekilmesi, dikilmesi, sulama ve hasat
gibi zirai bilgiler değil; tarımla ilgili hukukî meseleler dönemin politikalarını yansıtacak şekilde
kaydedilmiştir. Bu eser Hz. Peygamber’den itibaren uygulanan tarım politikalarını ortaya koyduğu gibi
Abbasi devletinin tarım politikalarının tesisinde esas alınması bakımından da önemlidir.
Bazı konularda Hz. Peygamber’in uygulamaları dikkate alınarak kati hükümlerin yer aldığına dikkat
çekilmekte ve halifenin de bunlara uymak zorunda olduğu belirtilmektedir. Bazı konularda ise önceki
halifelerin uygulamaları örnek gösterilmekte, alimlerin farklı görüşleri aktarılmakta ve karar yetkisinin
halifede olduğu beyan edilmektedir. Bu tür meselelerde halife, halkın ve devletin bekası için en uygun
olanı seçebilir denilmektedir. Tarım alanında halifenin yetkilerinin yanı sıra sınırlarını ve yapmak
zorunda olduklarını da belirleyen bu eser, ayrıca halifelerin sınırsız yetkilere sahip olmadıklarını
göstermesi bakımından da önem arz etmektedir.
Eserden anlaşıldığı üzere tarım sektörünün organize edilmesinden halife sorumluydu. Zira dönemin
en önemli gelir kaynaklarını teşkil eden tarım mahsulleri hem toplumun geçimi hem de devlet devamı
aşısından hayati bir öneme sahipti. Bu nedenle mevât ve savâfî arazilerin tarıma açılması, bataklığa
dönüşen veya farklı sebeplerle tarım dışına çıkan toprakların çeşitli ıslah faaliyetleri ile tarıma
kazandırılması halifenin sorumlulukları arasındaydı. Büyük nehirlerin bakım ve gözetimi, sulama
sistemlerinin oluşturulması, suyun ve tarım arazilerinin kullanılması konusunda yaşanan
tartışmaların sistemli bir şekilde çözülmesi devletin düzenlemesi gereken meselelerdi. Yani tarımsal
üretimin sürdürülmesini ve hatta arttırılmasını sağlamak, tarım alanında devlete düşen
yükümlülükleri yerine getirmek ve çiftçiler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek halifenin görevleri
arasındaydı. Tarım, devlet tarafından asla ihmal edilmemeli, memurların bu alandaki suistimallerine
izin verilmemeliydi. Bu sahada devleti, çiftçileri ve diğer vatandaşları ilgilendiren bütün meseleler
hukukî çerçevede ele alınıp adil ve sistemli bir şekilde çözüme kavuşturulmalıydı. Zira devletin bekası
ve yükselmesi ancak adil ve insaflı bir yönetim ile mümkün olabilirdi.
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etmez. Onun eylemlerinin bir nedeni, disiplini ve belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik bir gidiş tarzı
vardır. Dolayısıyla insan kendisini ilgilendiren konularda pasif bir duruş sergilemez. Aksine onun
kabul ve retlerinin tamamı belli bir akli süzgecin sonucunda meydana gelir.
İnsan gerek yaşadığı tabii çevre ve gerekse hemcinsleri ile ilişkisi esnasında çeşitli reaksiyonlar
sergileyebilir. Bu bağlamda barışçıl bir tavır takınabildiği gibi, şiddete de yönelebilir. Ondan beklenen
ve normalde olması gereken onun sürekli bir biçimde akl-ı selim ile hareket etmesi, davranışlarında
sağduyu ve hikmet barındırması olmakla birlikte zaman zaman bazı aşırılıklara tevessül ettiği, hatta
çok katı ve kırıcı tavırlar içerisine girdiği de söylenebilir. Bu büyük oranda onun ontik yapısı ile ilgili
olmakla birlikte, onun yaşamsal koşullarını belirleyen unsurlar da bu durumun ortaya çıkmasında
birer nedendir. Din de bu türlü davranışlarda belirleyici bir etkiye sahiptir. Hatta bazı insanlar için din
tek belirleyici güçtür. Bu bildirinin temel amacı insandaki şiddet eğiliminin nedenlerini, bu nedenler
arasında dinin etkisini eleştirel bir tarzda ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Akıl, Din, Şiddet, Sağduyu.

RELIGION AND VIOLENCE
Abstract
Having a mind is the most basic and distinctive character of a person. Therefore, that person is the
only being who has the power of disposing, changing and transforming on the Earth. A human does
not act randomly. There is a cause, a discipline and of his/her actions and a way of doing things to
reach at an aim. Accordingly, a human does not exhibit a passive stance in matters that concern him
/ herself. On the contrary, all of his/her acceptances and rejections occur as a result of a mental filter.
Human beings may exhibit various reactions during their relationship with both their natural
environment and their fellows. In this context, he/she can take a peaceful attitude or can turn to
violence.
It should be expected of him/her, and the normal way of this is to act with his/her constant wisdom,
he/she should have commonsense and wisdom in his/her behaviors. But it can be said that he/she
sometimes gets involved to excessives. Moreover, he/she may have some strict and
outrageous
attitudes. This is largely related to its ontyx structure, but the elements that determine its vital
conditions are also a cause for this situation. Religion has a decisive influence on these behaviors, as
well. Even for some people, religion is the only determining force. The basic purpose of this paper is to
examine critically the causes of violence in humans and the influence of religion among these reasons.
Keywords: Human, Wisdom, Religion, Violence, Commonsense.

GİRİŞ
İnsanlığın kadim geçmişi, başlangıcından günümüze birçok acı hikâye ile doludur. İnsanın maruz
kaldığı bu acı hikâyelerin başlıca aktörü yine insanın kendisidir. Zira geçmişten günümüze yaşanmış
olan tüm acı ve şiddet büyük oranda insan eliyle meydana gelmiştir. Şiddet temelde, birisi veya bir
grup tarafından bir diğerine veya gruba yönelik, onların düşüncesine, bedensel veya törel
bütünlüğüne, mallarına, simgesel kültürel değerlerine veya kutsallarına zarar verecek şekilde
davranması olayıdır (Gümüş, 2006: 13-38). Bir başka ifadeyle şiddet; ötekine karşı sert bir tavır
takınmak, katı davranış sergilemek ya da kaba kuvvet kullanmak olarak tavsif edilebilir (Kocacık,
2001:1-7). Teolojik temelde düşündüğümüzde ilk acı eğer insanın cennetten dünyaya indirilişi ise,
ikincisi Kabil’in Habil’i katletmesi hadisesidir. İnsanın ontik yapısı takdir ve tolere etmeye yatkın
olmakla birlikte, hırs ve çekememezlik illetine de müpteladır. O sebepledir ki, Rablerine karşı
samimiyeti arz noktasındaki kıskançlık, Kabil’in Habil’i katletmesiyle sonuçlanmıştır.
İnsandaki şiddet eğiliminin birçok dâhili ve harici nedenleri vardır. Ancak akletme melekesi ile
yaratılmış olan insanın, bu imtiyazını kullanarak hareket etmesi, belki de bu noktadaki en önemli
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etkendir. Çünkü akla sahip olması sebebiyle insan varlık âleminin, tercihte bulunabilme ve dolayısıyla
hür iradesiyle hareket edebilme kabiliyetine sahip tek örneğidir. Ancak seçebilme kabiliyetine sahip
olmak, özgür irade ile hareket edebilmek her zaman doğru, olumlu ve mutluluğa sebep olacak
neticeler meydana getirmez. Bu özgür bir varlık olmanın da bir gereğidir. Çünkü seçebilme, seçimini
eyleme dönüştürebilme, bir engelle karşılaşıldığında onu farklı bir alternatifle aşabilme gibi tüm
durumlar ancak özgür bir varlık olmakla ilişkilendirilebilecek hususlardır (Öner, 1995: 15). Dolayısıyla
insan özgür bir varlık olarak iyiyi yapabilme kadar, kötü olana yönelme potansiyeline de sahip bir
varlıktır denilebilir. İnsanın bu özelliği motive edici başka birtakım unsurlarla birleştiğinde çok daha
etkin ve hatta kimi zaman tahrip edici bir hal alabilmektedir. Bu etmenlerden birisi de hiç şüphesiz
dindir. Ancak burada dinin bizatihi yönlendirici bir etken mi, yoksa bu amaçla kullanılan bir unsur
mu olduğu noktası açıklığa kavuşturulması gereken husustur.
Geçmişten günümüze insan eliyle meydana getirilmiş şiddet olaylarına bakıldığında bunların birçok
farklı sebeple meydana geldiği görülür. Hem şiddetin tespiti, kaynağının belirlenmesi ve hem de dinin
bunda katkısının ne olduğunu anlayabilmek için baskı ve şiddete sebebiyet veren etmenleri ele almak
gerekir. Bu noktada insanı şiddete iten etmenlerin neler olduğu, şiddetin hangi unsurlar üzerinden
gelişim gösterdiği ve tüm bu gelişim sürecinde dinin nasıl bir fonksiyona sahip olduğu bu tebliğin ana
temasını teşkil edecektir. Şimdi sırasıyla şiddete yol açan nedenler ve bu nedenlerin dinle nasıl bir
ilişki içerisinde olduğu hususu ortaya konulmaya çalışılacaktır.
1- Dine Dair İndirgemeci Yaklaşımların Ortaya Çıkardığı Şiddet
Din aşkın bir boyuttan insanlığa gelmiş olduğu kabul edilen sistemin adıdır. Menşei ve kullanılan dilin
gerçek mahiyeti tam olarak tespit edilmeyeceği için bu yolla gelen bilgiyi içeren dilin sınırlarını mutlak
anlamda tespit etmek de mümkün değildir. O sebeple en ideal biçimini, bu dile aracılık eden
peygamberler zamanında göstermiş demek belki de bu dile yönelik en sağlıklı bir tespit olacaktır.
Ancak onların insanların arasından çekilip gitmelerinin ardından bir otorite boşluğunun oluşması
nedeniyle, onların zamanındaki netlikte din diline dair bir bağlam ortaya koymak ve bu bağlam
çerçevesinde hareket edebilme olanağı kaybolmuştur. Dolayısıyla bu aşamadan sonra daha çok bu
hususta yetkin olan şahısların kendi birikim ve kabiliyetleri doğrultusunda dini söyleme dair
yaklaşımlar öne çıkmıştır. Yetkinlik konusunun ve niteliğinin göreceli olması sebebiyle kaçınılmaz
olarak dine dair söylemde bir çeşitlenme ve buna bağlı olarak bir anlam bulanıklığı meydana gelmiştir
(Erdem, 2004: 9-12).
Anlamın çeşitlenmesi ve neyin daha makul olduğu husus kadar, belli yaklaşımların dinin mutlak
söylemi şeklinde dikte edilmek istenmesi de hiç şüphesiz bu sürecin en sıkıntılı yönlerinden birisini
oluşturmuştur. Gerçekten de tarih boyunca dini söylemin kendisinden ziyade, onunla ilgili
yaklaşımların ortaya çıkardığı sorunlar daha çok probleme ve kargaşaya neden olmuştur. Aşkın olan
bir dilin muhtemel açılımlarının teke indirgenmesi ve bu indirgenmiş biçiminin muhtemel diğer
anlamların hepsinin yerine kullanılmak istenmesi farklı bakış açılarının tepkisine neden olmuştur
(İmamoğlu, 2011: 39-50). Bu indirgemeci yaklaşımlar ve onlara yöneltilen tepkiler kimi zaman bir
eleştiri ve fikir düzeyinde kalırken kimi zaman da birbirlerini imha etmeye koşullanmış şiddet
eylemlerine dönüşebilmiştir. Dolayısıyla insanlar arasında meydana gelen şiddet olaylarının en
azından belli bir boyutunda bu indirgemeci yaklaşımların payının olduğunu söylemek mümkündür.
2- Fikir ve Düşünce Hürriyeti Üzerinde Baskı Kurma Çabası Nedeniyle Şiddet
İnsan akletme, mantık kurallarına göre düşünme, düşündüğünü organize bir şekilde ifade ve tatbik
edebilme yeteneğine sahip tek canlıdır. Dolayısıyla onun üzerinde kurulabilecek baskı ve ona uygun
görülebilecek en büyük şiddet belki de bu melekesi üzerinden yapılacak olanıdır. Normal donanıma
sahip makul her insan kendi yaşamını, istikametini, gelecekle ilgili plan ve programını tayin edebilecek
kabiliyettedir. Birtakım yönlendirme ve tavsiyelere ihtiyaç duymakla birlikte, her insanın neyi nasıl
yapacağı konusunda asgari bir güç ve yeteneğe sahip, bunun da onun doğal hakkı olduğu hakikati
sabittir. Bununla birlikte, insanın kendisine rağmen zorla ya da bilgisiz olduğu noktalar üzerinden
kasıtlı bir şekilde istemediği fiillerin ona yaptırılmak istenmesi yönündeki girişimlerin yoğunluğu çok
daha fazla dikkat çekmiştir (Aristoteles, 1997: 1111a). İnsanlığın tarihi serencamında hürriyetinin
desteklenip geliştirilmesi yerine, en büyük şiddet ve baskıların bu özelliği üzerinden kurgulanmış
olması garip bir durum olarak her dönem hissedilmiştir. Dolayısıyla kendi seçimini yapabilme gibi
doğal bir hakka sahip olan insanın bu imtiyazının elinden alınması her dönemde en büyük baskı ve
şiddet olarak karşımıza çıkmıştır.
Söz konusu din olduğunda ve onun perspektifiyle bu tür vakıalara yaklaşılmak istendiğinde, öncelikle
kurucu metinlerden ve bu metnin bize intikali esnasında örneklik etmiş şahsiyetler üzerinden
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meseleyi ele almak icap eder. Bu bağlamda vahye dayanan dinlerin sonuncusu olması sebebiyle
İslam’ın yazılı birincil metni Kur’an-ı Kerim üzerinden meseleye bakıldığında, aslında insanların ontik
yapısına vurguyla, kendi seçimlerinde ne kadar hür oldukları hususu öne çıkarılır. Hak ile batılın
arasının belirlendiği, bu noktada seçimin insanın kendisine kaldığı ve dolayısıyla dinde hiçbir şekilde
zorlamanın olmadığı konusuna özellikle dikkat çekilir (Bakara, 2: 256). Peygambere hitaben de, onun
insanlar üzerinde bir bekçi ya da zorba olmadığı, vazifesinin; kendisine vahyedileni kimseyi
küstürmeden, incitmeden güzel ve hikmetli bir dille anlatmak, halim bir tavırla insanları tebliğ ve irşat
etmek olduğu hatırlatılır (Gaşiye, 88: 21-22).
Özünde bütün dinlerin aynı esas üzere geldiği düşünüldüğünde, hiçbir dinde bu zorlamanın olmadığı,
insanların seçimlerinde hür ve serbest bırakıldığı söylenebilir. Kaldı ki, reel durum da gerçeğin
bütünüyle böyle olduğunu göstermektedir. Temelde bütün dinler aynı merkezden gelen vahiyle inşa
edildiği iddiası taşımasına rağmen aralarında belirgin farklılıkların olması, hatta aynı din içerisinde
farklı tutum ve tavır sergileyen freaksiyonların bulunması da bu durumun canlı kanıtıdır. Peki, bu
durumda şiddet ve baskı nereden gelmektedir ya da bu baskı ve şiddetin nedeni nedir? diye soracak
olursak; o zaman şunu söylemek icap eder: Şiddetin kaynağı ya da temel nedeni, bir anlayışın, tarzın,
tavrın, görüşün, yorumun (adına artık ne derseniz) din adına genelleştirilmeye çalışılması ve bizatihi
dinin yerine ikame edilmek istenmesidir. Dolayısıyla baskı ve şiddeti doğuran dinin kendisi değil, bu
tür tavırlardır. Diğer taraftan gerçek anlamda tutsaklık ya da hürriyetten mahsur kalma örneğin İslam
felsefe geleneğinde daha ziyade insanın akli ve ruhi melekeleri yerine bedeni arzu ve isteklerine
mahkûm olması ya da (pratikte bedene ait arzular tatbik edilmese de) bu duygunun taşınması olarak
algılanmıştır (Fahreddin er-Razî, 1342: 413 vd). Dolayısıyla insanın ruhi eğilimlerini, bedeni arzularına
mahkûm etmesi de aslında bir bakıma kendi varlığına yönelik yine kendisi tarafından uygulanan bir
şiddet olarak değerlendirilebilir.
3- Siyasi Görüş Farklılıklarından Kaynaklanan Şiddet
Dinle ilgisi bakımından en çok dikkat çeken alanlardan birisi siyasi alandır. Gerek dine dayalı ve
gerekse din karşıtı tutum ve tercihler, bütün bir tarih boyunca insanlar üzerinde etki kurmanın bir
vasıtası olarak kullanılmıştır. Burada doğrudan dinin bir baskısından ziyade, siyasetin güdümünde
dinle kurulmuş ilişki düzeninin bir etkisi söz konusudur. Siyasetle ilişkilendirilmiş dini anlayışta iki
türlü bir yapıdan söz etmek mümkündür. Birincisi dini referanslara göre şekillenmiş olan siyaset ve
onun uygulamalarıdır. Burada daha çok din adına bazı tasarrufların uygulandığını, bu anlamda
alınan tedbirlerin mutlak surette dine dayandırılma çabasının olduğunu görmek mümkündür. Gerek
sosyal düzenin, gerekse kişisel tercihlerin bu noktada dini gerekçelerle yönlendirildiğini görmek
mümkündür. Günümüzde bunun iki klasik örneği Suudi Arabistan ve İran’dır. Kısmen her ikisinde de
bazı yumuşamalar olmuş olsa da hala siyasetin gölgesinde şekillenmiş şeri hükümlere göre insanların
hayatına yön verilmektedir. Suç ve cezanın tespit-tayini dini referanslara göre yapılmakta, kılık
kıyafet, kadın erkek münasebetlerine dair düzenlemeler de yine aynı şekilde dini referanslara göre
yapılmaktadır (Duman-Üşenmez, 2016: ss. 257-275).
Diğer bir tutum ise, genel olarak siyasi görüşlerin din karşıtı olarak konumlandırılmış olmasına dayalı
yönetim biçimleri ve bu yönetim tarzının ortaya çıkardığı şiddettir. Bu tip yönetimler özellikle
Aydınlanmanın vermiş olduğu akli temelli ruhun tetiklediği, aşırı sekülerleşmenin yol açtığı din karşıtı
yapılardır. Bu yapılarda hem düşünsel, hem sosyal ve hem de kurumsal planda aşamalı olarak kutsal
ile profanın yer değiştireceği, belli bir zaman sonra ise kutsal namına hiçbir şeyin kalmayacağı ve
dolayısıyla modern devletlerin bütünüyle seküler temelde inşa olacağı düşüncesi hâkimdir (Mills,
1959: 32-33). Bu anlayış aslında ilk başlarda hızlı gelişen batı kapitalist devletlerinde gözlemlenirken,
en ideal örneklerini somut biçimiyle komünist rejimlerde göstermiştir. Çin, SSCB, eski Balkan
blokundaki ülkeler ve kısmen de Latin Amerika’nın bazı ülkelerinde bu tür siyasetin yoğun etkileri
görülmüş, insanlara dini referans ve değerlere göre yaşama şansı neredeyse tanınmayacak seviyelere
ulaşmıştır.
Şunu özellikle ifade etmek gerekir ki; hem dini referansları ve hem de dine karşı dünyevi referansları
ön plana çıkaran yaklaşımlarda asıl etkili olan faktör bizzat dinin kendisi değil, siyasi ve ideolojik
yönlendirmelerin güdümüyle şekillenmiş olan görüş ve yaklaşımlardır. Zira günümüz dünyasında
özellikle İskandinav ülkelerinde dine karşı mesafeli bir duruş sergileniyor olmasına rağmen herhangi
bir din ya da o dine mensubiyeti olan insanlar hiçbir şekilde baskı ve tecrite maruz kalmamaktadır.
Hatta bu devletlerde siyasi mekanizmanın ruhunu her ne kadar Hıristiyanlık oluştursa da, devletin
söyleminde Hıristiyanlık başta olmak üzere herhangi bir dinin öne çıkarılması söz konusu değildir.
Hatta bu ülkelerde marjinal bazı din karşıtı eylemler hariç, tüm din mensuplarının gayet rahat bir
yaşam sürdükleri ifade edilebilir. 2014 yılında İsveç hükümeti tarafından, Stockholm’de bulunan ve
Türkiye’den giden vatandaşlarca yaptırılmış olan Fittja Ulu Cammii’nde açıktan Cuma günleri ezan
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okunmasına müsaade edildiğinde, bu durumu protesto edenlerin İsveç’in yerli halkı değil de, İsveç’e
sonradan gelen ve hatta dini İslam olan ülkelerden gelen göçmenlerin olması oldukça manidardır. 
4- Ekonomik Güce Bağlı Statü Algısından Kaynaklanan Şiddet
Şiddetin kısmen dini referansları da arkasına alarak kendisini gösterdiği alanlardan birisi de
ekonomidir. Özellikle 19. Yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve hali hazırda sürmekte olan sanayi
devrimiyle birlikte üretim biçimi, çalışma alışkanlıkları ve emeğin değere dönüşümünde radikal
sayılabilecek bazı değişimler meydana geldi. Üretim ve sermayenin belli kişi ve merkezlerde toplanması
bu değişimin görünen bir yüzünü oluşturuyordu. Ancak çok daha vahim olan bu yeni düzenle birlikte
kapitalist anlayışın ortaya çıkışı ve yerleşmesi hızlanmış, gelir dağılımındaki fark devasa boyutlara
ulaşmıştır. Oysa sanayi devrimi öncesinde daha çok tarım tipi bir ekonomik düzen vardı ve burada
ortalama herkes hemen hemen aynı tip bir çalışma şekline ve emekten değer üretme biçimine sahipti
(Lerner, 1988: 728-730). Gerçi orada da feodalitenin seçkinci yapısının köleler üzerinde baskısı vardı,
ancak bu yeni düzendeki vahşetin yanında feodal düzenin zulmü bahse konu edilecek seviyede dahi
değildi.
Bu yeni düzenle birlikte insanlar ürettiklerini doğrudan bir kazanım olarak almıyor, onlar üzerinden
kısmi bir pay olarak alabiliyorlardı. Dolayısıyla bu düzende örneğin insanlar on değer üretiyorsa ancak
bunun bir veya ikisin alabiliyor, gerisi ise sermayeyi elinde bulunduran mülk sahibine kalıyordu.
Dinin bu ekonomik düzenle nasıl bir ilişkisi olduğu sorusuna gelince; burada iki yönlü fakat dolaylı
bir ilişkinin söz konusu olduğu görülür. Bunlardan ilki Katolik Hıristiyan anlayışın dünya
karşısındaki yadsıyıcı tutumunu eleştiren Martin Luther (1483-1546)’in Protestan ahlakıdır
(Mensching, 1994: 87-90). Martin Luther ve sonrasında Jean Calvin (1509-1564) ile birlikte dünya
malına karşı yadsıyıcı tutum eleştirilmiş, makul seviyede bir dünya kazancının dinen sakıncalı
olmadığı düşüncesi ileri sürülmüştür. Ancak bu anlayış zamanla dünyaya olan ilgiyi arttırmış, dine ve
onun öngördüğü değerlere olan alakayı ise zayıflatmıştır. Bu durum ilk başlarda çok hesaplanmamış
ve ön görülmüş olmasa da, sonraları Kapitalizmin meşruiyet kazanıp güçlenmesine vesile olmuştur
(See, 1970: 38).
Dinin ekonomik düzenle olan ilişkisindeki ikinci durum biraz daha negatif sayılabilecek bir görünüm
arz eden yönüdür. Zira vahiy kökenli hemen bütün dinler dünya hayatına nispetle ahireti önceleyen
bir öğretiyi hep ön planda tutar. Dolayısıyla bu dinlerin hiçbirisi dünya metaına yönelmiş aşırı ilgiyi
hoş karşılamaz. Bu dinler insanın çalışması ve emeği karşılığında elde ettiğini onun nasip ve kaderi
olarak görür. Bu bağlamda anormal olan, sistemle entegre olmuş dini telakkilerin haksız sosyal ve
ekonomik düzeni, insanın kaderiymiş gibi yansıtıyor olmasıdır. Aslında bunu yapmakla gayri meşru
bir durum dini argümanlarla telif edilerek meşru bir konuma yükseltilmektedir. Oysa olan şey
bütünüyle sermayenin gücüne boyun eğmiş bir anlayışın kendisini dini jargonla kamufle edip, var
olan bir haksızlığı yerleştirmeye çalışmasıdır. Elbette ki böyle bir şey makul bir din ve sağduyu sahibi
bir dindar tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. İşçinin hakkını alın teri kurumadan vermeyi,
yanında çalıştırdığı kişiye yediğinden yedirmeyi, giydiğinden giydirmeyi ve vahşi bir duygu ile sermaye
biriktirmemeyi, mal ve mülkü zekât, infak ve hayırla anlamlı hale getirmeyi teşvik eden İslam gibi bir
din için en azından bunu söylemek mümkün değildir.
5- Dinle İlişkilendirilmiş Etnisiteye Dayalı Şiddet
Dinlerin ortak birleşim alanı ümmet bilincidir. Zira din kardeşlik olgusunu inanç bağlamında yeniden
revize etmiştir. Diğer kardeşlik ve aidiyet duygularını öldürmemekle birlikte, çok daha üst bir
kavramla iman kardeşliği zemininde ortak bir alan üretmiştir (Hucurat, 49: 10). Dinin toplumsal
tasavvurunda bir ırkın, bir ailenin ya da bir rengin üstünlüğü yoktur. Burada üstünlük ölçüsü
bütünüyle takva ile alakalı bir durumdur (Hucurat, 49: 13). Yani kim ahlaka dayalı müstesna bir
yaşam sürerse üstün olan ancak odur. Din millet olgusunu reddetmez, ancak onun bir üstünlük
vesilesi olarak görülmesine de karşı çıkar. Dolayısıyla dini inanç perspektifinde hiçbir milletin bir
diğerine, ait olduğu millet mensubiyeti nedeniyle bir üstünlüğü söz konusu değildir.
Dini merkeze alan yaklaşımlar teoride bir dini tercihin diğer bir dini tercihe baskı ve şiddet
uygulamasını hoş görülmezken, pratikte tam da bu nedenlerle bir baskı ve zulüm yapıldığı hakikati



İsveç’te ezan için izin alınma müracaatının yapılmasından yaklaşık geçen iki yıl süresince yaşanan tüm olaylar,
şahsımın orada din görevlisi olarak vazife yaptığı 2009-2014 yılları arasında cereyan etmiş ve her aşaması kendi
şahitliğimiz çerçevesinde gerçekleşmişmiştir.

Dinin, farklı milletlerden yeni bir kardeşlik paydası (ümmet algısı) perspektifinde inşa etmek istediği sosyal yapı
modeli için Bkz. Müftüoğlu, A. (2016), Ümmet Bilinci, İstanbul: Hece Yayınları.
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mevcuttur. Kaldı ki tarihi süreç içerisinde hem devletler ve hem de bireyler eliyle gerçekleştirilmiş olan
şiddet hadiseleri mevcuttur. Örneğin Kudüs’te farklı din mensuplarının değişik zamanlarda
birbirlerine uyguladıkları dini içerikli şiddet bunun en bariz örneğidir. İspanya’da, Hıristiyanların
Müslüman ve Yahudilere uyguladığı şiddet, 20. yüzyılın başında Alman Nazi anlayışının Yahudi
milletine uyguladığı şiddet, Filistin topraklarının işgalinden sonra kurulan İsrail devletinin Filistin
halkına uyguladığı şiddet ve yine 20. yüzyılın sonlarına doğru Sırplar tarafından Bosna’lı
Müslümanlara uygulanan şiddet de (Alp, 2017: 153-197) dini içerikli şiddet örnekleridir. Bu tür şiddet
eğilimlerinde din kadar milli kimlik üzerinden inşa edilen şovenist duyguların etkisinin olduğu da
muhakkaktır. Tüm bu saptamaların ardından şunu da ifade etmek gerekir ki; tarih seyir içerisinde
şiddet hadiseleri kadar, farklı inanç ve etnik kökene sahip milletlerin birlikte yaşama kabiliyetini
yansıtan epeyce örnek de mevcuttur.
6- Dinle İlişkilendirilmiş Cinsiyetçi Yaklaşıma Göre Şiddet
Dinle ilişkilendirilen diğer bir alan da cinsiyete dayalı ayırım ve şiddettir. Modern feminist telakkiler,
özellikle erkek egemen toplumsal anlayışların temelinde dinin olduğunu ileri sürerler. Bu yaklaşımlara
göre toplumlardaki dini yapılanmanın biçimi, Tanrı tasavvuru, hitap şekli bütünüyle erkeği merkeze
alan bir özellik gösterir. Hatta cinsiyet merkezli dini bakış açısına göre hiyerarşinin tepesinde bulunan
Tanrı bir erkek şahsiyet olarak algılanır. Böyle bir anlayıştan dolayıdır ki, geçmişten günümüze
toplumsal yaşamda erkek efendi, kadın ise onun hizmeti için var edilmiş bir unsur olarak telakki
edilmiştir. Dolayısıyla dini tasavvurun hâkim olduğu anlayışların uygulamalarında hep erkeğe öncelik
tanınır ve kadın ikincil bir varlık olarak görülür ve bu nedenle de yaşamın sunduğu imkânlardan
büyük oranda mağdur bırakılır (Baloğlu, 2003).
İslam merkeze alınarak meseleye yaklaşıldığında, hakikatin böyle olmadığı hatta tam tersi bir
durumun söz konusu olduğu görülür. İslamın geldiği dönem ve şartlar göz önüne alındığında, İslam’ın
kadına ve kadın kimliğine yüklediği anlam, değer ve misyon derhal fark edilir. Zira İslami öğretide,
kadınla erkeğin birbirlerine eş olarak yaratıldığı (Rum, 30: 21), birbirlerinin velisi kılındığı (Tevbe, 9:
71), birbirlerinden mesul oldukları, kul olma bakımından birbirlerine denk oldukları konularına güçlü
bir vurgu söz konusudur. Aynı zamanda kadının kendisini farklı kılan yönlerinin korunduğu, nazik
yapısına dikkat çekilerek özen gösterilmesi gerektiği hususu oldukça dikkat çekici bir durumdur. Zira
modern söylem eşitlik olgusu çerçevesinde kadına ait olan bazı özel niteliklerin gözden kaçırılmasına
ve bu sebeple belki de onu üstün kılan yönleri bakımından ihmal edilmesine sebep olmaktadır. Diğer
taraftan cennetin annelerin ayağı altında resmedilmesi, kız çocuğu olup onları özenli bir şekilde
büyütenlerin cennetlik olduklarının müjdelenmesi yine bu öğretinin kadın lehine yaptığı pozitif ayrımcı
tutumun güzel örneklerindendir.
Bu noktada belirtilmesi gereken mühim bir mesele de şudur: Vahye dayalı dinlerin gelmiş olduğu
hiçbir toplum nötr değildir. Dinler büyük ölçüde güçlü bir tarihi hafızası, kültürel tecrübesi olan; belli
kabulleri, gelenek, örf ve adetleri bulunan toplumlara gelmiştir. Bu tip yapıların dinle yüzleştikten
sonra kendilerine ait bu nitelikleri bütünüyle bırakmış oldukları söylenemez. Dolayısıyla bu
toplumların her yaptığını dini kabul etmek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Zira tüm dinler geldikleri
ortamın bazı değerlerini miras alarak yoluna devam ederler. Dönemin Arap coğrafyasında da kadına
yaklaşım biçiminin kısmen önceki alışkanlıklardan tevarüs edilerek dini yaşama girdiğin ifade etmek
gerekir. Kaldı ki aynı isme sahip, aynı öğretiden beslenen bazı dinlerin farklı coğrafyalarda çok farklı
şekillerde tecrübe edilmiş olduğu görülür. O sebepledir ki, belli bazı örneklerden kalkarak genellemeler
yapmak yanlıştır. Kaldı ki böyle bir tutum sosyal bilimlerin fıtratına ters bir durumdur (Dönmez,
2007: 87-93).
7- Uygarlık Tasavvuru ve Merkez Algısına Göre Şiddet
Tüm din ve ideolojilerin, insanlığı bir istikamete yönlendirme ve belli bir seviyeye yükseltme iddiası
vardır. Dinler perspektifinde düşünüldüğünde, onlar kendilerini bozulan düzeni ıslah etmek üzere
gelmiş bilgi ve hikmet membaı olarak ortaya koyarlar. Bütün dinlerin ortalama böyle bir iddiası vardır.
Bu böyle olmakla birlikte, günümüzde özellikle Batı (Hıristiyan) medeniyetinin açık bir biçimde
diğerleri üzerinde kurmak istediği bir güç ve baskı girişimi söz konusudur. Bu aslında kendi zihin
dünyalarındaki medeniyet tasavvurunun da bir tezahürü ve göstergesidir.
Amerikalı stratejist Samuel P. Huntigton (1927-2008)’un “medeniyetler çatışması” tezi burada
önemlidir. Özetle ona göre Sovyetler Birliğinin çökmesiyle birlikte artık ideolojiler dönemi kapanmış,


Nazi mezalimi hakkında detaylı bilgi için Bkz. Friedlander, S., (2016), Nazi Almanya’sı ve Yahudiler I-II, İstanbul:
İletişim Yayınları.
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kaynağını dinlerden alan ve oradan beslenen medeniyetler çağı geri dönmüştür. Bu sebepten ötürü 21.
Yüzyıl, dünya genelinde medeniyetler çatışmasının yoğunluklu bir biçimde yaşanacağı yüzyıl olacaktır.
Geçmişten günümüze tarihte belli başlı 27 büyük medeniyet yaşamış, ancak günümüzde bunlardan
sadece Batı (Avrupa ve Kuzey Amerika), İslam ve Doğu (Çin-Mistik) medeniyetleri ulaşabilmiştir. Bu
medeniyetler içerisinde, gerek ekonomik, siyasi, askeri güç ve istikrarı ve gerekse dünya ile çok daha
sağlıklı bir şekilde entegre olmuş dini organizasyonu bakımından batı medeniyeti avantajlı
konumdadır. Dolayısıyla medeniyetler arası çatışmalar (ki bu çatışmalar özellikle İslam ve Batı
medeniyeti arasında yaşanacak olan çatışmalardır) Batı medeniyetinin üstünlüğü ile son bulacaktır
(Huntington, 2005).
İtiraz edilebilecek birçok yönü olmakla birlikte, bir öngörü ve fikir olması münasebetiyle bu yaklaşım
makul kabul edilebilir. Ancak asıl sorun şu, bu düşünce paralelinde ortaya konan uygulamalara
bakıldığında, Batı medeniyetinin bu yaklaşımının fikir boyutunda kalmadığı, aksine özellikle İslam
coğrafyalarını hedef alan yoğun saldırılarının olduğu görülür. Ortadoğu coğrafyasının bilhassa son 30
yılına bakıldığında, bu bölgede çıkan birçok savaş ve şiddet eyleminde Batının ya doğrudan veya
dolaylı bir müdahalesinin olduğu görülür. Öyle ki bu coğrafyada Batı’nın kışkırtmaları nedeniyle çıkan
kaos, çatışma ve savaşlar nedeniyle; milyonlarca insan ölmüş, milyonlarcası göç etmek zorunda
kalmış ve yine milyonlarcası da mülteci konumuna düşmüştür. Bu savaşların tetikleyici unsurları
elbette ki çok çeşitlidir. Ancak Batı medeniyetinin mevcut gücü nedeniyle kendisini merkezde görmesi,
diğerlerinin meşruiyet ve mevcudiyetini kendisine entegre olmaya koşullaması, tüm bu şiddet ve
baskıların temelindeki asıl nedendir. Batı dini merkezlerinin bu şiddet ve zulme ses çıkarmıyor olması
ise, işlemekte olan bu sürecin onlarca da onaylandığını göstermektedir.
8- Dine Dayalı Şiddet (Din İçi Fraksiyonlara Göre Şiddet)
Dine dayalı şiddet ve baskının belki de en net ve belirgin olduğu saha yine dinin iştigal ettiği alandır.
Dini şiddet esasında dindarların kendi arasında ve birbirlerine karşı uygulamış oldukları şiddettir.
Dini yapılanmalar arasındaki toleranssız ortamlar, ötekini hoş görme ihtimaline hiçbir şekilde imkân
tanımamaktadır. Aynı din içerisinde vücut bulmuş itikadi, fıkhi mezhepler ve cemaat tipi yapılanmalar
nedeniyle büyük şiddet ve baskı vakıaları yaşanmıştır. Hıristiyanlar arasında Katolik, Protestan
çatışmaları ve buna bağlı gerçekleşen dini içerikli savaşlar buna örnek olarak gösterilebilir. 1566-1648
“Seksen Yıl Savaşları” ve 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa'da yapılan ve Avrupa devletlerinin
çoğunun iştirak ettiği “Otuz Yıl Savaşları” bunun çarpıcı örnekleridir. Bu savaşların temel nedeni,
Protestan-Katolik uyuşmazlığının ortaya çıkardığı dini ihtilaflardır (Alganer, 2007).
İslam coğrafyaları göz önüne alındığında ise daha çok Şii-Sünni ayrıştırmasına dayalı bölgesel savaşlar
ve şiddet eylemleri söz konusudur. İran, Irak, Suriye, Yemen, Bahreyn, Afganistan, Suudi Arabistan
gibi ülkelerde rejimin yapısına rengini veren mezhepsel tutumların, ülke içerisindeki diğer halklar
üzerinde bir baskı aracına dönüştüğü ve dini anlamda ayrıştırıcı bir muamelenin yapıldığı bilinen bir
gerçektir. Türkiye özelinde düşünüldüğünde ise sürekli bir biçimde provoke edilmeye çalışılan
muhtemel Alevi-Sünni çatışması da bu şiddet olayları kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte bir
durumdur.
Buraya kadar ele alınan hususlar çerçevesinde son tespitler bağlamında şunları dile getirmek
mümkündür: Şiddet ve zulmün tek kaynaklı ya da tek sebepli eylemler değildir. Şiddetin temelinde din
dâhil birçok etmen vardır. Bu etmenler içerisinde şiddet eylem ve eğilimlerini organize eden temel
unsur insanın ontik yapısını oluşturan, bir anlamda onun varoluşsal bileşkeleridir. İnsanda bulunan
hırs, mücadele arzusu, ötekine üstün gelme düşüncesi, din gibi üst bir anlatıyla meşrulaştırılma
yoluna gidildiğinde kutsallık kazanmakta ve din adına gerçekleştirilen bir eylem de olsa artık bir zulme
dönüşebilmektedir. Dolayısıyla, insan eliyle meydana gelen olayların sağlıklı bir biçimde
değerlendirilmesi tek bir sebep üzerinden yürümekle olmaz. Sağlıklı bir netice ancak onu meydana
getiren şartlar bütün olarak ele alındığında ortaya çıkacaktır.
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KÂDÎ BEYZÂVÎ’YE (Ö. 685/1289) GÖRE İLLETİN TESPİT
YOLLARI NELERDİR?
Mansur KOÇİNKAĞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Giriş
İslam hukuk felsefesi ve metodolojisi olan fıkıh usulünün, en önemli yöntemi kıyas kabul edilir.
Kıyasın işlev kazanması ise hükmün kaynağı veya göstergesi olan illete bağlıdır. Dolayısıyla mantık ve
cedel ilminde kullanılagelen pek çok yöntemden hareketle fıkıh usûlü eserlerinde illetin tespit yolları
ele alınmaktadır. Bir kısmı neredeyse bütün usûlcüler tarafından kabul edilse de bazı yöntemler
müellife göre farklılık arz etmektedir. Bu tebliğimizde, klasik eserlerden kabul edilen, üzerine onlarca
şerh yazılan ve ders kitabı olarak okutulan Minhâcü’l-vusûl adlı eserden hareketle illetin tespit yolları
incelenecektir.
İlletin Tespit Yolları (Mesâlikü’l-ille)
Fıkıh usûlü anlayışında temelde fukahâ ve mütekellimûn diye iki yöntemin varlığı kabul edilir.
Birincisinde teorik ve teolojik tartışmalar pek yer almazken ikincisinde baskın şekilde fıkıh usulüne
dair konular teorik ve teolojik şekilde incelenir. Ancak mütekellimûn yöntemine mensup usûlcülerin
homojen bir yapı arz etmediği, aksine bir kısmı Mutezile’nin, diğer bir kısmı Eşarî ekolünün
düşüncesini merkeze alarak konulara temas ettikleri görülür.
Hicri yedinci asrın başlarından itibaren Eşarî-Mütekellimûn fıkıh usûlü yönteminde; Râzî mektebi ve
Âmidî-İbn Hâcib mektebi olmak üzere iki ekol olduğu söylenebilir. Râzî mektebi, daha çok Mahsûl
üzerine yapılan çalışmalar bağlamında gelişen bir sistem iken diğer ekol, Âmidî’nin (ö. 631/1233) elİhkâm ile İbn Hâcib’in (ö. 646/1249) el-Muhtasar’ı üzerinden şekillenmiştir. Beyzâvî (ö. 685/1289),
Mahsûl’ü Minhâc adlı eserinde özetlemiş ve İbn Hâcib’in Muhtasar’ını da Mirsâdü’l-efhâm’da şerh
ederek her iki ekolden de istifade etmiştir. Dolayısıyla Beyzâvî’nin görüşünü tespit ederken zaman
zaman onun hangi ekolden daha çok etkilendiğine temas etmemiz yerinde olacaktır.
Fukahâ yöntemine göre illetin; nas, icmâ ve münâsebet olmak üzere üç yolla tespit edildiği, “îmâ”ın da
nas altında ele alındığı,268 fakat mütekellimûn yönteminde, bunlara ek olarak pek çok yöntemle illetin
tespit edildiği görülür.
Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), Mahsûl adlı eserinde illetin tespit yolları bağlamında; nas, îmâ, icmâ,
münâsebet, müessir, şebeh, deverân, sebr ve taksîm, tard ve tenkîhü’l-menât olmak üzere on yönteme
yer verir. Ayrıca illetin tespiti hususunda kullanılan iki yöntemi ele alır ve bunların zayıf olduğunu
belirtir. Urmevî (ö. 653/1255) de Mahsûl’ü özetlediği el-Hâsıl adlı eserinde mesâlikü’l-illenin on yöntem
olduğunu söyler. Urmevî, Râzî gibi konunun başında icmâ yöntemine temas etmiş olsa da müstakil
şekilde onu ele almaz. Tâceddîn es-Sübkî (ö. 771/1370) ve Zerkeşî (ö. 794/1392) de büyük oranda
Râzî’yi takip ederek on yönteme yer verirler, ancak Sübkî “tesîr/müessir” yerine “ilgâu’l-fârık”, Zerkeşî
ise onun yerine “Hz. Peygamber’in eylemi” diye bağımsız bir yönteme temas eder.269
Âmidî-İbn Hâcib ekolünde, icmâ, nass, tenbîh-îmâ, sebr ve taksîm, münâsebet, şebeh, tard ve aks
(deverân) olmak üzere toplamda yedi yönteme yer verilir. 270 Diğer bir ifadeyle onlar, Râzî’nin zikrettiği
müessir, tard ve tenkîhü’l-menât yöntemlerine temas etmez, icmâ yöntemini birinci sırada zikreder ve
deverân yerine “tard ve aks” kavramını kullanırlar.
Beyzâvî ise büyük oranda Râzî ve Urmevî’yi takip ederek nas, îmâ, icmâ, münâsebet, şebeh, deverân,
sebr ve taksîm, tard ve tenkîhü’l-menâtı zikreder. Fakat o, seleflerinden farklı olarak icmâı müstakil
şekilde ele alır ve müessir diye bir yöntemden bahsetmez.
1. Nas
Nas, kendi için kâtı/kesin ve zâhir olmak üzere ikiye ayrılır. Kât-ı nastan maksat, Şâriin, hükmün
gerekçesini “şundan dolayı” veya “şunun için” gibi ifadelere yer vererek kesin şekilde zikretmesidir.
Zâhir nas ise “lâm”, “inne” ve “bâ” harfleriyle hükmün gerekçesinin açıklanmasıdır. Zira bu harfler,
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Sadruşşerîa, et-Tavdîh, II, 137 vd; Teftâzânî, et-Telvîh ‘ala’t-Tavdîh, II, 136.
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mecaz yoluyla başka anlamlar ifade etmiş olsalar da ta‘lîl ve gerekçeyi göstermek için kullanılırlar.
Ancak Beyzâvî’ye göre bu tür harflerle illetin tespiti bir öncekinin aksine zannî bilgi ifade eder.
Beyzâvî, Mirsâdü’l-efhâm’da İbn Hâcib’i takip ederek “es-sâriku ve’s-sârikatu fakta‘u eydiyehume”
ayetinde olduğu gibi “fâ” harfinin sıfattan sonra hükme dâhil olmasını veya “fe-innehum yuhşerûn”
hadisinde olduğu gibi hükümden sonra sıfata bitişmesini veyahut “sehâ fe-secede” örneğinde olduğu
gibi râvînin sözüne dâhil olmasını zâhirî nas altında ele alırken Minhâc’da Râzî’yi takip ederek bunları
îmâ yöntemi içinde zikreder.
2. Îma
Îmâ, Şâriîn, açıkça olmasa da işaret yoluyla illetin ne olduğunu belirtmesidir. Diğer bir ifadeyle
hükümle beraberlik yapan sıfatın ta‘lîl için olmaması halinde cümlenin pek tutarlı olmamasından
hareketle ilgili vasfın illet olarak tespit edilmesidir.271
Beyzâvî, Minhâc’da Râzî ve Urmevî’yi takip ederek “îmâ”nın tanımına yer vermeden beş türlü olduğunu
söyler ve aşağıda zikredilen hususların bulunmasıyla illetin tespit edileceğini belirtir:
(a) “Fâ” harfinin, “es-sâriku ve’s-sârikatu fakta‘u eydiyehume”272 ayetinde olduğu gibi hükümle,
“feinnehu yuhşeru yevme’l-kıyâme”273 hadisinde olduğu gibi vasıfla veya “zenâ Mâ‘iz fe-rücime”274
rivâyetinde olduğu gibi râvînin sözüyle beraberlik etmesi durumunda îmâ yoluyla mezkûr vasfın illet
olduğu anlaşılır. Zira “fâ” harfi, takîp ve tertip anlamı ifade ettiğinden dolayı hükmün ilgili vasıftan
sonra gerçekleştiğini, diğer bir ifadeyle bu vasfın illet olduğunu îmâ eder.
Bazı âlimler, vasfın münâsib olması durumunda illet olacağını savunurken Beyzâvî, “cahile ikramda
bulun” veya “âlimi aşağıla” ifadelerinin hoş karşılanmamasından hareketle mutlak şekilde mezkûr
vasfın illet olacağını belirtir. Ayrıca “bazı suretlerde vasfın illet olması, her surette illet olacağını
göstermeyeceğine” dair itiraza da iştirâktan kaçınmak için her surette bunu gerektireceğini ifade eder.
Fakat Zeynuddîn el-Hûnecî (ö. 707/1307), Beyzâvî’ye itiraz ederek iştirakin lâzım geleceğine dair
iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtir. 275
(b) Ramazanda eşiyle ilişkiye girdiğini söyleyen birine Hz. Peygamber’in “köle azad et”276 demesi
örneğinde olduğu gibi mükellefin durumunu ve ahvâlini bilerek Şâriin hüküm vermesiyle illet tespit
edilir. Zira soruya cevap olarak verildiğinden dolayı mezkûr cevap, “oruçlu iken eşinle ilişkiye
girdiğinden dolayı birini özgürlüğüne kavuşturmalısın” anlamındadır.
(c) “Kedi sıkça etrafınızda dolaşan bir canlıdır”277 hadisinde olduğu gibi illet olmaması halinde gereksiz
yere zikredildiği düşünülen bir vasfa yer verilmesi de onun illet olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu
örnekte tavâfın, kedinin temiz olmasının illeti olduğu anlamına gelir.
(d) “Kâtil mirasçı olamaz”278 hadisinde olduğu gibi Şâriîn iki şeyi ayırırken bir vasfı kullanması da onun
illet olduğu anlamına gelir. Aksi takdirde ilgili vasfın zikredilmesi hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
Dolayısıyla katilin mirastan mahrum bırakılmasının illeti, varis olacağı kimseyi öldürmesidir.
(e) “Cuma namazına çağrıldığınızda alışverişi bırakın”279 ayetinde olduğu gibi vâcibi ortadan
kaldıracak bir şeyin nehyedilmesi de onun illet olduğunu gösterir.
3. İcmâ
Râzî ve Urmevî, icmâı illetin tespit yollarından kabul etseler de onu müstakil başlık altında
zikretmezken Beyzâvî, teorik kabulüne uygun şekilde üçüncü sırada icmâ yer verir. İcmâyla illetin
tespit edilmesi, ilk iki yönteme göre daha nadir gerçekleşen bir durum olduğu söylenebilir. Miras
hukukunda, anne-baba yönünden akrabalığı olan kardeşin, sadece baba yönünden kardeşe
takdimi/öncelenmesi ve küçük çocuğun malına velinin tayin edilmesinin illetinin çocuk olması bu
yönteme örnek verilir.280
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Beyzâvî, Mirsâdü’l-efhâm, vr. 77.
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4. Münâsebe
Yaygın olarak “münâsebe” diye isimlendirilen bu yöntem, “ihâle” veya “tahrîcü’l-menât” kavramıyla da
ifade edilmiştir.281 Beyzâvî, Râzî’yi ve Urmevî’yi takip ederek münâsebeyi “def‘u’d-darar ve celbü’lmefa‘a” şeklinde tanımlar. İçkinin haram olmasının iskâra ve tasarlayarak öldürmenin de kısâsa illet
olması münâsebet yöntemiyle tespit edilir. Zira ilgili vasıflar, bizzat hükümlere uygun olup maslahatın
celbi veya mefsedetin def‘ini gerçekleştirdiklerinden dolayı illet oldukları kabul edilmiştir.
Beyzâvî, seleflerinin tasnifine uygun şekilde münâsebeyi; önce hakîkî ve iknâî diye ikiye ayırır. Hakîkî,
gerçek münâsebeti ve mülâyemeti ifade ederken iknâî, ilk etapta hükme münasip olduğu düşünülen,
fakat teemmül sonucunda hükümle pek irtibatının olmadığı anlaşılandır. Ardından hakîkîyi; dünyevî
ve uhrevî diye, dünyevî olanı da zarûrî, hâcî/maslahî ve tahsînî diye üçe ayırır. Zarûrîden maksat
zarûrât-i diniyye olarak bilinen; canın, aklın, dinin, malın ve nesebin korunmasıdır. Hâcîden maksat,
bey‘, icâre, karz ve velayet örneğinde olduğu gibi zorunlu olmamakla beraber ihtiyaç duyulan maslahat
türleridir. Tahîsiniyattan maksat ise “kâzûrâtın yasaklanması” gibi zaruriyât ve haciyâttan kabul
edilmeyen diğer maslahat çeşitleridir.
Münâsebe, ayrıca kendi için mutebere, mülga ve mürsele diye üçe ayrılır. Mutebere, Şâri tarafından
dikkate alınan maslahat iken mülgadan maksat Şâriin ilga ettiği maslahattır. Mürsele ise Şâriîn ne
lehinde ne aleyhinde bir şey dediği, diğer bir ifadeyle dikkate aldığına veya ilga ettiğine dair bilginin
olmadığı maslahat türüdür. Şâriin dikkate aldığı münâsebet de garîb, mülâim ve müessir diye üçe
ayrılır.282 Beyzâvî’ye göre vasfın türü hükmün türünde müessir olduğunda “garîb”, vasfın cinsi ve türü
hükmün cinsinde ve türünde müessirse “mülâim”, vasfın cinsi hükmün türünde etkiliyse “müessir”
diye isimlendirilir. Diğer bir ifadeyle Beyzâvî’nin, Râzî’den farklı şekilde müessiri tarif ettiği ve bundan
dolayı şerhlerde, nâsıh hatası dâhil olmak üzere pek çok farklı yorumun yapıldığı görülür. 283
Münâsebe-i mutebere ittifakla kabul edilirken mülga olan hususlar pek dikkate alınmaz. Mürsele ise
Mâlikî hukukçular tarafından kabul edilen bir yöntem olup maslahat-i mürsele diye isimlendirilir.
Beyzâvî, illet bahsinde temas etmemiş olsa da başka bir yerde Gazzâlî’yi (ö. 505/1111) takip ederek
mürselenin, ancak zarûrî, katî ve küllî maslahat sağlaması halinde kabul edileceğini belirtir. 284
Son olarak münâsebetle beraber bir mefsedetin olması halinde münâsebet yönteminin iptal edilip
edilmeyeceği ele alınmıştır. Beyzâvî, Mirsâd’da İbn Hâcib’i takip ederek mefsedetin müsâvî veya râcih
olması halinde münâsebetin zarar göreceğini savunurken Minhâc’da Râzî’ye tabi olarak muârazadan
dolayı münâsebetin iptal edilmeyeceğini, fakat bu durumun, sonuç doğurmayı engelleyeceğini
belirtir.285
5. Şebeh
Usûlcüler, ilk dönemden itibaren yaygın olarak bu yöntemi şebeh diye isimlendirirler. Nitekim
Şâfiî’nin, bu yöntemle sabit olan fıkhî ameliyeyi “kıyâs-ı eşbâh” diye isimlendirdiği belirtilir. 286 Şebehle,
illetin tespit edilip edilmeyeceği ihtilaflı olduğu gibi, ona getirilen tanımlar da farklıdır. Beyzâvî, Râzî’yi
ve Urmevî’yi takip ederek şebehle ilgili biri Bakillânî’ye (ö. 403/1013), diğeri kime ait olduğu
belirtilmeyen iki tanıma yer verir. Bakillânî, hükümle beraberlik yapan vasfın bizzat ona uygun olması
halinde “münâsib”, bi’t-tab/dolaylı uygun olması durumunda “şebeh”, bizzat ve dolaylı uygun
olmaması halinde ise “tard” diye isimlendirileceğini belirtir. Dolayısıyla Bakillânî’ye göre şebeh, “bizzat
değil de dolaylı şekilde hükme münâsib vasıf” demektir. İkinci tanıma göre ise şebeh, “Şâriin, vasfın
yakın cinsini hükmün yakın cinsinde dikkate almasıdır.”
Niyetin, abdest için şart olup olmadığı şebeh yöntemine örnek verilebilir. Temizliğin gerçekleşmesi
niyete bağlı değildir, zira niyet edilmemesi halinde de necaset temizlenebilir. Fakat abdest, ibadet
olması hasebiyle niyetin şart koşulmasına dolaylı şekilde münasiptir.
Kıyas-ı şebehte, hükümdeki benzerlik mi yoksa suretteki benzerlik mi dikkate alınır? Şâfiî’ye (ö.
204/820) göre hükümdeki benzerlik dikkate alınırken İbn Uleyye’ye göre suretteki benzerlik
muteberdir. Râzî’ye göre ise benzerliğin nerede olduğunun büyük bir önemi yoktur, ona göre ilgili
vasfın illet olduğuna dair zannî bilgiyi ortaya koyması kâfidir. Öne sürdüğü argümanlardan dolayı
Beyzâvî’nin, bu konuda Râzî’nin görüşünü tercih ettiği anlaşılmaktadır.
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Bakillânî gibi bazı usulcüler, şebeh yönteminin illeti tespit edemeyeceğini savunurlar. Râzî ve
Urmevî’nin aktardığına göre Bakillânî, bu bağlamda iki delile yer verir. Birincisi, münâsib olmayan
vasıf icmâ ile merduttur. Şebeh de münasip olmadığından dikkate alınması mümkün değildir. İkincisi,
sahâbenin şebeh yöntemini dikkate almamasıdır. Beyzâvî, bu delillerden sadece birincisine yer verir ve
“münâsib olmayan vasfın icmâ ile merdûd olduğuna” dair iddianın doğru olmadığını söyler. Zira şebeh
yöntemiyle, illetin bulunduğuna dair zannî bilgi oluşmakta ve zannî bilgiyle amel etmek fıkıh ilminde
yeterli kabul edilmektedir.
6. Deverân
Deverân, hükmün bulunduğu sûrette vasfın bulunmasını, bulunmaması halinde vasfın da olmamasını
ifade eder. Diğer bir ifadeyle vucûd ve adem hususunda hükümle beraber olmaları dolayısıyla ilgili
vasfın, mezkur hükmün illeti olduğuna dair tespitte bulunmaktır. Sarhoş edici iken üzüm suyunun
haram olması, sarhoş edici olmadığında ise mubah oluşu deverâna örnek verilebilir. Deverân, tard ve
aksın toplamından ibaret olduğundan Âmidî ve İbn Hâcib gibi bazı usûlcüler, onun yerine “tard ve
aks” kavramını kullanmışlardır.
Deverânın illeti tespit etmede sağlıklı bir yöntem olup olmadığı ihtilaflı olduğu gibi, ne tür bilgi ifade
ettiği de tartışmalıdır. Mutezile deverânın kesin bilgi ifade ettiğini savunurken Râzî ve Beyzâvî gibi
usûlcüler zannî bilgi ifade ettiği kanaatindedirler. Âmidî ve İbn Hâcib ise deverânın tek başına ne
zannî ne de kesin bilgi ifade ettiğini savunur.287
Bir kişiyi bir lakapla andığımızda kızıyor, ismiyle andığımızda kızmıyorsa kızmasının illeti, deveran
yöntemiyle ilgili lakap olduğu anlaşılmaktadır. İbn Hâcib, bunun çocuklar tarafından dahi bilineceğini
belirterek deverânın illeti tespit etmede sahih bir yöntem olduğunu ifade eder.288
Beyzâvî, deverânın hüccet olduğunu iki delille temellendirmeye çalışır ve aksi yönden gelen itirazlara
cevaplar verir. Zira tard ve aksın tek başına illeti tespit etmede rolü olmadığından hareketle her
ikisinin toplamından oluşan deverânın illeti tespit edemeyeceği iddia edilmiş, Beyzâvî ise eczâ için
geçerli olmayan bazı hususların eczânın toplamı ve mecmuu için söz konusu olabileceğini belirterek
bu iddiaya cevap vermiştir.289
7. Sebr ve Taksîm
Râzî’nin “sebr ve taksîm”, Urmevî’nin “taksîm ve sebr”, Beyzâvî’nin ise sadece “taksîm” dediği bu
yönteme göre illet olması muhtemel vasıfların tamamı tespit edilir, ardından elemeye tabi tutularak
sadece bir vasfın illet olmaya elverişli olduğu belirtilir. Taksîm, muhtemel sıfatların tespiti, sebr ise biri
hariç diğerlerinin elemeye tabi tutulmasıdır.290 Örneğin kadr birliği, tu‘m veya kût ribâya illet olması
muhtemel vasıflardır. Bütün bu vasıfların ele alınıp incelenmesi suretiyle bunlardan sadece birinin
illet olmaya elverişli olduğunun ispat edilmesi sebr ve taksîm yöntemiyle gerçekleşir.
Taksîm, nefiy ve ispat arasında cereyan ederse “hâsır”, aksi takdirde “gayr-ı hâsır” diye isimlendirilir.
Urmevî ve İsfahânî (ö. 688/1289) ise nefiy ve ispat arasında deveran edeni “taksîm”, etmeyeni ise
“sebr” diye isimlendirmişlerdir.291 Taksîm-i hâsıra örnek vermek gerekirse; velayet ya mualleldir ya
muallel değildir. Muallel olması halinde ya siğarla ya bekâretle veyahut başka bir şeyle ta‘lîl
edilmektedir. Ardından bekâret hariç diğer şıkların doğru olmadığının ortaya konulmasıyla illet tespit
edilir.
8. Tard
Nizâın bulunmadığı bütün suretlerde hükmün bir vasıfla beraber olması ve bundan hareketle nizâın
gerçekleştiği surette de aynı hükmün verilmesidir. Buradaki vasıftan maksat, hükme münasip
olmadığı gibi münâsebeti de gerektirmeyendir. Zira vasıfta münâsiblik söz konusu olduğunda
münâsebet yöntemi, münâsebeti gerektirmesi durumunda şebeh yöntemi söz konusu olacaktır.
Aracın, evin önünde bulunması, genelde onun evde olduğunu gösterirken ihtilaflı bir surette de
bundan hareketle aynı hükmü vermek bu yönteme örnek verilebilir.
Bazı âlimler, tard yöntemi için sadece bir surette vasfın hükümle beraber olmasını yeterli kabul
ederken Urmevî ve Beyzâvî bunun zayıf olduğunu ve yeterli olmadığını belirtir.
Râzî, el-Mahsûl, V, 210; Âmidî, el-İhkâm, III, 300; Beyzâvî, Minhâcü’l-vusûl, s. 168; İsfahânî, Beyânü’l-Muhtasar,
III, 135.
288 İbn Hâcib, el-Muhtasar, s. 1108.
289 Beyzâvî, Minhâcü’l-vusûl, s. 169.
290 Beyzâvî, Minhâcü’l-vusûl, s. 169; Mirsâdü’l-efhâm, vr. 78.
291 Urmevî, el-Hâsıl, s. 900; İsfahânî, el-Kavâ‘id, s. 278.
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Bakillânî ve Cüveynî (ö. 478/1085) tard yöntemiyle hükmün tespit edilmesine sert şekilde karşı
çıkarken Râzî ve Beyzâvî gibi usûlcüler, zannî bilgi ifade ettiğinden tard yöntemini kabul ederler. Râzî,
kadîm Şâfiî fukâhasının genelinin de bunu kabul ettiğini belirtir. Ayrıca Hanefî fukahâsından bazı
âlimlerin tardı kabul ettiği aktarılır.292
9. Tenkîhu’l-menât
Beyzâvî, Urmevî’yi takip ederek tenkîhü’l-menâtı, “asıl ve fer‘ arasındaki tek farkın tespit edilip bunun
hüküm koymada hiçbir tesirinin olmadığının ortaya konulması suretiyle fer‘a aynı hükmü vermektir”
diye tanımlar. Fakat Râzî, konuyu sadece ilga bağlamında değil, ayrıca câmi/ortak paydanın tespitiyle
de olabileceğini söyler. Zira Gazzâlî’den yaptığı nakille “câmi‘in istihracıyla veya fârikin (farklı
hususun) ilgâsıyla meskûta mensûsun hükmünü vermektir” diye tarif eder. 293 Örnek vermek
gerekirse; ilgili hükümde cinsiyetin hiçbir tesirinin olmadığını ortaya koyarak erkekle ilgili zikredilen
bir hükmün kadın için de geçerli kılınmasıdır.
Bazı âlimler, bu yöntemi “sebr ve taksîm” altında değerlendirirken294 Hanefîler, bu yöntemi kıyasın
dışında değerlendirip “istidlâl” diye isimlendirirler. Zira onlara göre burada illetten hareketle değil,
fârıkın ilgasıyla hüküm tespit edildiğinden kıyas ameliyesi söz konusu değildir. 295
Tenkîhü’l-menât kavramı, zaman zaman tahrîcü’l-menât ve tahkîkü’l-menâtla karıştırılmaktadır.
Tenkîhü’l-menât asıl ve fer‘ arasındaki farkı iptal etmeyi ifade ederken tahrîcü’l-menât her hangi bir
yöntemle illeti tespit etmek, tahkîkü’l-menât ise tespit edilen illetin/mananın fer‘de de bulunduğunun
tahkîk edilmesi demektir.296
10. Müessir/Tesîr
Râzî ve Karâfî’nin (ö. 684/1285) yer verdiği bu yönteme göre hükmün cinsinde müessir olan vasıf, bu
özellikte olmayan vasfa tercih edilmelidir. Örneğin nikâhta hacrin kalkmasının illeti bulûğ mu, siyâbet
mi diye ihtilaf edilmiştir. Ancak mâlî hususlarda hacrin kalkmasının illeti bulûğ olduğundan hareketle
nikâh hususunda da hacrin kalkmasının illeti bulûğ kabul edilebilir. Çünkü bulûğ, hükmün cinsi
olan hacrin kalkmasında müessir bir vasıftır. Aynı şekilde “anne-baba bir kardeş”, miras hususunda
“baba bir kardeş”e takdim ediliyorsa nikâhın velâyetinde de ona takdim edilmelidir. Zira iki yönden
irtibât, hükmün cinsi olan takdimde müessir bir vasıf olarak kabul edilmiştir. 297 Beyzâvî, seleflerinin
aksine müessiri müstakil bir yöntem kabul etmeyip münâsebet kavramı altında ele alır. Ancak o,
müessiri Râzî’den farklı olarak “vasfın cinsi, hükmün türünde tesiri olandır” diye tarif eder.298
11. İlgâu’l-Fârık
Sübkî, Râzî’nin ve Beyzâvî’nin müstakil şekilde yer vermediği bu yöntemi tankîhü’l-menâttan bağımsız
şekilde zikreder. Fakat yer verilen örnekler göz önünde tutulduğunda bu yöntemin, Râzî ve Beyzâvî’ye
göre tenkîhü’l-menâtın kapsamı altına girdiği veya onun bir kısmı olduğu görülür.299
12. Hz. Peygamber’in Eylemi
Bakillânî ve Zerkeşî’nin yer verdiği bu yönteme göre illetin tespit edilmesi Hz. Peygamber’in veya
sahâbeden birinin eylemiyle tespit edilebilir. Nitekim Hz. Peygamber’in namaz kılarken hata etmesi ve
bundan dolayı sehiv secdesi yapmasından veya zina ettiğinden dolayı Mâiz’in recm edilmesinden
hareketle illet anlaşılabilir. Birinci örnekte sehiv secdesinin illeti yanılma olarak belirlenirken ikinci
örnekte zina olduğu tespit edilmiştir. Râzî, Beyzâvî ve Sübkî gibi usulcülerin bu yönteme yer
vermemesi, îmâ yöntemi altında onu mütalaa etmelerinden, İbn Hâcib’in ise nas yöntemi altında ele
almasından kaynaklandığı söylenebilir.300
Fâsid İki Yöntem
Beyzâvî, Râzî’yi takip ederek bunların haricinde iki yöntemden bahseder, fakat bunlarla illetin tespit
edilmesinin zayıf olduğunu belirtir.

Sübkî, el-İbhâc, III, 78.
Râzî, el-Mahsûl, V, 229-230.
294 Râzî, el-Mahsûl, V, 231.
295 Râzî, el-Mahsûl, V, 230; Urmevî, el-Hâsıl, s. 905.
296 İsnevî, Nihâyetü’s-sûl, s. 336.
297 Râzî, el-Mahsûl, V, 199; Karâfî, Nefâisü’l-usûl, VII, 3321; Sirâcüddîn el-Urmevî, et-Tahsîl mine’l-Mahsûl, II, 201.
298 Beyzâvî, el-Minhâc, s 167; Sübkî, el-İbhâc, III, 64; İsnevî, Nihâyetü’s-sûl, s. 327.
299 Râzî, el-Mahsûl, V, 20; Beyzâvî, el-Minhâc, s. 170; İsnevî, Nihâyetü’s-sûl, s. 335; Sübkî, Cem‘u’l-cevâmi‘, s. 95;
Ebû Züra el-Irâkî, el-Gaysü’l-hâmi‘, s. 589.
300 Râzî, el-Mahsûl, V, 144; İsfahânî, Beyânü’l-Muhtasar, III, 87; Beyzâvî, el-Minhâc, 162-163; Sübkî, el-İbhâc, III,
45.
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1. Bir vasfın illet olmadığına dair delil bulunmadığından hareketle onun illet olduğunun tespit
edilmesidir.
Beyzâvî, bu yöntemle illetin tespit edilmesinin zayıf olduğunu söyler. Zira bu yönteme, “ilgili vasfın illet
olduğunu gösteren delil bulunmadığından illet olarak kabul edilmemelidir” şeklinde muâraza
edilebileceğini belirtir.
2. Kıyasın yapılmasına yönelik emrin gereğini yerine getirmek için mezkûr vasfın illet kabul edilmesi
gerekir.
Beyzâvî, bu yöntemin kabul edilmesi halinde devir lazım geleceğini söyler. Zira kıyasın yapılabilmesi,
illetin tespitine bağlıdır, şayet illetin tespiti de kıyasa bağlanırsa devir/kısır döngü gerçekleşmiş olur.
Sonuç olarak Beyzâvî, büyük oranda Râzî ve Urmevî’yi takip ederek illetin tespit yollarını ele almış,
fakat müessirin kabulü hususunda farklı bir tasarrufta bulunarak mesâlikü’l-illenin dokuz olduğunu
savunmuştur. Ardından o, Mahsûl’e uygun şekilde illetin tespit yollarından olduğu iddia edilen iki
yönteme yer vermiş ve bunların illeti tespit etmede sağlıklı olmadıklarını belirtmiştir.
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SOCIAL CHANGE AND PROPHET IMAGINATION: A REVIEW
WITHIN THE CONTEXT OF THE PENDULUM THEORY
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Doç. Dr. Saffet Kartopu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, skartopu@ksu.edu.tr
ABSTRACT
The aim of the study, within the context of pendulum theory, is to examine prophet imaginations of
the young at the center of social change by means of the metaphor method. While collecting the data
in this research, which was conducted on undergraduate students as sample, it was used a form
including the sentence “The Prophet Muhammad is like…, because…” and independent variable
questions. The content analysis method was preferred when evaluating the data gathered. According
to the results of the study, 53 different metaphors for The Prophet Mohammed were provided, and 9
basic categories were consisted of those metaphors: guide, specimen, enlightener, leader, emotional
characterization, mentor, savior, key and other. Although the society was differentiated and changed
from many aspects, there was no any negation in the participants’ senses related to The Prophet
Muhammad. On the contrary, by complying with values of the time, one hand the senses were
diversified a lot, on the other hand those keep positive image in minds. It was concluded that senses of
The Prophet Muhammad of the young are similar with His characteristic features in the religious
references, too. In respect to gender variable, the female students used more metaphors in the
‘specimen’ category, while the males provided more metaphors in the ‘mentor’ category. In respect to
faculty/department variable, it was determined that theology students used more metaphors in the
‘specimen’, ‘enlightener’ and ‘mentor’ categories, while the social service students provided more
metaphors in the ‘leader’ category. As a result, when the research findings are evaluated in the context
of pendulum theory, it can be stated that there was a swing from folk Islam to book Islam. When the
research data was examined in terms of social change, it can be said that there were changes and
transformations in senses of The Prophet Muhammad, in parallel with changing and transforming
society.
Keywords: The Pendulum Theory, Social Change, Prophet Imagination, The Prophet Muhammad,
Metaphor, Folk Islam, Book Islam.

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE PEYGAMBER TASAVVURU:
SARKAÇ TEORİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
ÖZET
Araştırmanın amacı, toplumsal değişimin merkezinde yer alan gençlerin peygamber tasavvurlarını,
metafor tekniğiyle, sarkaç teorisi bağlamında incelemektir. Üniversite öğrencileri örnekleminde
gerçekleştirilen bu araştırmanın verilerini toplarken, “Hz Muhammed benim için… gibidir/benzer,
çünkü…” yarı-açık uçlu cümlesini ve bağımsız değişken sorularını içeren bir formdan yararlanılmıştır.
Elde edilen verileri değerlendirirken içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına
göre, Hz Muhammed’e yönelik 53 farklı metafor geliştirmiş ve bunlardan 9 temel kategori
oluşturulmuştur: yol gösterici, örnek, aydınlatıcı, önder, duygusal niteleme, öğretici, kurtarıcı, anahtar
ve diğer. Toplumun birçok açıdan değişmesine ve farklılaşmasına rağmen, katılımcıların Hz
Peygamber’e yönelik algılarında herhangi bir olumsuzlama görülmemiştir. Tam aksine, Hz Peygamber
algıları bir yandan çok çeşitlenmiş diğer yandan çağın değerlerine uyum sağlayarak zihinlerdeki
olumlu imajını korumaya devam etmiştir. Gençlerdeki Hz Peygamber algısının ise dinî kaynaklardaki
O’nun karakteristik özellikleri ile benzer olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından kız
öğrenciler, Hz Peygamber’in ‘örnekliği’ kategorisinde daha fazla metafor üretirken erkek öğrenciler ise
‘öğretici’ kategorisinde daha fazla metafor üretmiştir. Fakülte/bölüm değişkeni açısından ilahiyat
öğrencileri ‘örneklik’, ‘aydınlatıcı’ ve ‘öğretici’ kategorilerinde daha fazla metafor üretirken sosyal
hizmet öğrencileri ‘önder’ kategorisinde daha fazla metafor ürettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak;
araştırma bulguları sarkaç teorisi bağlamında değerlendirildiğinde, halk İslam’ından kitabî İslam’a
doğru bir salınım olduğu söylenebilir. Elde edilen veriler toplumsal değişme bakımından
incelendiğinde ise değişen ve dönüşen toplumla birlikte bireylerin Hz Peygamber algılarında da
değişimler ve dönüşümler söz konusu olduğu ifade edilebilir.
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Anahtar Kelimeler: Sarkaç Teorisi, Toplumsal Değişme, Peygamber Tasavvuru, Hz Muhammed,
Metafor, Halk İslam’ı, Kitabî İslam.
1. Giriş
Birey, ancak toplum içinde ve toplumsal süreçler sonucunda kimlik kazanan, onu sürdüren ve böylece
hayatına yön verecek olan çeşitli tasarıları gerçekleştiren bir varlıktır (Berger, 2011:52-53). Toplumsal
değişimler incelendiğinde, bu diyalektikteki en temel faktörlerden birinin din olduğu görülür. Çünkü
din, inanan bireylerin tutum ve davranışlarının sınırlarını belirler ve toplumda meydana gelen olayları
etkiler. Müslüman bir toplumda yaşamını devam ettirenlerin zihniyeti de yaşamın her yönünü kuşatan
ve inananlarına bir yaşam biçimi sunan İslamî anlayış vasıtasıyla şekillenir.
Her toplum, birbirlerine bağlı bulunan ve karşılıklı ilişkiler içinde olan birtakım unsurlardan oluşur.
Bu unsurların herhangi birinde meydana gelen değişim, diğerlerini de olumlu ya da olumsuz bir
şekilde etkiler (Akyüz & Çapcıoğlu, 2013: 386). Toplumun başlıca unsurlarından olan din, farklı
toplumlara yayılırken bir yandan toplumsal değişimlere neden olurken diğer yandan kültürlere göre
yeniden yorumlanır (Perşembe, 1991: 178). Bu nedenle, aynı dinî unsurun farklı toplumlardaki ve/ya
farklı zamanlardaki algılanış biçimleri de çeşitlilik gösterir.
Hz Peygamber'in önderliğinde meydana gelen yeni dinî toplulukta Hz Peygamber, karizmatik bir lider
olarak algılandığı için O’nun vefatı, ilk Müslüman dinî topluluğun hayatında önemli bir dönüm noktası
olmuştur (Günay, 2001: 15). Weber’e (2001) göre de önceleri yeni bir toplumsal sistemin bilinçli bir
şekilde oluşturulması, genelde peygamberlerin kendi yaşamının bir örnek olarak sunulmasını da
içeren tebliğler aracılığıyla olmuştur. Peygamberler her dönemde ilahi değerlerden uzaklaşan
toplumları, bu değerlere uygun yaşamaya çağırmış ve ilahi değerlere uygun yaşayan bir toplum
oluşturabilmek için sosyal değişimin öncüsü olmuşlardır. Çünkü bütün peygamberlerin temel
görevleri, üstün karakterli bir toplum oluşturmak, yepyeni bir kavrayış ve anlayış biçimi geliştirmek,
insanların kavrama biçimini tümden dönüştüren bir öğreti ortaya koymaktır. Peygamberlerin getirdiği
ilahî mesajlar ise müntesiplerinin olumlu yöne evrilmesini daha mümkün kılmış ve toplumdaki köklü
değişimlerde peygamberler en mükemmel örnekler olmuştur (Kasapoğlu, 2006: 52, 58).
Kur’an’da değişimle ilgili kullanımların toplumun ve bireylerin birbiriyle ilişkilendirilerek verilmesi,
birinde meydana gelen değişimin diğerini etkileyeceğine işaret eder. Allah, sosyal değişimin bütün
zamanlar ve toplumlar için geçerli olduğuna işaret ederek, fertleri ve toplumları değişime yetenekli
kılmıştır. Bu nedenle insanlık tarihine bakıldığında birçok peygamber gönderildiğine ulaşılır ve dinî bir
otoriteye sahip olanların aşkın varlıkla irtibatının daha samimi olduğuna inanılır. Aynı zamanda
bütün peygamberler, model kişiliklerdir ve insanlara hem Allah’ın emirlerini tebliğ etmiş hem de bu
emirler doğrultusunda örnek bir hayat yaşamıştır. Bu nedenle onlar, toplumsal değişimi sağlamak
amacıyla büyük mücadeleler vermişlerdir. Çünkü birlikte yaşamak durumunda olan bireyler, neyin
doğru neyin yanlış olduğunu bilmek ve ona göre yaşamak gibi mesuliyetlerini peygamberler vasıtasıyla
öğrenmiştir. Bu amaçla Allah, insanların hem kendileriyle hem de diğer insanlarla ilgili sorumluklarını
açıklamak için peygamberleri, kılavuzlar olarak göndermiştir. Görevlerini yerine getiren
peygamberlerden sonra onların ümmetleri, öğrendiklerini uygulamaya devam etmesine rağmen,
bireylerin kendi ilgi ve ihtiyaçlarına ilişkin farklılaşmalara dayalı olarak, peygamber algıları bireyden
bireye farklılık göstermiştir. Bu bağlamda günümüz toplumunda peygamber tasavvurunun
incelenmesi önemlilik arz eder.
Türkler müslüman olduktan sonra ise peygamber sevgisini hem bireysel, toplumsal ve kültürel
hayatın her alanına yansıtmaya çalışmışlar hem de kültürel dokunun en önemli ilmeklerinden biri
olarak kabul etmişlerdir. Seçilen isimlerin Hz Muhammed veya ailesi ile irtibatlı olması, Türklerin
çocuklara verilen ilk dinî bilgilerin ve eğitimin temelinde Hz Muhammed sevgisi yer alması ve Mevlit
geleneğinin önemli bir yere sahip olması, Türklerin Hz Peygamber’e verdiği önemi göstermektedir
(Kutlu, 2017: 255-257). Türk tarihinde İslam’ın görüntüleniş biçimleri, geçmişte olduğu gibi bugünde
bütün İslam dünyasında mevcut olan, eğitim kurumları aracılığıyla Kur’an ve Sünnet’in
açıklanmasıyla şekillenen kitabî İslam; ve İslam’ın esaslarına belli ölçüler içinde sadık kalmakla
beraber, daha ziyade geleneksel yaşantının belirlediği kısmen hurafelerle karışık halk İslamı’nı içerir
(Ocak 1999: 51-52). Ama halk İslam’ı ile resmî/kitabî İslam arasındaki farklılıklar net olmamakla
birlikte (Patai, 2002:235) halk İslam’ından yüksek İslam’a doğru büyük bir değişim olmuş ve halk
İslam’ının sosyal temelleri büyük ölçüde aşınmışken, yüksek İslam büyük ölçüde güçlenmiştir
(Gellner, 2003:15). İslam toplumlarının tarihsel bilinçleri, Emevîlerin ve Abbasilerin siyasal ve
toplumsal çalkantılarının etkisiyle bozulmaya, Hz Peygamber’in vefatının üzerinden yarım asır
geçmeden, O’nun yaşadığı dönemi büyük bir özlemle anmaya başlayarak efsane tülleriyle sarmaya
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yöneldiler. Peygamberin hayatını İslam öncesi mitolojik unsurlarla süsleyerek anlatan Muhammediye,
Ahmediye gibi eserlerdeki konular, İslamî olmakla beraber, kullanılan motifler tamamıyla eski
mitolojilerden ödünç alınan motiflerdir (Ocak, 2010:185, 188). Peygamber’in vefatı sonucu onun
kişisel karizmasının ortadan kalkmasının ardından, eski kavmî zihniyetlerin yeniden devreye
girmesiyle başlayan tarihsel süreçte, bir İslâm anlayışı oluşmuş ve bu anlayış bir kültür yaratmıştır.
Böylece İslâm dininin şahsiyetinin görünürlükten kalkmasının hemen ardından, eski mitolojileri
özümseyip kendilerine uygun hale getirerek birer mitolojik çerçeve oluşturulmaya başlanmış, zaman
içinde İslâm inançları etrafında mitolojik bir çerçevenin oluşması kaçınılmaz bir olgu olarak ortaya
çıkmış ve zamanımıza kadar gelmiştir (Ocak 2009:138, 162). Ayrıca Türkler İslam’ı, eski geleneklerinin
(göçebe kültürü, Şamanizm) etkileri altında yorumladı ve bunun sonucu olarak yeni bir dinî inanç
biçimi olarak heterodoks İslam ortaya çıktı (Uyanık, 2013:740).
Sarkaç teorisi, bir sarkacın ilerleyen zaman içerisindeki davranışının, o anki konum ve koşullara son
derece duyarlı olduğunu ileri süren bir teoremdir. Bu sarkaç, zaman içerisindeki değişimlere göre
kendi yerini belirler. İslam’ın topluma yansımalarını açıklamada, ileri sürülen “İslam’ın sarkaç teorisi”
(Günay, 2012: 642-655) ise İslam’ın yaşanan biçimini ele alarak İslam’ın şehirli ve köylü
versiyonlarının karakteristiklerini analiz eder. Bu teoriye göre; şehirlilerin hayatında dinî algı, yazılı
vahiylere ve kitabîliğe dayanırken, köylülerde ise kaydedilmiş soyut kelimelerden daha ziyade,
algılanabilir semboller üzerinden bir algılayış hâkimdir. Bir ucunda şehirli İslam’ı diğer ucunda
köylü/geleneksel İslam’ı bulunan sarkaç, sürekli salınım halindedir ve dönemsel özelliklere göre, bu
iki uç arasında sürekli bir ‘gel-git’ gerçekleşir. İslam’ın en önemli ögelerinden olan Hz Peygamber’in
algılanması da bu salınımdaki değişimlerden etkilenir. Bu algının, genelde mistik şahsiyetlerin olduğu
kırsal alanda hurafelere ve mitolojik hikâyelere dayandırıldığı; ulemanın ve eğitimli kişilerin daha çok
yaşadığı şehirlerde ise kitabî niteliklerle temellendirildiği söylenebilir. Sarkacın bu salınımı, Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Sarkaç teorisinin çalışmamıza uyarlanması şunu ifade etmektedir: Toplumsal değişimde peygamber
tasavvuru bir sarkaç gibidir. Sarkacın bir ucunda Hz Peygamberle ilgili kulaktan dolma ve anlatılan
bilgiler yer alırken diğer ucunda kitabî ya da eğitimle öğrenilen bilgiler bulunur ki sarkaç sürekli bu iki
uç arasında salınır ve biri varken diğer yoktur.
Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin Hz Muhammed’e yönelik algılarının toplumsal
değişmeye göre, halk İslamı’ndan kitabî İslam’a bir geçiş olup olmadığını metaforlar aracılığıyla ortaya
çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 1- Üniversite öğrencilerinin Hz
Muhammed’e yönelik algılarını betimlemede kullandıkları metaforlar nelerdir? 2- Hz Muhammed’e
yönelik üretilen metaforlar ortak özellikler bakımından hangi kavramsal kategoriler altında
toplanabilir? 3- Toplumsal değişmeler, gençlerin peygamber algısına nasıl etki etmiştir? 4- Üretilen
metaforlar, Kur’an’daki ve hadislerdeki Hz Peygamber’e ilişkin ifadeler ile ne düzeyde örtüşmektedir. 5Üretilen metaforlarda cinsiyete ve öğrenim görülen fakülteye/bölüme göre belirgin bir farklılaşma var
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mıdır? 6- Hz Peygamber algısında halk İslamı’ndaki peygamber tasavvurundan kitabî İslam’daki
peygamber tasavvuruna doğru bir evrilme söz konusu mudur?
2. Yöntem
Tarama modelinde betimsel olarak yapılan bu araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden mecaz
yoluyla veri toplama yöntemi kullanılmıştır (bkz Yıldırım ve Şimşek, 2005: 205-218). Örneklem olarak
üniversitede öğrenim gören öğrenciler seçilmiştir. Bu öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesi’nin İlahiyat
Fakültesi (136) ve Sosyal Hizmetler bölümünden (58) toplam 194 kişidir. Araştırma verilerini
toplarken, “Hz Muhammed benim için… gibidir/benzer, çünkü…” yarı-açık uçlu cümlesini ve bağımsız
değişkenleri (cinsiyet ve öğrenim görülen fakülte/bölüm) içeren bir formdan yararlanılmış ve elde
edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Birbirine benzeyen ifadeler ortak özellikler
çerçevesinde oluşturulan belirli tematik kategorilere yerleştirilmiştir ve bunlar anlaşılır bir dille
yorumlanmıştır. Bu kategoriler arasında bağımsız değişkenlere (cinsiyet ve öğrenim görülen
fakülte/bölüm) göre farklılaşma olup olmadığı da incelenmiştir.
3. Bulgular ve Yorum
Araştırma sonucunda, Hz Muhammed’e yönelik geliştirilen 53 farklı metafor, oluşturulan 9 kategoriye
yerleştirilmiştir. Bu kategoriler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Yol gösterici kategorisinde, 7 farklı metafor geliştirilmiştir. Bu kategorideki metaforların frekansları
rehber (26), yol gösterici (18), kılavuz (3), pusula (2), fener (2), yol haritası (2) ve diğer (7) şeklindedir.
Bu kategoride sunulan gerekçelerden bazıları şu şekildedir: “..,, çünkü hayatımızın yolunu onunla
buluruz”, “…, çünkü Kur’an’ı en iyi anlayan ve açıklayan beşerdir”. Dinî referanslarda da Hz
Peygamber’in yol göstericilik yönüne ilişkin nitelemeler vardır: “(Ey habibim!) De ki: Eğer Allah’ı
seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmrân, 3/31), “(Ey
Muhammed!) O hâlde, sen öğüt ver...” (Tûr, 52/29).
Örnek kategorisinde, 5 farklı metafor geliştirilmiştir. Bu kategorideki metaforların frekansları idol (8),
örnek (7), model (2), yürüyen Kur’an (3) ve diğer (15) şeklindedir. Bu kategoride sunulan gerekçelerden
bazıları şöyledir: “…, çünkü güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildi”, “…, çünkü O’nun hayatına
bakıldığında Kur’an’ın ne söylediği anlaşılır”. Dinî referanslarda da Hz Peygamber’in örnekliğine ilişkin
betimlemeler vardır: “And olsun ki Allah’ın Rasûl’ünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı
umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21), “(Ey Muhammed!)
Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve
kötülükten alıkoyar…” (Ankebût, 29/45).
Aydınlatıcı kategorisi ele alındığında, 3 farklı metafor geliştirildiği görülür. Bu kategorideki
metaforların frekansları güneş (11), ışık (9) ve diğer (5) şeklindedir. Bu kategoride sunulan
gerekçelerden bazıları şu şekildedir: “…, çünkü nuruyla bütün insanları aydınlatır”, “…, çünkü
karanlık bir dönemdeki karanlık zihniyetleri aydınlatmıştır”. Dinî referanslarda da Hz Peygamber’in
aydınlatıcılığına yönelik ifadeler vardır: “Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O,
kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor…” (Maide, 5/15), “Ey
insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz Muhammed) geldi…” (Nisa, 4/174).
Önder kategorisine bakıldığında, 3 farklı metafor geliştirildiği görülür. Bu kategorideki metaforların
frekansları önder (15), lider (5) ve diğer (1) şeklindedir. Bu kategoride sunulan gerekçelerden bazıları
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şu şekildedir: “…, çünkü O insanları doğru yola götürmek için uğraşmıştır”, “..., çünkü O’nun sayesinde
birçok kavim Müslüman olmuştur”. Hz Peygamber, hem can ve mal güvenliğinin sağlanması ve
güçsüzlerin korunması için Hılfü’l-Fudul’ü kurmada hem de farklı inanca sahip insanların bir arada
yaşamasını sağlamak için Medine Sözleşmesi’ni oluşturmada öncülük etmiş ve dolayısıyla İslam’ın
barışçıl yönünün pratiğini göstermede liderlik etmiştir. Ayrıca, Müslümanları aynı amaç için
birleştiren bir kabiliyete sahip olması, Kâbe’nin tamiratında Hacer’ül Esved’in yerleştirilmesi için
hakem olarak kabul edilmesi, Ensar ve Muhacir arasında koordine ve planlama yaparak bir kardeşlik
tesis etmesi gibi örnekler, Hz Peygamber’in önder kişiliğinin göstergeleridir.
Duygusal niteleme kategorisi ele alındığında, 4 farklı metafor geliştirildiği görülür. Bu kategorideki
metaforların frekansları ailevî sevgi (4), kalp (3), gül (3) ve diğer (3) şeklindedir. Bu kategoride sunulan
gerekçelerden bazıları şu şekildedir: “…, çünkü sevgi en çok O’nunla bağdaştırılır”, “…, çünkü aşka
giden yol, O’ndan geçer”. Hz Peygamber’e sevgi duyma meselesi İslam kültür havzasının en temel
değerlerindendir. Bu durum hadislerle de teyit edilmiştir ki Hz Peygamber’i bütün insanlardan daha
çok sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olunamayacağı belirtilmiştir (Buhari, İman, 2/8; Buharî,
İman, 2/9).
Öğretici kategorisi ele alındığında, 2 farklı metafor geliştirildiği görülür. Bu kategorideki metaforların
frekansları öğretmen (7) ve kitap (3) şeklindedir. Bu kategoride sunulan gerekçelerden bazıları şu
şekildedir: “…, çünkü insanlık için ideal bir nesil yetiştirmiştir”, “…, çünkü Kur’an’ı Kerimi anlatmış ve
öğretmiştir”. Kur’an’da, Hz Peygamber’in gönderiliş amaçları arasında haram kılınan şeyleri öğretmek,
ebeveyne iyi davranmayı tavsiye etmek, fakirlik endişesiyle çocukları öldürmeyi men etmek olduğu
(En’am, 6/151) ve hikmeti öğreten bir elçi olarak O’nun gönderildiği (Bakara, 2/129) belirtilmiştir.
Ayrıca, kendisi de öğretmen bir peygamber olarak gönderildiğini söylemiştir (İbn Mâce, Mukaddime
17).
Kurtarıcı kategorisi ele alındığında, örneklemin 5 farklı metafor geliştirdiği görülmüştür. Bu kategoride
metaforların frekansları kurtarıcı (1), Nuh’un gemisi (1), can simidi (1), kurtuluş (1) ve Hızır (1)
şeklindedir. Bu kategoride sunulan gerekçelerden bazıları şu şekildedir: “…, çünkü O'nun gemisinde
olan kurtuluşa ermiştir”, “…, çünkü insanları dünyada iyiliğe sevk etmeyi amaç edinmiş ve onların
ahirette kârlı çıkması için çalışmıştır”. Kur’an’da, Hz Peygamber’in bir uyarıcı olduğu (Sebe’, 34/46;
Ra’d, 14/44), alemlere bir rahmet olarak gönderildiği (Nahl, 16/89) ve sadece O’na inananların
kurtarılacağı (Yunus, 10/103) belirtilir. Ayrıca Hz Peygamber’in kurtarıcı olması müjdeleyici olması ile
perçinlenir (Mâide, 5/19).
Anahtar kategorisi ele alındığında, 4 farklı metafor geliştirildiği görülür. Bu kategorideki metaforların
frekansları anahtar (2), cennet anahtarı (1) ve kapalı bir hazine anahtarı (1) şeklindedir. Bu kategoride
sunulan gerekçelerden bazıları şu şekildedir: “…, çünkü dünya ve ahiretin kapısından O’nun
sayesinde girilir”, “…, çünkü cennete gitmek için ona ihtiyaç duyarız”. İnsanların belli bir din etrafında
birleşmesi, meşakkatli ve zaman alan bir süreçtir. Tarih boyunca büyük birleşimler, çoğunlukla vahiy
alan peygamberler tarafından öğretilerine dayalı tebliğin sonucunda oluşmuştur. İslam’ın ilk dönemi
ile ilgili olaylar araştırıldığında, İslam’daki ilk dinî topluluğun oluşması, devam etmesi ve
genişlemesinde anahtar rol oynayan en önemli faktörün Hz Peygamber olduğu görülür.
Diğer kategorisi ele alındığında, 21 farklı metaforun geliştirildiği görülür. Bu kategoride katılımcıların
geliştirmiş oldukları metaforlar bal arısı, merdiven, iftihar tablosu, oksijen, nefes, kardelen, kışın açan
bir çiçek, devrimci bir lider, devrimci, bitmeyen bir cümle, sonu olmayan yol, en değerli şahsiyet,
varlığımızın sebebi, arıtma tesisi, rafineri, gözyaşı, lütuf, yağmur, hikmet, hazine ve elmas şeklindedir.
Toplumsal değişme ve çeşitli sosyal olayların etkisiyle Hz Muhammed’e atfedilen metaforlarda da
çeşitlilik ortaya çıktığı söylenebilir. Hz Peygamber’in bir devrimci ya da devrimci bir lider olarak
tasavvur edilmesi, cahiliye dönemindeki bütün toplumsal yapıyı çok kısa bir zamanda değiştirmesini
ve çok köklü bir medeniyetin temelini atmasını açıklayabilir. Hz Peygamber’in bir nefes ve oksijen
olarak görülmesi de oldukça anlamlıdır. Çünkü hem Hz Peygamber hayatta iken hem de vefatından
sonra, Müslümanlar herhangi bir sıkıntı ile karşılaştıkları zaman, O’nun çözüm noktalarını örnek
alarak, içinde bulundukları girdaptan kurtulmuşlardır. Diğer yandan Hz Peygamber’in bir rafineri ve
arıtma tesisi olarak görülmesi de, O’nun tebliğe başladığı cahiliye toplumunu, 23 yıllık gibi kısa bir
sürede, her türlü kötülüklerden arındırması ve yepyeni bir düzen kurması ile açıklanabilir. Hz
Peygamber’i varlığımın sebebi ve en değerli şahsiyet olarak algılamada ise katılımcıların O’nu üst
düzeyde içselleştirdiğine kanıt olabilir. Katılımcıların kardelen ve kışın açan bir çiçek olarak Hz
Peygamber’in tasavvur edilmesi, O’nun çok çetin şartların olduğu bir dönemde, bütün sıkıntılarla
mücadele ederek müthiş bir toplum tesis ettiğine işaret edebilir. Hazine, elmas ve hikmet nitelemeleri
ise O’nun, eşsiz ve paha biçilmez olarak algılanmasıyla ilişkili olabilir. O’nun bitmeyen bir cümle ve
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sonu olmayan yol gibi sınırsız bir şekilde zihinlerde yer edinmesi, her çağda ve her toplumda O’nun
öğretilerinin geçerliliğini devam ettirmesini anlamlı hale getirebilir.
Cinsiyet ile üretilen metaforlar arasındaki ilişki: Din psikolojisi alınyazında genellikle kadınların
erkeklere göre daha dindar olduğunun belirtilmesinin Hz Muhammed’le ilgili metafor üretmeye de
yansıyacağı varsayılmıştı. Ancak chi-square analizi sonuçlarına göre cinsiyet ile metafor kategorileri
arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir (p>.01). Kız öğrencilerin %20.3’ü örnekliği tercih ederken
erkek öğrencilerde bu oran ve %14.5’tir. Benzer şekilde kız öğrencilerin %3.4’ü öğretici kategorisinde
metafor üretirken bu oran erkeklerde %7.9’dur. Buna göre kız öğrenciler örnekliği kategorisinde daha
fazla metafor üretirken erkek öğrenciler öğretici kategorisinde daha fazla metafor üretmiştir.
Öğrenim görülen fakülte/bölüm ile üretilen metaforlar arasındaki ilişki: Yüksek öğrenimde din eğitimi
almanın Hz Muhammed’le ilgili metafor üretmeye de yansıyacağı varsayılmıştı. Chi-square analizi
sonuçlarına göre fakülte/bölüm ile metafor kategorileri arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<.01).
İlahiyat öğrencilerinin %20.6’sı ‘örnek’ kategorisini tercih ederken sosyal hizmet bölümü öğrencilerinde
bu oran %12.1’dir. Benzer şekilde ilahiyat öğrencilerinde %14.7’si ‘aydınlatıcı’ kategorisinde metafor
üretirken bu oran sosyal hizmetlerde %8.6’dır. Aynı şekilde ilahiyat öğrencilerinde %6.6’si ‘öğretici’
kategorisinde metafor üretirken bu oran sosyal hizmetlerde %1.7’dir. Bunun yanında sosyal hizmet
bölümü öğrencilerinin %17.2’si ‘önder’ kategorisinde metafor üretirken ilahiyat öğrencilerinde bu oran
%8.1’dir. Aynı şekilde sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin %19.0’ı diğer kategorisinde metafor
üretirken ilahiyat öğrencilerinde bu oran %7.4’tür. Buna göre ilahiyat öğrencileri ‘örnek’, ‘aydınlatıcı’
ve ‘öğretici’ kategorilerinde daha fazla metafor üretirken sosyal hizmet öğrencileri ‘önder’ ve ‘diğer’
kategorilerinde daha fazla metafor ürettiği görülmektedir. Bu bağlamda yüksek öğrenimde din eğitimi
almanın metafor üretme çeşitliliğini azalttığı; alınan eğitimin etkisiyle belirli kategorilerde yoğunlaşma
ortaya çıkarırken yüksek öğretimde din eğitimi almamış olmanın Hz Muhammed’le ilgili metafor
üretme çeşitliliğini arttırdığı ifade edilebilir. Din eğitimi alanların özellikle dinî metinlerde kullanılan
metaforlara vâkıf olmaları nedeniyle yeni metafor üretmek yerine vâkıf oldukları metaforları
kullanmayı tercih etmeleri, fakülte/bölüm arasındaki bu farklılaşmanın nedeni olabilir. Din eğitimi az
alan ya da almayanların, kutsal metinlerdeki metaforlara hâkim olmamaları nedeniyle, mevcut kültür
dünyalarının dışına çıkarak yeni metaforlar ürettiği söylenebilir.
4. Sonuç
Kişilerin kendi ilgi ve yeteneklerine ölçüsünde, geçirdikleri yaşantılar doğrultusunda oluşturdukları
bireysel ögeler vardır. Bu nedenle her birey kendi peygamber algısını oluşturur. Kişilerin kendi
yaşantıları, birikimleri ve ilgileri gibi öznel yaşantılar söz konusu olduğu için dünyada ne kadar insan
varsa o kadar Peygamber anlayışının olduğu söylenebilir. Toplumsal değişmedeki peygamber
tasavvurunun bireyler üzerinden araştırıldığı bu araştırmada ulaşılan sonuçlar ise şu şekilde ifade
edilebilir:


Katılımcılar Hz Muhammed’e yönelik 53 farklı metafor geliştirmiştir. Geliştirilen bu metaforlar:
yol gösterici, örnek, aydınlatıcı, önder, duygusal niteleme, öğretici, kurtarıcı, anahtar ve diğer
olmak üzere toplam 9 kategori altında ele alınmıştır.



Toplumun birçok açıdan değişmesine ve farklılaşmasına rağmen, katılımcıların Hz
Peygamber’e yönelik algılarında herhangi bir olumsuzlama görülmemiştir. Tam aksine, Hz
Peygamber algıları bir yandan çok çeşitlenmiş diğer yandan çağın değerlerine uyum
sağlayarak zihinlerdeki olumlu imajını korumaya devam etmiştir.



Gençlerdeki Hz Peygamber algısının dinî kaynaklardaki Hz Peygamber nitelemeleri ile benzer
olduğu tespit edilmiştir.



Cinsiyet değişkeni açısından kız öğrenciler, Hz Peygamber’in ‘örnekliği’ kategorisinde daha
fazla metafor üretirken erkek öğrenciler ise ‘öğretici’ kategorisinde daha fazla metafor
üretmiştir.



Fakülte/bölüm değişkeni açısından ilahiyat öğrencileri ‘örneklik’, ‘aydınlatıcı’ ve ‘öğretici’
kategorilerinde daha fazla metafor üretirken sosyal hizmet öğrencileri ‘önder’ kategorisinde
daha fazla metafor ürettiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; araştırma bulguları sarkaç teorisi bağlamında değerlendirildiğinde, geleneksel/halk
İslam’ından resmî/kitabî İslam’a doğru bir salınım olduğu söylenebilir. Elde edilen veriler toplumsal
değişme bakımından incelendiğinde ise değişen ve dönüşen toplumla birlikte bireylerin Hz Peygamber
algılarında da bir değişimin ve dönüşümün söz konusu olduğu ifade edilebilir.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 358

Kaynakça
Akyüz, Niyazi & Çapcıoğlu, İhsan (2013). Din Sosyolojisi. Ankara: Grafiker Yay.
Berger, L. Peter (2011). Kutsal Şemsiye (Çev. Ali Coşkun). İstanbul: Rağbet Yay.
Gellner, Ernest (2003). Postmodernism, Reason and Religion. London: Routlegde.
Günay, Ünver (2001). Toplumsal Değişme ve İslâmiyet. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1(1): 9-46.
Günay, Ünver (2012). Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yay.
Kasapoğlu, Abdurrahman (2006). Kur'an’da Tağyir Olgusu: Bireysel ve Toplumsal Değişme. EKEV
Akademi Dergisi, 10 (27): 51-64.
Kutlu, Sönmez (2017). Türkler ve İslam Tasavvuru. Ankara: İsam Yay.
Ocak, A. Yaşar (1999). Türkler, Türkiye ve İslam. İstanbul: İletişim Yay.
Ocak, A. Yaşar (2009). İslâm’ın Temel İnançları Etrafında Oluşan Mitolojik Kültür: İslâm Mitolojisi
Yahut İslâm İlahiyatının İhmal Edilmiş Önemli Bir Sorunsalı. Milel ve Nihal 4(1): 137-163.
Ocak, A. Yaşar (2010). Türkiye Sosyal Tarihinde İslam’ın Macerası. İstanbul: Timaş Yay.
Patai, Raphael (2002). Halk İslam’ı (Çev. Mustafa Arslan). Dinbilimleri 2(3): 235-239.
Perşembe, Erhan (1991). Toplumsal Değişme ve Din İlişkileri Üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 5(5): 171-180
Uyanık, Zeki (2013). The Tension between Orthodox “High Islam” and Heterodox “Folk Islam”. JASSS
6(4): 729-741.
Weber, Max (2005). The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. New York: Routledge.
Yıldırım, Ali & Şimşek, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yay.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 359

Sağlık ve Spor Bilimleri
Health and Sport Sciences

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 360

THE EMISSIONAL CHARACTERISTICS OF MOTHERS WITH
POOR APPETITE-CHILDREN
Fatih Battal
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları, Çanakkale
Veli Yıldırım
Serbest Muayenehane, Çocuk ve Ergen ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Mersin
Abstract
The aim of this study is to compare the emotional characteristics of the mother who cares for the
children, that have not appetite, because the psychological status of the mother reflects this situation.
This study was carried out in Çanakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty Hospital, Pediatric
Outpatient Clinic. The mothers of the first 56 healthy children who accepted to participate in the study
with the complaining about of loss of appetite for the last three months was included in the study as a
control group. Children with chronic diseases and / or children with any other disease at that time
were not included in the study. All mothers who agreed to participate in the study were given a
personal information form, a Family Assessment Scale, a State-Trait Anxiety Inventory (STAI), a Beck
Depression Scale, and a Eating Attitude Scale. There was no significant difference between the
mothers of children with appetite and the children who had no appetite, Beck Depression scores,
eating attitude scale, and state anxiety and trait anxiety scale scores. There were no significant
differences between the two groups in terms of emotional response and behavioral control scores in
family evaluation subscale scores, but statistically significant difference found in terms of problem
solving, communication,rolesand general functions. Although there are studies showing that the
depression and anxiety scores are higher in the mothers of children with appetite or eating rejection,
the reason for not finding a diffrence in our study may be related with control group in our study
consists of anxious patients who admitted to the hospital. As a result, we think that psychiatric
consultation may be useful in the evaluation of behavioral evaluation of a children with nutritional
disorders.
Key Words: :children, appetite, mothers.characteristics

ÇOCUKLARINDA İŞTAHSIZLIĞI OLAN ANNELERİN
EMOSYONEL ÖZELLİKLERİ
Özet
İştahsızlığı olan çocukların bakımını veren annenin psikolojik durumunun çocuğa yansıdığı bu
nedenle annenin emosyonel özelliklerini karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlam Çocuk polikliniğinde takipli olup polikliniğe
kontrol amaçlı başvuran 3-8 yaş arası çocukların annelerinde yapılmıştır. Polikliniğe rutin kontrollere
gelen çocuklar arasında son üç aydır iştahsızlık şikayeti olan çalışmaya katılmayı kabul eden sağlam
ilk 56 çocuğun annesi çalışma grubu, sağlam çocuk polikliniğine başvuran, rutin gelişim takibine
gelen, kontrollere gelen iştahsızlık şikayeti olmayan ilk 39 sağlıklı çocuk annesi kontrol grubu olarak
alınmıştır. Kronik hastalığı olan çocuklar ve/veya o anda herhangi bir hastalığı olan çocuklar
çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden bütün annelere kişisel bilgi formu, Aile
değerlendirme ölçeği, Kaygı seviyelerini ölçen durumluluk ve sürekli kaygı envanteri (STAİ), Beck
depresyon ölçeği ve Yeme Tutum ölçeği verilmiştir. İştahsızlığı olan çocukların anneleri ile iştahsızlığı
olmayan çocukların annelerin Beck Depresyon puanları, yeme tutum ölçeği, kaygı seviyelerini ölçen
durumluluk ve sürekli kaygı ölçek puanları arasında fark saptanmadı. Aile değerlendirme alt ölçek
puanlarında duygusal tepki verebilme ve davranış kontrolü puanları bakımından iki grup arasında
fark yok iken problem çözme, iletişim, roller ve genel işlevler açısından istatistiksek olarak anlamlı
fark olduğu saptandı. İştahsızlığı veya yeme reddi olan çocukların annelerinde depresyon ve kaygı
puanlarının daha yüksek bulunduğu çalışmalar olmakla birlikte bizim çalışmamızda fark
bulunamaması kontrol grubunun hastaneye başvuran kaygılı bir gruptan oluşmasıyla ilgili olabilir.
Sonuç olarak çocuklarda beslenme bozukluklarının davranışsal değerlendirmesinde
tedavi
planlamasına ek olarak bakım veren kişilerin problem çözme, iletişim gibi özelliklerin
değerlendirilmesinde psikiatri konsültasyonun yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Çocuk,iştah,anne,karakter özellikleri
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1.Giriş
İştah bebeğin aç olduğu anda kendine sunulan besinleri yemek için büyük bir istek duymasıdır.
İştahsızlık, bebeğin yeterli büyüme ve gelişmesi için alması gereken temel gıdaları bile, değişik
sebeplerden dolayı ret etmesidir. İştahsızlık pediatri polikliniklerinde sık karşılaşılan bir sorundur.
Nöromotor gelişimi normal olan çocuklarda %25, gelişme geriliği olan çocuklarda ise %80’lere varan
yüksek oranlarda görüldüğü bildirilmiştir. Görülme yaşı, en sık yeni besinlerle tanışma dönemi olan 636 ay arasında pik yapar. Prematüre doğum öyküsü, birinci çocuk olma, nöromotor veya anatomik
problemlerin olması, uzun süre parenteral veya tüple beslenme, çalışan anne-baba, deneyimsiz bakıcı,
dengesiz ve düzensiz beslenme, aile içinde psikolojik stres faktörleri yüksek olması risk faktörleri
olarak değerlendirilebilir. Çok detaylı bir anamnez ve fizik muayene şarttır. Anamnez ile bebeğin kim
tarafından, nasıl, ne kadar, ne sıklıkta beslendiği, neler verildiği, altta yatan bir hastalığın olup
olmadığı ve aile ortamı sorgulanır. Fizik muayeneyle kronik hastalık bulguları ve malnütrisyon
durumu araştırılır. Çocuğun büyüme çizelgesi ,son üç günlük beslenme listesi ,mümkünse bebeğin
beslenmesi gözlemlenir. Organik sebepler düşünülüyorsa destekleyici radyolojik ve laboratuvar testler
kullanılabilir Ebeveynler çocuklarının vücut ağırlığı ve görünümleri ya da iştahları ile ilgili
endişelerinin olması çok yaygın bir durumdur. Katı gıdalara geçişle birlikte, ebeveynin tutumları
çocuğun beslenme alışkanlıklarının gelişmesinde ve beslenme sorunlarının ortaya çıkmasında önemli
rol oynar. Özellikle sert disiplin içeren uygulamalar sonucunda çocuğun üzülmesi ve sinirlenmesi,
yeme miktarını etkileyebilir. Yeme sorunları olan çocuğun ebeveyni beslenme sırasında yeme için
zorlar veya tehdit ederse bir kısırdöngü oluşur.1 Hekimler de çocuğun daha fazla beslenmesini
önerdiğinde ya da çocuğun yememesi konusunda ebeveyni suçladığında kısırdöngü daha da
şiddetlenebilir. Çocuğunun beslenme sorunları dolayısıyla yeterlilik duyguları zarar gören ebeveynlerin
kaygılı hale gelmeleri daha sert ve denetleyici tutumlara yol açabilir Beslenme bozukluklarında anne
çocuk etkileşimindeki sorunların ortaya konduğu birçok araştırma olduğu görülmektedir. 2 Beslenme
sırasında anne-çocuk etkileşimini inceleyen bir araştırmada, beslenme bozukluğu olan çocuklarda
anksiyete/depresyon, bedensel yakınmalar ve saldırgan davranışlar, annelerinde ise anksiyete,
depresyon, düşmanca tepkiler ve uygunsuz beslenme tutumları fazla bulunmuştur. Beslenme
bozukluğu olan çocukların annelerinin çocuklarıyla genel etkileşimleri sırasında daha az dokunma
davranışı gösterdikleri, çocuklarının da annelerinden uzak durma eğiliminde oldukları
bildirilmektedir. Anne bebek ilişkisindeki yakınlığın düzenlenmesinde genel bir güçlüğe işaret eden bu
bulgunun annede depresyon, azalmış dokunma davranışları, çocukta geri çekilme ve yeme sorunları
seklindeki bir süreç ile ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir Beslenme bozukluğunun ister nedeni,
ister sonucu olsun, hastalığın gidisinde büyük ölçüde etkili görünen bu tutumlarla ilişkili olan
annenin ruhsal özelliklerinin ve ailesel özelliklerin araştırılması tedavi girişimlerinin planlanmasında
önemlidir. Dolayısıyla beslenme sorunları olan çocukların ebeveyn özelliklerinin araştırılması,
koruyucu önlemler ve tedaviye yönelik uygulamalar açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada
iştahsızlık yakınması ile kliniğe getirilen çocukların annelerinin emosyonel özelliklerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2.Yöntem
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlam Çocuk polikliniğinde
takipli olup polikliniğe kontrol amaçlı başvuran 3-8 yaş arası çocukların annelerinde yapılmıştır.
Polikliniğe rutin kontrollere gelen çocuklar arasında son üç aydır iştahsızlık şikayeti olan çalışmaya
katılmayı kabul eden sağlam ilk 56 çocuğun annesi çalışma grubu, sağlam çocuk polikliniğine
başvuran, rutin gelişim takibine gelen, kontrollere gelen iştahsızlık şikayeti olmayan ilk 39 sağlıklı
çocuk annesi kontrol grubu olarak alınmıştır
Kronik hastalığı olan çocuklar ve/veya o anda herhangi bir hastalığı olan çocuklar çalışmaya dahil
edilmemiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden bütün annelere kişisel bilgi formu, Aile değerlendirme
ölçeği, Kaygı seviyelerini ölçen durumluluk ve sürekli kaygı envanteri (STAİ), Beck depresyon ölçeği ve
Yeme Tutum ölçeği verilmiştir. Aile değerlendirme ölçeği; Ailenin hangi konularda işlevlerini yerine
getirip getirmediğini ortaya koymak amacıyla uygulanır. Ülkemizde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları Bulut (1989) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin herhangi bir boyutundan alınan puan
ortalamasının 2.0 ve üzerinde olması sağlıksızlığı belirtir ve ailenin o işlevinin sağlıksız olduğunu
gösterir. Yeme tutum testi ölçeği(YTT); Yeme bozukluğu olan hastaların yemek yeme ile ilgili
davranış ve tutumlarını, normal bireylerde var olan yeme davranışlarındaki olası bozuklukların
belirtilerini ölçer. Kesme noktası 30 puandır. Garner ve Garfinkel (1979) tarafından
geliştirilmiştir.YTT’nin Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması Savaşır ve Erol (1989) tarafından
yapılmıştır. Kaygı seviyelerini ölçen STAİ ölçekleri; Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Öner ve Le
Compte tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Durumluk kaygı bireyin içinde bulunduğu durumdaki
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huzursuzluk , endişe ve karamsarlık düzeyini ; Sürekli Kaygı ise bireyin genelde çevresinden ve
kendinden kaynaklanan endişe düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Geçerlik çalişması Öner (1977)
tarafından yapılmıştır. Beck depresyon ölçeği; Depresyonda görülen bedensel, duygusal, bilişsel ve
motivasyon ile ilgili belirtileri ölçmektedir. Ölçeğin amacı depresyon tanısı koymak değil, depresyon
belirtilerinin derecesini nesnel olarak belirlemektir. Hastadan ölçeği kendisinin doldurması istenir.
Ülkemizde geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Türkçe formunun kesim noktası 17 olarak alınmıştır.
Veriler SPSS Paket Program 20.0 sürümü ile analiz edildi. Tanımlayıcı verilerin sunumunda sayı,
yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca, minimum, maksimum değerleri kullanıldı. Verilerin normal
dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov Testi ile değerlendirildi. Normal dağılıma uyan değişkenlerin
karşılaştırılmasında İki Ortalama Arasında Farkın Önemlilik Testi; uymayan değişkenlerin
karşılaştırılmasında Mann Whitney U Testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kabul edildi.
3.Bulgular
Tablo-1: Annelerin ölçek puanları ortalamalarının karşılaştırılması
Olgu
(n=56)

Kontrol
(n=39)

t

p

YTÖ

16.95±9.38

18.67±11.33

-0.807

0.42

BDÖ

12.12±8.94

11.28±10.36

0.423

0.67

ADÖ-PRÇ

12.09±3.66

9.49±3.46

3.482

0.001

ADÖ-İLT

16.57±4.71

13.33±4.69

3.305

0.001

ADÖ-DTV

10.14±4.038

8.79±2.66

1.824

0.07

ADÖ-GİG

15.88±2.76

15.26±2.29

1.149

0.25

ADÖ-ROL

22.89±4.31

20.13±4.09

3.142

0.002

ADÖ-DVK

19.73±3.24

19.18±3.25

0.817

0.41

ADÖ-GNİ

19.77±4.91

17.59±3.65

2.351

0.02

DSKE-1

43.48±8.0

42.59±5.45

0.605

0.54

DSKE-2

47.7±7.4

46.97±7.60

0.473

0.64

YTÖ:Yeme Tutum Ölçeği BDÖ:Beck depresyon ölçeği ADÖ-PRÇ: Aile Degerlendirme Ölçegi Problem
Çözme, ADÖ-ILT: Aile Degerlendirme Ölçegi İletisim, ADÖ-ROL: Aile Degerlendirme Ölçegi Roller,
ADÖ-DTV: Aile Degerlendirme Ölçegi Duygusal Tepki Verebilme, ADÖ-GIG: Aile Degerlendirme Ölçegi
Gereken Ilgiyi Gösterme, ADÖ-DVK:AileDegerlendirme Ölçegi Davranıs Kontrolü, ADÖ-GNI: Aile
Degerlendirme Ölçegi Genel Islevler. DSKE:Durumluk (1)-Sürekli (2) Kaygı Envanteri
4.Sonuçlar
İştahsızlığı veya yeme reddi olan çocukların annelerinde depresyon ve kaygı puanlarını değerlendiren
sınırlısayıda çalışmalar bulunmaktadır1,3. Bizim çalışmamızda fark bulunamaması çalışmaya alınan
kontrol grubunun da hastaneye gelen daha kaygılı bir gruptan oluşmasıyla ilgili olabilir. İki grubun da
kaygılı bir anne grubunda oluştuğunu düşündüğümüzde annenin doldurduğu ADÖ’ne göre ailede
roller, iletişim ve problem çözme üzerinde durulmasının ve bu konularla ilgili çalışmalarının
yapılmasının yararlı sonucuna varılmıştır. Ülkemizde yeme reddi olan çocukların ne kadarının bir
Çocuk Psikiyatrisi birimine ulaşabildiği bilinmemektedir. Bu çocuklar bir pediatri hekimine
başvurduğunda çocuğun beslenme durumu ve fiziksel gelişimine yönelik önlemler alınabilse de
sorunun psikososyal boyutu ile ilgili girişimler yetersiz kalabilmektedir. Bozukluğun ortaya çıkışı ve
sürekliliğindeki ailesel etkenlerin önemi göz önüne alındığında, bunun büyük bir eksiklik olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Konuyla ilgili sağlık çalışanları arasındaki işbirliğinin ve ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmaların
artmasının, çocukluk çağında görülen beslenme sorunlarının anlaşılmasında ve tedavisinde önemli
olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak çocuklarda beslenme bozukluklarının davranışsal
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değerlendirmesinde tedavi planlamasına ek olarak bakım veren kişilerin problem çözme, iletişim gibi
özelliklerin değerlendirilmesinde psikiyatri konsültasyonun yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Kaynakça
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STUDYS AND EVALUATIONS OF NEIGBORHOOD DISASTER
VOLUNTEERS IN DISASTER MANAGEMENT; BURSA MODEL
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Abstract
Nature, technology or man-made events that cause physical, economic and social losses for the whole
or certain segments of society, which interrupt or interfere with normal life and human activities, and
where the coping capacity of the affected society is not sufficient, are called disasters(AFAD,2014). In
spite of the fact that the related institutions work in the fight against disasters, they have been
inadequate in the intervening period and with this process, disasters have been involved in the local
people. With the instinct of protecting the people and their loved ones, the public intervened until the
professional teams arrived at the disasters and made a great contribution to the authorities in
reducing the disaster losses and the improvement process. Together with this contribution, the
importance of the development of CSOs with voluntary functions and voluntary resources in disaster
management arises. Neighborhood Disaster Volunteers are the smallest administrative unit
established for this purpose. The disaster volunteers of the neighborhood have been organized in the
disaster management process so that they can make the first intervention until the authorized teams
come, first they can support him and his family and the residents in the end, and when it comes to the
authorized people, he can contribute to the disaster process positively. It is extremely important that
the volunteers take the necessary trainings and master the disaster process in order to be able to
intervene effectively in disasters. For this reason, neighborhood disaster volunteers should receive
training on disaster preparedness and intervention by professional trainers. The neighborhood
disaster volunteers who have received the necessary trainings provide coordination with the relevant
institutions and participate in the disaster management process
Key Words: Disaster, Neighborhood disaster volunteers, Voluntariness , Disaster management.

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİNİN AFET YÖNETİMİNDE
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ;
BURSA ÖRNEĞİ
Özet
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal
hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme
kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara afet denilmektedir.
(AFAD,2014). Afetlerle mücadelede ilgili kurumlar ne kadar çalışmalarda bulunsa da zaman zaman
müdahalede yetersiz kalmış ve bu süreçle birlikte afetlere yerel halkında katılımı sağlanmıştır. Halk
kendini ve sevdiklerini korumak içgüdüsüyle afetlerde profesyonel ekipler gelinceye kadar ilk
müdahalede bulunmuş, afet zararlarını azaltmada ve iyileştirme sürecinde yetkililere büyük katkı
sağlamıştır. Sağlanan bu katkıyla birlikte afet yönetiminde gönüllülük işlevi ve gönüllü kaynakların
yer aldığı STK’nın geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Mahalle Afet Gönüllüleri bu amaçla
kurulmuş en küçük idari birim olan mahallelerdeki bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan afete
müdahale çalışmalarına katılım gösteren bir topluluktur. Mahalle afet gönüllüleri afet yönetim
sürecinde yetkili ekipler gelinceye kadar ilk müdahaleyi yapabilecek, önce kendisine ve ailesine, daha
sona mahalle sakinlerine destek olabilecek, yetkili kişiler gelince de onlara destek vererek afet
sürecine olumlu katkı sağlayabilecek şekilde örgütlenmiştir. Gönüllülerin afetlere etkin bir şekilde
müdahale edebilmesi için gerekli eğitimlerin almış olması ve afet sürecine hâkim olması son derece
önemlidir. Bu nedenle mahalle afet gönüllülerinin profesyonel eğitmenler tarafından afete hazırlık ve
müdahale konularında eğitim alması gerekmektedir. Gerekli eğitimleri alan mahalle afet gönüllüleri
ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak afet yönetim sürecine katılım sağlar.
Anahtar Kelimeler: afet, mahalle afet gönüllüleri,gönüllülük, afet yönetimi
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Giriş
Türkiye geçmiş yıllara bakıldığında da anlaşıldığı gibi pek çok afetleri barındıran ve afetlere karşı
riskler yer alan bir ülkedir. Ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelen sel, yangın, deprem gibi afetler
pek çok can ve mal kaybına sebep olmuş, ülkenin fiziksel, sosyal ve ekonomik yapısını olumsuz yönde
etkilemiştir. Türkiye’de meydana gelen afetlerde özellikle 1999 Gölcük depreminde büyük kayıplar
yaşanmıştır. Yaşanılan afetlerde ki kayıplara ve afet yönetim sisteminde ki eksikliklere bakılarak bu
eksiklikleri gidermeye yönelik çözüm önerileri aranmış, afetlerden korunmak ve zararları azaltmak için
yeni afet yönetim stratejileri geliştirilmiştir.
İlgili kamu kuruluşları afetlerin her safhasında aktif rol alsalar da yetersiz kaldığı durumlarda afetlerle
mücadelede halkında yer aldığı yönetim haline dönüşmeye başlamıştır. Meydana gelen bir afetin
hemen sonrasında yerel halkın profesyonel ekipler gelinceye kadar müdahale etmesi afet yönetimine
büyük katkı sağlamıştır. Halk gönüllü olarak kendisini, ailesini, sevdiklerini korumak içgüdüsüyle
afetlerde yer alarak kamu kuruluşlarına yardım etmiş ve kayıpları en aza indirmiştir. Sağlanan bu
katkılarla afet yönetim stratejilerinde Türkiye’de afet gönüllülük sisteminin de geliştirilmesi ve
kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak büyük önem arz etmiştir.
2. Afet Yönetimi ve Gönüllü Kaynaklar
Afetler, toplumların ne kadar hazırlıklı olsalar da başa çıkmakta çoğunlukla yetersiz kaldıkları büyük
çaplı olaylardır. Afetlerin doğrudan ve dolaylı sonuçları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
Gelişmiş ülkelerde daha fazla maddi kayıp, daha az can kaybı (10’dan az ölüm, 600 milyon dolardan
fazla kayıp); az gelişmiş ülkelerde ise daha fazla can kaybı, daha az maddi kayba (afet başına 1000
ölüm, 100 milyon dolardan az kayıp) neden olduğu ifade edilmektedir (Kirschenbaum, 2004).
Günümüzde afetlerin zarar ve risklerin azaltılmasında, afetlere hazırlıkta, müdahale ve iyileştirme
faaliyetlerinde afet yöneticilerinin yanında STK’lar da çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmektedir.
Gönüllü yapılanmaların bu desteği ve uzmanlığı olmadan ilgili kamu kuruluşların çeşitli afetlerle tek
başlarına başa çıkmaları mümkün gözükmemektedir. Bundan dolayı gönüllü yapılanmaların afetlerin
tüm aşamalarında üstleneceği rol ve sorumluluklarının afet öncesi tam olarak belirlenmesi,
gönüllülerin eğitiminin sağlanması, saha çalışmalarının yapılmasıyla da afetlere karşı hazırlıklı bir
yapılanma kurmak afet risklerini azaltmak için çok önemlidir. Kamu kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar, hem de gönüllü kuruluşların kendi aralarındaki iş birliğiyle hem ortak bir afet yönetimi
hem de olay komuta sistemi ile beraber eşgüdüm fonksiyon sağlanır.
Afetlerle mücadelede toplumsal başarı, vatandaşların katılımını temin etme süreci ile de ilintilidir. Sivil
toplum bünyesinde bulunan mahalli örgütlenmeler, bölge halkının afetler konusunda ve sivil toplum
kuruluşları bünyesinde katılımın sağlanmasında önemli işlevlere sahiptirler. İster afet yönetimi ve
müdahale ister başka bir yerel kalkınma amacı çerçevesinde kurulmuş olsunlar mahalli örgütlenmeler
ve diğer halk tarafından kurulmuş gruplar, mahalli örgütlenmeye dayalı afet yönetim programları
oluşturulurken liderlik yapma ve sorumluluk alma konularında odak noktayı oluştururlar (Fişek ve
Kabasakal, 2008).
Afetlere duyarlı gönüllü aktiviteler belki de başkalarının afetler karşısındaki ihtiyaçlarına cevap verme
güdüsünün dışa vurumu olan insani bir tepkidir. Bu durum gönüllülüğün temel çıkış noktalarından
biridir. İnsanların afetlere verdikleri çabuk reaksiyon ekseriyetle afetlerden doğrudan zarar görenlere
yardım etme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Birçok örnekte bu durum doğal bir şekilde tezahür etmiştir.
Aynı zamanda gönüllülüğün katkısı, gösterilen ivedi reaksiyonların da üzerine çıkar. Verilen acil
tepkilerin çok daha ötesine uzanır. Afetlere hazır olmaktan önlemeye ve hafifletmeye, müdahale
etmekten onarım faaliyetlerine kadar afet yönetiminin her aşamasında gönüllülerin fonksiyonlarına
odaklanmaktadır (Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, 2011).
Gönüllülerin STK’da çalışmaya başlamadan önce bir eğitimden geçmesi yararlı olur. Eğitimler
gönüllünün rol alacağı projeye uygun olarak hazırlanabilir. STK’lar gönüllünün bilgi birikimine ve
kuruluşa destek vereceği konuya bağlı olarak gönüllülerine çeşitli eğitim olanakları sunmalıdır.
Bunun yanı sıra gönüllüler, STK'ya gönül veren bireyler olarak, STK'nın başka hedef kileler için
düzenlediği eğitim programlarında öncelikle eğitilmesi gereken bireylerdir. STK'ya olan bağlılıkları,
böyle bir eğitimin en yüksek verimle gerçekleşmesini sağlayacaktır. STK bünyesindeki uzmanlar,
danışmanlar ile gönüllülerin ve STK çalışanlarının bir araya geleceği ortamlar bilgilenme ve eğitim
açısından yararlı olacaktır. Gönüllü yönetiminin önemli bir parçası olan gönüllü eğitimi, aşağıdaki
başlıkları kapsayacak şekilde tek bir eğitim olarak düzenlenebilir. Eğitim, projeye bağlı olarak bir iki
saatten birkaç güne, hatta birkaç haftaya kadar sürebilir (Güder ve ÖSGD 2006:1).
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Türkiye’de afet yönetimi ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinde İstanbul’da yapılan
Habitat II toplantısı olumlu etkiler yapmıştır. Özellikle 1999 yılında yaşanan Marmara depremleri
sonrasında STK’lar çok önemli sorumluluklar almış, başarılı olmuş ve halkın güvenini kazanmıştır. Bu
tespitler Türkiye’nin hem STK’ların gelişmesine ihtiyaç duyduğunu hem de böyle bir potansiyele sahip
olduğunu ortaya koymaktadır. (Kayasü, 2007: 67)
3. Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG)
3.1. MAG Vakfının Kuruluşu
Ülkemizde afetlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Mahalle Afet Gönüllüleri önemli
gönüllü kaynaklarındandır. Türkiye’de 1999 Marmara Depremi sonrasında, 2000 yılında İsviçre
Kalkınma ve İş birliği Ajansı (SDC) tarafından desteklenen “Mahalle Afet Destek Projesi” başlatılmış ve
Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) vakfı kurulmuştur. Vakfın amacı; mahalle afet timleri oluşturup onları
koordine etmek, eğitmek ve donatmak; kurumsal bir yapı inşa ederek bu yapının ulusal afet yönetim
sistemine uzun dönem sürdürülebilirlik ve entegrasyonunu sağlamaktır. Afetlerden sonraki ilk 72
saatte bireylerin genellikle yalnız olduğu bilinciyle MAG, gönüllülerine hem eğitim hem de malzeme
temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri yaratmıştır. Bugün İstanbul, İzmir, Bursa,
Kocaeli ve Yalova’da, 100’ü aşkın mahallede 5000’den fazla kişi MAG kimliğini taşıyor.
Mahalle Afet Gönüllülerinin aynı zamanda afetlere hazırlıklı olmak üzere mahalle düzeyinde halk
eğitimi, olası afet risklerinin azaltılması, afete hazırlık planlarının yapılması konularında etkinliklerde
bulunmaları ve resmi kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmaları öngörülmektedir.
Mahalle Afet Gönüllüleri, resmi kurum ve kuruluşlarla, özel işletmelerle, her türlü sivil toplum
kuruluşu ve mahalle halkı ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bir ortaklık anlayışı
içerisinde daha güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacak iş birliği ve ortak çalışma ortamını yaratır.
3.2.Mahalle Afet Gönüllülerinin Sorumlulukları


Mahalle Afet Gönüllüleri için öncelikli konu güvenliktir. Gerek eğitimlerde gerekse afet dönemi
üstlenilen faaliyetlerde MAG’lar, kişisel güvenlikleri başta olmak üzere çevrelerindeki ve
müdahale ettikleri kişilerin güvenliklerini tüm bilgi, beceri ve olanakları kullanarak
gözetmekle yükümlüdür.



Mahalle Afet Gönüllüleri, faaliyetlerinde hiçbir şekilde dil, din, ırk, cinsiyet, renk, ulus, bölge,
sosyal ve kültürel farklılık gözetmez, herhangi bir siyasi görüş ve tercihlerini yansıtacak,
yayacak ve menfaat sağlayacak davranışlar içerisinde olamazlar.



Mahalle Afet Gönüllüleri, herhangi bir şekilde üzerlerinde MAG ibaresi taşıyarak, MAG
kimliklerini kullanarak veya MAG’ları temsil etmek iddiası ile hiçbir siyasi içerikli toplantı veya
gösteriye katılamazlar.



Mahalle Afet Gönüllüleri, MAG kişisel ve takım ekipmanlarını, Mahalle Afet Destek Merkezleri
Kullanım Yönetmeliği’nde belirtilen haller dışında başka hiçbir maksatla kullanamazlar.



Mahalle Afet Gönüllüleri, gönüllülük esaslı bir yapılanmadır. Bu tür bir oluşuma duyulan
ihtiyacın ve bu ihtiyacı karşılamada yerel sivil inisiyatifin rolünün önemini kavramış ve bu
doğrultuda herhangi bir karşılık beklemeden maddi ve manevi katkıda bulunabileceğine
inanmış kişilerden oluşur.



Mahalle Afet Gönüllüleri, afetlerin verebileceği zararların farkında olan, afet tehlikesinin her
zaman var olduğunun bilincinde olup, afet risklerinin azaltılmasının ve afetlere hazırlıklı
olmanın, acıları ve kayıpları en aza indireceğine inanan kişilerden oluşur.
4. Sonuç

Türkiye geçmişten bugüne çeşitli afetlerle karşı karşıya kalmış ve fiziksel, sosyal, ekonomik kayıplar
vererek ülkenin gelişmesini engelleyecek afet sonuçlarıyla yüzleşmiştir. Bu kayıpları azaltmak ve
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için afetlere müdahale edebilmeyi iyi bilmek gerekir. Afetlerle
müdahalede devlet kurum ve kuruluşları afetlerde aktif rol alsalar da alanlarında ne kadar
uzmanlaşsalar da toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının yardımı olmadan afetleri yönetebilmeleri
mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle afet yönetim sürecinde artık toplumunda yer aldığı ve
toplumun afetlere hazırlıklı olduğu bir ülke haline gelmemiz son derece önemlidir. Günümüzde
uygulanan afet yönetiminde çeşitli gönüllü kaynakları ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.
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2000 yılında kurulan mahalle afet gönüllüleri de afetlerde aktif bir şekilde rol alan ve ilgili devlet
kuruluşlarına destek sağlayan önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. En küçük idari birim olan
mahalleler bazında afet timleri oluşturarak, onları eğitmek, donatmak ülkemiz için afetlerle müdahale
edebilmede bir kaynak olacaktır. Bu nedenle ülkemizde gönüllü hizmetleri kullanmak ve geliştirmek,
afet yönetim sürecinde önemli bir anahtardır. Toplum olarak mahalle afet gönüllüleri gibi sivil toplum
kuruluşlarını tanımak ve gönüllü olarak ülkemize katkı sağlayıcı davranışlarda bulunmak ülkenin
gelişmesi açısından önemli olacaktır.
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SPOR EĞİTİM MODELİ KAPSAMINDA İŞLENEN FUTBOL
ETKİNLİĞİNDE MAVİ KART UYGULAMASININ ÖĞRENCİ
DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ:
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Murat EDİŞ
Nevin GÜNDÜZ
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, spor eğitim modeli kapsamında işlenen futbol etkinliğinde mavi kart
uygulamasının öğrenci davranışları üzerine etkilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre
incelenmesidir. Araştırma öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın
evrenini Ankara Özel Keçiören Hatem Orta okulunda seçmeli beden eğitimi dersine giren tüm
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Beden Eğitimi dersi kapsamında futbol
branşına yönelik Mavi Kart uygulamasına katılan 6/A ve 7/A sınıfından toplam 27 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerin 8’i kız 19’u erkek öğrencidir. Spor Eğitim modeliyle işlenen futbol
etkinliği toplam 10 hafta sürmüştür. Uygulama sonunda görüşmeye gönüllü olarak katılmak isteyen
öğrencilerden (22 kişi) randevu alınarak uzman kişiler tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış
görüşme soruları kullanılmıştır. Öğrencilerden görüşme öncesi randevu alınan, sessiz bir odada ses
kayıt cihazı yardımıyla görüşleri kayıt altına alınmıştır. Görüşme formu uygulamaya katılan öğrenciler
için 5, öğretmen için ise 4 yarı yapılandırılmış soruyu içermektedir. Araştırmada kullandığımız
görüşme soruları bu konuda yapılan araştırmalar derlenerek ve uzman görüşü alınarak
oluşturulmuştur. Futbol etkinliğinde mavi kart; hoşgörü, fair-play, sportmen olma, saygılı olmak,
yardımlaşmak vb. kriterler göz önünde bulundurularak öğretmen gözlemine göre bu davranışları
sergileyen öğrencilere verilmiştir. Araştırmada nitel verilerin analizi için betimsel ve içerik analizleri
kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda öğretmen görüşüne göre; uygulama yapılan öğrencilerin
ders içerisinde olumlu davranışlarının pekiştirilmesi ile daha çok olumlu davranışları sergilediklerini
ve bu süreçte olumsuz davranışlardan da kaçındıklarını belirtmiştir. Öğrenci görüşleri ise mavi kart
uygulamasının okuldaki uygulamalarda davranışlarını olumlu etkilediğini, öğrencilerin birbirlerine
kötü ve olumsuz davranışlardan kaçındıkları, oyun içerisinde kasti faullerin azaldığı, öğrencilerin argo
konuşmalardan uzak durdukları ve birbirleriyle olumlu iletişim kurduklarını belirterek, mavi kart
uygulamasının devam etmesi gerektiği konusunda görüşlerini bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Spor Eğitim Modeli, Mavi Kart Uygulaması, Futbol, Ders Dışı Etkinlikler,

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE PRACTICE OF BLUE
CARD IN FOOTBALL ACTIVITY AS A PART OF SPORT
EDUCATION MODEL, ON STUDENT BEHAVIOUR: TEACHER
AND STUDENT OPINIONS
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the effects of the practice of blue card in football activity,
which is practiced as a part of sport education model on student behavior according to the opinions of
the students and the teachers. This research is a qualitative study based on the opinions of the
teachers and the students. The sample of the research consists of 27 (8 female, 19 male) students
who participated in the practice of Blue Card in football branch within the physical education course.
The football activity practiced as a part of Sport Education Model lasted 10 weeks. At the end of the
activity, semi-structured interview questions prepared by experts were asked to the students who
volunteered to participate in the interview. The opinions of the students were recorded by a tape
recorder in a silent room. The interview form contains 5 semi-structured questions for the students
and 4 semi-structured questions for the teacher. The interview questions that were used in the present
research were formed by compiling the research made on this subject. By taking into consideration
criteria such as fair-play, sportsmanship, cooperation, being respectful, etc, Blue Card in football
activity is given to the students exhibiting these behaviours according to the teacher observations.
Content analysis was used to analyse qualitative data. As a result of this research, the students
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showed more positive behavior with the help of positive reinforcement in the class, and avoided
negative behavior in the process according to the teacher’s opinion. The practice of blue card affected
their behavior in school activities positively, they avoid bad and negative behaviors against each other,
the number of deliberate fouls in the game decreased, they avoid vulgarism and communicate with
each other in a positive way and thus the practice of blue card should continue.
Key words: Sport Education Model, Practice of Blue Card, Football, Extracurricular Activities

GİRİŞ
1990’lı yılların başında Darly Siedentop tarafından geliştirilen Spor Eğitim Modeli (SEM), öğrencilerin
yaşamları boyunca daha aktif ve sağlıklı deneyimlerini destekleyecek bir eğitim program ve öğretim
modelidir. Modeli oluştururken, Siedentop ders dışı fizisel aktivite ortamlarında öğrencilerin
katılımlarının ve motivasyonlarının daha yüksek olmasından etkilenerek bu modeli yaratmıştır. Bu
modelde öğrenciler yalnızca daha bütün ve gerçekçi bir şekilde nasıl oynayacaklarını öğrenmezler, aynı
zamanda spor deneyimlerini de kendileri koordine eder ve yönetirler. Spor eğitim
modelinin
öğrencilerin motivasyonları üzerine olumlu etkisinin (Siedentop, 1994) (Wallhead ve Ntoumanis, 2004;
Hastie, Martínez de Ojeda ve Calderón Luquín, 2011; Perlman, 2011) ve öğrencilerin olumlu
gelişiminin (Wallhead & O’Sullivan, 2005) araştırıldığı çalışmalar mevcuttur. Ayrıca bu modelde
öğrenciler, kişisel sorumluluk ve etkili grup üyeliği becerileri öğrenirler (Siedentop, 1994; Hünük ve
ark.,2017).
Spor eğitim modelinin amacı, sosyal becerileri fiziksel aktivite ile bütünleştirmektir. Bu öğretim
modeli, spor kültürü becerilerini ve stratejilerini bir öğrencinin sportmen, eşitlikçi ve kapsayıcı çevreye
katılımıyla ilişkilendirmek üzere tasarlanmıştır. Spor eğitim sezonları spesifik sosyal davranışlar
geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bir öğrenci, sportmenliğin (fair play) ne anlama geldiğini ve nasıl
yürürlüğe konacağını öğrenme fırsatı bulur. Sportmenlik kavramı sadece kurallara uymanın ötesine
geçen hedefler olarak tanımlanır. Hedefler şunlardır: (a) öğrenci, sınıf ve takım içindeki görevlere
zamanında ve aktif olarak tam ve sorumlu katılır; (b) öğrenci, etkinliklerde takımının rollerini yerine
getirirken takım arkadaşları ile işbirliğinde en iyi çabayı gösterir; (c) öğrenci, kendi davranışını kontrol
eder, diğerlerinin katılma hakkını destekler, çatışmaları çözer ve takım arkadaşları ve rakiplerine saygı
gösterir; (d) iyi spor, kurallara göre oynayan, hakemlere ve rakiplere saygı duyan ve kazanma ve
kaybetme deneyimlerinde olumlu tutum gösteren bir öğrenci tarafından gösterilir; (e) öğrencinin,
başkalarının olumlu etkisine girmesi yararlıdır ayrıca iyi oyunu ve çok çalışmayı takdir etmesi olarak
tanımlanmıştır (Siedentop, Hastie, & Van der Mars, 2004; Akt:Koç,2017). Spor Eğitim Modeli,
öğrencilere okulun içeriğine uyarlanmış özgün bir spor deneyimi sunmak için hazırlanmıştır
(Siedentop ve ark., 2011). Bu model, çeşitli sporlardan (hazırlık aşamaları, yarışma ve final
turnuvaları, istikrarlı takımlar, veri kaydı ve şenlikli olaylar) bir dizi özel unsurdan yararlanır ve
bunları fiziksel olarak bütünleştirir.
Hastie ve Casey (2014), beden eğitiminde modele dayalı
uygulamalar üzerine yaptıkları araştırmada günümüzde özellikle son on beş yılda “spor eğitim modeli,
taktiksel oyun yaklaşımı ve işbirlikli yaklaşım” gibi eğitim modellerinin beden eğitimini derslerinde
sıklıkla kullanıldığını belirtmektedirler. Model ülkemizde 2006 yılından itibaren ortaokul ve lise
öğretim programına girmiş ve 2013 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan Ortaokul Spor ve Fiziki
Etkinlikler Dersi’nin temelini oluşturmuştur (MEB 2013).
Fair play, centilmenlik, dostluk, arkadaşlık gibi iyi davranışları kapsamaktadır. Fair-play sporda
centilmenlik anlamına gelmekte, ingilizce‟de fair, güzel, zarif, hoş, saf, lekesiz, şerefli, dürüst, doğru,
adil anlamına kullanılmaktadır (Oxford, 1985- Pehlivan, 2004). Fair play olgusu anlatımı ve öğretimi
aile içerisinde başlayıp okullarda ve sonrasında toplumda kendisini göstermesi gereken bir yaşam
disiplini olarak düşünülmelidir. Fair play sadece sportif ilişkileri düzenleyen bir kavram değil, bir
kültür olayı olarak ele alınmalıdır. Bir yaşam biçimidir. Fair play tüm spor dallarının üzerinde olan bir
düşünce, davranış tarzıdır. Beden eğitiminde Fair Play anlayışının gereksinimi, eşit yarışma
şartlarının ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve korunması, sportif rakibe oyunun gerçekleşmesini
sağlayan kendisiyle eşdeğer aktör olarak kıymet verilmesi ve onun fiziksel ve ruhsal dokunulmazlığına
saygı gösterilmesi, haksız avantajlardan kaçınılması gibi yüksek insani kalitelere işaret eden bir
düzeyden, sadece kurallara uymanın dahi erdemlilik olarak görüldüğü bir zemine oturtulmuştur
(Yıldıran, 2005).
Beden eğitimi ve spor dersi tüm toplumun spor ile ilgili temel eğitimi aldığı yerdir ve sporla ilgili
geliştirilmek istenen davranışlar için önemli fırsattır. Beden eğitimi ve sporun karakter inşa ettiği her
zaman söylenen genel kanı olsa da spor içerisinde ahlaki kalite gittikçe düşmektedir (Yapan,2007).
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ülke sporunda görülen şiddetin, saldırganlığın ve sportmenlik dışı
hareketlerin önlenmesi için toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yapsada (Arıpınar & Donuk, 2017)
okullarda sportmenliğe dönük iyi yapılandırılmış uygulama ve etkinliklere ihtiyaç bulunmaktadır
(Yıldıran, 2005).
Kaehler (1985), okul sporunda Fair Play’e uygun olmayan davranışların düşündürücü artışlar
gösterdiğine işaret etse de, Fair Play çalışmalarının, etik donanımlara sahip bir genç kuşağın
yetiştirilmesine yönelik olarak, ilk ve orta öğretim çağı çocuk ve gençlerinin beden eğitimi derslerinden
başlatılması, geleceğin sporcu, antrenör, spor adamı, hakem, yazar ve seyircisinin bu kitle içinden
çıkacak olması bakımından önemlidir (Akt: Yıldıran, 2005).
Okullardaki değerler eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik
oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise “her öğrenciyi hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek
hayata ve üst öğrenime hazırlamak, hem de “iyi insan”, “iyi vatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli
bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak
yetiştirmektir. Bu birinci amaç, yani,“öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmak”,
esasen eğitimin en temel amacıdır. Zira o olmadan, belirlenmiş diğer amaçlara ulaşılsa bile çok fazla
bir anlam ifade etmez (Aydın, 2010).
Mavi Kart uygulaması sporda erdemlilik ve fair-play davranışlarını içeren bir uygulama olması
sebebiyle okullarda uygulanması öğrencilere fayda sağlayacağı düşünülmüştür. Mavi kart uygulaması
erdemsiz davranışların arttığı okul ortamlarında ve spor müsabakalarında değerler eğitimini ön plana
çıkartabilecek bir çalışmadır. Bu bilgiler çerçevesinde araştırmanın amacı, spor eğitim modeli
kapsamında işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulamasının öğrenci davranışları üzerine
etkilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesidir. Bu çerçevede aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır.
1- Mavi Kart uygulamasının öğrencilerin okuldaki davranışları üzerine olumlu etkileri oldu mu?
2- Mavi Kart uygulamasının öğrencilerin okuldaki davranışları üzerine olumsuz etkileri oldu mu?
3- Mavi Kart uygulamasından sonra öğrencilerin arkadaşlarıyla olan iletişim ve ilişkilerinizde bir
değişiklik oldu mu?
Materyal Metod
Araştırma, uygulama ve öğrenci-öğretmen görüşlerinin alındığı nitel ve nicel verilerin birlikte
kullanıldığı karma desen bir çalışmadır.
Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Ankara Keçiören Özel Hatem Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileridir. Nicel
grubunun örneklemini seçmeli beden eğitimi dersinde, spor eğitimi modeli kapsamında öğrencilerin
futbol branşına yönelik çalışmalara katılan 6-A ve 7-A sınıfından toplam 27 öğrenci (8 kız, 19 erkek )
oluşturmuştur. Öğrenciler spor eğitim modeli çerçevesinde futbol uygulamasında sporcu olmak üzere
antrenör, hakem, basın mensubu, malzemeci, ilk yardım gibi rolleri alarak uygulamada görev
almışlardır. Uygulamada futbol uygulamasına katılmak istemeyen bazı öğrenciler sporcu görevi
dışındaki görevleri üstlenmişlerdir. Araştırmanın nitel grubunun örneklemini ise gönüllü katılan 22
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem grubunu oluşturmada, kolay ulaşılabilir örneklem ve
amaçlı örneklem teknikleri kullanılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın nicel verileri için öğretmen tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme ve mavi kart
kazanılacak davranışlar açıklanmış (Bkz.Şekil1), bunların en az birini sergileyen her öğrenci için mavi
kartın verileceği öğrencilere aktarılmıştır. Toplam 10 hafta süren bu araştırmada 14 günlük süreçte 1
öğrenci Mavi Kart ile ödüllendirilmiş ve ‘’ 1. Parlayan Yıldızımız’’ isimli teşekkür belgesi ile
ödüllendirilmiştir. Ödüllerini alan öğrenciler okul panosunda sergilenmiş ve ödülleri Pazartesi günü
yapılan İstiklal Marşı töreninde öğrencilere takdim edilmiştir.
Araştırmanın nitel verileri için ise, spor eğitim modeli kapsamında işlenen futbol etkinliği ve mavi kart
uygulamasının öğrenci, sporcu davranışları üzerine etkilerinin öğretmen, öğrenci, sporcu ve antrenör
görüşlerine göre incelendiği bu alandaki yapılmış çalışmalar taranarak yarı yapılandırılmış görüşme
soruları (öğrenciler 5), (öğretmene 4) içeren bir görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formu
uzman kişi tarafından incelenmiş ve soruların amaca yönelik olduğu kanısına varılmıştır. Araştırmaya
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katılan öğrencilere araştırmanın amacı açıklanarak araştırmaya katılımın tamamen gönüllülük
esasına dayandığı belirtilmiştir.

Şekil 1. Mavi Kart’ın Verildiği Davranışlar
Mavi kart ile ilgili kavramlar;
Hoşgörü: Mavi kart kapsamında hoşgörü kavramını sporcuların ve görevli öğrencilerin spor eğitim
model uygulaması esnasında herhangi bir durumda o öğrenci o konuda bilgili olmasına karşın
karşısındaki arkadaşını olabildiğince anlayışla karşılayıp, tepki göstermemek, rahatsız olmamak
olarak tanımladık.
Fair Play: Mavi kart kapsamında fair play kavramını öğrencilerimize müsabaka esnasında rakip
takıma saygı duymak, centilmen olmak, sporun gerektirdiği doğruları yerine getirmek anlamında
tanımladık. Örnek verecek olursak; top taç çizgisini geçtiğinde sporcunun eğer top kendisinden çıkmış
ise hakemin işini kolaylaştırmak adına doğruyu hakeme söylemesi ya da rakibini ciddi şekilde
sakatlayacak bir davranışı sergilememesi gibi düşünebiliriz.
Saygılı olmak: Spor eğitim modeli ile uygulanan futbol etkinliğindeki mavi kart uygulamamızda
öğrencilerimizin rakip takım oyuncusu, teknik direktörü ve kendi takım arkadaşlarına saygılı olması
konusunda saygılı olmak terimini kullandık. Örnekleyecek olursak müsabakada skor avantajını eline
almış bir takım karşı takım oyuncularını rencide etmemek ve spordan soğumamaları adına skor
avantajını gereksiz şekilde açmamaları ve rakibi maç sonunda abartılı sevinçler göstermek yerine
teselli etmeleri gerektiği şeklinde tanımladık.
Sportmen olma: Mavi kart uygulamasında öğrencilerimize sportmen olma kavramını; bir spor
müsabakasında oyunun kurallarına uymaktan da öte, disiplinli ve istikrarlı belli bir davranış tarzını
sürekli olarak sergilemek şeklinde tanımladık.
Yardımlaşmak: Mavi kart uygulamasında yardımlaşma kavramı spor eğitim modeli kapsamında
yapılan bir uygulama olması sebebiyle öğrencilerin takım içindeki uyumu ve arkadaşlarıyla olan
düzenini geliştirmek için gözlemlediğimiz bir davranıştır. Yardımlaşma saha içerisinde veya dışında
olabilir. Örneğin; malzemecinin takımı motive edeceği renkte yelekleri öğrencilere sunması, teknik
direktörün takım oyuncularına eşit sürede görev vererek onları motive etmesi, fotoğrafçının tüm
sporcuların estetik fotoğraflarını çekerek onlarla paylaşması bir yardımlaşma örneğidir. Yukarıda
bahsi geçen örneklerde öğrenciler arasındaki iletişimin artması sebebiyle model içerisindeki tüm
yardımlaşma kavramları ‘’Yardımlaşmak’’ anlamında değerlendirilmiştir. Sporda yardımlaşma başarı
elde etmek için zorunludur. Özellikle takım sporlarında planlanan taktikleri gerçekleştirebilmek ve
sonuç alabilmek için sporcular işbölümü ve işbirliği yaparlar. Milli takımların başarısı için ilgili
federasyon, antrenörler, kondisyoner, doktor ve beslenme uzmanı sporculara yardım eder. Bilimle
uğraşanlar, spor araç gereç yapımcıları sporun daha mükemmel ve estetik sonuçları için işbirliği
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yaparlar. Uluslararası şampiyonalar ve Olimpiyat oyunlarında değişik alanlardan pek çok insan,
kurum ve kuruluş ciddi yardımlaşma ilişkileri içindedir.
Mavi Kart’ın verildiği davranışların listesi aşağıdaki gibidir (Şekil 1.)


Herhangi bir fair-play davranışı sergilemek.



Rakip takıma ve oyuncularına saha içerisinde saygılı davranmak.



Yere düşen arkadaşını kaldırmak.



Sakatlığı olan rakip öğrenci dahi olsa tedavisinde yardımcı olmak.



Malzemelerin derse getirilmesi ve toparlanmasında işbirlikli şekilde çalışmak.



Dürüst olmak. ( müsabaka esnasında verilen kararların doğruluğu konusunda hakeme ve
arkadaşına karşı dürüstlük)



Sportmenliğe uygun davranışlar sergilemek.

Tablo 1. Mavi Kartın Verildiği Öğrencilerin Davranışlara Göre Dağılımı
MAVİ KART ALAN ÖĞRENCİLER
BATUHAN BAYRAM
YARDIMLAŞMAK
UĞUR AYNACIOĞLU
HOŞGÖRÜ
HİKMET BERKAY YILDIZ
SAYGILI OLMAK
MEHMET SAMİ DOĞAN
FAİR-PLAY
BERİL YALÇIN
SPORTMEN OLMA
Verilerin Toplanması:
Araştırmada nicel verilerin toplanmasında öğrencilerin spor eğitim modeli kapsamında 10 hafta süren
futbol etkinliğinde mavi kart uygulamasında aldıkları mavi kart ve sayısı tablo 1 de verilmektedir.
Toplam 5 öğrenci mavi kart almıştır. Futbol etkinliğinin sonunda (10. Hafta) öğrenciler araştırmanın
nitel bölümü ile ilgili bilgilendirilmiş görüşmeyi kabul eden, 22 öğrenciden randevu talep edilerek
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazı kullanılmıştır ve görüşmeler 15 dk. ile
25 dk. arasında sürmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin görüşmede sorulara verdikleri
cevaplardan elde edilen verilerin anlaşılır şekilde çözümlenmesi için nitel analiz tekniklerinden
betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamında
düz yazı haline getirilmiştir. Daha sonra veriler dile getirilen ifadeler ile kısa cümleler halinde
araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Araştırmanın bulgularında temalara ilişkin öğrenci ifadeleri
isimleri yazılarak ibrahim, Ilgın, mehmet…, şeklinde kodlanmıştır.
Nitel Görüşme Soruları (Öğrenci)
1.Mavi Kart uygulamasının okuldaki davranışlarınız üzerine olumlu etkileri nelerdir?
2. Mavi Kart uygulamasının okuldaki davranışlarının üzerine olumsuz etkileri nelerdir?
3. Mavi Kart uygulaması beden eğitimi derslerinde devam etmeli mi ?
4.Mavi Kart uygulamasından sonra arkadaşlarınızla iletişim ve ilişkilerinizde bir değişiklik oldu mu ?
Oldu ise neler
5.Mavi Kart uygulaması sizin için ne ifade ediyor ?
Nitel Görüşme Soruları (Öğretmen)
1. Mavi Kart uygulaması Beden Eğitimi dersi kapsamında amacına ulaştı mı ?
2. Mavi Kart uygulamasında sizi sınırlayan faktörler nelerdir?
3. Mavi Kart uygulamasının size göre öğrenci üzerine olumlu etkileri oldu mu ?
4. Mavi Kart uygulamasının öğretmen olarak size ne gibi katkıları oldu?
Geçerlilik: Araştırmada iç geçerlik için bulguların kendi içinde tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat
edilmiştir. Elde edilen bulgular araştırmacı tarafından ve kodlama yapan uzman kişi tarafından
gözlemlenerek bulguların bir bütün olması sağlanmıştır. Bu araştırmanın dış geçerliliği için ise
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araştırma grubunun özellikleri, örneklem seçimi açık olarak belirtilmiş ve metin içinde doğrudan
alıntılara yer verilmiştir.
Güvenirlilik: Araştırmacı araştırmanın yöntem ve aşamalarını açık bir şekilde tanımlamıştır.
Araştırmada iç güvenirlilik için elde edilen ifadeler araştırmacı ve uzman öğretim elemanı ile ayrı ayrı
okunarak kodlanmış ve daha sonra temalar oluşturulmuştur. Nitel verilerin güvenirlik analizi, Miles ve
Huberman (1994) tarafından geliştirilen formül ile hesaplanmış ve güvenirlik % 89 çıkmıştır
P(güvenirlik yüzdesi)=

Na (Görüş birliği)
Na (Görüş birliği)+Nd (Görüş ayrılığı)

x100

Dış güvenirlik için araştırmacı teyit edilebilirliğini sağlamak amacıyla araştırmadaki veri kaynakları
ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu durum benzer araştırma yapacak olan kişilere veri kaynaklarını
belirmelerinde yol gösterici olacaktır. Araştırmadan elde edilen ham veriler daha sonradan
incelenebilmesi için araştırmacı tarafından muhafaza edilip saklanmaktadır.
Verilerin Analizi
Araştırmada nicel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik kullanılmış, sonuçlar tablolarda frekans
yüzde ve ortalamalarla yorumlanmıştır. Nitel çalışmada, görüşme sorularının değerlendirilmesinde
betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılmış, Görüşmeler önce araştırmacılar tarafından ayrı ayrı
kodlanmış ve belirli temalar altında sınıflandırılmıştır. Araştırmada görüşme sonrası öğrenciler için 4,
öğretmen için 2 tema oluşturulmuştur.
Tablo 2. Öğrenci Görüşmelerinin Tema, Kod ve Frekansları
Tema

Mavi Kartın Anlamı

Mavi Kartın Olumlu Etkileri

Mavi kartın Olumsuz Etkileri

İletişim

Kod
Fair play davranışları
Çaba,
Bencil olmama,
Centilmenlik,
Yardımsever olmak
Dostluk,
Düşünceli olmak
Dersler verimli geçiyor,
Az faul,
Konuşmalar düzeldi,
Yardımsever olmak,
Derslerde az konuşmak
Yapay davranmak,
Umursamamak, Yapmacık davranmak,
Olumsuz etkisi yok.
Olumlu iletişim
Devam etmeli,
Önceden sinirli ve kabaydılar,
kaba tabirler

f
13
4
7
9
11
5
7
12
7
9
9
6
6
4
6
10
13
16
6
7

Temalar;
Öğrenciler için;
1- Mavi Kartın Anlamı
2- Mavi kartın olumlu etkileri
3- Mavi kartın olumsuz etkileri
4-

İletişim

Öğretmen için:
1- Mavi Kart Uygulamasının Amacı
2- Mavi Kart Uygulamasının Kazanımları
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Tablo 3. Öğretmen Görüşmelerinin Tema, Kod ve Frekansları
Tema
Mavi Kartın Uygulamasının Amacı

Mavi Kart Uygulamasının Kazanımları

Kod
Davranışları pekiştirmek,
Örnek davranışlar,
Olumsuz davranışları cezalandırmak
Amaca ulaştı
Artan iletişim,
Artan görev ve sorumluluklar,
Yardım etmek,
Aktif olmak,
Dersi içinde olmak
Olumsuz iletişim ortadan kalktı.
Dersin içinde oldular.

f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Verilerin Kodlanması: Görüşme metinleri satır satır okunduktan sonra araştırmacı tarafından önemli
bulunan kodların altı çizilmiştir.
Temaların Bulunması: Kodlama işlemi bittikten sonra birbirleriyle ilişkili kodlar bir araya getirilerek
uygun temalar oluşturulmuştur. Tematik kodlama, daha önceden belirlenen kodların ortak yönler
belirlenerek kategorize (tema) edilmesidir.
Bulgular
Bu araştırmada, spor eğitim modeli kapsamında işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulamasının
öğrenci davranışları üzerine etkilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırmaya, 6. ve 7. sınıflarından toplam 27 öğrenci katılmıştır. Araştırmada
öğrencilerle yapılan görüşme sonrasında yapılan içerik analizi sonuçlarına bakacak olursak;
Tema 1. Mavi Kartın Anlamı
Araştırmaya katılan öğrenciler için mavi kartın anlamı; yardımseverlik, fair play, centilmenlik, dostluk,
arkadaşlık gibi iyi davranışları kapsamaktadır.
“Mavi kart uygulaması benim için iyi davranışlar, yardımseverlik ve fair play gibi şeyleri ifade ediyor”
Mehmet
“Mavi kart uygulaması herkesin yapması gerektiği bir şey bence mavi kart olmadan uygulamaları
gerekiyor ama mavi kart olunca daha çok gösteriyorlar” Ilgın
“Mavi kart benim için dostluk, arkadaşlık, centilmenlik, fair play anlamı veriyor” İbrahim
Tema 2. Mavi kartın olumlu etkileri
Araştırmaya katılan öğrencilere mavi kartın olumlu etkilerine bakacak olursak, öğrenciler
arkadaşlarının maç esnasında faul yaptıklarında itiraz etmediklerini, fair play davranışları
sergilediklerini, birbirlerine yardım ederek olumlu ve güzel davranışlar sergilediklerini belirtmişlerdir.
“Sınıftaki arkadaşlarım daha çok yardımsever, cömert ve ahlaklı oldular.” Mehmet
“Mesela insanlar diğer arkadaşlarına daha olumlu ve daha güzel davranışlar sergiliyorlar fair play
davranışları sergiliyorlar, birbirlerine yardımcı oluyorlar” Ilgın
“Arkadaşlarımın centilmenliği arttı. Mesela maç yaparken faul yaptığında hep itiraz ediyorlar, ya da
devam ediyorlardı, şimdi topu direk veriyorlar.”İbrahim
“Derslerde daha az konuşuluyor, derslerle alakalı şeyler konuşuluyor, biz bu durumdan mutluyuz.”
Suaip
Tema 3. Mavi kartın olumsuz etkileri
Araştırmaya katılan öğrencilere mavi kartın olumsuz etkilerine bakacak olursak, öğrenciler
arkadaşlarının maç esnasında mavi kart almak için yapmacık ve yapay davrandıklarını, kötü
davrandıklarını ama kendilerini iyi göstermeye çalıştıklarını, bazı arkadaşlarının umursamadığı, ya da
hiç yapmadığı belirtmişlerdir.
“Bazıları mavi kart almak için yapmacık, davrandıklarını, kötü davrandıklarını ama kendilerini iyi
göstermeye çalışıyorlar.” Mehmet
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“Bence sırf mavi kart alacağım diye insanlara yardım edip sonrasında kötü davranmamaları lazım” Ilgın
“Bazı arkadaşlarım umursamamazlığa geldi, ya da hiç yapmadı bu olayı” İbrahim
“Olumsuz etkisi yok bana öyle geliyor” Suaip
“Aslında olumsuz etkileri, yani yapay yapmaları, mavi kart almak için içten davranmaları değil de
günlük hayatta yapmadıkları şeyleri yapmacık hareketlerle yapmaları” Sena
Tema 4. İletişim
Araştırmaya katılan öğrenciler mavi kart uygulamasından sonra arkadaşları ile iletişim ve ilişkilerinde
önceden sinirli ve kaba tabirler kullandıklarını, sonrasında olumlu davrandıklarını, argo kelimelerin
kesildiğini belirtmişlerdir.
“Arkadaşlarımla konuşurken argo kelimeler kesildi artık” Suaip
“Arkadaşlarımız dersi sabote ediyorlardı, mavi kart sayesinde olmadı” Tuncay
“Arkadaşlarım, ilişkilerinde önceden sinirliydiler, kabaydılar, ama mavi kart geldikten sonra daha
olumlu iletişim sergilediler” Mehmet
“Eskiden hep kaba tabirler kullanıyorduk, napıyorsun falan, şimdi nasılsın arkadaşım iyimisin? diye
olaylar oldu.” İbrahim
“Devam etmeli çünkü, maçlarda fauller azaldı” Suaip
“Devam etmeli çünkü desrler böyle olunca daha verimli geçiyor”
“Aslında devam etmeli, böylece öğrenciler böyle iyi davranarak alışkanlık haline getirebilirler.” Sena
“Neden beden eğitiminde olmamalı ki? Yani beden eğitiminde daha çok davranış sergileriz, o yüzden”
Ilgın
“Eskiden adam devam ettiğinde niye böyle yapıyor diye arkadaşlar küsüyordu birbirine, şimdi böyle
şeyler olmuyor, insanların birbirine yardımlaşması, centilmenliği artıyor, arkadaşlık ön plana
çıkıyor.”İbrahim
Araştırmada öğretmenle yapılan görüşme sonrasında yapılan içerik analizi sonuçlarına bakacak
olursak;
Tema 1. Mavi Kart Uygulamasının Amacı
Beden eğitimi öğretmeni, mavi kart uygulamasının amacıyla ilgili olarak; okul içerisindeki olumlu
davranışları pekiştirmek, olumsuz davranışları cezalandırmak yerine, olumlu davranışları örnek
göstermek olduğunu belirterek bu uygulamanın amacına ulaştığını belirtmiştir.
“Okulda olumlu davranışları pekiştirmek”.
“Okuldaki olumsuz davranışları cezalandırmak yerine olumlu davranışları örnek göstermek”.
“Mavi kart uygulaması amacına ulaştı”.
Tema 2 Mavi Kart Uygulamasının Kazanımları:
Beden eğitimi öğretmeni, mavi kart uygulamasının kazanımlarıyla ilgili olarak; öğrencilerin okul
içerisinde birbirleriyle iletişimlerinin arttığını, öğrencilerin görev ve surumluluk aldıklarını, birbirlerine
yardım etmeyi öğrendiklerini ve uygulama içerisinde aktif olduklarını belirtmiştir.
“Ders içerisinde iletişim arttı”.
“Öğrencilerin derste sorumluluk ve görevleri arttı”.
“Öğrenciler arasında olumsuz iletişim problemi ortadan kalktı”.
“Birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler”.
“Mavi kart uygulaması ile o arkadaşına yardım ettiğinde aynı tepkinin kendine geleceğini gördüler”.
“ Mavi kart ile birlikte model uygulamasıyla öğrenciler aktif oldular ve ben öğretmen olarak rehber
oldum”.
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“Beden eğitimi dersinde kendi performansını yansıtamayan öğrenciler vardı, bu model ve uygulama ile
tamamen dersin içinde oldular”.
Tartışma
Bu araştırmada spor eğitim modeli kapsamında işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulamasının
öğrenci davranışları üzerine etkilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırma uygulamalı, aynı zamanda öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel
görüşmelerin olduğu karma desen bir çalışmadır. Araştırmaya 8’ i kız 19’u erkek toplam 27 öğrenci
katılmış ve toplam 10 hafta sürmüştür.
Araştırmada mavi kart uygulaması kapsamında işlenen futbol etkinliğinde spor eğitim modelinin
kullanılmasının başlıca sebepleri; öğrencilerin fair play davranışlarını daha kolay içselleştirebilecekleri
sosyal ve işbirlikli bir model olmasıdır. Müsabaka dışında da etkili grup üyeliği yaparlarken
öğrencilerin eğlenceli bir şekilde (Vidoni ve ark,2009, Cuevas ve ark., 2016), kazanımlara
ulaşmalarının sağlanmasıdır. Bu konuda Rusya’ da yapılan bir çalışmada, spor eğitim modeli ile
işlenen basketbol sezonu sonunda öğrencilerin model ile ilgili algıları ve katılımları incelenmiştir.
Çalışmada öğrencilerin beceri öğretimi ve oyunlara katılım düzeyleri, modele uyum, rollerine uyum ve
etkinliklere katılımları, öğrencilerden oyuncu olan ve olmayan farklı görevler verilen öğrencilerin bakış
açıları ile ilgili veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrenciler basketbol derslerinden
sıkılmadıkları ve sevdikleri, yeni görev ve sorumlulukların ilginç ve keyifli olduğunu belirtmişlerdir.
Modele karşı algıda cinsiyete göre farklılık bulunmamıştır. Öğrenciler uygulamalar ile ilgili olarak
güçlü bir yakınlıktan, işbirliği içinde olmaktan ve zevkli geçen sezondan bahsetmişlerdir. Basketbol
beceri düzeyleri öğrencilerin nde de gelişme olduğu, sezon uzun sürmesine rağmen sıkılmadıkları ve
basketbolun çekici hale geldiği sonuçları çıkmıştır (Hünük ve ark., 2017). Spor eğitim modelinin
uygulandığı araştırmalar öğrencilerin etkinliklerde daha fazla ilgi ve çaba gösterdiklerini vurgulayarak
öneminden bahsetmektedir (Wallhead & Noutmanis, 2004; Gutiérrez ve arkadaşları, 2013).
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmeni, spor eğitim modeli kapsamında işlenen futbol etkinliğinde
mavi kart uygulamasının öğrencilerin da fair play davranışları kazanmalarının yanı sıra uygulamada
işbirliği içerinde olma, yardımlaşma, sorumluluk alma, istek ve çaba içerisinde olma gibi olumlu
davranışlar sergilediklerini belirtmiştir. Vidoni ve ark (2009) Spor Eğitim modeli ile verilen adil oyun
eğitiminin ortaokul beden eğitimi derslerinde, sekizinci sınıf öğrencilerin sosyal davranışlarına etkisini
araştırmışlar, sosyal becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesi için spor eğitimi modeli çerçevesinde adil
oyun eğitiminin faydalı ve kullanılabilir bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir (Hünük ve ark.,2017).
Bu araştırmaya katılan öğrencilere göre mavi kartın anlamı; yardımseverlik, fair play, centilmenlik,
dostluk, arkadaşlık gibi iyi davranışları kapsamaktadır. Fair Play eğitiminde okul beden eğitiminin
kullanılması konusunda öncelikle yapılması gereken, sürekli yeniden tanımlama çabaları ve çok
yönlülüğü nedeniyle Fair Play kavramının okul sporu için ne anlama geldiğinin belirlenmesidir. Sadece
yazılı kurallarla sınırlandırılmış bir Fair Play kavramı, hiç şüphesiz pedagojik anlamda tatminkar
değildir. Oysa ki, okul sporlarında Fair Play olgusu, kuralların ötesine geçen bir içeriğe sahip
olmalıdır. Fair Play, sporcuların yarışmalar esnasında, güçleşen şartlar altında dahi kurallara sabırla,
tutarlı ve bilinçli olarak riayet etmeleri, fırsat eşitliğini bozmamak amacıyla haksız avantajlarını
kabullenmemeleri, rakibin haksız dezavantajlarından yararlanmaya kalkışmamaları, rakibi düşman
değil, aksine oyunun gerçekleşmesini sağlayan, eşdeğer haklara sahip ve partner olarak görmeleri ve
değer vermeleri çabalarında kendini göstermektedir (Akt: Yıldıran, 2005).
Fair Play çalışmalarının, etik donanımlara sahip bir genç kuşağın yetiştirilmesine yönelik olarak, ilk ve
orta öğretim çağı çocuk ve gençlerinin beden eğitimi derslerinden başlatılması, geleceğin sporcu,
antrenör, spor adamı, hakem, yazar ve seyircisinin bu kitle içinden çıkacak olması bakımından önemli
bulunmaktadır (Yıldıran, 2005). Bununla birlikte, beden eğitimi öğretmenlerinin Fair Play anlayışını
derslerde nasıl kazandıracaklarına ilişkin yeterli donanıma sahip olmadıkları bilinmektedir.
Dolayısıyla, bu alandaki yetersizliği Avrupa genelinde bir sorun olarak gören Avrupa Fair Play Birliği
(EFPM), Fair Play’in okul beden eğitiminin en önemli konusu olarak müfredata eklenmesini, öğretmen
ve antrenörlerin Fair Play kapsamındaki çalışmalarını destekleyecek özel eğitim ve enformasyon
malzemeleri hazırlanmasını ulusal hükümetlere önermiştir (Yıldıran, 2002)
Ülkemizde okullararası karşılaşmalarda Fair Play’e aykırı davranışlarda belirgin bir artış görülürken,
Fair Play anlayışının kazandırılması ve yaygınlaştırılmasında beden eğitimi derslerine ve
öğretmenlerine oldukça önemli fonksiyonların yüklenmektedir (Sezen ve ark., 2007). Bu nedenle
değişen beden eğitimi öğretim programında değerler eğitimi çerçevesinde fair play kazanımları ilkokul,
ortaokul ve lise beden eğitimi program kazanımları (MEB,2018) içerisinde kapsamlı bir şekilde yer
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almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programında;
‘’Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. Öğretim
programlarında yer alan “kök değerleri; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi,
sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olar belirtmiştir. Bu araştırmada da spor eğitim modeliyle
işlenen futbol dersinde mavi kart uygulamasıyla okulda değerler eğitimini önemini vurgulayan ve
etkisini arttıran uygulamalar yapılmış ve sonuçlarıyla MEB’in kazanımlarının önemini
desteklemektedir (MEB, 2018).
Beden eğitimi öğretmeni sporda erdemli davranışın gerekliliğine bizzat inanmıyorsa, beden eğitimi
dersi bu eğitsel talep için zayıf kalacaktır. Oysa ki, öğretmen Fair Play konusunda öğrencilerin örnek
alabileceği donanımlara sahip olmalıdır. Öğretmen dürüst ve adil bir öğrenme ortamı sağlamalı, en
büyük sorumluluklarından biri olarak da, derste gergin bir atmosferin oluşmasına zamanında
yapacağı uygun müdahalelerle meydan vermemelidir (Gessmann, 1995). Kararları adil olmalı ve kural
ihlallerinde eşit yaptırımlar uygulamalıdır (Akt:Yıldıran, 2005)
2011 Yılında hazırlanan “İlkögretim Okul Yöneticilerinin, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve
Öğrencilerinin Okul Spor Programlarındaki Fair-Play Anlayışları: Bolu İli Örneği’’ isimli araştırmada
yüz yüze görüşme tekniği kullanılmış ve öğrencilere müsabaka içerisinde fair play davranışlarına
ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerden bazılarının verdiği cevapların ortak noktası, arkadaşlarını
soyutlaması ve aşağılaması, kişi veya kişileri rahatsız etmesidir. (Davenport ve ark. , çev. Önersoy;
Akt. Cengiz, 2009). Bu durum sporda erdemlilik ve takım birlikteliği açısından olumsuz bir durum arz
etmektedir (Kaya,2011).
Bazı yapılandırılmış çalışmalarda özel müfredat ve öğretim stratejileri kullanılarak beden eğitimi ve
spor faaliyetlerinde sosyal becerilerin ve prososyal davranışların ortaya çıkması ve uygunsuz
davranışların azaltılması sağlanmıştır (Giebink & McKenzie, 1985; Hastie & Buchanan, 2000;
Akt.Koç, 2017)
Beden eğitimi öğretmeninin görüşlerine göre mavi kartın kazanımlarıyla ilişkili olarak, öğrencilerin
okul içerisinde birbirleriyle iletişimlerinin olumlu arttığını, öğrencilerin görev ve sorumluluk
aldıklarını, birbirlerine yardım etmeyi öğrendiklerini ve uygulama içerisinde aktif olduklarını belirterek
uygulanan futbol etkinliğinde spor eğitim modelinin de etkisinin olduğunu belirtebiliriz. Spor
Eğitiminin sadece motivasyon düzeylerini değil, aynı zamanda spor etkinliklerine katılımını da
arttırdığını belirtilmektedir. Ayrıca, grup çalışması uygulamasıyla, model ekip üyelerine önemli sosyal
etkileşim fırsatları sağlar; Fiziksel olarak aktif olma niyetinin temel belirleyicilerinden (Cuevas ve ark.,
2014). Walhead ve ark. (2013) araştırmalarında, lise beden eğitiminde programı içerisinde
kullandıkları spor eğitim modelinin gençleri sosyalleşme ve akranlarınca kabul görme ihtiyaçlarını
karşıladığı, ayrıca takım üyesi olma, değişimli oyun oynama ve sorumluluk paylaşma gibi pedogojik
özellikleriyle model öğrencilerin sosyal ilişkiler geliştirmesi, efor ya da fiziksel beceri sergileyerek
diğerlerinin olumlu tepkisini toplaması ve sosyal hiyerarşide yer edinmesi konusunda benzersiz
imkanlar sunduğunu belirtmişlerdir. Pehlivan (2004), okul sporu bağlamında Fair-play kavramının
kazanılmasında yarışmayı ve kazanmayı değil eğlenmeyi, hoşça vakit geçirmeyi, diğer insanlarla
etkileşim içerisinde olmayı öne çıkaran sportif organizasyonların düzenlenmesi çocuk ve gencin gelişim
özelliği de dikkate alındığında daha eğitsel olduğu belirtmektedir.
Bu araştırmaya katılan öğrenci görüşlerine göre mavi kartın olumlu etkilerine bakacak olursak,
öğrenciler maç esnasında faul yaptıklarında itiraz etmediklerini, birbirlerine yardım ederek olumlu ve
güzel davranışlar sergilediklerini belirtmişlerdir. Koç, (2017) araştırmasında spor eğitim modeliyle
işlenen derslerde öğrencilerin ders motivasyonunun arttığı, cömertlik, dürüstlük ve daha genel
anlamıyla fair play davranışları gözlendiği ortaya çıkmaktadır. Bu eğitim modeli ile öğrenciler daha
fazla sorumluluk almakta ve sorumluluk alan öğrencinin fair-play davranışlarını içselleştirmesi daha
kolay olacağı görüşünü belirtmiştir. Benzer uygulamanın “Herkes için futbol” şenliğinde kurallarda
değişiklik yapılarak, sarı ve kırmızı kartların kaldırılarak, yerine ‘Mavi Kart’ uygulamasının yapıldığı
Dr. Turgay Biçerin de onayıyla 2007-2008 eğitim yılında başlatılan mavi kart uygulaması için kötü
hareketi cezalandırmaktansa iyi hareketi ödüllendirerek pekiştirmenin daha kalıcı bir eğitim olduğu
fikrinden yola çıkıldı. Rakibine zarar vermeden oynamayı düşünen, yere düşen rakibine elini uzatan,
hakeme yardımcı olan, saha içinde saygı ile hareket eden, mavi kartla ödüllendirilerek öğrencilerin
olumlu davranışlar içerisinde oldukları gözlendi, şenlik sonunda ise en fazla mavi kart gören ilk 3
çocuk şenliklerin sonunda madalya kazandı .
Bu araştırmada öğrenciler spor eğitim modeli kapsamında futbol etkinliğinde çeşitli görev ve
sorumluluklar almış, işbirliği içerinde çalışmış ve diğer taraftan mavi kart uygulaması çerçevesinde
fair play davranışlarını yerine getirmişlerdir. Yapılan araştırmalar, işbirliğine dayalı oyunların beden
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eğitimi dersinde bağımsızlık ve sorumluluk duygusunu geliştirdiğini, birlikte oluşturulan, planlanan
ve sorumluluk taşıyan etkinliklerin, öğretmen tarafından belirlenenlerden daha ciddi ve inandırıcı
uygulandığını belirtmişlerdir. Böylece, öğrenciler eğer dersi kısmen kendileri yapılandırır, oyunları
bizzat kurgular, kuralları belirler, hakemlik görevi üstlenir, oyunlarını gözlemler, aralarında
centilmenlik anlaşması yaparlar ve araç-gereçlerin yerleştirilmesi ve toparlanması başta olmak üzere
her türlü yardımlaşmayı düzenleyen bir planı kendileri oluştururlarsa, Fair Play’i de bizzat kendileri
gözetmeyi öğrenirler (Luther; Hotz, 1999 ;Akt: Yıldıran, 2005).
Fair-play davranışları ülkemizde ve yurtdışında gerçekleştirilen spor müsabakalarında ve okul
yarışmalarında her zaman takdir görmüştür bu yönüyle spor eğitimi modeli kapsamında futbol
etkinliğinde mavi kart uygulaması yapılacak yeni uygulamalarla geliştirilmeli ve desteklenmelidir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmada beden eğitimi öğretmeni, spor eğitim modeli uygulaması çerçevesinde mavi kart
uygulamasının öğrencilerin okul içerisindeki olumlu davranışları pekiştirmek ve örnek göstermek
olduğunu belirterek bu uygulamanın amacına ulaştığını belirtmiştir. Ayrıca öğretmen, mavi kart
uygulaması ile öğrencilerin okul içerisinde birbirleriyle iletişimlerinin arttığını, görev ve sorumluluk
aldıklarını ve birbirlerine yardım etmeyi öğrendiklerini belirtmiştir. Bu önemli kazanımlar çerçevesinde
öğrencilerin okulda geçirdikleri süreyi göz önüne alacak olursak mavi kart uygulamasının sadece
beden eğitimi değil, okuldaki tüm derslerde uygulanmalı. MEB, 2018 program kazanımları içerisinde
‘değerler, erdemli olmak ve fair play’ konularının ilave edilmesi okul içerinde öğrencilerin olumlu
davranışları kazanması ve alışkanlık haline getirmesi açısından önemli olmuştur.
Araştırmaya katılan öğrenciler spor eğitim modeli çerçevesinde mavi kart uygulamasında;
yardımseverlik, fair play, centilmenlik, dostluk gibi iyi davranışları düşünmekte, arkadaşlarının büyük
kısmının maç esnasında faul yaptıklarında itiraz etmediklerini, fair play davranışları sergilediklerini,
iletişimlerinin olumlu olarak arttığını, birbirlerine yardım ederek güzel davranışlar sergilediklerini
belirtirken, az sayıda da olsa bazı arkadaşlarının maç esnasında mavi kart almak için yapmacık,
yapay ve kötü davrandıklarını, ama kendilerini iyi göstermeye çalıştıklarını, bazı arkadaşlarının hiç
yapmadığı belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerine göre, mavi kart uygulamasının olumlu etkisi olmuş ve
model uygulaması içerinde sorumluluk alarak görevlerini başarıyla tamamlamışlardır. Öğrenci
merkezli uygulamaların öğrenciler üzerine bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal pozitif kazanımlarını
göz önünde bulunduracak olursak, bu uygulamaların tüm beden eğitimi öğretmeni tarafından
düşünülmesi ve uygulamaya konulması gerekmektedir.
Sezen ve arkadaşlarının (2007), beden eğitimi öğretmenlerinin futbolda Fair Play’e ilişkin olumlu ve
olumsuz davranışlara yaklaşımlarını belirlemek için yapmış oldukları araştırmasında beden eğitimi
öğretmenlerinin, daha çok başarı odaklı olduğu, okullar arası yarışmalarda son yıllarda görülen
şiddet olaylarının öğrencilerin de “her ne pahasına olursa olsun kazanmak” prensibi ile motive
edildiklerini göstermektedir. Sadece kazanmaya odaklanma düşüncesi ahlak anlayışını engellediği için
eğitimciler, sporun; arkadaşlık, alıştırma, gelişim gibi yararlarını vurgulamayı denemelidir.
Oyuncuların gelişimine, takıma katkısına ve katılımına daha fazla önem vermeleri ve beden eğitimi
dersleri ve okullar arası karşılaşmaların, Fair Play’e uygun davranışların kazandırılması ve
sergilenmesinde uygun bir ortam olarak kullanılması gerektiği ve spor yoluyla karakter eğitimini en iyi
şekilde tamamlamış bireyler yetiştirmek olması gerektiği önerilmektedir.
Mavi kartın kullanıldığı örnek uygulamalar:
1-Altınordu ile Çamdibispor’un birlikte organize ettiği, U10 ve U11 kategorisindeki turnuvaya, 26
kulübün katılacağı İzmir Çocuk Futbolu Festivalinde turnuvanın en önemli özelliklerinden biri de
maçlarda kırmızı kart yerine mavi kart kuralın uygulanmıştır. Turnuvanın en önemli özelliği ise
oynanacak maçlarda kırmızı kart kuralının olmaması. Kırmızı kart yerine mavi kart kuralının geçerli
olacağı turnuvada, minik futbolcular centilmenlik dışı hareket yaptıklarında mavi kartla
cezalandırılacak. Maçın hakeminden mavi kart gören futbolcu, 2 dakika boyunca oyun dışı kalacak ve
bu sürede takımına verdiği zararı görecek. Çift mavi kart gören oyuncu ise oyundan ihraç edilerek
yerini takım arkadaşına bırakacak. (http://www.milliyet.com.tr, 2015)
2- Artvin Arhavi’de Hacılar İlköğretim Okulu’nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu,
mavi kart projesiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2015 Türkiye Fair Play Ödülleri Jürisi tarafından
‘Sportif Tanıtım Dalı Şeref Diplomasi Ödülü’ne layık görüldü. Şimdilerde ise mor kart uygulamasıyla
çocukları küçük yaşlardan itibaren kırmızı kartlık hareketlerden uzak tutacak bir proje olduğu
belirtilmiştir. Mor kartın amacı oyunculara hentbolda olduğu gibi cezalar uygulanması. Liselerde 5
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dakika, üst liglerde de 10 dakika oyun dışı kalma cezası uygulaması futbolun ruhuna daha uygun...”
(Akar, 2016)
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SPIRITUAL CARE RESEARCHES ON HEALTH SERVICES IN
TURKEY: A SYSTEMATIC ANALYSIS
Abdullah Dağcı
Ankara Üniversitesi, adagci@ankara.edu.tr
ABSTRACT
The aim of this study, by means of the meta-analysis technique, is to give an overview of spiritual care
researches published in health services in Turkey, from 2004 to 2018. Databases were searched and
took studies into consideration so as to reach the studies that directly associated with spirituality and
spiritual care in health services. These studies were overviewed with regards to distribution of years,
paradigms followed (theoretical/practical), research designs (qualitative/quantitative) and then those
sampling groups and scales in qualitative researches were systematically reviewed. According to the
study findings, it was concluded 80 studies relating to spirituality and spiritual care in health services.
51 of them are empirical and 29 are theoretical. 24 of empirical researches were done on health service
workers, 10 were on patients, 14 were on faculty members and/or those students, and 3 were on
relatives of patients. 41 of the empirical studies are quantitative research using scales and 10 are
qualitative using interview forms, while 8 different scales were used in the quantitative studies.
According to the study results, in the period, it is inferred that there were fluctuations in yearly
distributions of the related studies, however, there was an increasing in research numbers per year.
The empirical studies were nearly doubled the theoretical. The quantitative researches are
approximately four times of the qualitative researches. The vast majority of empirical studies were
based on scales, while the most preferred sampling group was health services workers. However, it
was not available any applied spiritual care modelling/program for patients. Any comprehensive
study, which was based on a long period, had not been found. In the researches, while it was
expressed that spiritual care is necessary, it is offered limited information about ‘how’ the spiritual
care should be done and “what” the spiritual care should include. Furthermore, it was not found any
inter disciplinary research.
Keywords: Spirituality, spiritual care, health services, meta-analysis, Turkey.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE MANEVİ BAKIM
ARAŞTIRMALARI: SİSTEMATİK BİR ANALİZ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde 2004 ile 2018 yılları arasında yapılan manevî
bakımla ilgili araştırmaları meta-analiz tekniğiyle incelemektir. Yapılan araştırmalara ulaşmak için
veri tabanları taranmış ve sağlık hizmetlerinde maneviyat ve manevî bakım ile doğrudan ilişkili
araştırmalar dikkate alınmıştır. Bu araştırmalar yıllara, benimsenen paradigmaya (uygulamalı/teorik),
araştırma desenlerine (nitel/nicel) göre dağılımları incelenmiş ve daha sonra örneklem grupları ve
kullanılan ölçekler bakımından sistematik bir şekilde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına
göre, sağlık hizmetlerinde konuyla ilgili yapılmış 80 araştırmaya ulaşılmıştır. Bunlardan 51’i
uygulamalı 29’u ise teoriktir. Uygulamalı araştırmalardan 24’ü sağlık çalışanları, 10’u hastalar, 14’ü
sağlık hizmetleriyle ile ilgili eğitim veren öğretim elemanları ve/ya onların öğrencileri ve 3’ü de hasta
yakınları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamalı araştırmaların 41’i ölçek kullanan nicel araştırma
ve 10’u görüşme formundan yararlanan nitel araştırma iken nicel araştırmalarda 8 farklı ölçek
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre bu zaman periyodunda, konuyla ilgili yapılan
araştırmaların yıllık dağılımında dalgalanmalar olmasına rağmen, her bir yıla düşen araştırma sayısı
bakımından bir artış vardır. Uygulamalı araştırmalar, teorik araştırmaların iki katı kadardır. Nicel
yayın sayısı nitel yayın sayısının yaklaşık olarak dört katı kadardır. Uygulamalı araştırmaların büyük
çoğunluğu ölçek kullanmışken, örneklem olarak en fazla sağlık çalışanları tercih edilmiştir. Diğer
yandan, hastalara uygulanan bir manevî bakım modeline/programına ulaşılamamıştır. Uzun bir
süreçte gerçekleştirilmiş kapsamlı bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Araştırmalarda, manevî bakımın bir
gereklilik olduğu ifade edilmesine rağmen, bu manevî bakımın ‘nasıl’ yapılacağı ve bu manevi bakımın
içeriğinin ‘ne’ olması gerektiği ile ilgili sınırlı bir bilgi sunulmuştur. Dahası herhangi bir disiplinler
arası çalışmaya ise rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Maneviyat, manevi bakım, sağlık hizmetleri, meta-analiz, Türkiye.
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1. Giriş
Türkiye’de sağlık hizmetlerinde manevî bakıma olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Hem sağlık
bilimleri hem de din bilimleri alanındaki araştırmacıların konuya olan eğilimleri de bunun gösterir.
Geçmiş yıllarda, hastaların ölüme yakın dönemlerinde manevî bakımdan söz edilirken, günümüzde ise
hastalığın bütün süreçlerinde, tedaviyi destekleyici bir argüman olarak algılanmaktadır. Böylece her
çeşit hasta, hasta yakını, sağlık çalışanı ve sağlık hizmetleri eğitimi veren hoca ve öğrencinin bu
sürece dahil olması, beklenilen bir durumdur. Sağlık hizmetlerinde hasta bakım sürecinde, sadece
hastalara değil aynı zamanda sağlık çalışanlarına da doğrudan olumlu yansımaları olması, hastaların
sosyo-kültürel ve dinî-manevî arka planını daha da önemli hale getirmektedir. Konuyla ilgili yapılan
araştırmaların sonuçlarını gözden geçirerek kapsamlı incelemeler yapmak, özellikle sağlık sektörü
çalışanlarına ve konuyla ilgili bilimsel çalışma yapanlara katkı sağlayabilir. Bu nedenle araştırmanın
amacı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinde maneviyat ve manevî bakımla ilgili yapılmış araştırmaları
sistematik bir şekilde incelemektir.
Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: Sağlık hizmetlerinde manevi bakım ile ilgili olarak, 2014
yılından 2018 yılına kadar, hangi araştırmalar yapılmıştır? Yapılan bu araştırmaların yıllara göre
dağılımı nasıldır ve yıllara göre bir artış söz konusu mudur? Araştırmalarda benimsenen paradigmaya
(uygulamalı/teorik) göre dağılımı nasıldır? Uygulamalı araştırmaların araştırma desenlerine
(nitel/nicel) göre dağılımı nasıldır? Uygulamalı araştırmalar, hangi örneklem grupları üzerinde
yapılmıştır? Uygulamalı çalışmalarda, manevi bakım ile ilgili hangi ölçekler kullanılmıştır?
2. Yöntem
Araştırmada kaynak taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sınırlarını ise sağlık hizmetlerinde
maneviyat ve manevî bakımla ilgili yapılan lisansüstü tezler, makaleler, bildiriler ve derleme
çalışmaları oluşturmuştur. Hangi kaynakların çalışmaya dâhil edileceğine karar verme sürecinde ise
din psikolojisi, sosyal hizmetler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında yer alan dört alan
uzmanına başvurulmuştur. Verileri elde ederken scholar.google.com.tr, webofknowledge.com,
tez.yok.gov.tr, isam.org.tr, dergipark.com.tr ve ulakbim.tubitak.gov.tr veri tabanları ve ebscohost.com
servis sağlayıcısı kullanılmıştır.
Kaynak taraması yapılırken ilk olarak “sağlık hizmetleri, manevî bakım, maneviyat, Türkiye” kelimeleri
belirlenmiştir. Ardından Türkiye’deki sağlık hizmetlerinde manevi bakımdan söz eden tüm
araştırmalar taranmış ve 237 tane araştırma tespit edilmiştir. Sonra her birinin başlığına, özetine,
anahtar kelimelerine ve içeriğine bakarak şu üç kritere uyup uymadığı incelenmiştir: 1) Türkiye’de
gerçekleştirilmiş olması 2) Sağlık hizmetleri ile ilgili yapılmış olması 3) Manevi bakım ya da
maneviyattan söz etmesi. Böylece sadece 80 tanesinin her üç kriteri karşıladığı tespit edilmiştir.
Elde edilen bu araştırmaların değerlendirilmesi ise meta-analiz tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Çünkü
bütünleştirici ve metodolojik bir incelemede işlevsel bir şekilde kullanılan meta-analiz tekniğinde, çok
sayıda akademik araştırmanın ayrıntıları bir araya getirilir ve elde edilen bilgiler istatistiksel olarak
analiz edilir. Böylece, ilgili araştırmalar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Böylece sağlık hizmetlerinde manevî bakımla ilgili doğrudan kaç araştırma yapıldığı, bunların yıllara,
benimsenen paradigmalara ve araştırma desenlerine göre dağılımı, araştırma yapılan örneklem
grupları ve kaç çeşit ölçek kullanıldığı tespit edilmiştir.
Araştırma sürecinde takip edilen aşamalar şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Araştırma Süresince İzlenen Aşamalar

3. Bulgular
Online veri tabanları üzerinden yapılan kaynak taramasından sonra, ilk olarak, ulaşılan
araştırmalardan ilgisiz olanlar çıkarılmıştır. Ardından doğrudan ilgili olan araştırmalar tespit
edildikten sonra, araştırmalar yıllara göre sıralanmıştır. Daha sonra bu araştırmaların uygulamalı ya
da teorik mi olduğuna göz atılmıştır. Daha sonra uygulamalı araştırmalarda nicel mi ya da nitel mi bir
yol takip edildiği incelenmiştir. Son olarak, bu uygulamalı araştırmalardaki örneklem grupları ve
kullanılan ölçekler tespit edilmiş ve bu ölçekler hakkında temel ayrıntılara yer verilmiştir. Kaynak
taraması sonucunda ulaşılan 80 adet araştırmanın künyeleri aşağıda verilmiş ve ardından bu
kaynaklara ilişkin genel analizler gerçekleştirilmiştir.
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1.Ergül & Bayık 2004; Hemşirelik ve manevî bakım

22.Mollaoğlu 2013; Hastane hizmetleri bağlamında
manevî bakım:New York Healthcare Chaplaincy
örneği

2.Aştı vd 2005; Cerrahi hemşirelik bakımının manevî
23.Çetinkaya vd 2013; Nurses' perceptions of
boyutu
spirituality and spiritual care
3.Özdoğan 2006; İnsanı anlamaya yönelik bir
24.Uğurlu 2014; Hemşirelikte manevî bakımın
yaklaşım: Pastoral psikoloji
uygulanması
4.Sülü, 2006; Yoğun bakımda yatan çocuk hastaların
25.Yılmaz & Gürler 2014; The efficacy of integrating
annelerinin manevî bakım gereksinimleri
spirituality into undergraduate nursing curricula
5.Ergül & Temel 2007; Maneviyat ve manevî bakım
26.Mankan vd 2014; Hemşirelik öğrencilerinin dua
derecelendirme ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik
etmeye ilişkin görüşleri
ve güvenirlik
27.Kavas & Kavas 2014; Manevî destek ölçeği:
6.Çetinkaya vd 2007; Spiritüel bakım ve hemşirelik
geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği
7.Seyyar 2008; Bakıma muhtaç özürlülere dönük
28.Çelik vd 2014; Hemşirelerin maneviyat ve manevî
manevî bakım uygulamaları
bakımı algılama düzeyleri ve etkileyen bazı
8.Demir vd 2008; Patients’ lived experiences of faktörlerin belirlenmesi
excisional breast biopsy: a phenomenological study
29.Yazgan
2014;
Kemoterapi
alan
kanser
9.Arslan & Şener 2009; Stigma, spiritüalite ve konfor hastalarında dinî inanç ve maneviyatın depresyon
kavramlarının Meleis' in kavram geliştirme sürecine düzeyi ve yaşam kalitesine etkisinin belirlenmesi
göre irdelenmesi
30.Bulut vd 2014; Bir sağlık bilimleri fakültesinde
10.Dedeli & Karadeniz 2009; Kanser ağrısının okuyan hemşirelik öğrencilerinin maneviyat ve
kontrolü
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değerlendirilmesi
bakış
13.Horozcu 2010; Tecrübî araştırmalar ışığında 33.Kavak vd 2014; Hemşirelerin manevî bakıma
dindarlık ve maneviyat ile ruhsal ve bedensel sağlık ilişkin görüşleri
arasındaki ilişki
34.Kavas & Kavas 2014; “Hastalarda manevî bakım
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3.1. Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı
Grafik 1: Konuyla ilgili kaynakların yıllara göre dağılımı

Grafik 1’e göre, 2014’e kadarki süreçte, bir yılda en fazla 4 çalışma yapılmışken, 2014’te bu sayı bir
anda 11’e yükselmiştir. Araştırma sayısı 2015’te biraz gerileyerek 4’e düşmüşken 2016’da tekrar
büyük bir artışla 14’e çıkmış ve 2017’de en yüksek rakam olan 23’e ulaşmıştır. 2018’in ilk yarısında
ise 5 çalışmaya rastlanmıştır. Sonuç olarak, yapılan araştırma sayılarında yıllara göre bir dalgalanma
mevcutken, en çok sayıda araştırma 2017’de yapılmıştır.
3.2. Araştırmaların Paradigmalarına Göre Dağılımı
Grafik 2: Konuyla ilgili kaynakların, paradigmalarına göre dağılımı

Grafik 2’ye göre, konuyla ilgili araştırmalardan 51’i uygulamalı ve 29’u ise teorik olarak
gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, uygulamalı araştırmalar teorik araştırmaların iki katından biraz azdır.
3.3. Uygulamalı Araştırmaların Desenleri Açısından Dağılımı
Grafik 3: Konuyla ilgili kaynakların araştırma desenlerine göre dağılımı
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Grafik 3’e göre, söz konusu yıllarda yapılan 51 uygulamalı araştırmanın 41’i ölçekler kullanılarak,
nicel yöntemle yapılmışken, sadece 10’u görüşme formları aracılığıyla, nitel yöntemle yapılmıştır.
Dolayısıyla, nicel araştırmalar nitel araştırmaların yaklaşık olarak dört katıdır.
3.4. Uygulamalı Araştırmaların Örneklem Grupları
Grafik 4: Konuyla ilgili kaynaklarda, üzerinde araştırma yapılan örneklem gruplarının dağılımı

Grafik 4’e göre, uygulamalı olarak yapılan 51 araştırmadan 24’ü sağlık çalışanları (hemşire, ebe,
doktor, hasta bakıcı), 10’u hastalar, 14’ü sağlık hizmetleri eğitimi veren üniversite birimlerindeki
öğretim elemanı ve/ya onların öğrencileri ve 3’ü de hasta yakınları ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla
araştırmalarda dört farklı örneklem grubu kullanılmış ve örneklem gurubu olarak en çok sağlık
çalışanları seçilmiştir.
3.5. Nicel Araştırmalarda Kullanılan Ölçekler
Yapılan nicel araştırmalarda, geçerlik ve güvenirliği yapılan ölçekler kullanılması, daha geçerli ve
güvenilir veriler elde edilmesine imkan sağlar. Yapılan araştırmalar, kullanılan ölçekler bakımından
incelenmiş ve 8 farklı ölçek kullanıldığına ulaşılmıştır. Bu ölçekler hakkında detaylı bilgiler aşağıda
verilmiştir.
3.5.1. Maneviyat ve Manevî Bakım Ölçeği (Spirituality and Spiritual Care Rating Scale):
McSherry ve diğerleri (2002) tarafından geliştirilen bu ölçeğin Türkiye’deki geçerlik güvenilirlik
çalışmaları Ergül ve Temel (2007) tarafından yapılmıştır. 17 maddeden oluşan bu ölçek, maneviyat ve
manevî bakım, dindarlık ve bireysel bakım olmak üzere üç boyutludur.
3.5.2. Manevî Bakım Yeterlik Ölçeği (Spiritual Care-Competence Scale): Leeuwan ve diğerleri
(2009) tarafından geliştirilen bu ölçek manevî bakımı değerlendirme ve uygulama, manevî bakım
kalitesini profesyonelleştirme ve geliştirme, kişisel destek ve hasta rehberliği, profesyonellere
yönlendirme, hastanın maneviyatına yönelik tutumlar ve iletişim olmak üzere beş boyuttan oluşur.
Türkiye için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Dağhan ve diğerleri (2018) tarafından yapılmıştır.
3.5.3. Manevî Destek Algısı Ölçeği: yataklı tedavi kurumlarında görev yapan doktor, ebe ve
hemşirelere yönelik olarak Kavas ve Kavas (2014) tarafından geliştirilen bu ölçek, 16 maddeden
oluşur.
3.5.4. Manevî Yönelim Ölçeği: Kasapoğlu (2015) tarafından geliştirilen bu ölçek, tek boyuttan ve 16
maddeden oluşmaktadır.
3.5.5. Manevî Bakım Gereksinim Ölçeği: Onkoloji hastalarının manevi bakım gereksinimlerini
belirlemek amacıyla, Otuzoğlu (2017) tarafından geliştirilen 24 maddelik bu ölçek; inanç ve manevî
uygulamalar, yaşamın sonuna kadar huzur ve güven içinde olma, yakınların sevgi ve desteği ile sağlığı
konusunda bilgilendirilme olmak üzere 4 alt boyuttan oluşur.
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3.5.6. Manevî Bakım-Verme Ölçeği (Spiritual Care-Giving Scale): Tiew ve diğerleri (2012) tarafından
geliştirilen bu ölçeğin Türkiye için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Çoban ve diğerleri (2017)
tarafından yapılmıştır. 35 maddelik bu ölçek; manevî bakımın genel özelikleri, maneviyata bakış açısı,
manevî bakımı tanımlama, manevî bakım uygulamaları, manevî bakım uygulamaları ve manevî bakım
tutumları olmak üzere 5 boyuttan oluşur.
3.5.7. Hastaların Manevî İhtiyaçlarını Değerlendirme Ölçeği (Patients’ Spiritual Needs
Assessment Scale): Galek ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen bu ölçek 24 maddeden oluşur.
Türkiye için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Dedeli ve diğerleri (2015) tarafından yapılan bu ölçeğin 6
alt boyutu vardır: kutsallık, güzelliği idrak etme, anlam ve amaç, sevgi ve ait olma, ölüm ve çözülme,
olumluluk/şükür/umut/barış.
3.5.8. Manevî Bakım Algıları ve Uygulamaları Ölçeği (Spiritual Care Perceptions and Practices
Scale): Chan ve diğerleri (2006) tarafından geliştirilen bu ölçeğin Türkiye için geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları Turan ve Karamanoğlu (2012) tarafından yapılmıştır. 12 maddeden oluşan bu ölçeğin,
hemşirelerin manevî bakıma yönelik algıları ve hemşirelerin manevî bakım uygulamaları olmak üzere iki
alt boyutu vardır.
Diğer yandan, kullanılan ölçekler bakımından incelendiğinde çalışmalarda, Maneviyat ve Manevî
Bakım Ölçeği 23, Manevî Destek Algısı Ölçeği 6 ve Manevî Bakım-Verme Ölçeği 2 defa kullanılmıştır.
Diğer ölçeklerden ise sadece birer defa faydalanılmıştır.
4. Sonuç
Araştırma sonucunda, sağlık hizmetlerinde maneviyat ve manevî bakımla ilgili 80 araştırmaya
ulaşılmıştır. Bu araştırmalardan 51’i uygulamalı 29’u ise teorik olarak yapılan araştırmalardır.
Uygulamalı yapılan araştırmaların 41 tanesi ölçek kullanarak nicel olarak yapılmışken 10 tanesi
görüşme formundan yararlanarak nitel olarak yapılmıştır. 4 farklı örneklem grubu üzerinde yapılan
uygulamalı araştırmalardan 24’ü sağlık çalışanları, 10’u hastalar, 14’ü sağlık hizmetleri eğitimi veren
eğitim kurumlarındaki öğretim elemanları ve/ya onların öğrencileri ve 3’ü de hasta yakınları üzerinde
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir:
•

Sağlık alanında manevî bakıma olan ilgi 2014 yılından sonra yavaş yavaş artmaya başlamıştır.

•

Uygulamalı araştırmalar teorik araştırmaların iki katı kadardır.

•

Nicel yayın sayısı nitel yayın sayısının yaklaşık olarak dört katı kadardır.

•
Çalışma grubu olarak 4 farklı örneklem üzerinde çalışmalar yapılmıştır: Sağlık çalışanları,
hastalar, hasta yakınları, öğretim üyeleri ve/ya sağlık hizmetleri öğrencileri.
•

Araştırmalarda manevî bakımla ilgili 8 farklı ölçek kullanılmıştır.

•

Hastalara uygulanan bir manevî bakım modeli/programına ulaşılamamıştır.

•

Çalışmalar anlık çalışmalar olup zamana yayılmış bir çalışmaya ulaşılamamıştır.

•
Söz konusu araştırmaların sonuçlarında, manevî bakımın bir gereklilik olduğu ifade
edilmesine rağmen, manevî bakımın “nasıl” yapılacağı ve içeriğinin “ne” olması gerektiği ile ilgili sınırlı
bir bilgi sunulmuştur.
•

Konuyla ilgili herhangi bir disiplinler arası çalışmaya rastlanmamıştır.

Sonuç olarak; son yıllarda akademik camiada “maneviyat ve/ya manevi bakım” konusuna olan ilgi
hızla artsa da yapılan akademik yayınlar açısından sağlık hizmetlerinde manevi bakım araştırmaları
henüz emekleme aşamasındadır. Bu alanda teorik ve pratik olarak büyük bir bilgi/bulgu eksikliği
mevcuttur. Yapılan akademik çalışmaların yöntemsel açıdan geliştirilmesi gereken yönleri vardır.
Ayrıca daha kapsamlı ve daha nitelikli araştırmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the validity and reliability of The Perceived Stress Reactivity Scale for
Adolescent Athletes. 220 athletes including 111 females and 109 males from seventeen different sports
branches participated in the study. The age mean of the participants was found to be 19.76±1.05. The
sporting age mean was found to be 7.11±2.96. Data was collected by using The Perceived Stress
Reactivity Scale for Adolescent Athletes (Britton, Kavanagh, and Polman, 2017), Perceived Stress Scale
(Cohen, Kamarck, and Mermelstein, 1983; Eskin, Harlak, Demirkıran, and Dereboy, 2013). The factor
structure was analyzed by using Confirmatory Factor Analysis in AMOS. Pearson Correlation test was
used to analyze factor-factor relationship and criterion-related validity. The method of translation-back
translation was used for the translation of the scale into Turkish. The results of the factor analysis
displayed that 5-factor model had acceptable fit indices (CFI=.83, SRMR=.07, RMSEA=.07). The 5factor scale including the subscales of prolonged reactivity, reactivity to work overload, reactivity to
social conflict, reactivity to social evaluation, and reactivity to failure had the same factor structure in
Turkish athletes. Consequently, it can be said that The Turkish form of the Perceived Stress Reactivity
Scale for Adolescent Athletes is valid and reliable.
Key Words: Perceived stress, reliability, validity, scale adaptation
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Ergen Sporcular İçin Stres Tepkiselliği Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmaya 111 kadın ve 109 erkek olmak üzere, on yedi farklı
branştan 220 aktif sporcu katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamasının 19.76±1.05 olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların spor yaşı ortalamasının 7.11±2.96 olduğu tespit edilmiştir. Ergen Sporcular
İçin Algılanan Stres Tepkiselliği Ölçeği (ASTÖ-ES) (Britton, Kavanagh ve Polman, 2017), Algılanan
Stres Ölçeği (Cohen, Kamarck ve Mermelstein, 1983; Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy, 2013),
veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Ölçeğin faktör yapısı, AMOS programında Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) ile çözümlenmiştir. Faktör-Faktör korelasyon analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik
analizi için SPSS programında Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Ölçeğin çevirisi için çeviri-geri
çeviri tekniği kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçları, 5 faktörlü modelin kabul edilebilir uyum
indekslerine sahip olduğunu ortaya koymuştur (CFI=.83, SRMR=.07, RMSEA=.07). Ölçeğin uzun süreli
tepkisellik, aşırı iş yüküne tepkisellik, sosyal çatışmalara karşı tepkisellik, başarısızlığa tepkisellik ve
sosyal değerlendirmeye tepkisellik alt ölçeklerini içeren 5 faktörlü yapısının Türk sporcularda da aynı
faktör yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Ergen Sporcular İçin Stres Tepkiselliği
Ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştırAnahtar Kelimeler:
Anahtar kelimeler: Algılanan Stres, güvenirlik, geçerlik, ölçek uyarlama
1. Giriş
Ergenler arasında, yoğun başarı baskısı ve yüksek seviyede stres ve duygusal sıkıntı medya ve popüler
kültürde sıkça görülmeye başlanmıştır (Spencer ve ark., 2018). Başarı baskısının yoğun bir şekilde
yaşandığı sporda müsabaka ortamı, her yaştan sporcuda farklı düzeylerde strese neden olabilecek
etkenler içermektedir. Performans ya da zihinsel hatalar, oyunda ciddi bir ceza ile sonuçlanacak hata
yapma, antrenör tarafından azarlanmak, antrenör tercihi, rakip, seyirci ya da takım arkadaşlarından
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kaynaklı hoşnutsuzluk oluşturan girdiler ve rakibin başarılı performansı oyuna bağlı olarak ortaya
çıkan stres tetikleyici etkenler arasında gösterilebilir (Taylor & Ogilvie, 1994; Goyen and Anshel, 1998;
Anshel & Kaissidis, 1997; Anshel & Wells, 2000; Anshel, 1996). Bir stres etkeni ile karşı karşıya
kaldığında, otonom sinir sistemi ve hipotalamik-hipofiz-adrenal ekseninin ilk aktivasyonu, eylem için
bir kişiyi hazırlar ve değerlendirme, başa çıkma tepkileri sürecini kolaylaştırır (Britton, Kavanagh, &
Polman, 2017). Araştırmacılar stresin çevresel talepler ile kişinin kaynakları arasında süregelen bir
işlem olduğunu, bu talepler ve kaynaklar arasındaki dengesizlikten kaynaklanan zorlanma kavramını
savunmuştur (Lazarus & Folkman, 1984).
Müsabaka stresi ve duygular, Lazarus’un Bilişsel-Motivasyonel- İlişkisel Kuramında detaylı şekilde
açıklanarak (Lazarus, 1991, 1999, 2000), bir kimsenin müsabaka ortamında karşılaştığı taleplerle
başa çıkacak kaynaklara sahip olmadığında olumsuz duygular yaşama ihtimalinin olduğu öne
sürülmüştür (Neil ve ark., 2011). Lazarus ve Folkman (1987), bir stres etkeni değerlendirmesinin,
bireye yönelik tehdidi veya zorluğu, potansiyel yararı ve ya zararı ve bireyin algılanan kontrolü ile ilgili
birçok yargıdan oluştuğunu öne sürmüştür.
Karmaşık, istendik ve genellikle planlı psikolojik bir süreç olan ve doğuştan gelen eylem eğilimlerinin
aksine, neyin mümkün olduğuyla ilgili değerlendirmelere vurgu yapan, belli ortamlarda etkili olan,
sosyal ortam ve davranış standartlarıyla uyumlu olan başa çıkma (Lazarus, 1991), kişinin stresli
olarak değerlendirilen kişi-çevre ilişkisinin taleplerini ve ürettikleri duyguları yönetme sürecidir. Bu
süreç, belli iç ve dış talepleri yönetmek için harcanan bilişsel ve davranışsal çabalardan oluşmaktadır.
(Lazarus & Folkman, 1984, 1987). Sporcuların çeşitli başa çıkma stratejileri kullandığı tespit
edilmiştir (Anshel, 1996; Nicholls & Polman, 2007). Lazarus’un kuramına göre, problem odaklı, duygu
odaklı ve kaçınma odaklı üç farklı başa çıkma stratejisi bulunmaktadır (Lazarus & Folkman, 1987).
Duygu odaklı başa çıkma, stres şartına bağlı duyguları düzenlemeyi hedeflerken, kaçınma odaklı
strateji problemin kaynağından uzaklaşmayı amaçlamaktadır. Problem odaklı başa çıkmada ise birey,
problemli kişi-çevre ilişkisindeki gerçeği değiştirmeyi amaçlayarak ne yapılacağı ile ilgili bilgi
toplamaktadır (Lazarus, 1999). Başa çıkma, bir kişi ve çevresi arasındaki asıl ilişkiyi değiştiren
eylemlerle (Problem odaklı başa çıkma), bazen de sadece ilişkinin anlamını değiştirerek stres
tepkilerini azaltabilir (Lazarus, 1999; Folkman & Lazarus, 1980, 1984).
Spor müsabakalarında stres verici olaylarla başa çıkma yeteneği başarılı bir performansın ayrılmaz bir
parçasıdır (Hardy ve ark., 1996). Araştırmacılar stres etkenlerinin performansı olumsuz etkilediğini
ortaya koymuş (Anshel & Kaissidis, 1997; Anshel & Wells, 2000; Anshel ve ark., 1993) stres etkenleri
ile yeterli bir başa çıkma gerçekleşmediğinde istenmeyen duyguların oluştuğunu belirtmiştir (Lazarus,
2000; Barnett, 2006, 2007; Nicholls & Polman, 2007). Ancak, Lazarus’un (2000), harekete geçirilen
enerjideki bir artış ve/veya mevcut göreve odaklanmayla kaygı duygusunun performansa fayda
sağlayabileceğini öne sürmüştür.
Gelişim çağındaki ergen sporcuların stres etkenlerine verdikleri tepkinin belirlenmesi, iyi ve yeterli
düzeyde başa çıkma stratejileri belirlemede antrenör, eğitmen, aile ve sporcuya fayda sağlayabilir.
Ancak, spor ortamında stres etkenlerine verilen tepkilere yönelik Türkçe bir ölçüm aracı
bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ergenlerin stres etkenlerine gösterdikleri tepkiselliği
ölçmek amacıyla geliştirilen ergenlerde algılanan stres tepkiselliği ölçeğini Türkçeye çevirmek, ölçeğin
geçerlik ve güvenirliğine ilişkin ilk analizleri yapmaktır.
2. Yöntem
2.1. Katılımcılar
Araştırmaya %50.5’i kadın (n=111), %49.5’i erkek (n=109) olmak üzere, on yedi farklı branştan 220
aktif sporcu katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamasının 19.76±1.05 olduğu tespit edilmiştir.
Sporcular, haftalık ortalama 3.57±.80 gün, 2.27±.96 saat antrenman yaptıklarını belirtirken,
katılımcıların spor yaşı ortalamasının 7.11±2.96 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın ön çalışma
aşamasına 15 kadın ve 15 erkek olmak üzere 30 sporcu katılmıştır. Ön çalışmaya katılan sporcuların
yaş ortalaması 19.06±1.19’dir.
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2.2. Ölçme Araçları
Ergen Sporcular İçin Algılanan Stres Tepkiselliği Ölçeği (ASTÖ-ES): 5 faktörlü ölçeği Britton, Kavanagh
ve Polman (2017) geliştirmiştir. Orijinal ölçekte toplam 23 maddeden oluşan 5 alt boyut
bulunmaktadır. Her bir maddenin kendine özgü üç cevabı bulunmaktadır. Maddelere verilen cevaplar
0, 1 ve 2 ile puanlanmaktadır. Sıfır en düşük tepkiselliği ifade ederken 2 ise en yükseği temsil
etmektedir. Her bir alt ölçeğin ortalamasının toplamından elde edilen puan bireyin toplam
tepkiselliğini ifade etmektedir. Orijinal ölçeğin yönergesi, bireyin genellikle karşılaştığı stres
etkenlerinden ziyade, spora katılıma ilişkin stres verici durumlara verdikleri tepkileri yansıtmaları için
tasarlanmıştır. Bu araştırmanın yönergesi, orijinal ile aynı doğrultudadır.
Algılanan Stres Ölçeği: Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini test etmek için, Cohen, Kamarck ve
Mermelstein (1983) geliştirdiği, Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy’un (2013) Türkçeye uyarladığı
14 maddelik algılanan stres ölçeği kullanılmıştır. Ölçek maddeleri 1 (hiçbir zaman) – 5 (çok sık)
arasında değerlendirilmektedir.
2.3. Çeviri Süreci
Bu aşamada ölçeğe ilişkin çeviri süreci yer almaktadır Ölçek, Beaton ve ark. (2000) tarafından önerilen
çeviri süreci takip edilerek Türkçeye çevrilmiş ve uygulama için son hali tasarlanmıştır. Ölçeğin son
hali, aktif şekilde müsabakalara katılan sporculardan oluşan 30 kişilik bir gruba ölçek uygulanmış ve
ölçeğin maddelerini ne ölçüde anladıklarını derecelendirmeleri istenmiştir (1= Hiç anlamadım5=Tamamen anladım). Elde edilen ölçek değerlendirilmiş herhangi bir düzenlemeye gerek kalmadan
son halini almıştır. Ölçeğin son hali, spor psikolojisi alanında çalışmaları olan ve doktora derecesine
sahip altı akademisyene gönderilerek, ergen sporcuların stres etkenlerine gösterdiği tepkiselliği ölçme
konusunda maddelerin uygunluğunu değerlendirmeleri istenmiştir.
2.4. Verilerin Toplanması
Veriler 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında toplanmıştır. Ölçme araçları araştırmacılar tarafından
bizzat uygulanmıştır. Ölçeğin ve çalışmanın amacı sporculara detaylı şekilde açıklanmış, verilen
cevapların gizli tutulacağı, bilimsel amaç dışında kullanılmayacağı garantisi verilmiştir.
2.5. Analiz
Veriler, dijital ortamda kayıt altına alınmıştır. Ölçeğin faktör yapısına ilişkin analizler için AMOS
programında Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Maksimum olabilirlik yöntemi ile ölçeğin yapı
özellikleri test edilmiştir. Yüzde, frekans, ölçüt bağıntılı geçerlik için ilişki, iç tutarlılık katsayısı
analizleri SPSS 22.00 programı kullanılarak yapılmıştır. 30 sporcunun katılımıyla yapılan ön
çalışmada, maddelere verilen derecelerin ortalaması, kapsam geçerlik indeksleri excel programı
kullanılarak hesaplanmıştır.
3. Bulgular
Grafik 1. Ön çalışmaya katılan sporcuların madde derecelendirmeleri
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Grafik 1, ön çalışmaya katılan sporcuların her bir maddeyi ne kadar anladıklarına ilişkin verdikleri
puanların ortalamasını göstermektedir. Her bir maddenin puan ortalamaları dört ile beş arasındadır.
Dolayısıyla, ölçek maddelerinin anlaşılır olduğu çıkarımı yapılabilir.
Tablo 1. Kapsam Geçerlik İndeksleri
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Expert 1
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4

Expert 2
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4

Expert 3
4
3
3
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

Expert 4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
2
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

Expert 5
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

Expert 6
4
4
4
3
3
4
4
3
2
3
4
4
3
4
3
2
4
4
4
4
4
4
3

Proportion
relevant

Number of agreement
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
S-CVI/Ave
Total Agreement

I-CVI
1
1
1
1
1
1
1
1
0,83
1
1
0,83
1
1
1
0,83
1
1
1
1
1
1
1
0,97
20

1.0

1.0

1.0

.95

1.0

.91

S-CVI/UA

0,86

Tablo 1’de ölçek maddelerini değerlendiren akademisyenlerin değerlendirmeleri sonrasında elde edilen
kapsam geçerlik indeksleri verilmiştir. Ölçek maddelerine ilişkin kapsam geçerlik indeksleri (I-CVI) .83
ile 1.0 arasında değişirken tüm ölçeğe ilişkin kapsam geçerliği (S-CVI/Ave) .97’dir. Evrensel Anlaşma
Hesaplama Yöntemi ile hesaplanan ölçek kapsam geçerliği (S-CVI/UA) 0.86 olarak bulunmuştur.
Tablo 2. Sporcuların demografik bilgi ve özellikleri
Ortalama

Yüzde

Frekans

50.5%
49.5%

111
109

Profesyonel
Amatör

22.3%
77.7%

49
171

1
2
3
4
5

32%
25%
48%
19%
20%

14.5
11.4
21.8
8.6
9.1

Yaş
Cinsiyet

19.76±1.05
Kadın
Erkek

Spor yaşı
Haftalık Antrenman (Gün)
Günlük Antrenman (Saat)
Mevcut Antrenörle Çalışma Süresi
Mevcut Takımda Bulunma Süresi
Kategori

7.11±2.96
3.47±.80
2.27±.96
2.08±1.39
1.78±1.10

Branş
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8%
3%
3%
2%
4%
3%
23%
8%
1%
9%
8%
4%

3.6
1.4
1.4
.9
1.8
1.4
10.5
3.6
.5
4.1
3.6
1.8

Araştırmaya %50.5’i kadın (n=111), %49.5’i erkek (n=109) olmak üzere, on yedi farklı branştan 220
aktif sporcu katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamasının 19.76±1.05 olduğu tespit edilmiştir.
Sporcular, haftalık ortalama 3.57±.80 gün, 2.27±.96 saat antrenman yaptıklarını belirtirken,
katılımcıların spor yaşı ortalamasının 7.11±2.96 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın ön çalışma
aşamasına 15 kadın ve 15 erkek olmak üzere 30 sporcu katılmıştır. Ön çalışmaya katılan sporcuların
yaş ortalaması 19.06±1.19’dir. Sporcuların %23.3’ü profesyonel liglerde, %77.7’si amatör liglerde
mücadele ettiğini belirtmiştir.
Tablo 3. STÖ-ES Beş Faktörlü Yapıya İlişkin Faktör Yapısı, Faktör-Faktör Korelasyonu, Ölçüt
Bağıntılı Geçerlik ve Uyum İndeksleri
Maddeler

Hata Varyansları

5 FAKTÖRLÜ MODEL ÇÖZÜMLEMESİ
Faktör Yükleri
F1
F2
F3
F4

F5

M2

.68

.56

M10

.68

.56

M20

.74

.51

M21

.81

.43

M1

.78

.46

M7

.57

.65

M12

.61

.62

M16

.64

.60

M23

.59

.64

M3

.70

.54

M5

.76

.49

M6

.76

.49

M17

.45

.74

M19

.57

.65

M8

.46

.73

M13

.48

.72

M15

.56

.66

M18

.62

.61

M4

.61

.62

M9

.69

.55

M11

.84

.39

M14

.60

.63

M22

.62

.61
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Faktör-Faktör Korelasyonu
Faktör
Uzun
Süreli
Tepkisellik
Aşırı
İş
yüküne
tepkisellik
Sosyal
Çatışmalara
karşı tepkisellik
Başarısızlığa
tepkisellik
Sosyal
değerlendirmeye
tepkisellik

Ort. ±S.S.

Skew. a

cr

.67±.46

.047

.60

.59 1

.467**

.524** .581**

.565**

.53±.44

.445

.71

.73

1

.571** .432**

.703**

.72±.47

-.083 .68

.72

1

.635**

.614**

.90±.56

-.370 .75

.77

1

.602**

.57±.43

.129

.69

.65

1

Ölçüt Bağıntılı Geçerlik
1
Algılanan Stres
Uyum İndeksleri

2

.224** .254**
x2

df
472.34 212

x2/df

CFI
.83

2.22

3

4

5

.221** .217**

.181**

SRMR RMSEA
.07
.07

Faktör analizi sonuçları, 5 faktörlü modelin kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğunu ortaya
koymuştur (CFI=.83, SRMR=.07, RMSEA=.07). Ölçeğin uzun süreli tepkisellik, aşırı iş yüküne
tepkisellik, sosyal çatışmalara karşı tepkisellik, başarısızlığa tepkisellik ve sosyal değerlendirmeye
tepkisellik alt ölçeklerini içeren 5 faktörlü yapısının Türk sporcularda da aynı faktör yapısına sahip
olduğunu göstermiştir. Ölçeğin faktör-faktör korelasyonu .43 ile .70 arasındadır. Alfa iç tutarlılık
katsayıları .60 ile .75 arasında değişirken, bileşik güvenirlik katsayıları .59 ile .77 arasındadır. Ölçeğin
ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan analizde, algılanan stres ile STÖ-ES alt boyutları arasında pozitif
yönlü ilişki tespit edilmiştir.
4. Tartışma ve Sonuç
Ön çalışmaya katılan sporcuların değerlendirmeleri, maddelerin anlaşılır olduğunu göstermiş,
akademisyen görüşleri ölçeğin içerik geçerliğine sahip olduğunu göstermiştir. I-CVI değeri .78’den
düşük değildir ve bu sonuçlar kabul edilebilir seviyededir (Lynn, 1986). S-CVI .94 olarak bulunmuştur
ve bu sonuç da kabul edilebilir düzeydedir (Davis, 1992). Beaton ve ark. (2000) tarafından önerilen
basamaklar soncunda Türkçeye çevrilen ölçek maddeleri sporcu ve akademisyenler tarafından
değerlendirilmiştir. Kapsam geçerliği analizi, ölçeğin başlangıç sürümünün anlaşılabilir ve takım
sporcularında uygulanabilir olduğu göstermiştir. Ölçeğe ilişkin daha önce keşfedilen bir modelin faktör
yapısını test etmek için AMOS programında DFA kullanılarak, ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. DFA,
daha önce kuramsal temelli modellerin test edilmesinde kullanım için daha uygun bir yöntemdir
(Fabrigar, Wegener, MacCallum, & Strahan, 1999; Hurley ve ark., 1997). Ölçeğin güvenirliği için iç
tutarlılık katsayısının yanı sıra bileşik güvenirlik analizi yapılmıştır. Hatalar ilişkisiz olduğunda ve
Cronbach Alpha katsayısına ilişkin varsayımların karşılanmadığı hallerde Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısı yansız olarak hesaplanmamakta ve evrendeki katsayı ile örneklemden elde edilen güvenirlik
katsayısı arasında farklar olabilir (Rae, 2006). Thurber ve Bonynge (2011) bu gibi durumlarda bileşik
güvenirlik katsayısının hesaplanmasının daha uygun olduğunu belirtmiştir. Ölçeğin hem alfa hem de
bileşik güvenirlik katsayıları ölçeğin kabul edilebilir seviyede güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir.
Bu sonuçlar, ergen sporcularda stres tepkiselliği ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir
ölçek olduğunu göstermektedir.
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Abstract

This study explicates “morality” concept in Islamic political thought in works of great minds like AlFarabi, Gazzali, Nizamulmulk, Maverdi, Kınalızade and Ibn Haldun. Works that study Islamic political
thought intend to generate political ethics and in turn structure the ruling governor. Moral purpose of
politics is to consider the common benefit, wellfare and happiness of the community. Philosophers aim
to direct the ruling governer to the right way to achieve this aim through works Islamic political
thought. What is morality? What is the measure of moral being? What is the relationship between
politics and morality? Philosophers, while searching for answers to these questions, also tried to direct
and to warn the ruling governor about his practices and decisions against religious and moral
principles. They projected that problems that may occur in administration can be overcome with the
ruling governor’s moral and religion formation.
Keywords: Islamic Political Thought, Politics, Moral, Morality.

SİYASETTE AHLAKLILIK
Özet
Bu çalışmada, Farabi, Gazzali, Nizamülmülk, Maverdi, Kınalızade, İbn Haldun gibi düşünürlerin
eserleri temel alınarak İslam siyaset düşüncesinde “ahlaklılık” kavramı irdelenmiştir. İslam siyaset
düşüncesini içeren eserlerde bir tür siyaset ahlakı oluşturmak ve bu yönde yöneticiyi biçimlendirmek
amaçlanmıştır. Siyasette ahlaki amaç, toplumun ortak yararını, iyiliğini ve mutluluğunu gözetmektir.
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde düşünürler, bunu başarmanın yolunu yöneticiye
göstermeye çalışmışlardır. Ahlaklılık nedir? Ahlaklı olmanın ölçüsü nedir? Ahlakla siyaset arasındaki
ilişki nedir? Düşünürler bu türden sorulara yanıtlar ararken aynı zamanda yöneticinin dini ve ahlaki
esaslara aykırı karar ve uygulamaları karşısında uyarılar yapmak ve yöneticiyi yönlendirmek
istemişlerdir. Yönetimde oluşabilecek her türlü sorunun üstesinden yöneticinin ahlaklı ve dindar
oluşu ile gelinebileceğini öngörmüşlerdir.
Anahtar Kelimeler: İslam Siyaset Düşüncesi, Siyaset, Ahlak, Ahlaklılık.

1. Giriş
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde en temel çıkış noktası “Devleti kim ve nasıl
yönetecektir?” sorusudur. Bu eserler, devrin siyasetçileri veya alimleri tarafından, yönetimde
bulunan kişilere yol göstermek, nasihat etmek, devlet idaresindeki bozulmanın ve
gerilemenin önüne geçmek için uyarılarda bulunmak ve sorunların tespit ve çözümüne katkı
sağlamak üzere yazılmış siyasi metinlerdir. Çalışmada farklı dönemlerde yaşamış
düşünürlerin eserleri esas alınarak siyaset düşüncemizde ahlaklılık anlayışı araştırılmıştır.
Kavramsal bir çalışma olması sebebiyle dönemsel sınırlama göz ardı edilmiştir. Siyasi
ahlaklılığın temelleri araştırıldığından erken dönem İslam ve Osmanlı düşünürlerinin
görüşleri çerçevesinde kalınarak belirlemeler yapılmıştır. Makalede öncelikle düşünürlerin
siyaset ve ahlak kavramlarını nasıl tanımladıkları araştırılmış, sonrasında düşünürlerin
kaygıları, ahlaklılık temelinde bir yönetimin nasıl sürdürüleceği, iyi ve adil bir yönetim için
yöneticinin ahlaklı olması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda ahlakın siyasetteki
yansımaları ortaya konmuştur.
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2. Siyaset Nedir?
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde, siyasete ilişkin en kapsamlı tanımlamaları
Farabi (870-950) yapmıştır.301 Farabi, insanın tabii yaradılışı gereği toplum içinde yaşadığını
ve bu toplumsal yaşamdan insanın fiil ve melekelerini araştıran siyaset ilminin doğduğunu
belirtmiştir. Farabi açısından siyaset, toplumun iyiliğini, ahlaklılığını, dünya ve ahiret
mutluluğunu amaçlayan ve bu amaçlarla birlikte şehrin asayişi, düzeni ve imarı işini de
kapsayan yönetme sanatıdır.
Maverdi (972-1058), toplumun yönetilmesi işi olarak siyaseti sadece yöneticiye (melike) ait
bir sanat diye kabul etmiştir. Melik için gerekli olan bilgi, siyaset konusunda mahir
olmaktır. Melikin siyasetteki madde ve aleti, ordusu ve yardımcıları, yönetici ve
hizmetçileridir. Üzerinde çalıştığı saha halkıdır. İşinin semeresi ise ahirette kendisi için hâsıl
olacak sevap, dünyada ise şimdi ve gelecekte iyilikle yad edilmesidir.302
Gazzali (1058-1111), “cemiyetin sevgi, saygı, yardımlaşma ve beraberliğini sağlamak” diye
tanımladığı siyaseti, en şerefli sanat olarak görmüştür. Siyasetin “beşeriyeti ıslah ile dünya
ve ahrette selamete ulaştıracak doğru yolu” gösterdiğini belirten Gazzali, siyaseti, dört
mertebeye ayırmıştır. Birincisi ve en yüksek mertebe, peygamberlerin siyasetidir ki avam ve
havas herkesin, zahir ve batınlarına hükmeder. İkinci mertebe, her sınıf insana hükmeden
halife, melik ve sultanların siyasetidir. Üçüncü mertebe, dinini bilen ve peygamberin varisi
olan âlimlerin siyasetidir. Dördüncü mertebe, sadece avamın batınına hitap eden vaizlerin
siyasetidir.303
İbn Haldun (1332-1406), “Beşeri umranı tanzimde esas olan bir siyasetin zaruri” olduğu
düşüncesini temel almış ve siyaseti akli ve dini olmak üzere ikiye ayırmıştır. İbn Haldun,
kanunları Allah tarafından konulan dini siyaset ile halkın idaresi ve hizmetini konu alan ve
hükümdar tarafından yürütülen akli siyasetin dışında, filozofların siyaset-i medine dedikleri
siyaseti de açıklamıştır. İbn Haldun’a göre siyaset-i medine, “fertlerin umumi maslahatlara
göre sevk ve idare edilmesinde esas alınan siyaset değil; fertlerin her birinin zatı ve huyu
itibariyle nasıl olması gerekiyorsa öyle olması, hatta hakime dahi ihtiyaç duymadıkları
ancak gerçekleşmesi zor olan bir siyasettir.”304
Kınalızade (1511-1571), bedenin düzeninin tabiatla, tabiatın düzeninin nefisle (ruhla) ve
ruhun düzeninin de akılla sağlandığı gibi, cemiyetin düzeninin devlet reisi ile, devlet reisinin
düzeninin iyi idare ile (siyasetle), siyasetin düzeninin de hikmetle temin edildiğini
söylemiştir. Kınalızade, siyaseti, fazilete dayalı (tam ve olgun) siyaset ve fazilete dayalı
301

Farabi, yöneticinin yaptığı iş olarak siyaset ilmini, Tenbih ala Sebili’s-Sa’ade’de “şehir halkı için iyi şeylerin
meydana getirilmesini sağlayan şeyler ve o şeyleri meydana getirme ve koruma gücü ile ilgili bilgiyi kapsayan ilim”;
Fusulu’l- Medeni’de ahlak ve fiillerde mutedil olanı ortaya çıkarma sanatı, siyasi sanat (es-sana’atu’l-medeniyye) ve
sultanlık mahareti (elmihnetu’l-melekiyye); İhsa’ül-ulum adlı eserinde, “şehirlerde ve halklar arasında, hareket,
seciye, meleke ve ahlak” ile “inzibat”ın bir başbuğ (reis) tarafından sağlanması mahareti” diye tanımlamıştır Siyaset,
Kitabü’l Mille’de, “şehirlerde ve ümmetlerde kullanıldıklarında yerleşim yerlerini imar eden ve halkını da bu hayatta
iyiliklere, ahiret hayatında ise en yüksek mutluluğa ulaştıran melekeleri, ahlakı, davranışları ayırt eden ve onları
böyle olmayan (melekelerden, ahlaktan ve davranışlardan) ayıran” ilim; Tahsilu’s-Saada’da “şehir insanlarının her
birinin, siyasi toplum vasıtasıyla, özel tabii yaratılışlarının mümkün kıldığı ölçüde mutluluğu elde etmesini
sağlayan şeylerin ilmi” olarak açıklanmıştır. (Farabi, Mutluluğun Kazanılması- Tahsilu’s-Saada, Çev. Ahmet Arslan,
3. Bs., İstanbul, Divan Kitap, 2013, s. 65- 66; Tenbih ala Sebili’s-Sa’ade, Çev. Hanifi Özcan, İstanbul, MÜ İlahiyat
Fakültesi Yayınları, 2005, s. 183, Fusulü’l-Medeni, Çev. Hanifi Özcan, İstanbul, MÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları,
2005 s. 61; İlimlerin Sayımı- İhsa’ül-Ulum, Çev. Ahmet Ateş, İstanbul MEB Yayınları, 1986, s. 119; Kitâbü’l-Mille,
Fatih Toktaş’ın “Fârâbî’nin Kitabü’l-Mille adlı eserinin takdim ve çevirisi” içinde, Divan, 2001/1, s.265.)
302 Maverdi, Siyaset Sanatı-Nasihatü’l-Müluk, Çev.: Mustafa Sarıbıyık, İstanbul Ark Kitapları Özgü Yayınları, 2004,
s.324, (57-a).
303 Gazzali, İhyau ‘Ulumi’d-Din, Tercüme: Ahmet Serdaroğlu, İstanbul, Bedir Yayınevi, C:I, s.39–41.
304 İbn Haldun, Mukaddime I, Çev.: Süleyman Uludağ, 7. Bs., İstanbul, Dergah Yayınları, 2011, s. 571-572.
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olmayan (eksik) siyaset olmak üzere ikiye ayırmıştır. Birinci idarede idarecinin gayesi,
Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak (ilahi meziyetlerle bezenmek) ve gerekli saadeti elde etmektir.
İkinci idarede idarecinin gayesi,
üstünlükle ve tasallutla nefsinin havasına uymak
(eğlenceye ve işrete düşkün olmak)tır. Birinci idareci adalete, ikinci idareci zulme sarılır. 305
Düşünürlere göre siyaset, en genel anlamıyla, toplumun yönetilmesi işi olarak anlaşılmıştır.
Siyasetin sınıflandırılması, siyaseti yürüten kişileri göz önünde bulundurarak, topluma
getirdiği yarar açısından ve hükümdarın faziletli olup olmaması temelinde yapılmıştır.
Siyasette esas olan, düzenin sağlanmasıdır, “beşeriyeti ıslah etmek”, yani toplumu iyi
duruma getirmek, iyileştirmek, düzeltmektir. Siyaset, yöneticinin toplumu idarede
başvurduğu hükümlerdir.
3. Ahlak nedir?
İslam ahlak düşüncesinin kaynakları, dini ve dünyevi hayatın genel çerçevesini çizen, ameli
kuralları belirleyen Kur’an ve sünnettir.306 Kur’an’da peygamberin yüce bir ahlaka sahip
olması (7/199, 33/21, 68/4) ve müminlerin ahlakı (6/82, 8/2-4, 9/71, 112, vd.)
konularında307 birey olarak ahlaklılıktan bahsedilmiştir. Peygamberin hadisleri de toplumu
ahlaki açıdan bilgilendirme, düzenleme yönündedir. İslam siyaset düşüncesinde ahlak
nedir? Düşünürler siyasi bağlamda ahlakı nasıl yorumlamışlardır?
Farabi, ahlak kavramını doğru ve yanlış eylemler yani faziletler ve bozukluklar üzerinden
değerlendirmiştir. Fiillerin ve nefse arız olan şeylerin ya iyi ya da kötü olmasına vasıta olana
ahlak (hulk) adı verilir. İnsanda iyi fiillerin ve nefse arız olan iyi şeylerin meydana gelmesine
vasıta olan ahlak iyi ahlaktır. İnsanda kötü fiillerin meydana gelmesine vasıta olan ahlak
kötü ahlaktır.308 Farabi’ye göre, ahlaki faziletler ve ahlaki bozukluklar ancak belirli bir
mizaç (el-hulk)tan doğan fiillerin belli bir zamanda defalarca tekrar edilmesi ve ona alışık
hale gelinmesiyle nefste meydana gelir ve yerleşir. Eğer bu fiiller iyiyseler nefste meydana
gelen şey fazilet; kötü iseler bir aşağılık olacaktır. İyi insan olmayı sağlayan fiiller ise “orta”
olan fiillerdir. Her fiilde orta, fiilin şartlarına göre takdir edilendir. 309 Farabi, iyilik (hayrat)
olan fiilleri, biri aşırı diğeri eksik olduğu için her ikisi de kötü olan iki aşırı uç arasındaki
orta ve mutedil fiiller olarak belirlemiş ve faziletlerin de buna benzediğini belirtmiştir.
Faziletler, her ikisi de aşağı olan diğer iki durum arasında nefsin orta (mutavassıt) durum ve
melekeleridir. Örneğin (yemekte) ölçülülük, birisi çok aşırı olan oburluk, diğeri çok eksik
olan lezzet hissinin yokluğu arasında orta; cömertlik, cimrilik ve israf arasında orta; cesaret
(düşüncesizce) atılganlık ve korkaklık arasında orta; nükte, alay, oyun, vs. ile arsızlık,
ahmaklık ve durgunluk arasında orta bir durumdur. Tevazu, kibir ile adi davranış ve
laubalilik arasında orta bir nitelik (hulk)tir. Nezaket, gurur, övünme ve kendini üstün görme
ile kendini alçaltma arasında orta; yumuşak huyluluk (el-hilm), aşırı öfke ve insanın bir
şeye hiç kızmama durumu arasında orta; haya, utanmazlık ile sıkılganlık ve şaşkınlık
arasında orta; dostluk, asık suratlılık (hırçınlık) ve dalkavukluk arasında orta bir
durumdur.310
Farabi’ye göre ahlakı ortaya getirme yolu, sahip olduğumuz ahlak üzerinde düşünmemizdir.
Eğer o aşırılıktan meydana geliyorsa kendimizi onun zıddından, yani eksiklikten meydana
gelen fiillere, “eksik”likten meydana geliyor ise kendimizi onun zıddından, yani aşırılıktan
Kınalızade Ali Efendi, Devlet ve Aile Ahlakı, C: II, Baskıya Hazırlayan: Ahmet Kahraman, yy., Tercüman 1001
Temel Eser, ty., s. 229, s. 187.
306 Çağrıcı, “Ahlak”, DİA, C: II, İstanbul, TDV Yayınları, 1989, , s. 1.
307 Recep Aykan, Kur’an Fihristi, 6. bs., İstanbul, Pınar Yayınları, 2012, s. 168-169.
308 Farabi, Tenbih Ala Sebili’s-Sa’ade, s. 164.
309 Farabi, Fusulü’l-Medeni, s. 53, 60.
310 Farabi, Fusulü’l-Medeni, s. 58-59; Farabi, Tenbih Ala Sebili’s-Sa’ade, s. 170- 171.
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meydana gelen fiillere alıştırmalıyız. Onu bir süre devam ettirir sonra hangi ahlakın elde
edildiğini iyice düşünürüz. Elde edilen ahlak şu üç durumdan yoksun olamaz. Orta veya iki
aşırı uç. Kendimizi her ne zaman bir tarafa meyletmiş bulduğumuzda, diğer tarafla ilgili
fiilleri alıştırırız ve biz ortaya ulaşıncaya kadar veya ona iyice yaklaşıncaya kadar o fiilleri
yapmaya devam ederiz. Ahlaktan kaynaklanan fiiller, ahlakın elde edilmesinden önce
insanın yapmayı alışkanlık haline getirdiği fiillerin tam olarak aynısı iseler, o zaman onlar
ahlakı meydana getirirler. Ahlakın ancak alışkanlık neticesinde elde edildiğinin delili,
şehirlerde yönetimleri ellerinde bulunduranların, şehirlerin halkına iyi fiilleri yapmayı
alışkanlık haline getirmek suretiyle onların iyi insan olmalarını sağlamalarıdır. 311 Farabi’ye
göre yönetici, fiillerde ve ahlakta orta olanı bulma gücüne sahip olan kişidir. Yönetici,
kendisinin ortaya koyduğu bu şeyde, eğer hem şehrin hem de diğer kısımlarının yararını göz
önünde bulundurmazsa bozuk bir siyaset izlemiş olur. 312
Ahlakı erdem ile ilişkilendiren İbn Abdirabbih’e (860-940) göre, erdemli insan yüksek bir
makamı olmasına rağmen tevazu sahibi olan, imkânı olmasına rağmen dünyaya karşı
ihtirassız bir hayat yaşayan, gücü olmasına rağmen merhametli davranan kişidir. 313 Sahip
olduğu gücü kötüye kullanmayan kişi erdemlidir.
Maverdi, insanları ahlaki açıdan iyilik temelinde değerlendirmiştir. Eskilerden nakledilen
söze göre, insanlar iyilikte dört sınıfa ayrılırlar: Gönülden ve isteyerek iyilik yapanlar
(onurlu, cömert ve seçkin kimseler), başkasını örnek alarak iyilik yapanlar (erdemli
kimseler), yokluk nedeniyle iyilik yapamayanlar (sıkıntılı ve huzursuz kimseler), iyilik
yapmayı düşünmeyen ve bundan hoşlanmayanlar (adi ve bayağı kimseler). 314 Devlet
yönetiminde ahlaklı olmayı ise “orta” olanı seçme, eyleme ve kendisine bağlı halkı bu yöne
sevk etme bakımından inceleyen ve yöneticinin orta yolu takip etmesi gerektiğini söyleyen
Maverdi, orta yolda olmayı “davranışında adil olmak ve haddi aşmaktan kaçınmak, fuzuli
şeylerden uzaklaşmak, ifrat ve tefriti terk etmek” diye tanımlamıştır.315
Kınalızade’ye göre ahlak ilmi, tıbbi ruhanidir. Bu ilmin faydası güzel ahlak kazandırmasıdır.
Ahlak ilmini ameli hikmet diye adlandıran ve üçe ayıran Kınalızade, bir kişinin fiil ve
amellerini konu eden ameli hikmete “İlm- ahlak”; ev halkı ile olan fiil ve amellerden
bahseden ilme “ilmü tedbiri’l-menzil” (Aile Ahlakı); bütün şehir halkı ve bütün diyarın
karışması itibariyle meydana gelen tavır, davranış ve fiillerden bahseden ilme “ilmü
siyaseti’l-medine” (Devlet Ahlakı) adını vermiştir. Ahlak ilmi, insanın iş ve ahlakından
bahseder. Bu ilmin söz konusu ettiği amel, her şahsın kendi dairesindeki halleridir. Ev
halkından ya da memleket halkından olan kişilerle meydana gelen ilişki ve karışmaları
anlatan diğer iki ilim ise birleşik hükmündedir. 316
İbn Haldun’a göre ahlak, bir davranış düzenidir ve devlet düzeninin temelinde ahlaklılık yer
almaktadır. İbn Haldun, vahiy dini gelmemiş toplumları örnek göstererek dinin, devlet için
gerekli olmadığını317 ama toplumun varlığı için ahlakın gerekli olduğunu söylemiştir. İbn
Haldun’a göre, umrandaki gelişme, kültürel faaliyetlerdeki ilerleme ve medeni yükselme son
noktasına ulaştığında beraberinde bazı olumsuzlukları da getirmektedir. Bedevilikten
Farabi, Tenbih Ala Sebili’s-Sa’ade, s. 167, 173.
Farabi, Fusulü’l-Medeni, s. 64.
313 İbn Abdirabbih, Hükümdar ve Siyaset Kitabı, Çev.: Erkan Avşar, İstanbul, BS Yayın, 2012, s.69.
314 Maverdi, Yönetimin Esasları, Çev.: Mehmet Ali Kara, İstanbul, İlke Yayınları, 2008, s. 174.
315 Şecaat, atılganlık ve çekingenlik arasındadır. İhtiyat, aşırı incelemek ve ihmal arasındadır. Cömertlik, cimrilik ve
savurganlık arasındadır. Hilm, çılgınlık ve vurdumduymazlık arasındadır. Tevazu, yaltaklanmak ve kibir
arasındadır. Zenginlik, çok vermek ve kısmak arasındadır (Maverdi, Nasihatü’l-Müluk, s.264, (40-b).
316 Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-i Alai-Ahlak İlmi, C: I, Baskıya Hazırlayan: Hüseyin Algül, yy, Tercüman 1001 Eser,
ty, s. 32-36; 91.
317 İbn Haldun, Mukaddime I, s. 216.
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başlamak suretiyle şehirlerde en yüksek noktasına ulaşan medeni, kültürel ve içtimai
gelişme bir “bozulma” ve “soysuzlaşma” hadisesi meydana getirir. Bu bozulma kırda ya da
köyde değil, şehirde ve kasabada meydana gelir. Kurnazlık, sahtekârlık, ikiyüzlülük, hile,
yalancılık, falcılık, sunilik, zina, fuhuş, vb. ahlaki bozulmalar gerçekleşir.318 Toplumlar,
çöküş dönemlerinde ahlaki açıdan da çöküntü içine girmekte; ahlak yoksunluğu, toplumda
çözülmeyi de beraberinde getirmektedir.
İbn Haldun, toplumları sınıflandırırken coğrafyanın insanların ahlaki özellikleri üzerinde de
belirleyici olduğunu söylemiştir. İbn Haldun’a göre, güneyden ekvatordan başlayıp kuzeye
doğru giden yedi iklim içinde dördüncü iklim umran bakımından en mutedilidir. Bunun
çevresinde bulunan üçüncü ve beşinci iklim bölgeleri ise itidale çok yakındır. İlimler,
sanatlar, binalar, giyecekler, yiyecekler, meyveler, hatta hayvanlar ve canlılar bu üç iklimde
itidale sahiptir. Beden, renk, ahlak ve din bakımından en mutedil olan insanlar burada
yaşarlar.319 Havanın ve iklimin insan ahlakı üzerinde etkili olduğunu düşünen İbn Haldun,
Sudanlıların ve zencilerin hafiflik, acelecilik, zevk ve keyiflerine düşkün olma gibi huylarının
olduğunu, bunun sebebinin ise sıcak iklimde yaşamaları ve hararetten etkilenmeleri
olduğunu ifade etmiştir. Bolluk ve kıtlık itibariyle umran ahvalinde görülen farklılık da
insanların beden ve ahlakı üzerinde etkiler meydana getirmektedir. İbn Haldun’a göre, çöl ve
çorak topraklarda yaşayan insanlar, bedenleri ve ahlakları açısından, bolluk ve varlık içinde
yaşayan ova halkından daha iyi ve güzel bir haldedirler. Geçim sıkıntısı içinde yaşayan
kişiler, bolluk ve refah içinde bulunanlardan daha güzel bir dini yaşayışa sahiptirler, ibadete
daha fazla düşkündürler.320
İslam siyaset düşüncesinde ahlak, iyi ve doğru eylemler olarak tanımlanabilecek erdemli
fiilleri insana kazandıran bir ilim olarak kabul edilmiş ve bu ilim birey, aile ve devlet
temelinde ele alınmıştır. Ahlaklı olmak ile erdemli olmak kastedilmiştir. Erdemli olmak ise
eylemlerinde orta olanı seçmek demektir. Toplumsal düzenin işleyişinde ahlaka önem
verilmiş olması, bireyi (yöneticiyi) öne çıkarmış ve yöneticinin ahlaklı olması, sorunlara
çözüm olarak gösterilmiştir. Ahlakın siyasetteki görünümü ise yöneticinin şahsında vücut
bulmaktadır.
4. Siyasette Ahlaklılık
Ahlaklılık,
sorumluluk
duygusunun
doğruluk
ilkesi
çerçevesinde
eylemle
gerçekleştirilmesidir. Sorumluluk, doğruluk ve iyilik ilkeleriyle gerçekleşen düşünce ve
eylemler, ahlaklılığın içeriğini oluşturmaktadırlar.321 Ahlaklılık, en eski siyasi düşünüşlerde
de yönetimde bulunan kişilerden beklenen bir özellik olmuştur. 322 Siyaset ve ahlak ilişkisine
dair tartışmalar ve ahlakın bir yönetim ilkesi oluşu tarihsel olarak
çok öncelere
dayanmaktadır. Ahlak ölçüleri ve değerleri Sümer, Babil, Asur, Elam tarihlerinde ülkenin
temel yönetim ilkesi kabul edilmiştir. Babil’de Hammurabi Kanunları “Ahlak ve Adalet
Tanrısı” Samas’ın önünde diz çökmüş olarak başlar ve yazılır. Hammurabi Kanunlarının
(Prolog-282. Madde) birinci bölümü “Ahlak ve Adalet” tarifine ve ihlaline ilişkindir ve
Süleyman Uludağ, Mukaddime II, 4. Bölüm, 8. Dipnot, s. 673- 675.
İbn Haldun, Mukaddime I, s. 259.
320 A.e., s. 266-272.
321 Bıçak, Tarih Metafiziği Ya da Kendilik Bilinci, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2014, s. 130.
322 Yönetime erdemli insanların katılmak istemeyişi nedeniyle yönetimin erdemsizlerin elinde kalışı hakkında
Tevrat’taki (Hakimler, 9/7-16) mesele göre, bitkiler içlerinden birini kral seçmek istemişler, zeytin ağacı insanlara
yağıyla yararlı olduğunu; incir ağacı, ballı yemişlerini insanlara sunduğunu söyleyerek bu görevi üstlenmek
istememiştir. Alanı boş bulan karaçalı, “beni seçin yoksa hepinizi yakarım” diyerek ileri atılıp kendini kral
seçtirmiştir (Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2008, s. 253). Erdemli
kişilerin yönetimde bulunmak istemeyişleri, bundan kaçınmaları ya da yönetime ehliyetsiz ve liyakatsiz kişilerin
gelmesi sebebiyle siyasette ahlak ilkelerinden uzaklaşılmış olmaktadır.
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yönetimin ahlakiliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Yönetim ahlakının ilk ihlali olarak siyasi iftira
ve yalancılık gösterilmiştir.323
Ahlakla siyaset arasındaki gerçek ilişki nedir? Bu sorunun yanıtı düşünce tarihi boyunca
aranmıştır. Platon’a göre, devlette iyinin gerçekleşmesi bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve
doğruluk değerlerinin birlikte olmasıyla mümkündür. 324 Platon, bilgelik temelli bir ahlak
anlayışı ortaya koymuştur. Buna göre hakikati bilen kişinin hata yapmayacağı ve bütün
eylemlerinin doğru olduğu kabul edilmiştir. Ahlak, bilgi sorunu şeklinde ortaya
çıkmaktadır.325
Aristoteles, mutluluk ve erdemler üzerine kurulu bir ahlak anlayışıyla mutluluğu, doğru
erdeme uygun olan eylem olarak tanımlamıştır.326 Aristoteles’e göre, mutlu bir yaşam için
hepsi bir arada bulunması gereken üç öğe vardır: Bedensel varlığımız, zihin ve ahlak
niteliklerimiz ve bunların dışında kalan her şey. Her insan, manevi ve zihni iyilikten pay
aldığı ve bunlara dayanan hareketleri yaptığı ölçüde mutlu olur. En iyi olan ve en iyi hareket
eden şehir mutlu şehirdir; iyi eylemlerde bulunmayanların mutlu olması olanaksızdır.
Erdem ve zekâ olmadan bir kimsenin ya da bir şehrin iyi eyleminden söz edilemez. Gerek
bireyler gerekse şehirler için en iyi yaşam, erdemin gerektirdiği eylemleri yapmaya yetecek
kadar maddi varlıkla desteklenmiş erdemi olan yaşamdır.327 Devletin amacı da en yüksek
iyiyi elde etmektir.328
Kant, yalnız ahlakın prensiplerini benimseyen ahlakçı politikacı ve kendi menfaatlerine göre
bir ahlak biçen politikacı ahlakçı ayrımı yaparak yüksek mertebede bir politikaya ulaşmak
için politikanın ahlak önünde dize gelmesini şart koşmuştur. Kant’a göre, nazariyede
ahlakla politika arasında bir zıtlık olmamakla birlikte, tatbikatta, insanların bencil eylemleri
yüzünden daima böyle bir zıtlık olacaktır.329
Genel görüş, yöneticinin ahlaklılığı üzerinde birleşmekle birlikte, Machiavelli bunun tam
tersini savunarak ahlaklı olmanın yöneticiye zarar getireceğini ileri sürmüştür.
Machiavelli’ye göre, varlığını sürdürmek isteyen bir hükümdarın her zaman iyi olmamayı
öğrenmesi, duruma göre iyi ya da kötü olmayı bilmesi gerekir. İyi niteliklerin tümüne birden
sahip olunamayacağı, olunsa bile insanın doğası gereği, gerektiği biçimde kullanamayacağı
için hükümdar, kendisini yerinden edecek bu alışkanlıklardan uzak durmalı, kusur olarak
kabul edilen bazı davranışların onun güvenliğini ve iyiliğini sağladığını bilmelidir. 330
İslam siyaset düşüncesinde ise ahlaklılık, yöneticinin kişiliğinde, eylemlerinde ve
davranışlarında aranmış ve erdem-otorite-düzen bağlantısı kurulmuştur. Devlet
yönetiminde ahlakın vazgeçilmezliği, yöneticinin ahlaklılığının hem devletin idare
edilmesinde hem de toplumun ahlaklı davranmaya yönlendirilmesinde etkili olduğu şeklinde
vurgulanmıştır. Toplumsal hayatın belli bir düzen içinde sürmesi, yöneticilerin ahlaklı
oluşlarına dayandırılmış; yöneticide bulunan erdemsizliklerin, her konuda yöneticiyi takip
eden topluma sirayet edeceği düşünülmüştür.
Yılmaz Karakoyunlu, (1997), “Siyaset ve Ahlak”, Yeni Türkiye: Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı I, Sayı: 13,s. 201202, (s.200-205).
324 Platon, Devlet, 427e, Çev.: Sabahattin Eyüboğlu- M. Ali Cimcoz, 2. bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2000.
325 Ayhan Bıçak, Felsefenin Kuruluşu, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2015, s. 194.
326 Aristoteles, Nikhamakhos’a Etik, 1177a, Çev.: Saffet Babür, Ankara, Kebikeç Yayınları, 2015.
327 Aristoteles, Politika, VII. Kitap, Bölüm 1, s. 195-197, Çev.: Mete Tunçay, 7. Bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2004.
328 Aristoteles, Politika, I. Kitap, Bölüm 1, s. 7.
329 Kant, Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme, Çevirenler: Yavuz Abadan, Seha L. Meray, A.Ü.S.B.F. Yayınları,
Ankara, 1960, s. 40, 48-49.
330 Machiavelli, Hükümdar, s. 59-60, Çev.: Necdet Adabağ, 7. Bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
2013.
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Çalışmada, siyaset düşüncesinde ahlaklılık konusu, öncelikle devlet adamının ahlaklılığı,
ahlaklılık ile dindarlığın aynı olarak algılanması, yönetici ve halk arasındaki ilişki,
yöneticinin ahirette cezalandırılacağı düşüncesi bağlamında ele alınacaktır. Sonrasında
siyasette ahlaki sorunlar adaletli olmak, ehliyet ve liyakat, insanlar arasında ayrım
yapmamak, rüşvet, şöhret ve lüks düşkünlüğü, ulemaya saygı gösterilmesi çerçevesinde
tartışılacaktır.
4.1. Devlet Adamının Ahlaklılığı
Ahlaklılık olarak “orta yol”da olma düşüncesi, yöneticiden beklenen özelliklere yansıtılmıştır.
Farabi, yöneticiyi “ahlak ve fiillerde mutedil olanı ortaya çıkaran kişi” 331 olarak
tanımlamıştır. İbn Haldun, yöneticinin sahip olması gereken özellikleri “itidal” üzerinden
değerlendirmiştir. Buna göre, “iyi ve güzel bir hükümdarlık rıfka (tatlı sert) ve yumuşak
muameleye dayanır”. Kiyaset ve zeka (kurnazlık ve açıkgözlük) siyaset sahibi bir lider için
bir ayıp ve kusurdur. Bu, düşüncedeki bir aşırılıktır. Avanaklık ve düşüncesizlik de ifrattır,
iyi olan ortalama ve itidal haddidir. 332 Alimlerin eserlerinde, yöneticinin ahlaklılığı
bağlamında kendisinden davranışlarında ifrat ve tefritten kaçınarak itidalli olması, bilgili,
adaletli, yüksek ruhlu, azimli, cesur, temiz ahlaklı, şefkatli, hilm sahibi, himmetli olması,
öfkeden uzak durması, kendi için istemediğini başkası için istememesi, halkın ihtiyaçlarını
karşılaması, kanaatkâr olması, israftan kaçınması, nefsin arzularına tabi olmaması, şefkatli
ve anlayışlı olması, halkın sevgisini kazanması ve şeriata uygun davranması beklenmiştir. 333
Maverdi’ye göre, yönetici, Allah’ın nimetlerine şükretmeli, iyiliğin hakkını bilmelidir; tevazu
sahibi, uyanık, sabırlı ve ihtiyatlı olmalıdır; hasetten kendisini korumalıdır; temkinli ve
tedbirli olmalıdır; Allah’ı zikretmekte devamlılık göstermelidir; din ve dünya ile ilgili
sorunlarda Kitap, Sünnet ve İcmaya sarılmalıdır.334
Nizamülmülk’e göre bilgili, dindar, itidalli, temiz ahlaklı ve savaşçı olmak gibi niteliklerle
donatılmış olan yönetici, töreye uygun davranmalı, devlet meselelerinde alimlerle istişare
etmeli, adaletle hükmetmeli ve memleketi imar etmelidir.335
Gazzali’ye göre yönetici, kendi varlığıyla güçlü olmalı, yerine göre suskunluğu tercih etmeli,
görüş ve tedbirlerini zihni ve kalbi yeteneğiyle güçlendirmeli, memleketin idaresinde aklı
rehber edinmeli, cesaretli olmalı, halkın kalbinde sevinç ve tatlılığını devam ettirmeli, bütün
icraatlarında şefkatli davranmalı, kendisinden önce geçenlerin deneyimlerinden esinlenmeli
ve icraatını bilmeli, dininde ve iradesinde güçlü olmalıdır. 336
Yönetici için öne çıkarılan özelliklerden en önemlisi bilgili/bilge olmaktır. Bilge olmak ile ne
kastedilmektedir? Yönetici neyin bilgisine sahip olmalıdır? Farabi’nin eserlerindeki yönetici
aynı zamanda bir filozoftur. Yönetici, felsefe bilmelidir. Felsefe, bir insan için, nazari
ilimlerin vuku bulması ve onun bütün fiillerinin genel görüş ve gerçeğe göre ilk bakışta iyi
olana uymasıdır.337 Felsefe, nazari ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır. Nazari felsefe
matematik, fizik ve metafiziktir. Ameli felsefe ise ahlak sanatı ve siyaset ilmidir. 338 Farabi,
yöneticilerin nazari ilimleri bilmesini ancak bunun için belli bir eğitim sürecinden
Farabi, Fusulü’l-Medeni, s. 61.
İbn Haldun, Mukaddime I, s.420- 428.
333 Farabi, Fusulü’l-Medeni, s. 63; Şeyhoğlu Mustafa, Kenzü’l-Kübera, 55a, s. 117-118; Gazali, Yönetim Sırları, s. 4048, vd.
334 Maverdi, Nasihatü’l-Müluk , (38-a), (40-a), (41-a), (41-b), (43-a); Yönetimin Esasları, s. 46.
335 Nizamülmülk, Siyasetname, Çev.: Mehmet Taha Ayar, 2. Bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2010, s.
12-14, 206, 344, 215-216, 128-129, 64.
336 Gazzali, Yönetim Sırları, Çev.: İbrahim Doğu, 2. Bs., İstanbul, Çelik yayınevi, 2011, s. 121.
337 Farabi, Fusulü’l-Medeni, s. 135.
338 Farabi, Tenbih ala Sebili’s-Sa’ade, s. 184.
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geçmelerini şart koşmuştur. Onlar, önce ilk öncülleri ve nazari ilimlerin her bir türü ile ilgili
ilk bilgileri bilmelidirler. Sonra öncüllerin çeşitli durumlarını, onların çeşitli düzenlemelerini
bilmelidirler. Onlar nazari ilimlerdeki bütün mantıki yöntemleri kullanmaya alıştırılmış
olmalı, bir öğretim planı takip etmeye ve çocukluklarından itibaren Platon’un zikretmiş
olduğu plana uygun olarak olgunluğa ulaşıncaya kadar diğer alışkanlıkları kazanmaya
zorlanmalıdırlar. Bundan sonra onlar arasındaki hükümdar namzetleri alt derecedeki
görevlere yerleştirilmeli ve elli yaşına gelinceye kadar yavaş yavaş bu alt derecedeki
görevlerde ilerletilmelidirler. Bundan sonra en yüksek hükümdarlık görevine
getirilmelidirler.339 Aşamalı bir eğitim sürecinden bahseden Farabi, Platon’un yöneticiler için
öngördüğü eğitim yöntemini temel almıştır. İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde,
Farabi dışında yöneticinin eğitimi konusuna yer veren olmamıştır. Ancak Farabi de
ayrıntılara girmemiş ve bu konudaki birçok soruyu yanıtsız bırakmıştır. Farabi, bir eğitim
planından söz eder ancak bu eğitim planının içeriğini açıklamaz. Yönetici adaylarının
belirlenmesinde nasıl bir yol izlenmelidir? Yöneticiler kim tarafından ve nasıl eğitilmelidir?
vb. soruları yanıtsız bırakır.
Yöneticinin bilgili olması konusunda düşünürler benzeri görüşleri ileri sürmüşlerdir.
Maverdi'ye göre ilim, ne sanatta ne siyasette ne de dinde kendisinden vazgeçilmeyen
şeydir.340 Kınalızade’ye göre, düzenin korunması için yöneticinin hikmet sahibi olması
gerekir. Hikmet terk edilirse kanun ve nizam bozulur. Nizamın bozulması da mülkün
sönmesini ve fitnenin ortaya çıkmasını doğurur. 341 Katip Çelebi’ye göre, yönetici din
konusunda bilgili olmalı, asker ve tebaa ile ilgili ahvali ve bunun inceliklerini öğrenmeye
gayret etmelidir. Ataları gibi tarihi okuyup eski hanedanlıkların ahvaline dair kıssalardan
hisse almalıdır.342 Koçi Bey’e göre, yönetici bilgili olmalı, tarih kitapları ve şehnameleri
okumalıdır.343
İbn Haldun, halife için ilim sahibi olmanın yanı sıra, cezaları ve kanunları tatbik etme
hususunda cüretli, savaşla ilgili zorlukları göğüslemede basiretli, halkı ona sevketmeye
muktedir, asabiyet konusunda marifet sahibi ve siyasetle ilgili sorunlar karşısında kuvvetli
olmasını da gerekli şartlar arasında saymıştır.344 Kınalızade, ahlakçıların devlet başkanında
bulunması gerektiğini söylediği yedi özelliği sıralamıştır: 1. Himmet 2. Görüş ve düşüncede
isabetli olmak 3. Kararında sebat göstermek 4. Büyük sıkıntılara sabretmek 5. Zenginlik 6.
Ordunun ve halkın kendisine bağlı olması 7. Nesep, soy. 345
İslam alimleri, eserlerinde ideal bir yöneticide bulunmasını gerekli gördükleri benzer
özellikleri sıralamışlardır. Bu özellikler hem dini ve ahlaki vasıflar yönünden hem de
yönetim faaliyetini gerçekleştirecek fiziksel ve zihinsel kapasite yönünden yeterli bir insan
(yönetici) modelini ortaya çıkarmaktadır. Burada öne çıkan bir özellik, ahlaklılığın
dindarlıkla eş anlamlı olarak kullanılmış olmasıdır.
4.2. Dindarlık ve Ahlaklılık
Dindar olmak, bir yönetici için tüm erdemli davranışları edinebilmesinde ve kendisine
sunulan tavsiyelere uymasında en temel koşul olarak kabul edilmiştir. Nizamülmülk'e göre,
“Padişahlarda olmazsa olmaz şey pir ü pak dindir.”346 Gazzali'ye göre iman, tohumunu
339
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Farabi, Tahsilu’s-Saada, s. 82.
Maverdi, Nasihatü’l-Müluk, (30-a), s.233.
Kınalızade Ali Efendi, Devlet ve Aile Ahlakı, s. 229- 230.
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yöneticinin kalbine Allah’ın ektiği bir ağaca benzer. Bu ağacın köklerini kalp ve inanç,
dallarını ise hükümdarın eylem ve davranışları oluşturmaktadır. Eğer meliklerin imani
temeli varsa hikaye ve haberlerle aktarılan nasihatler onlara yetecektir ancak bunlardan
etkilenmiyorlarsa bunların kalplerinden iman boşaltılmış demektir. Nasihatlerle düzelmeyen
yönetici, dini zayıf olmak ve aklın azlığı ile gaflete düşmekle itham edilmiştir. 347
Yönetici nasıl dindar olur? Dindar olmak için ne yapmalıdır? Abdülhamid el-Katib’e göre
yönetici, her işinde kendinden fedakârlık ederek, Allah korkusunu gözeterek, sorunlar
karşısında Allah’a boyun eğip sabrederek ve kendisine verilen nimetlere şükrederek
dindarlıkta ileri gidebilir.348 Maverdi’ye göre yönetici için ilk gerekli olan şey, Allah korkusu
ve takvadır. Takva, Allah’a bolca taatte bulunmak, günahları terk etmektir; Allah’ın kulları
hakkında hakk ile hüküm verdiğini bilmektir; iman esaslarına inanmaktır; farzları hakkıyla
yerine getirmektir; Allah’ın koyduğu had cezalarını yerine getirmek, kulları hakkındaki
hükümlerini uygulamak, memlekette adaleti yerine getirmek, halkın canları, malları,
namusları, gelir ve kazançları hakkında hakk ile hüküm vermek, onlara karşı zulüm,
tecavüz ve taraf tutmaktan kaçınmaktır; Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak ve bu hususta
peygambere uymaktır.349 ''Melik kendisine gereken faziletleri elde etme anlamında nefsi ve
bedeni isteklerden birçoğunu terk etmedikçe, azametinin hakkını yerine getirerek şükrü
küfre, dindarlığı rezilliğe, ilmi cehalete, aklı ahmaklığa, cesurluğu korkaklığa, cömertliği
cimriliğe, sabrı feryada, övgüyü kötülemeye, yumuşaklığı katılığa, vakarı hafifliğe, doğruluğu
yalana, tevazuu kibre, adaleti zulme, doğruyu hataya, ihtiyatı aceleciliğe karşı tercih
etmedikçe gerçek üstünlüğe ulaşamaz.”350 İbn Teymiyye'ye göre, “En iyi ve mükemmel
siyasetçiler; vacipleri yerine getirip haramları terk edenlerdir.”351 Düşünürlere göre dindar
bir yönetici, her türlü kötü eylem ve arzudan kendisini nefis terbiyesi ile arındıran, yüksek
ahlaki özellikleri kazanan kişidir.352
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde, yöneticinin dindarlığı üzerinden çizilen ideal
tabloda, dindar yöneticinin ilkece ahlaklı, adil, iyi olacağı, zulüm ve kötülükten uzak
duracağı kabul edilmiştir. Dindarlık, yöneticinin kendisine sunulan nasihatleri kabul
etmesi, iyi ve ahlaklı bir insan olması, halkına karşı şefkatli ve adil davranması için gerekli
bir özellik olarak sunulmuştur. Dindarlık hem bireysel olarak yöneticinin kişiliğini
belirlemekte hem de onun gerçekleştirdiği eylemleriyle yönettiklerini etkilemektedir. Dindar
olan yönetici nefsine hakim olmakta, Allah korkusuyla iyi ve adil bir yönetici olmayı
amaçlamaktadır. Dindar bir yöneticiye tâbi olan halk da onun yolunu takip etmektedir.
4.3. Yönetici ve Halk
Ahlaklılık açısından bakıldığında, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkinin, yönetenin yol
gösteren, öncü ve örnek olan, yönetilenin ise takip ve taklit eden şeklinde olduğu
görülmektedir. İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde halkın genellikle yöneticileri taklit
ettiği ve ona uyduğuna dair tarihsel örnekler verilmiştir. Kınalızade’nin anlatımına göre,
Velid bin Abdülmelik Mervan, köşk, saray, bağ ve mesken yaptırmayı sevdiğinden halk da
inşaatla alakalı olmuş; onun vefatından sonra yerine geçen Süleyman boğazına düşkün biri
olduğu için halk da yeme ve içmeyle alakalı sözler söylemiş; dünya nimetlerinden uzak olan
ve ahiret işleriyle meşgul olan halife Ömer bin Abdülaziz döneminde ise halk ibadet ve hayır
işlerinden bahsetmiştir. Yöneticinin iyi veya kötü oluşunun halka tesir ve sirayet ettiği,
Gazali, Yönetim Sırları, s. 9, 13-29, 44.
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halkın durumunun yöneticisinin gidişat ve niyetine bağlı kaldığı belirtilmiştir. 353 Halkın
iyiliğinin yönetenin iyiliğine bağlı olduğunu söyleyen bilge kimseler şöyle demiştir: “İnsanlar
yöneticilerinin hayırda da şerde de takipçisidirler.” 354 Ayrıca Peygamber bir hadiste,
“İnsanlar sultanlarının dinine uyarlar” demiştir.355 Toplumda işlerin düzelmesi idarecilerin
düzgün olmasına, işlerin bozulması da idarecilerin bozulmasına bağlanmıştır. 356 İnsanların
iyiliğinin yöneticilerin iyiliğine bağlı olduğunu belirten ifadeler eserlerde sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır:
“Kuyu sağlam ve temiz olursa içenler de sağlam olur.”357
“Eğer padişah barış, doğruluk ve iyilik üzerine olursa memleketin insanları da
doğruluk ve iyilik yolunu tutar; eğrilik ve hile yanında olursa halk da fitne ve
fesat içinde olur.”358
“İnsanlar dönemlerinden ziyade meliklerine benzerler.”359
“Her neslin ananesi (âdeti ve örfü) kendi yöneticisinin ananesine tâbidir.”360
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlere göre, yöneticinin karakteri ve eylemleri, halkın
karakterini ve eylemlerini etkilemekte hatta belirlemektedir. Siyaset düşüncesinde, halkın
yöneticinin eylemlerini taklit ettiği düşüncesi temel alınarak yöneticinin iyi ve ahlaklı
olmasıyla toplumun da iyi ve ahlaklı olduğu, kötü ve ahlaksız olduğunda toplumun da ona
bağlı olarak kötü ve ahlaksız olduğu vurgulanmıştır.
4.4. Yöneticinin Ahirette Cezalandırılacağı Fikri
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerdeki ifadelere göre, yöneticinin eylemlerinden dolayı
tek sorumluluğu ahirette göreceği cezadır. Peygamber, “Kıyamet gününde bütün emirler
elleri boynunda bağlı olarak gelirler, onların kimisini doğruluk kurtarır, kimisini de zulüm
bağlar”361 ve “Bana insanların en sevgilisi ve kıyamet gününde mekân bakımından en yakın
olanı, adaletle hükmeden reistir. Kıyamet gününde bana insanların en sevimsizi ve en fazla
azap görecek olanı ise zalim idarecilerdir.”362 demiştir. Yönetici, görevlerini gerektiği gibi
yerine getirmezse bunun hesabını ahiret gününde Tanrı'ya verecektir.363
Hadislerde ortaya konan adaletli yöneticinin övülmesi ve zalim olanın ise ahirette
cezalandırılacağı düşüncesi, siyaset anlayışında da hakim görüş olmuştur. Melikşah, “ilahi
gazaba uğramamak için” memlekette hakkıyla yapılan ya da fesada bulaşmış her şeyden
haberdar olmayı istemiştir. Nizamülmülk’e göre, padişahların Allah’ın rızasını gözetmesi
gerekir. Bunun için halka ihsanda bulunmalı ve adaletli davranmalıdır. Halkın hayır
duasını alan bir padişah, kendi döneminde iyi bir nama sahip olur, öteki dünyada da
kurtuluşa ererek kolay hesap verir. Hükümdar kazandığı duaların sevabına öbür dünyada
nail olur. Bir hikayede Hz. Yusuf’un öldükten sonra Cebrail aleyhisselam’ın gelerek onun
atalarının yanına değil, asıl mekanı olan hüküm sürdüğü topraklara gömülmesi gerektiğini
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ve kıyamet günü hükmettiği saltanatın hesabını vermek zorunda olduğunu söylemesi
anlatılmıştır.364
İslam siyaset düşüncesine göre, yöneticinin yanlış eylemlerinden dolayı dünyevi bir ceza ile
karşılaşması mümkün görünmemektedir. Tanrı’nın halkı idareyle görevlendirdiği kişi olarak
yönetici, tüm eylediklerinin hesabını sadece ve sadece Tanrı’ya verecektir. Bu anlayış,
yöneticiyi dünyevi ceza konusunda kayıtsız kılarak ona üstün bir güç ve yetki vermektedir.
5. Siyasette Ahlaklılık Konusunda Ortaya Konulan Sorunlar
5.1. Adaletli Olmak
Güzel zamanları adil hükümdarların hüküm sürdüğü zamanlar olarak tanıtan
Nizamülmülk’e göre, yönetici, toplumun genelinin iyiliği için gerekli olan adaletin
sağlayıcısıdır.365 Maverdi’ye göre yönetici, Tanrı tarafından insanların birbirlerine zulüm
etmelerini engellemek için bir hakem olarak görevlendirilmiştir. 366 Gazzali, yöneticide
bulunmasını istediği adalet kavrayışını “bir başkası sultan olsaydı kendisine nasıl
davranmasını istiyorsa, kendisinin de halkına öyle davranması” şeklinde ifade etmiştir. 367
Adalet, devletin ayakta kalabilmesinin en önemli şartıdır. Gücünün kaynağının adalet
olduğu kendisine hatırlatılan yönetici, hakların yerine getirilmesinde adaletli davranması
için uyarılmıştır:
“İslamiyet’in sağlam bir duvarı ve kapısı vardır. İslamiyet’in duvarı
haktır. Kapısı ise adalettir. Adil hükümdar güçlü olduğu sürece
İslamiyet de güçlüdür. Hükümdarın güçlü olması ne kılıçtan
geçirmesiyle ne de kırbaçla dövmesiyledir. Hükümdarın gücü
adaleti uygulamasına bağlıdır.368
“Bina; adalet ve doğruluk harcından mahrum temeller üzerine
kurulduğu vakit, Allah o binanın temellerini bozar, yapanların ve
yapılmasına yardım edenlerin üzerine yıkar. Bu sebeple bu
ümmetin ve reayanın işlerinden Allah’ın sana tevdi ettiği vazifeleri
ihmal edip hakların zayi olmasına sebep olma!” 369
Adaletin gerçekleşmesi ve zulmün kaldırılmasının esas yollarından biri de toplumdaki gelir
dengesinin sağlanması ve ağır vergi yüklerinden kurtarılan halkın ekonomik açıdan rahat
ettirilmesidir. Adaletli padişaha, kendisinden önce konulan kötü kanunları kaldırmak vacip
görülmüş ve ondan halkın üzerindeki ağır vergi yükünü hafifleterek zulmü ortadan
kaldırması beklenmiştir.370 Yöneticinin amacı, her şeyi hak edene vermek ve halkın uğradığı
zulüm ve baskıyı ortadan kaldırmak olmalıdır. Bunu yaparken de ailesinin ve akrabalarının
rızasını değil de Allah’ın rızasını kazanmayı amaç edinmelidir. 371 Adil bir yönetici “hak ve
hukukun terazisidir, kanun adına konulan sınırların payandasıdır”.372
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Adaletin gerçekleştiğinin göstergesi, kanunların ve cezaların uygulanmasıdır. Kınalızade,
kanunların uygulayıcısı olan yönetici ile adaleti, birbirinden ayrılamayan iki kardeş diye
nitelemiş, devlet reisinin, halkı “adalet ve kanunlarla, uygun fazilet yollarıyla” idare etmesi
gerektiğini söylemiştir. Kınalızade, yöneticinin adaletini, zamanın bolluğundan üstün
görmüş, adil yöneticiyi yansıtan tarihsel kişilikleri örnek vermiştir. İran hükümdarı
Nuşirevan’ın sarayını yaptırırken yaşlı bir kadının evini satmak istememesi üzerine sarayın
meydanının eğri kalması ve halife Ömer b. Abdülaziz zamanında, zulmün ortadan
kaldırılması, peygambere ait gerçek sözlerin tespit edilmesi, dinde olmayan uydurmaların
ortadan kaldırılması, çobanların sürülerine saldırıların bile olmaması adil yöneticilerin
döneminde düzenin nasıl olduğunu tasvir eden örnekler olarak sunulmuştur. 373
Yönetici, toplumda zulme son vermek ve adaleti getirmekle yükümlü olan tek ve en büyük
sorumlu kişi kabul edilmiştir. Toplumsal düzenin işleyişi ve devletin sağlam temeller
üzerinde durması, tamamen yöneticinin adaletli olmasıyla bağlantılı görülmüştür. Adil
yöneticinin, hukukun işlemesinin tek güvencesi olarak kabul edilmesi, yöneticiyi adaletin
tek sağlayıcısı haline getirmektedir. Ancak yöneticinin adil davranmasını denetleyen sadece
iki unsur vardır: kendi vicdanı ve ilahi cezalandırma. Bunun dışında yöneticiyi adil
davranmaya yöneltecek herhangi bir zorlayıcı güç ya da hukuki bir denetleme
gözükmemektedir.
5.2. Ehliyet ve Liyakat
Kuran’da, “Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman
adaletle hükmetmenizi emreder” (Nisa, 4:58) buyrulmuştur. Bu ayet hemen hemen tüm
eserlerde yer almış ve siyaset düşünürlerinin
ehliyet ve liyakate vurgu yaparken
gösterdikleri en temel referans olmuştur.
Nizamülmülk'e göre kifayetli ve âlim bir vezir, mülk ve devlete zeval gelmemesi ve
hükümdarın işlerinin fesada uğramaması için çalışır. Böyle bir vezir, devlet işlerinde
faziletli, nitelikli, bilgili ve liyakatli kişileri görevlendirir, bir kişiye çok fazla iş verip geri
kalanların işsiz kalmasına müsaade etmez. 374 Gazzali’ye göre sultan, hiçbir şekilde vezirlik
ve benzeri görevleri ehliyet ve o konuma layık olmayan kimseye vermemelidir. Bunu yapacak
olursa onlar da görevi rastgele liyakat ve ehliyeti olmayana verecekler ve ülke yozlaşma
sürecine girecektir.375
Maverdi, hükümdarın görevlendirdiği kişilerde ilk arayacağı şeyin liyakat olduğuna,
görevlilerin gayret ve çabalarına göre konumlarının belirlenmesinin önemine işaret etmiştir.
Ona göre, devlet başkanı görevlendirdiği kimselere haklarını yeterince verir, önemli işlerin
başına ehil insanları getirir ve diğer işleri de vasıfsız insanlarla görürse, yönetim işleri
kolaylaşır, memurlar bir düzen içinde işlerini yürütürler. Ama bu kurala uyulmazsa bundan
devlet yönetimi zarar görür. Atamalarda tek ölçüt yetkinlik olmalı, hatır için ya da
babalarının sahip olduğu makamlardan dolayı atamalar yapılmamalıdır. Maverdi'ye göre,
görev yetkin ve uzman olanlara verilmeli, görevlendirmede her ne kadar soyluluk aranırsa
da önemli işlere atanacak kimselerde bu pek aranmamalı, deneyimleri yeterli görülmelidir.
Maverdi, eskilerden aktardığı bir sözde “Kalkınmanın alametlerinden biri de yetkin insanlar
yetiştirmektir” diye ifade edildiğini belirtmiştir.376
İbn Firuz'a göre, yöneticiler devlet işlerini akıllı, olgun, merhametli ve güçlü kimselere
vermeli; dikkatli tedbirli, hakla batılı, helalle haramı ayırt edebilen kimseleri
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görevlendirmelidirler.377 İbn Teymiyye’ye göre, “din ve dünyanın düzgün olduğu bir düzen”
adil bir düzendir, adil bir yönetimin esası ise “emanetin ehline verilmesi”dir. Veliyyül emr,
Müslümanların işlerini ehil kimselere vermelidir, aksi takdirde Allah’a ve peygamberine
hainlik etmiş olur. Harp, yargı, vb. tüm görevlendirmelerde ehliyet ve yeterlilik esas
alınmalı, yakınlık, düşmanlık, mal ve menfaat, vb. herhangi bir sebep hak ve ehil olanın
tayinine engel olmamalıdır.378
Şeyhoğlu Mustafa'ya göre, padişah her bir makam mevki sahibinin halini, dini durumunu,
güvenli oluşunu, gönül temizliğini, liyakat ve ehliyet sahibi olup olmadığını bildikten sonra,
her bir şahsı yapacağı işe göre vazifelendirip, bunlara imkân vermelidir. Ayrıca zaman
zaman onların durumunu takip edip hallerinden haberdar olmalıdır. 379
Kınalızade’ye göre, yüksek mevki ve makamların ehil olmayan kimselere verilmesi dine,
devlete ve millete telafisi mümkün olmayan büyük zararlar verir. Cemiyetteki bozukluk ve
insanlarda görülen düşük seviye, makam ve vazifenin ehil olmayan ve bunlara hak
kazanmayan kimselere verildiğinin açık delilidir.380
Koçi Bey, eski dönemlerde ehliyetsiz kişilere tımar verilmediğini, böyle bir durumda hak
sahiplerinin doğrudan padişaha şikayet edebildiklerini, bölükbaşlarının değişmesinde
ağalara bir akçe bile verilmediğini, birinin azli icap ettiğinde, divan kararıyla azledilen
kimsenin tekrar ocağa alınmadığını belirtmiştir. Koçi Bey, Harem-i hümayuna kanuna
aykırı kişilerin alınmasını, memuriyetlerin rüşvetle ehliyetsiz kişilere verilmesini, savaş
meydanlarında çarpışanların hakkı olan zeamet ve tımarın asıl sahiplerine verilmemesini
ehliyetsizliğe ve liyakatsizliğe örnek olarak göstermiştir. Eyalet ve sancakların liyakat sahibi
beylerbeylerine ve sancakbeylerine ömürleri boyunca ihsan olunmasını, zeamet ve
tımarların daima beylerbeyiler tarafından dağıtılmasını, ilmiye mansıplarının ilim ehline ve
fazilet sahibi kişilere verilmesini tavsiye etmiştir. Müderrislerden hiçbir şekilde rüşvet
alınmamasını, cahil olanların mesleklerinden çıkarılmasını, paşmaklıklar ve arpalıkların
zeamet ve tımarlardan verilmemesini, devlet idaresindeki tüm memurların liyakatli ve ehil
kişiler olmasını gerekli görmüştür.381 Koçi Bey, Allah’ın emrine uygun olarak şeriat ve
hükümet mansıplarının veya siyaset ve kılıç mansıplarının ehline verilmesinin vacip ve çok
önemli olduğunu, bu ilahi emrin gerektiği gibi yerine getirilmemesinin sebebinin rüşvet
olduğunu belirtmiştir.382
İslam alimleri, görevlendirmelerde ahlakın yanı sıra ehliyet, liyakat ve kabiliyeti öne
çıkarmışlar, ehliyet ve liyakatin gözetilmemesinin sebebi olarak da rüşveti göstermişlerdir.
5.3. Siyasi Ahlak Sorunu Olarak Rüşvet
Rüşvet, insanlık tarihi boyunca olagelmiş, toplumsal düzeni olumsuz yönde etkileyen bir
olaydır. Tarihin ilk rüşvet olayına Sümer’de rastlanmıştır. Bir örneği İstanbul Eski Şark
Eserleri Müzesi’nde bulunan Sümer tabletinde yazılanlara göre, derslerinde başarısız olan
bir öğrencinin babası, öğretmeni evinde ağırlamış, şarap ikram etmiş, onu yeni giysilerle
donatmış, armağanlar sunmuş ve bu cömertlik karşısında öğretmen, çocuğu sınıfın en
başarılısı ve başkanı ilan etmiştir.383
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İslam siyaset düşüncesinde rüşvet, devlet yönetiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan
biri olarak gösterilmiştir. Kutadgu Bilig'de rüşvet, vezir üzerinden yorumlanmış ve devlet
işlerinin bozulmasına sebep olarak gösterilmiş, vezirin hatasının doğrudan hükümdarı
etkileyeceği belirtilmiştir.384 Nizamülmülk, vergi toplama ve geliri denetleme memurlarının,
kadıların insanların canları ve malları üzerinde söz sahibi olmaları sebebiyle güvenilir kişiler
olmaları, rüşvet almamaları ve ihanet etmemeleri için yaptıkları iş karşılığında iyi bir maaş
almaları gerektiğini söylemiş,385 idarecilerin rüşvete tamah etmelerini bu yolla önlemeyi
amaçlamıştır.
Maverdi, rüşveti, Allah’ın haram kıldığı kazanç türleri olan faiz, gasp, müşteriyi aldatarak
kazanmak, hileli mal satarak kazanmak, hırsızlık, vb. ile bir arada saymış ve yüksek bir
makama gelen devlet erkânının bu tür kazançlardan uzak durması gerektiğini
söylemiştir.386 Özellikle istihbarat teşkilatında görevlendirilenler güvenilir, sadık, tokgözlü,
rüşvet almayan, tutkularına yenilmeyen, başkalarının hukukunu çiğnemeyen ve fitneye yol
açmayan kimselerden oluşturulmalıdır.387
Maverdi, “devletin başındakilerin rüşvet aldığını” açıkça dile getirmiş ve özellikle hukuki
düzendeki rüşveti konu ederek yargıda görev almak için ya da görevdeyken rüşvet
alınmasının önüne geçilmesini istemiştir. Maverdi’ye göre, hakimlik isteği uğruna mal
harcama büyük bir hata ve sakıncalı bir iştir ve rüşvet sayılmıştır. Hakim, verdiği hükmü
yerine getirmekte, kararları tasdik ve tatbikte aciz kaldığında rüşvete mahal vermeksizin,
mahkeme kararlarının karşısında duranları önlemek için davayı, yüksek rütbedeki
fevkalade mahkeme işlerine bakan hakime havale etmelidir. Peygamberin, rüşveti alanı,
vereni ve aracı olanı lanetlediğini hatırlatan Maverdi, rüşvet veren kişiye Raşi, rüşvet alan
kişiye Mürteşi, aracı olana ise Rayiş dendiğini söyleyerek rüşvet suçundaki failleri
belirlemiştir.388
İbn Teymiyye, rüşveti “bırtil” kelimesi ile karşılamıştır. “Bırtil” kelimesi, aslında “iki ucu sivri
taş” demektir. Rüşvet alanın ağzı, yere kapanan taş gibi hakkı söyleme konusunda
kapandığı için “bırtil” olarak adlandırılmıştır. Rüşvetin insanların işlerinde kötülüklere ve
orduların bozulmasına, yöneticiye duyulan saygının ve değerin kaybolmasına, yöneticinin
otoritesinin çözülmesine sebep olduğunu belirten İbn Teymiyye’ye göre rüşvet alanlar
“zalimlerin en büyüklerindendir, bunlar şüphesiz yardımcıları ve benzerleriyle birlikte
haşrolunacak, sonra ateşe atılacaklardır.” 389 İbn Teymiyye, göreve tayinlerde sadece hakkın
gözetilmesi gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir:
“İmam, aralarındaki yakınlık, köle, efendi veya evlilik ya da hemşerilik ilişkisi,
mezhep, tarikat, cins-mesela Arap, İranlı, Türk, Rum-ırk birliğinden, mal veya
menfaat ya da her ne çeşit olursa olsun rüşvet, ehil olanla arasındaki kin ve
düşmanlıktan dolayı, ehil ve hak sahibi olanı tayin etmezse, Allah’a, resulüne
ve müminlere hainlik etmiş olur.”390
İbn Teymiyye rüşvetin bir ihanet olduğundan ve rüşvet alanların sadece ahiretteki
cezalandırılmasından bahsetmiştir. Rüşvet alanların dünyevi cezalandırılmaları nasıl
gerçekleşir? Bu konuda hukuki bir düzenleme var mıdır?
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Rüşvet, ayet ve hadis ile haram kılınmıştır. “Birbirinizin
mallarını, aranızda haksız
sebeplerle yemeyiniz. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile günah olan yollardan
yemeniz için o malları hakimlerin önüne sürmeyiniz.” (Bakara, 2/188) ayeti Kur’an’dan
delildir. “Allah rüşvet alana da verene de lanet etsin”, “ Allah, rüşveti verene, alana, buna
aracılık yapana lanet eylesin.” ( Tirmizi, Ahkam, 9; İbn Mace, Ahkam, 2) bu konuda
söylenen hadislerdir.391 Hadislerde rüşvetin yasaklandığı açıkça ifade edilmiş ve hukuki
bir kavram olarak ortaya konmuş olmakla birlikte, kavramın hukuki içeriği hakkında yeterli
bilgi verilmemiş ve suçun işlenmesi durumunda uygulanacak cezaya değinilmemiştir.
Kitap ve Sünnette belirli bir ceza ve kefareti bulunmayan suçlar için Ta’zir cezası
uygulanmıştır. Rüşvet suçunun cezası da tazir cezaları altında değerlendirilmiş ve
müçtehitlerin kararına bırakılmıştır. Tazir cezaları suçun ağırlığına ve failin kimliğine göre
farklılık göstermiştir. Hafif suçlar için tenbih, ihtar, tekdir (azarlama), teşhir gibi cezalar
verilirken ağır suçlarda dövme, hapis, sürgün ve ölüm cezası verilmiştir. Âlimlere ve yüksek
dereceli memurlara i̇htar ve tenbih yeterli görülmüştür.392 Ta’zir cezası verilen suçlar içinde
yer alan rüşvet hakkında nasıl ve ne hüküm verileceği kesin değildir, hüküm tamamen olayı
değerlendiren hakimin inisiyatifine bırakılmış gözükmektedir. 393
Rüşvet, Osmanlı’da da önemli bir sorun olmaya devam etmiştir. XV. yüzyıl düşünürlerinden
Şeyhoğlu Mustafa, yargıda doğru ve dürüst hakimlerin bulunmayışına rüşveti sebep
göstermiştir:
“Şehre ve vilayete yetimlerin ve mirasçıların mallarına el uzatmayan, rüşvetten
uzak duran ve böyle işleri hoş görmeyen; adil, dindar, aç gözlü olmayan, kin
tutmayan ve günahtan uzak salih, ileri görüşlü, yardımcıları doğru ve güven
veren, imanlı, gerçek Müslüman olan, davalarda isabetli karar veren, eğriye
dönüp bakmayan hâkim tayin etmelidir. Hâkim tama’ edip hakkı batıl, batılı hak
göstermemelidir. Ancak bu zamanda bunu yapabilmek zordur. Çünkü çok
hâkimler rüşvet verip alırlar ve hâkimliği gereği gibi ehliyet ile yapmazlar. Şimdi
rüşvet alıp vermek bir zaruret ihtiyaç haline gelmiştir.”394
Amasi, rüşvet alan veya rüşvet alınmasına müsaade eden kadının kararının geçersiz
sayılacağını ve padişahların vilayetlerine adil, bilgili, dindar, haramdan kaçan kadılar tayin
etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Kadıların her biri yiğit ve adil olup, kendilerine verilen
maaşa kanaat etmeli, başkalarının mallarına tamah edip el uzatmamalı, kimseden rüşvet
almamalı, hizmetkârları da bilgili, dindar, doğru kimseler olmalıdır ki dava sırasında rüşvet
veya bahşiş alıp haklıyı haksız, haksızı haklı göstermesinler.395
Lütfi Paşa, rüşveti vezir yönünden ele almış ve vezirin, kendine bir şey arz edenleri
dinlemesini; suçlu olan kişileri hediyeler ile bağışlamaktan kaçınmasını tavsiye etmiş, devlet
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adamlarının rüşvet almasını “büyük bir hastalık ve ilacı olmayan kötü bir dert” diye
değerlendirmiştir.396
Kınalızade’ye göre, tecrübeli devlet başkanı ve iyi niyetli devlet adamları makam ve mevki
verirken son derece dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdırlar. Rüşvet yoluyla, himayesinde
bulunanlardan dilediklerine imkan tanıma yoluna gitmemelidirler. Ya da şefaat (iltimas)la
bir şeyi yerinden alıp başka tarafa aktarmaktan çekinmelidirler. İcra mevkiinde olanlarla
onlara nüfuz edebilecek kimselerin hediye almaktan son derece sakınmaları gerekir.
“Hükümet edenlerle hakkı tevzi eden kimselerin aldığı hediye tam rüşvettir.”397 Kınalızade,
rüşvet alan ve haksızlığa meyleden hakimleri, öldürülmeleri veya sürülmeleri zaruri olan
zararlı kimseler olarak tanıttığı nevabit sınıfına giren insanlar arasında saymıştır. Bu sınıfta
yer alan diğer insanlar ise yalan dava ve muhakeme ile mal elde edenler ve yalan şahitlikte
bulunanlar, halkın malını çeşitli sebeplerle alanlar, ilmini layık olmayanlara satan âlimler,
halkın malını gasp eden askerler, hırsızlar, halkın sırtından geçinen ve halka yük olan
idarecilerdir.398
İbn Firuz’a göre, vezir halktan rüşvet almamalı, halka iyilikte bulunmalı, eşit mesafede ve
tutarlı davranmalıdır; iyiliksever ve insaflı birisi olması gereken kadı, yetim ve vakıf malına
haksız yere el uzatmamalı, davaları görürken karardan önce ve sonra rüşvet almamalıdır.399
Rüşvet sorununu en geniş şekilde ele alan düşünür Katip Çelebi’dir. 400 Katip Çelebi,
rüşvetin tanımını yapmıştır. Rüşvet, “bir şahsın, lehinde bir hüküm çıkarması veya
muradını elde etmesi için hakime ve başkalarına, devlet adamlarına ve memurlara verdiği
şeydir.” Tarifatta401, “hakkı geçersiz ve batılı geçerli kılmak için verilen şeydir” denilmiştir.
Rüşvet almaya irtişa denmiştir. Katip Çelebi, avam ve halkın arasında, rüşvetin mutlak
olarak haram olduğu bilinmekle beraber, gizlice alınıp verildiğine dikkat çekmiştir.
“Dünyada cezası görülmediği yerde hiç kimse tereddüt etmeyip kabul eder, zira tatlı bir
şeydir, hazzı vardır, derler. Kabul etmeyen dahi Allah korkusundan ve dinine bağlılığından
değil, hazmı müşküldür diye, el oğlunun dilinden korkar.” Katip Çelebi, kendi zamanında
çekinilmeden rüşvet alındığını ancak iş takibi mukavelesi ile bundan kurtulmanın mümkün
olduğunu söylemektedir. Rüşvet alıp vermekle
hakkın geçersiz ve batılın geçerli
kılınmasıyla düzenin bozulduğunu, eski İslam hakimleri ve halkın başındaki padişahın,
rüşvet kapısını mutlak surette kapattıklarını, kanun üzere muameleleri yürüttüklerini ve
halkı böylece zapt ettiklerini belirtmiştir.402
Katip Çelebi, rüşvet konusunda hem devlet görevlilerinin hem de halkın zafiyetini ortaya
koymuştur. Rüşvetin doğal kabul edilmesi, günlük hayatta kanıksanmış olması, dinen
yasaklanmış olmakla birlikte dini ya da ahlaki hislerle değil de sadece toplumun tepkisine
Lütfi Paşa, Asafname, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2012, s. 17.
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maruz kalmamak için rüşvet alınmaması ve dünyevi bir cezasının olmaması dikkat
çekicidir. Katip Çelebi’nin rüşvetten kurtulmak için önerisi, eski hükümdarların kanunlara
uygun olarak yürüttükleri yönetime geri dönülmesidir. Sorun kanunlarda değil, bu
kanunların usulünce uygulanmamasında gözükmektedir.
Koçi Bey, bütün karışıklığın, fitne ve fesadın, reayanın ve memleketin harap oluşunun,
hazinelerin ve malların azalmasının sebebinin rüşvet olduğunu, rüşvet kaldırılmadığı sürece
adaletin mümkün olmayacağını ve alemin işlerinin düzeltilemeyeceğini belirtmiştir. Koçi
Bey, rüşvetin ortadan kaldırılması için Vezir-i azamın müstakil olmasını; iç ve taşra
(Enderun ve Birun) halkından saltanat işlerine kimsenin müdahale etmemesini; vezirlerin
hizmetlerinde olan kulları arasında dirlikli ve defterli kimsenin olmaması gerektiğini
söylemiştir.403
Rüşvet alınıp verilmesi, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakate önem verilmemesi sorununu
da beraberinde getirmektedir. Kur’an’da, “Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder” (Nisa, 4:58) buyrulmuştur.
Allah’ın emrine uygun olarak şeriat ve hükümet mansıplarının veya siyaset ve kılıç
mansıplarının ehline verilmesi vacip ve çok önemlidir. Bu ilahi emrin gerektiği gibi yerine
getirilmemesinin sebebi rüşvettir. Rüşvet sebebiyle, mansıpların erbabı arasında azil, tayin,
değiştirme aşırı olmuş; itibarı ve şerefi yüksek kişiler alçalmış; en alçaktaki kişiler ise
devlette mevki sahibi olmuştur. Hakimler ve valiler arasındaki bu tür aşırı değiştirmeler,
mecburen zulüm yapmalarına sebep olmuştur. Bu yüzden Osmanlı toprakları viran, reaya
ve beraya perişan olmuştur.404 Memuriyetlerin rüşvetle ehliyetsiz kişilere verildiğinden 405
şikayet eden Koçi Bey, rüşvetin orduya ve savaşlardaki başarılara yansımasını şu cümlelerle
anlatmıştır:
“Hak sahibi olan bir alay iş görmüş ve emektar, yarar ve yiğit kullar itibarsızlık
köşesinde namsız ve nişansız kalıp, ayaklar altında çiğnenerek fakirlik ve hiçlik
içinde kaldılar. Tımar ve zeamet erbabı tamamen yok oldu. Bu yüzden de o
dönemde yapılan savaşlar bir varıp bir gelmekten ve belki mamur devletleri
yakıp yıkmaktan ibaret kaldı, fetih ve zafer yok oldu. Disiplin ve düzen alemden
kalktı. Ulufeli kul dünyayı tuttu ve sipahi güruhunu bastırdı.” 406
Koçi Bey, eski dönemlerde ehliyetsiz kişilere tımar verilmediğini, böyle bir durumda hak
sahiplerinin doğrudan padişaha şikayet edebildiklerini, bölükbaşlarının değişmesinde
ağalara bir akçe bile verilmediğini, birinin azli icap ettiğinde, ağaların divan kararıyla
azledilen kimsenin tekrar ocağa alınmadığını belirtmiştir. Koçi Bey’in yaşadığı dönemde ise,
hatırın işe karışması ve göz yumma sebebiyle kadim kanun bozulmuş, hak sahibi
olmayanlara makamlar verilmiş, sık sık azlolunan kazaskerler makamda oldukları süreyi
fırsat ve fırsatı ganimet bilip, mansıpların çoğunu ehliyetsiz kişilere rüşvet ile vermişlerdir.
Mülazımlıklar satılmaya başlanmış, voyvoda ve subaşı katipleri, avam tabakasından kişiler
on bin akçe ile mülazım olmuşlardır. İlim sahası cahillerle dolup iyi ve kötü belirsiz
olmuştur.407
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Koçi Bey’e göre, “rüşvet her hususta fesat kaynağı ve sapkınlık tohumudur”. İslam şeriatı
mansıplarının rüşvet ile satılması dinin satılması demektir. Ehliyetsiz ve liyakatsiz kişilerin
görevlendirilmesinin dünyevi ve dini sakıncalarını Koçi Bey şöyle dile getirmiştir:
“Bir cahil rüşvet ile Muhammet şeriatının seccadesine geçip hakim olsa ya da
bir cahil ve batıl iltizam ile naip (vekil) olsa, o memleketin hali nasıl olur?
Muhammet şeriatının hükümleri nasıl yerine getirilir? O çeşit kimseleri
hükümet makamına getirmek, rüşvet ile kadılık makamını satmak, hâşâ İslam
şeriatına hakaret etmek ve onu alçaltmak olur... Zulüm ve rüşvet herhangi bir
devlette meydana çıkar ve aşikar olursa o devlet harap olup yıkılır ve talihi
tersine döner.”408
Çalışmada kaynak alınan eserlerde rüşvet, vezirlerin görevlerini icrası, hukukta hüküm
verilmesi, memuriyetlerin elde edilmesi,
makam ve mevkilerin satılması ve özellikle
hakimlik görevi açısından ele alınmıştır. Ehliyetsiz kişilerin işbaşına gelmesi, savaşlardaki
başarısızlıklar, topraklardan elde edilen vergilerde usulsüzlük ve hazinenin zarara uğraması
rüşvet sebebiyle yönetimde ortaya çıkan sorunlar olarak gösterilmiştir. Rüşvetin yaygınlığına
dikkat çekilmiş ve cezalandırılması konusundaki yetersizlik de ortaya konmuştur. Rüşvetin
ortadan kaldırılması için Nizamülmülk’ün önerisi nazırlar ve kadıların maaşlarının yüksek
tutulması iken, Katip Çelebi eski kanunlara dönülmesi gerektiğini söylemiştir.
Rüşvet, faili çok olan bir suçtur. Suçlular rüşvet alan, veren ve aracılık edenlerden
oluşmaktadır. Rüşvette, karşı taraftan yardım ve menfaat sağlanması esas kabul edilmiştir.
Bu, rüşveti hediyeden ayıran noktadır. Resmi görevlilerin hediye alması rüşvet hükmünde
değerlendirilmiştir. Dinen ve hukuken yasaklanmış bir fiil olan rüşvetin çoğunlukla yargı
teşkilatında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Rüşvet, yargı kararını etkileme ya da yargı
mensuplarını yönlendirme şeklinde olmaktadır. Yargı dışındaki rüşvet ise bir işi, malı,
makamı, vb. hukuka uygun olmayan bir yolla elde etmek veya maruz kalınan haksız bir
muameleden kurtulmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Rüşvet, tüm İslam mezhepleri tarafından suç olarak kabul edilmiş olmakla birlikte, rüşvetin
cezalandırılmasında mezhepler farklı görüşlerde olmuşlardır. 409 Bu durum, ceza hukukunda
kesin ve net kanunların oluşturulmadığını göstermektedir.
Hukuk sistemlerinde suç olarak kabul edilmesine ve cezai yaptırımlarla engellenmeye
çalışılmasına rağmen rüşvet, varlığını sürdürmüştür. İnsanlar rüşvet alıp vermekten
vazgeçmemişler,
işlerini
rüşvetle
halletmeye
çalışmışlardır.
Devlet
idaresinde,
görevlendirmelerde, hukukun işleyişinde rüşvete başvurulması toplumsal düzenin
bozulmasına, yöneticilere ve hukuka duyulan güvenin sarsılmasına ve en önemlisi ahlaki
yozlaşmaya sebep olmaktadır.
Rüşvet, devlete ve hukuka olan güvenin tesis edilebilmesi ve toplumda düzenin
sürdürülebilmesi için önlenmesi gereken bir eylemdir. Rüşvetin önlenmesi için hukuki
yaptırımların yanı sıra toplumda ahlaki değerlerin güçlendirilmesi ve bu suçla mücadele
bilincinin oluşturulabilmesi gerekmektedir. İslam siyaset kitaplarında bu misyon üstlenilmiş
gözükmektedir. Rüşvetin toplumdan sökülüp atılabilmesi için yüksek ahlaklı ve çok sayıda
insanın iradesi gerekmektedir.

Koçi Bey, Koçi Bey Risaleleri, s. 92.
Saffet Köse, “rüşvet” maddesi, DİA, c. 35, s. 305; Saffet Köse, “İslam Hukukuna Göre Rüşvet Suçu ve Cezası”,
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 11, 2008, s. 152.[s 139-188]
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5.4. İnsanlar Arasında Ayrım Yapmamak
İnsanlar arasında ayrım yapmamak, eşitlik esasına dayalı bir siyaset izlemek ahlaklılığın
gereklerinden biri olarak İslam siyaset düşüncesinde yer bulmuştur. Maverdi’ye göre, devlet
başkanı insanları dış hallerine göre değerlendirmeli iç dünyalarını Allah’a bırakmalıdır. Bu
konuda peygamber şöyle demiştir: “İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirlerine eşittirler.
Fakat üstünlükleri dış hallerine göredir.” O halde devlet başkanı insanların dış hallerine
saygı göstermeli, onları iç hallerinin götüreceği akıbetle baş başa bırakmalıdır. 410 Hükümdar
halkın gizli hallerini araştırmamalı, dışarıya vurmadıkları ve içlerinde sakladıkları şeyler
nedeniyle onları cezalandırmamalıdır. Çünkü kalplerde saklı olanı ve bilinmezleri bilen
Allah’tır.411
5.5. Şöhret ve Lüks Düşkünlüğü
Siyasette ahlaklılık konusunda öne çıkan sorunlardan biri de şöhret ve lüks
düşkünlüğüdür. Tusi'ye göre, bir devletin gelişmesinin durmasının ve dağılmasının sebebi,
iktidardakilerin mal toplamaları ve makamlarına tutkun olmalarıdır. Yöneticilerin gösterdiği
bu tavır, toplumun tümüne yayılarak onların da mal toplamasına, zevk ve eğlenceye
düşmelerine, rahatlık ve tembelliğe meyletmelerine, askerliğin gereklerini terk etmelerine ve
savunma güçlerinin zayıflamasına sebep olur.412 Koçi Bey aynı sorunu devlet idaresinde
bulunanların usulsüz mal edinmeleri, ziynet ve şöhrete meyletmeleri bağlamında ele
almıştır. Koçi Bey'e göre eski kaideler gözetilmeden hususi kullar veziri azam yapılmış,
padişah kızlarının eşlerinin usulsüz mal edinmelerine müsaade edilmiş, padişahın ziynet ve
şöhreti artırmasını takip ederek halk da ziynet ve şöhrete düşmüştür. 413 Koçi Bey, gidişattan
memnuniyetsizliğini dile getirirken şu soruyu sorar:
“Velhasıl saltanat-ı aliyyenin şevket ve kuvveti asker ile, askerin ayakta
durması hazine ile, hazinenin toplanması reaya ile, reayanın ayakta durması
adalet ve doğrulukladır. Şimdi alem harap, reaya perişan, hazine eksiklik
içinde ve kılıç erbabı da bu haldedir. Bir taraftan İslam memleketleri elden
gitmekte iken yine de tedbiri görülmez, ilacı sorulmaz, çeşit çeşit sefahat
eksilmez. Bu gaflet ne gaflettir?”414
Duraklama dönemi sonlarına dek devletteki kuvvetlerin sağlam olduğunu belirten Katip
Çelebi, bu kuvvetlerin yavaş yavaş güçsüzleştiklerini ve kusursuz olarak görevlerini yerine
getiremediklerini söylemiştir. Duraklama döneminde, saç ve sakalın ağarması gibi,
toplumda ileri gelenler kendi unvan ve nüfuslarını genişletmeye başlamışlar; orta tabaka da
gittikçe giyim ve kuşamında hükümdarlar gibi olmaya, onlara özenmeye çalışmış, bireylerin
ve toplumun masrafı artmış, günden güne çoğalmıştır.415 Kâtip Çelebi’nin bu soruna
getirdiği çözüm önerisi, devleti yönetenlerin, doğru olanda birleşmeye gayret ve çaba

Maverdi, Yönetimin Esasları, s. 157.
Maverdi, Yönetimin Esasları, s. 168-169.
412 Nasiruddin Tusi, Ahlak-ı Nasıri, Çev.: Anar Gafarov, Zaur Şükürov, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2007, s. 294.
413 Koçi Bey, Koçi Bey Risaleleri, s. 81-82.
414 Koçi Bey, Koçi Bey Risaleleri, s. 66.
415Katip Çelebi bu duruma şu örnekleri vermiştir: 1564 yılında devlet hazinesinin geliri 1830 yük ve gider 1896
iken 1591 tarihinde gelir 2934 yük ve gider 3604 büyük olmuştur. 1597 yılında gelir 3000, gider 9000 yüke
yükselmiş ve geçmişte toplanan servetler harcanmıştır. Sultan IV. Murat Han zamanına gelindiğinde gider bir
miktar azaltılmakla birlikte, kendi zamanında gider gelirden 1600 yük akçe fazla olmuştur. Giderin günden güne
artmaya devam ettiği sabit olmuştur. Katip Çelebi’ye göre bundan sonra gelirin artırılması ve giderin azaltılması
imkân dahilinde değildir. Son çare olarak zorla iş yaptırma gücüne sahip bir kişinin işi ele alması gereklidir. Katip
Çelebi, Düsturu’l-amel, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1982, s. 29-30.
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göstermesi, gereksiz harcamaları azaltmak için askeri kullanarak ordunun kahredici
gücüyle dirlik ve düzenliği sağlamalarıdır.416
5.6. Ulemaya Saygı Gösterilmesi
Ulemaya saygı gösterilmesi de siyaset ahlakının bir gereği olarak kabul edilmiştir. Alim
kavramı, İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde, yöneticilerin kendilerine her zaman
danışması gereken, hem yöneticileri hem de toplumu ilimleriyle bilgilendiren ve yönlendiren
kişi olarak geçmekte, alimler ayet ve hadislerle övülmektedir. 417 Alimler, “halk tabakalarının
mertebe yönünden en şereflisi, derece bakımından en değerlileri”418 ve “faydalı ve zararlı
şeyleri birbirinden ayırt ederek, doğru ve temiz yol tutan kişiler” 419 olarak kabul edilmiştir.
Toplum sınıflandırmasında alimler, bedende en önemli unsur olan kana eşit görülmüştür.
İnsan vücudunun kaynağı kalptir. Oldukça nazik yapısından dolayı, bedende hareket
edemediğinden, kan onu bedenin en ince noktalarına kadar ulaştırır. Bedenin onunla
beslenmesi gibi, alimler de kalp ayarında olup bereket ve bolluğun temeli olan ilimle
doğrudan ya da dolaylı olarak donanarak, bedenin organları derecesinde olan cahilleri ve
halkı aydınlatırlar. Kalbin bedenin canlılığını sağlaması gibi ilim de toplumun devamını
sağlar.420
Alimler ile kastedilen kişiler, din alimleridir. Alimler dinin direği, alimlerin bilgisi ise doğru
şeriatın temeli olarak nitelenmiştir.421 Din işlerinin tetkiki, farz ve sünnetlerin muhafazası,
Tanrı buyruklarının icrası, din alimlerinin geçimlerinin en iyi şekilde sağlanması, zahit ve
dervişleri aziz tutmak yöneticilere “vacip bir vazife” olarak görülmüştür. Yönetici, haftada bir
veya iki defa din ulemasını huzuruna toplamalı, onlardan Allah’ın emirlerini, Kur’an tefsirini
ve peygamberin hadislerini, geçmiş adil padişahların hikayelerini, peygamber kıssalarını
dinlemelidir. Zamanla bu konularda bilgi sahibi olan yönetici, edindiği yüksek vicdan,
adalet ve muhakeme gücü sayesinde muazzam işler eyler, kötü niyetli (dini eğri, mezhebi
bozuk) hiçbir kimse onu hak yoldan ayıramaz. 422 Yönetici, “dini değerleri yaşatacak ve dine
destek verecek” alimlere önem vermelidir. Din, ülkenin ve yönetim sisteminin temel
direğidir. İlim öğrenenler dini değerleri yaşatmakla yöneticinin yerine bu değerlerin
muhafızlığını yapmaktadırlar. Din alimleri olmasa, hak ile batıl, doğru ile yalan, sağlam ile
çürük olan birbirinden ayırt edilemeyeceğinden, yöneticinin devletin korunması, din ve
devletin bekası için alimleri gözetmesi ve koruması gereklidir. 423
Alimler, siyasi düzenin devamı için önemli olduğundan “melikin meclisinde din ehli ve
ulemanın bulunması”, memleket ve diyanetin bozulma sebeplerinden biri olan bidatçıların
ve bozguncuların isteklerini bertaraf eder.424 Yönetici, alimleri sevmeli, onlara hürmet
etmeli, sert ve kaba dil kullanmamalı, iyilik yapmalı ve yardımda bulunmalı, onlardan

Katip Çelebi, Düsturu’l-amel, s. 32.
“Bilgi verilmiş olanları da mertebelerle yükseltsin” (Mücadele, 11); “Allah’tan, kullarından olmak üzere ancak
alimler korkar” (Fatır, 28) Şeyhoğlu Mustafa, Kenzü’l-Kübera, s. 159, 86b- 87a. Peygamberin hadislerine göre:
“Alimler peygamberlerin halifeleridirler/varisleridir.'' İbn Firuz, Gurretü’l-Beyza, s. 75, 6b; Pir Mehmet Zaifi,
Gülşen-i Müluk, s. 74, 162-a; Şeyhoğlu Mustafa, Kenzü’l-Kübera, s. 159, 86b- 87a; İbn Haldun, Mukaddime I, s.
467, vd. “Ümmetimin alimleri İsrailoğulları’nın peygamberleri gibidir. Peygamberlerin bıraktığı miras dinar ve
dirhem değildir. Onlar miras olarak ilim bırakırlar, bu ilmi alanlar saadete ulaşmışlardır.'' Şeyhoğlu Mustafa,
Kenzü’l-Kübera, s. 159, 86b- 87a.
418 Maverdi, Nasihatü’l-Müluk, s.240, (32-b).
419 Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, b. 4343.
420 Katip Çelebi, Düsturu’l-amel, s. 22-23.
421 Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, b. 4345.
422 Nizamülmülk, Siyasetname, s. 77.
423 Maverdi, Yönetimin Esasları, s.158.
424 Maverdi, Nasihatü’l-Müluk, s.241, (32-b, 33-a).
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çekinmeli fakat onların bilgisini öğrenmelidir. 425 Yönetici, alimlere karşı sert davranmaktan
sakınmalıdır çünkü onların ilmine gereksinimi vardır. İnsanlara yol göstererek onları
doğruluğa sevk edenler alimlerdir. 426 Yönetici, halkı istediği gibi yönetebilmek için bilgisine
ihtiyaç duyduğu alimleri, yedirip içirmeli, onlara kendi malından pay ayırmalı, “güler yüz ve
tatlı sözle hizmetlerinde bulunmalıdır.”427 Yöneticinin alimlerin hizmetinde bulunması ile
alimlere duyulan saygı ve hürmet kastedilmiş olabilir. Halkın bir koyun sürüsü, alimlerin de
onların koçu olarak başa geçip sürüyü doğru yola götürmesi 428 ifadeleri, alimlerin halk ile
yönetici arasında bir yerde bulunduklarını ve yöneticinin emirleri doğrultusunda halkı
yönlendirdiklerini göstermektedir.
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerdeki ifadelere göre, alimler, yöneticiye karşı açık bir
eleştiri ortaya koyamamışlardır. Ancak ele alınan konular ve devlet adamlarına verilen
tavsiyeler, devletin işleyişinde bir takım sorunların olduğuna ve bu sorunlara alimlerin
kayıtsız kalmadıklarına işaret etmektedir.
6. Sonuç
Bu makalede İslam siyaset düşüncesinin önemli eserleri temel alınarak siyasette ahlaklılık
kavrayışı incelenmiştir. Siyasal ve toplumsal yapının hükümdar, halk ve diğer yöneticiler
çevresinde kurulduğu bu eserlerde temel kaygının, devletin iyi yönetilmesi ve ahlaklılık
olduğu anlaşılmaktadır. İyi bir yönetim için yöneticinin ahlaklı olması tek çıkar yol olarak
gösterilmiş, verilen öğütlerle yöneticileri “ahlaki açıdan denetim altına almak” tarzında bir
yaklaşım izlenmiştir.
İslam siyaset düşüncesinde ahlak, iyi ve doğru eylemler olarak tanımlanabilecek erdemli
fiilleri insana kazandıran bir ilim olarak kabul edilmiş ve bu ilim birey, aile ve devlet
temelinde ele alınmıştır. Ahlaklı olmak ile erdemli olmak kastedilmiştir. Erdemli olmak ise
eylemlerinde orta olanı seçmek demektir. Eserlerde “orta yol”da olma düşüncesi, yöneticiden
beklenen özelliklere yansıtılmış, yöneticinin davranışlarında ifrat ve tefritten kaçınarak
itidalli olması, bilgili, adaletli, yüksek ruhlu, azimli, cesur, temiz ahlaklı, şefkatli, hilm
sahibi, himmetli olması beklenmiştir. Toplumsal düzenin işleyişinde ahlaka önem verilmiş
olması, bireyi (yöneticiyi) öne çıkarmış ve yöneticinin ahlaklı olması, sorunlara çözüm olarak
gösterilmiştir. Bireysel olarak ahlaklılığın devlet idaresindeki görünümü yöneticide ortaya
çıkmış ve erdem-otorite-düzen bağlantısı kurulmuştur.
Devlet yönetiminde ahlakın vazgeçilmezliği, yöneticinin ahlaklılığının hem devletin idare
edilmesinde hem de toplumun ahlaklı davranmaya yönlendirilmesinde etkili olduğu şeklinde
vurgulanmıştır. Toplumsal hayatın belli bir düzen içinde sürmesi, yöneticilerin ahlaklı
oluşlarına dayandırılmış, yöneticide bulunan erdemsizliklerin topluma da sirayet edeceği
düşünülmüştür. İslam siyaset düşüncesini içeren esrelerdeki genel görüş, “Halk,
hükümdarın dini üzerinedir” şeklindedir. Toplumda işlerin iyi yürümesi, yöneticinin iyiliğini;
kötü gitmesi ise yöneticinin kötülüğünü göstermektedir. Yani toplumun ahlaklı olup
olmaması doğrudan yöneticinin ahlaklılığı ile ilişkilendirilmiştir. Yönetimde işlenebilecek
yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, ehliyetsizlik, liyakatsizlik, adaletsizlik gibi suçlardan
kaçınabilmenin tek güvencesi, yöneticinin ahlaklı oluşudur. Sadece yöneticide bulunması ile
bütün topluma da yansıyacağı beklenen ahlaklılığın gerçekleşmesi mümkün müdür?
Yöneticinin ahlaklı olması için ne yapılmalıdır? gibi sorular ortaya çıkmaktadır. Çalışmada
incelenen eserlerde bu soruların yanıtlarına yer verilmemiştir.
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Düşünürlerin eserlerinde adaletin sağlanmadığı, devletin işlerinin doğru yürütülmediği,
kadıların ve mahkemelerin bozukluğu, layık olmayanların devlette önemli makamlara
getirildiği, adalet sisteminin bozulmasında idarecilerin payının olduğu ancak tüm bunların
baş sorumlusunun yönetici (hükümdar) olduğu yönünde ifadeler yer almaktadır. Yönetici,
ona bağlı olan diğer idareciler ve halk, ahlaki değerlerden uzaklaştığında, toplumda sorunlar
çıkmaya, zulüm ve haksızlıklar yaşanmaya başlamaktadır. Adaletten uzaklaşıldığında
ekonomi bozulmakta, halk fakirleşmekte, haklara riayet edilmediği için ehliyetsizlik ve
liyakatsizlik ortaya çıkmakta, devlet yıkımla karşı karşıya kalmaktadır. Yönetimde bilgi ve
ilimden yoksun kalındığında, kanun ve düzen bozulmakta, halkın mutluluğu
sağlanamamakta, fitne ve devletin çöküşü başlamaktadır. Yönetici, himmetli olmadığında
hem halkın desteğini hem de ahiretteki kazancını kaybetmektedir. Böylelikle zulüm ortaya
çıkmakta ve mülk harap olmaktadır. Yönetici hilm sahibi olmadığında ise şiddet ve kargaşa
baş göstermektedir. Ahlaklılık; adalet, bilgelik, cömertlik ve cesaret gibi değerler temelinde
anlam kazanmaktadır.
Siyasetin ahlaki bir temele oturtulması, öncelikle siyasetçilerin ahlaklı olmasına bağlıdır.
Ahlaklılık, siyasetçilerin düşüncelerinde, davranışlarında, eylemlerinde ve ilişkilerinde
“iyilik”, “doğruluk”, “adalet” gibi değerlere bağlı kalmaları ile sağlanabilir. Siyasette ahlaki
amaç, toplumun ortak yararını, iyiliğini ve mutluluğunu gözetmektir. Farklı düşünce ve
çıkar gruplarından meydana gelen toplumun tümünün mutluluğunu sağlamak, herkesin
yararına olan bir düzen kurmak ve herkese iyi bir yaşam sağlamak başarılması zor bir iştir.
İslam siyaset düşüncesini içeren eserlerde, düşünürler, bunu başarmanın yolunu yöneticiye
göstermeye çalışmışlardır. “Yönetici, hilm sahibi ve halka karşı şefkatli olmalıdır”, “Yönetici
bilgili, cesaretli ve adaletli olmalıdır” türünden cümleler, siyaset düşüncesindeki ahlaki
ilkelerdir. Düşünürlerin amacı, herkesçe kabul gören ahlaki ilkeler yoluyla bir yönetim
üslubu ortaya koymak ve bu yönde yöneticiyi biçimlendirmek, başka bir söyleyişle bir tür
siyaset ahlakı oluşturmaktır. Siyaset ahlakı, siyasal davranış ahlakıdır, siyasette nasıl
davranılması gerektiğini gösteren ahlaktır. Siyasi ahlaka uymayanların, dünyada kötü nam
edinecekleri ve ahrette ceza ve cehennem azabı ile karşılaşacakları ifade edilerek maddi ve
fiziki değil, manevi yaptırımlardan söz edilmiştir. Yöneticinin dini ve ahlaki esaslara aykırı
karar ve uygulamaları karşısında uyarılar yapmak ve toplumsal düzeni bozmamak koşulu
aranarak yöneticiyi değiştirmek düşüncesi, İslam siyaset düşüncesinde varmış gibi
gözükmekle birlikte, bunun nasıl gerçekleştirileceğine dair teorik bir zemin
oluşturulmamıştır.
Siyaset ve ahlakın doğası uyuşur mu? Siyasete ilişkin davranışlar menfaate dayalı iken
ahlaka ilişkin davranışlar ödev bilincine dayanmaktadır. Siyasi davranışlar ahlaki ilkelere
göre yürütülebilir mi? Siyasetin doğasının ahlakı aşan ve çoğu zaman onunla çelişen bir
özelliğe sahip olduğu İslam alimlerince de bilinmektedir. Bununla birlikte alimler siyasetin
olumsuzluklarını ahlaki ilkelerle dönüştürmeye çalışmışlardır. Siyaset kitaplarında idealize
edilmiş bir siyaset ahlakı tarif edilmiştir. Eserlerde, yönetici ve halk, egemenlik ve itaat
kavramları çerçevesinde siyasal eylemleri değerlendiren ahlaki ilkeler ortaya konmuştur
ancak bu ilkelerin siyasal davranışa nasıl yön vereceği ve ne ölçüde denetleyeceği sorun
olarak gözükmektedir. Sorun iyi ve ahlaklı olanın ne olduğunu bilmemekten değil, onu
eyleme geçirmemekten kaynaklanmaktadır.
Siyasi ahlaka dair günümüz söylemleri ile incelenen eserlerdeki söylemler ilkesel olarak
uyumlu gözükmektedir. Devlet idaresinde ehliyet, liyakat ve hakka riayet etmek, adaletli
olmak, rüşvet ve adam kayırmadan kaçınmak, görevlendirmelerde doğruluk, dürüstlük gibi
erdemleri önemsemek vb. belli bir zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak, her zaman
geçerli ve kabul edilir olan ilkelerdir. Bu ilkeler, günümüz toplumu için de geçerliliğini
koruyan ahlak temelli yönetim ilkeleridir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE KARŞI
TUTUMLARI
Fatma Si̇s
Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC., fatmasis71@gmail.com

Abstract
This study is of importance for Lefke European Universtiy students’ attitudes towards dating
violence, investigating exposure to this violence in dating relation, revealing the manners and opinions
towards dating violence and creating awareness of this issue in the university students. This study
also aims to investigate their attitudes towards dating relationships between university students. In
this study, the attitudes of university students towards violence in a dating relation are investigated. .
The survey sample consisted of 149 students from 18-31 age group, 88 female(%59.1) and 61
male(%40.9), reached by volunteer students from Lefke European University and using social media
via snowball sampling. In this study,”The Attitudes Towards Dating Violence Scales”, including, “The
Attitudes Towards Male Psychologial Dating Violence Scale,Attitudes Towards Male Physical Dating
Violence Scale, Attitudes Towards Female Psychological Dating Violence Scale, Attitudes Towards
Female Physical Dating Violence Scale, adapted into Turkish by Ahmet Yumuşak were applied as data
collection tools. To analyze the data, “T-Test and one-way analysis of varience (ANOVA)” were applies.
Key Words: Violence, Dating Violence, University Students, Attitude

Özet
Bu çalışma Lefke Avrupa üniversitesi öğrencilerinin flört şiddetine yönelik bakış açısı bu şiddete
maruz kalma durumlarının araştırılması, flört şiddetine yönelik tutum ve görüşlerin ortaya çıkarılması
ve üniversitelerde öğrencilerin bu konuda farkındalıklarının oluşturulması açısından önem
taşımaktadır. Bu çalışma üniversite öğrencileri arasında yaşanan flört ilişkisinde bireylerin bu
konudaki tutum ve görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin flört
ilişkisinde yaşanan şiddete yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Lefke
Avrupa Üniversitesinde öğrenim gören ve sosyal medya kullanan gönüllü öğrenciler arasından kartopu
örneklem yolu ile ulaşılmış 88’i kadın(%59.1) ve 61’i (%40.9) erkek olan 18-31 yaş aralığındaki toplam
149 öğrenci oluşturmuştur. Yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak Ahmet Yumuşak tarafından
Türkçeye uyarlanan “ Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeği” içinde yer alan “Erkeğin Flörtte Uyguladığı
Psikolojik Şiddet”, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddet”, Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik
Şiddet”, Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddet” tutum ölçekleri uygulanmıştır.Araştırma verilerinin
analiz edilmesi için t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört Şiddeti, Üniversite Öğrencileri, Tutum

1.GİRİŞ
Şiddet çok eski çağlardan, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar sistematik bir şekilde
varlığını devam ettiren bir yaşam gerçeğidir. Şiddet bir kişinin güç, kuvvet uygulayarak karşıdakini
kontrol etmesi anlamına gelir. Latince “violentia” kelimesinden gelen şiddet kavramı kişinin güç
kullanarak bir başkasına vurma, dövme, kötü eylemde bulunması anlamına gelir. (Uluocak, Gökulu ve
Bilir,2014:364) Bir başka tanıma göre şiddet fiziksel ve fiziksel olmayan eylemleri içeren karşıdaki
kişide huzursuzluk yaratan ve sonuç olarak kişide ruhsal ve fiziksel acıya neden olan bir kavramdır.
(Polat,2016:16)
Her yıl 1,6 milyon kişi şiddetten dolayı yaşamını yitirmektedir. Ve şiddet 15-44 yaş aralığındaki
ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet sadece yetişkinlerde
görülen toplumsal bir sorun değildir. Ergen ve genç yetişkin bireylerde aile içi şiddete maruz kalma
oranları %15-42 arasında değişmektedir. (Hatipoğlu,2010:1) Dünya Sağlık Örgütü(WHO) Şiddeti ,
“fiziksel kaba güç veya otoritenin bir başka kişiye uygulanması sonucunda mağdur olan kişinin
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yaralanma, ölüm ve psikolojik açıdan zarara uğraması veya zarara uğrama olasılığı altında bulunması
durumu olarak tanımlanmaktadır. (İftar,2016:1)
Kadının şiddet kurbanı olduğu ve giderek daha çok şiddete maruz kaldığı ülkemizde ne yazık ki flört
şiddeti konusunda bir tanım yapılmış değildir. Gençlerin büyük bir oran oluşturduğu ülkemizde ilk
önce bu şiddet türünün toplumsal bir sorun olarak kabul edilmesi ve tanımının uygun bir biçimde
yapılması gerekir. Bu çalışma Lefke Avrupa üniversitesi öğrencilerinin flört şiddetine bakış açısı bu
şiddete maruz kalma durumlarının araştırılması, flört şiddetine yönelik tutum ve görüşlerin ortaya
çıkarılması ve üniversitelerde öğrencilerin bu konuda farkındalıklarının oluşturulması açısından
önemli olacaktır. . Bu çalışma üniversite öğrencileri arasında yaşanan flört ilişkisinde bireylerin bu
konuda ki tutum ve görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır.
1.1. Flört Şiddeti
Diğer kişilerle sosyal iletişim ve etkileşime girme ihtiyacı insanoğlunun vazgeçilmez özelliğidir. Birey
diğer insanlarla çeşitli şekillerde kurduğu sosyal bağ ve ilişkilerle ilk önce kendini sonra çevresini
tanımaya başlar. Böylelikle kişi kişisel gelişimi için ilk adımını atmış olur. Bu yüzden kişinin kurduğu
sosyal ve yakın ilişkiler kişinin gelişiminin temelini oluşturur ve oldukça önemlidir. Sağlıklı kurulan
yakın ilişkiler kişinin sağlıklı gelişiminin temelini oluşturur ve ileride bireyin düşünce, duygu ve
davranışlarını şekillendirir (Kılınçer,2012:7). Bartholomew (1990).’a göre yeni doğan bir bebeğinin
bakıcısı ile kurduğu yakın ilişkisi bu bebeğin gelecekte ki yakın ilişkilerini önemli ölçüde etkiler. Bebek
bakıcısı arasında oluşan bağlanma stili gelecekteki ilişkilerin prototipini oluşturur. Bağlanma stilleri,
yetişkinlerin duygusal olarak kurdukları ilişkilerde çok güçlü bir rol taşır (Bowlby, 1980).
Kökne (1998)’ göre bebeğin doğumuyla yakın ilişkiler başlar. Bebeklik dönemi ile başlayan karşılıksız
bakım, ilgi ve sevgi ihtiyacı çocukluk döneminde de devam eder. Bu gereksinim gençlik yıllarında
giderek artmaya başlar. Bu dönemde olan bireyler sürekli bir başkasından ve çevresinden ilgi ve sevgi
görme beklentisi içine girer. Erikson (1968), kişiyi gençlik yıllarında en çok tehdit eden ve kişiyi yoğun
stres altına koyan durumun kişinin yakın ilişki kuramama ve yalnız kalma korkusu olduğunu
belirtir. Erikson (1968)’a göre kişi bu dönemde gelişimsel bir ihtiyaç olarak yakın ilişki kurma
eğilimindedir ve yakın ilişki kurmak için sürekli bir arayış içerisindedir.
Erikson (1968)’e göre eğer bu kişiler bu dönemin gerektirdiği ihtiyacı karşılayamazlarsa yani sağlıklı
yakın ilişkiler kuramazlarsa kendilerini yalnız hissederler ve odak noktaları kendileri olur. Kendilerine
odaklanan bu genç bireyler yaşamın önemli bir dönemini kapsayan üniversiteye başladıklarında
büyük bir stres yaşarlar. Çünkü hem gelişim dönemlerinin getirdiği yakın ilişki arayışları hem de yeni
ortama uyum sağlama süreci bireyler için oldukça zorlayıcıdır (Kılınçer , Dost ,İlkokulu, 2012:18).
Bilişsel sosyal ve duygusal değişimlerinin dorukta olduğu erişkinliğe geçiş dönemine denk gelen
üniversite yılları bireylerin romantik ilişki kurmaları açısından oldukça önemli bir dönemdir. Hem
yetişkinliğin gerektirdiği sorumluluklar hem de gelişim evresinin bir gereği olarak kişi hayatını
birleştireceği insanı bulma arayışı içerisine girer. Üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimde büyük rol
oynayan romantik ilişkiler çoğu zaman şiddeti de içinde barındırır. Creasey ve Ladd (2004)’e göre
üniversite okuyan öğrencilerin psikolojik danışma merkezlerine gelme sebeplerinden birisinin yakın
partner ilişkilerinde yaşadıkları istismar ve zorluklar olduğunu belirtir. Kişilerin bu dönemde maruz
kaldıkları istismar flört şiddetidir. Literatürde 1990’lardan itibaren bulunmakta olan bu kavram
Türkiye’de ki çok az sayıda çalışmada ‘flört şiddeti’ ya da ‘flörtte şiddet’ şeklinde kullanılmıştır.
Türkiye’de ‘flört şiddeti’ kapsamında yapılan çalıştırmalar oldukça az sayıdadır ve bu konu yeterince
ele alınamamaktadır ( Demir, Irmak, Murat ve Fiş, 2015:241). Finkelhor ve arkadaşları şiddeti otuz
dört ayrı tipte açıklamışlardır. Bu tiplerinden birisi de flört şiddetidir. Flört ilişkisinde şiddet ‘fiziksel
veya fiziksel olmayan eylemleri içeren kişiye ruhsal veya bedensel acı vermek amacıyla yapılan her
türlü hareket olarak tanımlanabilir (Tuz, 2015:2).
İlk flört ilişkisinde ki şiddet araştırmasını yapan Makepeace (1981), üniversiteye devam eden beş
öğrencisinden birinin flört ilişkisinde şiddete maruz kaldığı ve örneklem grubunun %61’inin flört
ilişkisinde şiddete maruz kalan birilerini tanıdıklarını belirtmiştir (Hatipoğlu, 2010). Flört ilişkisinde
yaşanan şiddet taciz, tecavüz, dövme, vurma, kaşındakini tehdit etme, engelleme, kısıtlama, duygusal
ve psikolojik açıdan huzursuz etme gibi birçok şekilde ortaya çıkabilir.
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1.2. Flört İlişkisinde Şiddetin Sonuçları
Flört şiddetinin hem kısa hem de uzun süreli birçok sonucu olabilir. Bunlar akut, kronik, fiziksel ve
psikolojik olarak gruplara ayrılır. Flört şiddeti kapsamında yapılan araştırma sonuçlarına göre şiddette
mağdur olan bireylerin, şiddet mağduru olmayan akranlarına oranla daha fazla fiziksel sağlık
sorunlarını, yaralanmaya ve ölüme maruz kaldıkları ortaya konulmuştur. İntihar düşünceleri ve
girişimleri, alkol ve madde kullanımı, bağımlılık yapan madde kullanımı, cinsel yolla bulaşan
hastalıklar, yeme ve uyku bozuklukları, anksiyete, suçluluk, riskli cinsel davranışlar, ciddi ruhsal
bozukluklar, istenmeyen gebelikler, öz güvende büyük bir düşüş, sosyal ortamlara girememe gibi ciddi
sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları ortaya konulmuştur. Ayrıca bu sorunların çoğu uzun vadeli
olarak devam etmekte ve kişinin hayatını alt üst etmektedir. Yaralanmadan ölüme kadar giden
şiddetin sonuçları değişmektedir. Yapılan araştırmalar flört ilişkisinde kadın daha çok mağdur
olduğunu ve daha fazla stres altında kaldığını ortaya koymuştur (Tuz, 2015:14). Ayrıca flört ilişkisinde
mağdur olan bireylerin konsantrasyon ve dikkat güçlüğü çekme ve problem çözme yeteneği de önemli
bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Kişinin yakın ilişkisinde yaşadığı şiddet sonucunda karşılaştığı en
ağır sonuç ise cinayettir. Cinayet şiddetin en uç noktasıdır. Ve aralarında en korkutucu ve trajik
olanıdır (Tuz, 2015:14).
2.YÖNTEM
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin flört ilişkisinde maruz kaldıkları şiddete yönelik tutumlarının
incelenmesi için gerçekleştirilen betimsel bir çalışmadır. Bu araştırma öğrencilerin yaşadıkları şiddeti
algılama düzeyleri ve buna yönelik tutumlarının bazı değişkenlerden etkilenmesini göz önünde
bulundurarak bu değişkenleri algılanan şiddet üstünde ki etkisini belirleme amacı taşımasından
dolayı betimsel araştırmalar arasında kabul edilen bir ilişkisel araştırma yöntemi olarak kabul
edilebilir.
2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni; 2017-2018 öğretim döneminde Lefke Avrupa Üniversitesinde çeşitli fakültelerde
öğrenim gören kadın ve erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler okudukları
fakültelere göre rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Bu fakültelere göre devam etmekte olan
18-31 yaş aralığında ki 149 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur
2.3. Araştırma Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanması için Kıbrıstaki Lefke Avrupa Üniversitesinde okuyan farklı
fakültelerdeki örneklem grubu rastgele seçilmiştir. Araştırmada bireylere öncelikle bilgilendirilmiş
onam formu okutuldu ve bilgi formunda çalışma hakkında bilgi verildi. Çalışmaya katılımda
gönüllülük esas alındı. Katılımcıların kimlik bilgilerinin gizlilik esaslarına bağlı olarak hiçbir şekilde
paylaşılmayacağı bundan dolayı da soruları açıklıkla okuyup samimi bir şekilde cevaplamaları rica
edildi. Verileri toplamak için internet üzerinde Google form oluşturulmuş ve böylelikle anketler e mail,
whatsapp, mesenger ,facebook üzerinden Lefke Avrupa Üniversitesinde okuyan 149 kişiye gönderilip
online olarak kodlanmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmaya katılan bireylere 50 sorudan oluşan Flört Şiddeti Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Flört
Şiddeti Tutum Ölçeği, flört ilişkisinde kadın ve erkeklerin şiddete yönelik tutumlarını belirlemek için
geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçek 5’li likert tipindedir.
Flört Şiddeti Tutum Ölçeği içerisinde “Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum
Ölçeği”, “ Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği”, “Kadının Flörtte
Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği”, “Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete
Yönelik Tutum Ölçeği” olmak üzere 4 tane ölçek içerir. Bu ölçekler Price, Byess ve flört araştırma ekibi
tarafından 1999 yılında geliştirilmiştir.(Yumuşak, Şahin, 2014:238). Ölçeklerin geçerlilik ve
güvenirliliğini saptamak amacıyla faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Çıkan
sonuçlara göre, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa
değerinin .87, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa
değerinin .81, Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa
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değerinin .75, Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Cronbach Alfa
değerinin .82 olduğu ölçeklerde ortaya çıkmıştır. Bu ölçeklerin analiz sonuçlarına göre Flörtte Yönelik
Tutum Ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır(Yumuşak, Şahin,2014:250).
3. BULGULAR
Bu bölümde flörtte şiddete yönelik tutumlar ölçeklerinin baba eğitim durumu, şiddete başvurma ve
ilişki durumu ile ilişkilendirilmiş bulgulara yer verilmiştir. Lefke Avrupa Üniversitesinde okuyan
öğrencilerin flört şiddetine yönelik tutumları baba eğitim durumu,şiddete başvurma ve şiddete maruz
kalma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır.
Bu çalışmaya katılan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin flörtte şiddete yönelik tutum
ölçeklerinin alt boyutları toplam puanları ile şiddete başvurma durumu arasında bir fark olup
olmadığına bağımsız örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu bulgulara göre erkeğin flörtte uyguladığı
psikolojik şiddete yönelik alt boyutunda
( t = -,743 , p = ,856 p > 0.05), kadının flörtte uyguladığı
psikolojik şiddet alt boyutunda( t = -,472 , p = ,439 p > 0.05), ve kadının flörtte uyguladığı fiziksel
şiddet alt boyutunda ( t = 2,131 , p = ,355 p > 0.05), şiddete başvurma durumu açısından anlamlı bir
fark bulunamamıştır. Erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet alt boyutunda istatiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur ( t = 2,505 , p = ,014 p < 0.05). Buna göre evet diyenler (x̄ = 34,935), hayır
diyenlerden (x̄ = 32,254) daha çok çıkmıştır. Öğrencilerin flörtte şiddete yönelik tutum ölçeklerinin alt
boyutları toplam puanının şiddete baş vurma durumuna göre t-testi sonuçları Tablo 3.1’de
gösterilmiştir.
Tablo 3.1. Flört şiddetine yönelik tutum ölçeğinin alt ölçeklerinin şiddete baş vurma değişkenine göre
t-testi

Erkek psikolojik şid.
Erkek fiziksel şid.
Kadın psikolojik şid.
Kadın fiziksel şid.

Şid.baş.mu
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
31
118
31
118
31
118
31
118

x̄
43,29
42,33
34,93
32,25
27,83
25,82
31,25
29,12

S
5,84
6,46
6,26
5,02
6,02
6,97
5,12
4,90

t
,743

p
,856

2,505

,014

,472

,439

2,131

,355

*p<0.0.5
Bu çalışmaya katılan Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin flörtte şiddete yönelik tutum
ölçeklerinin alt boyutları toplam puanları ile ilişki durumu arasında bir fark olup olmadığına bağımsız
örneklem t-testi ile bakılmıştır. Bu bulgulara göre erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik
alt boyutunda ( t = -,031 , p = ,625 p > 0.05), erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet alt boyutunda( t
= ,143 , p = ,206 p > 0.05) ilişki durumu açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kadının flörtte
uyguladığı psikolojik şiddet alt boyutunda( t = ,416 , p = ,033 p < 0.05), ilişki durumu açısından
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. İlişkisi olanlar
(x̄ = 26,479), ilişkisi olmayanlar(x̄ =
26,013)’a göre kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddet daha fazladır. Kadının flörtte uyguladığı
fiziksel şiddet alt boyutunda ( t = -,054 , p = ,007 p < 0.05), ilişki durumu açısından istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuştur. İlişkisi olmayanlar (x̄ = 29,547), ilişkisi olanlara
(x̄ = 29,592) göre
kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddet daha fazladır. Öğrencilerin flörtte şiddete yönelik tutum
ölçeklerinin alt boyutları toplam puanının ilişki durumuna göre t-testi sonuçları Tablo 3.2’de
gösterilmiştir.
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Tablo 3.2. Flört şiddetine yönelik tutum ölçeğinin alt ölçeklerinin ilişki durumu değişkenine göre ttesti

Erkek psikolojik şid.
Erkek fiziksel şid.
Kadın psikolojik şid.
Kadın fiziksel şid.

Şid.baş.mu
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

N
73
76
73
76
73
76
73
76

x̄
42,52
42,55
32,87
32,75
26,47
26,01
29,54
29,59

S
6,14
6,55
4,96
5,81
5,88
7,63
3,97
5,86

t
-,031

p
,625

,143

,206

,416

,033

-,054

,007

*p<0,05
Flörtte şiddete yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarının genel toplam puanlarının baba eğitim
değişkenine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü ANOVA testi
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddet ( F = ,906 , p= ,462 , p >
0.05 ), kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddet ( F = ,250 , p= ,934 , p > 0.05 ), kadının flörtte
uyguladığı fiziksel şiddet ( F = ,722 , p= ,578 , p > 0.05 ) alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı
bir fark saptanmamıştır. Fakat erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet alt boyutunda istatiksel olarak
anlamlı bir fark saptanmıştır( F = 2,500 , p= ,045 , p > 0.05 ). Farklılaşmanın hangi gruplar arasında
olduğunu görebilmek için Post Hoc testler ( Tukey ) yapılmıştır. Buna göre farklılaşmanın lise ( X̄ = 33,
43 , SD = 4,53 ) ve diğer ( X̄ = 33,27 , SD = 5,60 ) eğitim durumları arasında olduğu görülmüştür.
Flörtte şiddete yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarının genel toplam puanının baba eğitim değişkenine
göre ANOVA testi Tablo 4.3.3’de gösterilmiştir.
Tablo 4.3.3. Flört şiddetine yönelik tutum ölçeğinin alt ölçeklerinin baba eğitim durumu değişkenine
göre ANOVA testi

Erkek psikolojik şid.

Erkek fiziksel şid.

Kadın psikolojik şid.

Kadın fiziksel şid.

Babaeğitim
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

N
43
35
33
26
12
43
35
33
26
12
43
35
33
26
12
43
35
33
26
12

x̄
42,34
43,94
42,12
41,03
43,50
32,18
33,57
31,63
32,46
36,83
26,06
27,08
25,81
25,76
26,58
29,18
30,65
28,78
29,92
29,16

S
5,80
6,03
7,97
5,33
6,03
4,73
6,12
5,34
4,34
6,23
6,47
7,47
7,01
6,43
7,19
5,69
4,97
5,10
3,46
5,32

t
,906

p
,462

2,500

,045

,250

,934

,722

,578

*p<0,05
4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1.Tartışma
Bu bölümde araştırmada incelenen alt problemlere ilişkin bulguların tartışma ve yorumuna yer
verilmiştir. Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları bağımsız değişkenler açısından
tartışılmış ve yorumlanmıştır. Aslında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Yapılan çalışmada flörte
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şiddete yönelik tutum ölçeğinin alt boyutları toplam puanları ile şiddete başvurma değişken
arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum
puanları ve kadının flörtte uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddet tutum puanları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Ancak erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum
puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0).elde edilen bu bulgu şiddete başvuran
öğrencilerin tutum puanlarının daha yüksek olduğu yani erkeklerin daha çok fiziksel şiddete
başvurdukları ortaya koymuştur. Literatüre bakıldığında bazı çalışmalar bu savımızı desteklemektedir.
İftar’ın (2016) çalışmasında erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum puanları anlamlı
bir şekilde yüksek bulunurken diğer ölçeklerin tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Yumuşak’ın (2013) çalışmasında ise tüm ölçeklerin tutum puanları arsında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. Bu da gösterir ki şiddet uygulayan öğrencilerin aynı zamanda şiddet tutum
düzeyleri yüksektir. Yani bu kişiler şiddete başvurma konusunda risk taşırlar.
Çalışmamızda ilişki durumu ile flörtte şiddete yönelik tutum ölçeği alt boyutları toplam puanları
arasında ilişkiye bakıldığında puanlar birbirine yakın olduğu için anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır.(p>0.05). Literatüre bakıldığında birçok çalışma bu çalışmanın sonucunu
desteklemektedir. Yumuşak’ın (2013) yaptığı çalışmada flört ilişkisi olup olmama durumu ile erkeğin
uyguladığı fiziksel şiddet, kadının uyguladığı fiziksel şiddet, kadının uyguladığı psikolojik şiddet alt
boyutlarının tutum puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Fakat flört ilişkisine sahip
kişilerin erkeğin flört ilişkisinde uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum puanları daha olumlu
çıkmıştır. Haskan’ın (2009) bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışmada flört ilişkisine sahip ergen bireylerin
şiddete daha eğilimli olduğu fakat gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
İftar’ın (2016)çalışmasında ise flört ilişkisi yaşayan bireylerin tutum puanları daha yüksek olmasına
karşın erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddetin erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddet kadının
uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet tutum puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir.
Çalışmanın bir diğer değişkeni olan baba eğitim durumu ile flörtte şiddete yönelik tutum puanları
arasındaki ilişkiye bakıldığında erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddet, kadının flörtte uyguladığı
psikolojik
ve
fiziksel
şiddet
tutum
puanları
arasında
anlamlı
bir
farklılık
tespit
edilmezken(p>0.05).erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet ile baba eğitim durumu arasında anlamlı
bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonuç şunu gösterir ki baba eğitim durumu düşük olan
öğrencilerin şiddet tutum puanları daha yüksektir. Ve bu öğrenciler daha çok şiddet uygulamaktadır.
İftar’ın (2016) yaptığı çalışma sonuçlarına göre erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet,
kadının flörtte uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet tutum puanları arasında anlamlı bir fark tespit
edilmemiştir. Ağlamaz’ın (2006) çalışmasında ise baba eğitim durumu ile flörtte şiddette yönelik tutum
puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında baba eğitim durumu üniversite olan öğrencilerin şiddet
tutum puanları daha yüksek çıkmıştır. Eğitim şiddet konusunda farkındalık, duyarlılık yaratmada
kullanılacak önemli bir araçtır. Eğitim düzeyi daha yüksek olan ebeveynler çocuklarına karşı daha
ılımlı ve daha bilinçli olmaktadır. Aynı zamanda bu ebeveynler yüksek gelir düzeyine de sahip
olduğundan çocuklarına daha iyi koşullar sunabilmektedir. Fakat öte yandan düşük gelir düzeyine
sahip aileler çocuklarına uygun bir ortam sunamadığından bu çocuklar istenmeyen davranışlara
yönelebilmektedir.
4.2.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılabilecek genel sonuçlara ve
önerilere yer verilmiştir.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin şiddete daha meyilli
olduğu saptanmıştır. Eğitim farkındalık ve bilincin oluşmasında çok önemli bir etkendir fakat
günümüz şartlarında neredeyse herkesin okur-yazar olduğu düşünülürse çoğu zaman eğitiminde
şiddet engellemekte yetersiz kaldığı söylenebilir. Şiddete başvurma ile flört ilişkisinde şiddet tutum
puanları incelendiğinde ise erkeklerin daha fiziksel şiddete başvurdukları bulgularda ortaya çıkmıştır.
İlişki durumuna bakıldığında erkekler açısından anlamlı bir fark bulunmazken kadınlar açısından
anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre ilişkisi olan kadınlar ilişkisi olmayan kadınlara göre daha
çok fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaktadır.
Flört ilişkisinde yaşanan şiddeti tetikleyen çeşitli faktörler ortaya çıkarılıp daha iyi tanımlandıkça bu
konuyla ilgili müdahale planları ve gerekli önlemler daha iyi şekilde uygulanabilecektir. Flört
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şiddetinin bireyler üzerinde hem maddi hem de manevi birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bireyler
yaşanan şiddeti konuşmaktan, ortaya çıkarmaktan çekindikleri için genellikle yaşanan şiddetin üzeri
örtülü kalmakta ve ortaya çıkmamaktadır. Tam olarak konuşulup açığa çıkarılmadığı için de bu
konuyla ilgili yapılan çalışmalarda veri elde etmek oldukça güçtür. Bu yüzden bu konuda genç
bireylerin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması çok önemlidir. Bunu için de
üniversitelerde öğrencilerin bu konuda farkındalıklarını arttırmak için çeşitli eğitim programları
düzenlenebilir. Yapılan araştırma sadece üniversite öğrencilerinin tutumlarını ölçmüştür. Flört
şiddetinin sadece genç bireyler arasında gerçekleşen bir durum olmadığı göz önünde
bulundurulduğunda bu araştırma ergen bireyler ve üniversite mezunu olan yetişkinler üzerinde
gerçekleştirilerek araştırmanın kapsamı genişletilebilir ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak daha
net sonuçlara ulaşılabilir.
Yapılan araştırma Lefke Avrupa Üniversitesinde okumakta olan toplam 149 kişi üzerinde
gerçekleşmiştir. Çalışmanın örneklemi genişletilerek ya da başka üniversitelerde okuyan öğrencilerle
benzer çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. Genel olarak bakıldığında şiddet ilk
çağlardan beri devam eden bir toplum sorunudur. Bu sorun her geçen gün daha ciddi sonuçlara yol
açmakta ve birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Ve maalesef kişiler çoğu zaman
içinde bulundukları bu zarar verici durumu şiddet olarak algılamamaktadır. Bu konuda bireylerin
kendilerinin ve ailelerin eğitilip bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının oluşturulması dikkat çekilmesi
gereken önemli bir durumdur.
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ARE WE REALLY ‘’FREE’’ IN THE CHOICES WE MAKE?
Gözde Kayan
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,
gozde.kayan@hotmail.com
Abstract
This work, from the basis of the problem of human freedom, will express how the great existentialist
Jean Paul Sartre analyzed “man” as a free being,The atheist philosopher Sartre, who lived in the 20th
century divides existence or being into two categories: the being of the object of consciousness (initself) and that of consciousness itself (for-itself).Sartre, who believes man’s existence and his freedom
cannot be separated, sees man on that account to be entirely free. Therefore according to him, since
man’s self was not a clear cut object or thing from inception, man is bound to exist and make himself
by his actions and options, and as Satre puts it, man will always remain like this no matter the
situation. We believe that when Sartre said man is condemned to be free, he did not mean to say man
is individually entirely free. Thus, a person is not only responsible for his actions and inactions but
he/she rather represents humanity as a whole. For this reason, Sartre is considered to have moved
the meaning of this general responsibility felt by man from its individual background to a universal
platform. In this article, due to Sartre’s view of man as “free being”, the truth in whether man in this
21st century, is free or not will be analyzed.
Key words: J.Paul Sartre, Being, Self, God, Freedom, Responsibility, Anxiety.

SEÇİMLERİMİZDE GERÇEKTEN ‘’ÖZGÜR’’ MÜYÜZ?
Özet
İnsanın özgürlüğü sorunsalının ele alındığı bu çalışmada, Varoluşçu filozofların en önemlilerinden biri
olan Jean Paul Sartre’ın özgür bir varlık olarak ‘’insan’’ı nasıl ele aldığı ifade edilecektir. 20.yy’da
yaşayan ve tanrıtanımaz, ateist bir filozof olan Sartre, varlığı iki kategoriye ayırmış ve varlığı, kendinde
varlık ve kendisi için varlık olarak incelemiştir. ‘’İnsan özgür olmaya mahkumdur!’’ ifadesiyle Sartre,
insanı ‘’kendisi için varlık’’ kategorisinde incelemiş ve özgürlüğü insan varlığının bir yapısı olarak ele
almıştır. İnsanın var olduğu andan itibaren özgür olduğunu ve var olması ve özgür olmasının bir ve
aynı şey olduğunu belirten Sartre’a göre insan tepeden tırnağa tümüyle özgürdür. Bu nedenle ona göre
insanın özü önceden belirlenmemiş olduğu için eylemleriyle ve seçimleriyle insan kendini yeniden var
edecek ve kuracaktır böylelikle de Sartre’ın ifadesiyle insan nasıl yaparsa aynı zamanda da öyle
olacaktır. İnsanın özgürlüğe mahkûm olduğunu söyleyen Sartre’ın özgürlükten anlatmak istediği şey
elbette ki mutlak anlamda bir başıboşluk değildir. Kişi tüm eylemlerinden ve yapıp etmelerinden
sadece kendi adına değil aynı zamanda bütün insanlık adına da sorumludur. Dolayısıyla Sartre,
insanın sahip olduğu bu sorumluluk anlayışını tikel alandan uzaklaştırıp tümel bir alana taşımıştır.
İşte bu makalede, Sartre’ın insanı ‘’özgür bir varlık’’ olarak kabul etmesi dolayısıyla, günümüz
21.yy’ında insanın gerçekten özgür olup olmadığı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: J.Paul Sartre, Varoluş, Öz, Tanrı, Özgürlük, Sorumluluk, Bunaltı

1.Giriş
Günümüzde ‘’özgürlük’’ kavramı, en çok tartışılan kavramlardan birisi haline gelmiştir. ‘’Özgürlük’’
nedir? ‘’özgür olmak nedir?’’ diye sorulduğunda, insanın, her türlü dış etkiden bağımsız olarak, kendi
istencine, kendi düşüncesine göre karar vermesi durumu olarak yanıtlanabilir. Diğer bir ifadeyle
aslında ‘’özgürlük’’, kendi hareketlerini, kararlarını ya da seçimlerini kontrol edebilme niteliği olarak
tanımlanır.
Geçmişten günümüze tüm insanlık tarihinde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın her birey ve her
toplum özgürlük arayışında bulunmuş, özgürlük için savaşmıştır. Özgürlük, insanlıkla birlikte
başlayan bir mesele ve aynı zamanda ilk felsefi argümanlarla filozofların dilinden düşmeyen de bir
kavramdır. Platon ile birlikte insanın kendi yapısını seçme imkânı olarak felsefe, Aristoteles’in bilginin
eşlik ettiği tercihte bulunma gücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki Modern felsefede
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Spinoza’nın itirazlarına maruz kalır. Hume’un ebeliğiyle yeniden doğan özgürlük, Marks ile birlikte
tamamen toplumsal ilişkiler bağlamında siyasetin nihai amacı olarak felsefede yeni bir görünüm
kazanır. Albert Camus felsefesiyle bir tür düşünce ve eylem belirleme gücü olarak bir kişi potansiyeli
olarak belirir ve Sartre tarafından kişinin varoluşunun temel ontolojik kategorisi olarak kaçınılmaz
ilan edilir.
Ne var ki bizim özgürlük dediğimiz şey aslında sadece kağıt üzerinde vardır. Anayasamızda belirtilen
ve koruma altına alınan, kendi kişilik haklarımız ve özgürlüğümüzün ne kadarının farkındayız ya da
hayatımızla ilgili en ufak veya önemli bir karara varırken gerçekten sandığımız kadar özgür müyüz
aslında?
Felsefi bir akım olan varoluşçuluğun, en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Jean Paul Sartre,
felsefesinde insanın olanaklar dahilinde bir varlık olarak, aslında özgürlüğe mahkum olduğunu
söylemektedir. Sartre’ın, insanın seçimlerinde özgür olduğunu ve bunun sonucunda da özgürlüğünün
sorumlusunun kendisi olduğunu belirtir. Fakat günümüzde özgürlük tam da böyle değildir aslında.
Biz başkalarının verdiği kararların bizi belirlediği bir dünyada, sözde ‘’özgür’’ olduğumuzu düşünerek
yaşamaya devam etmekteyiz.
İşte Sartre, ortaya koymuş olduğu felsefesiyle, tam da buna karşı bir duruş sergilemiş olup;
özgürlüğümüzün, kararlarımızın, seçimlerimizin, sorumluluğumuzun hepsinin söz konusu yalnız tek
bir kişiye ait olduğunu belirtmektedir. O da, bilinçli varlık olan ‘’birey’’dir. Bu yüzden, O insanı özgür
olmakla tanımlar. Peki ama biz Sartre’ında ifade ettiği gibi günümüz 21.yy’ında, seçimlerimizde
gerçekten özgür müyüz ya da ne kadar özgürüz?
2.Varoluş ve Özgürlük
İnsanın özgürlüğü sorunsalını, Sartre’ın varoluşçuluk felsefesinden hareketle açıklayabiliriz.
Varoluşçuluğun ateist kanadından olan Jean Paul Sartre, bu akımın önemli filozoflarından birisidir.
Felsefesinde varlık anlayışını Tanrı’nın yokluğu üzerine kuran Sartre, onu iki kategoriye ayırmaktadır:
Bunlar kendinde varlık ve kendisi için varlıktır. Sartre’ın kendinde varlık olarak tanımladığı ilk varlık
anlayışı, kendi içine kapalı bir varlıktır ve bu nedenle ona göre öz, varoluştan önce gelmektedir. Bu
alandaki nesnelerin varoluşlarından önce özleri belirlenmiştir. Sartre’ın ifadesiyle, ‘’ yapılmış bir
nesneyi, bir kağıt keseceğini ele alalım. Bu nesneyi bir kavramdan esinlenen bir zanaatçı yapmıştır.
Neye yarayacağını bilmeden kağıt keseceği yapmaya kalkan bir kimse tasarlanamaz. Bu demektir ki
kağıt keseceğinin özü onun varlaşmasından önce gelmektedir. Karşımda şöyle bir kitabın ya da böyle
bir kağıt keseceğinin bulunuşu önceden belirlenmiştir’’(Sartre, 2015, s.37).
Kendinde varlık ile nesneler dünyasını kasteden Sartre için, asıl problem alanı kendisi için varlık
olarak ifade ettiği insan oluşturmaktadır. Günümüzde insanın her alanda belirlenmişliğine, kendiyle
ilgili kararlarını aslında kendisinin veremeyişine, özgür olamayışına ve sürekli birisine ya da birilerine
bağımlı olmasına karşın, Sartre, felsefesinde buna karşı çıkarak insanı aslında özgür varlık olarak
tanımlar ve bunu da varoluş özden önce gelir diyerek varlık anlayışında ikinci kategorisini belirtir.
Sartre’a göre, insan önce dünyaya gelir ardından kendi seçimleriyle, kararlarıyla kendisini olmak
istediği gibi kurar. Ona göre, sadece insan özgür bir varlıktır ve kendisi için varlık olan insan
dışındaki her şey bir belirlenmişlik içindedir.
Sartre’a göre, “varoluş; belirlenmiş, şekillenmiş ve olup bitmiş bir durum değildir, kendisini ele verecek
bir özden de yoksundur’’(Sartre, 1999, s.37). Varoluş özden önce gelir. Peki ama ne demektir bu?
Sartre’a göre ilkin insan vardır; yani insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra tanımlanıp
belirlenir, kendi seçimleriyle özünü ortaya çıkarır. Varoluşçulara göre, insan daha önce tanımlanamaz,
bu yüzden hiçbir şey değildir. O, sonradan bir şey olacaktır ve kendisini nasıl yaparsa öyle olacaktır.
Sartre, varoluş özden önce gelir anlayışını Tanrı’nın yokluğu fikrinden türetmektedir. “Tanrı yoksa hiç
olmazsa varoluşu özden önce gelen bir varlık vardır. Bu varlık, bir kavrama göre tanımlanmazdan,
belirlenmezden önce de vardır’’(Sartre, 2005, s.63). Dolayısıyla Sartre, Tanrı fikrinin ortadan
kaldırılmasının zorunluluk arz ettiğini ifade eder.
Sartre’a göre şayet Tanrı varsa insanın özü de var demektir. Yani öz varoluştan önce gelir. Bu ise
özgürlüğün olmaması manasını taşımaktadır. Birey bu bırakılmışlık içinde yalnız başına karar vermek
durumundadır. Kendini inşa etme durumunda olan insan, bunu yaşamında sürekli eylemde
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bulunarak yapacaktır. Sartre’ın düşüncesinde de birey ve bireysellik önemlidir. Öncelikle kişi
başkasına değil, kendine güvenmesi gerektiğini anlamaksızın, hiçbir şey amaçlayamaz ki o yalnızdır,
sonsuz sorumlulukların ortasında dünyaya terk edilmiştir, yardım alamaz, kendisi için hazırladığı
amacından başka amacı yoktur, dünyada kendisi için zorladığı kaderinden başka kader yoktur.
3.Seçiş, Tanrı ve Sorumluluk
Sartre’a göre ‘’insan kendisi kendi seçer’’ dediğimizde aslında herkesin kendisini seçmesini algılıyoruz.
Ama burada önemli bir ayrıntı daha vardır. Evet biz kendi kendimizi seçiyoruz fakat aslında biz
kendimizi seçerken diğer bütün insanları da seçiyoruz. İnsanın kendini seçmesi aynı zamanda bütün
diğer insanları da seçmesi demektir. Bunun tam tersi durumda söz konusudur. İnsan bütün insanları
seçerken aslında kendisini de seçmiş olmaktadır. Aynı zamanda bu seçiş, bir bakıma seçtiğimiz şeyin
değerli olduğunu belirtmektedir. Nitekim biz hiçbir zaman kötüyü seçmeyiz. Hep iyiyi ya da iyi
sandığımız şeyi seçeriz.
Bu yüzden sorumluluğumuz tahmin edemeyeceğimiz kadar büyüktür aslında. Buna bir örnek verecek
olursak eğer Sartre’ın ifadesiyle şunları söyleyebiliriz: ‘’diyelim ki evlenmek, çoluk çocuk yetiştirmek
istiyorum. Bu evlenme yalnızca benim durumumdan, tutkumdan ya da isteğimden doğsa bile, yine de
ben bununla kendimi bağlamış olmuyorum, bütün insanlığı da tekli- evlenme yoluna sokmaya,
bağlamaya çalışmış oluyorum. Demek ki yalnızca kendimden değil, herkesten sorumluyum. Seçtiğim
belirli bir insan tasarısı kuruyorum, yani kendimi seçerken gerçekte ‘’insanı’’ seçiyorum’’(Sartre, 2015,
s.42). İnsan, özgür olması nedeni ile yaptığı seçimlerinden sorumludur. Ancak ateist bir varoluşçu
olan Sartre’ın Tanrıyı kabul etmemesi onun sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Çünkü Tanrı
yoksa ki Sartre’a göre yoktur, o halde bütün sorumluluk kişinin kendisine aittir.
Sartre, insanın kendi özünü oluşturmada özgür olduğunu ve onun sorumluluğunu taşıması
gerektiğini savunur. Ona göre, bunun aksi bir durum kötü niyet ya da insanın kendini aldatmasıdır.
Sartre kötü niyeti, kişinin kendisini, kendi dışındaki koşullar tarafından belirlenmişliğe bağlaması
olarak görür. Dolayısıyla ona göre, kötü niyet, özgürlükten yoksun olma durumunu ifade etmektedir.
Bugün bizim, kendi hayatımıza, seçimlerimize dair aldığımız- daha doğrusu alamadığımız- kararlarda
hep bir başkası tarafından belirlenmişliğimize bir karşı duruş sergilemiş ve insanın aslında özgür bir
varlık olduğunu ifade eden Sartre’a göre, bunun aksi bir durumunu felsefesinde kötü niyet olarak
belirtmiştir. Sartre’a göre, kendini aldatma, kişinin kendisine gerçekte olduğu kadar özgür olmadığını
söylemesinden, kendisini buna inandırmasından oluşur. Ona göre, insan kendinden önce birtakım
değerlerin var olduğunu ve bunların belirleyici olduğunu söylerse burada kötü niyet söz konusudur.
Felsefesinde bunu aykırı bir durum olarak gören ve bunu kişinin kendisini aldatması olarak niteleyen
Sartre, insanın özgür bir varlık olduğu gerekçesiyle bunu felsefesinde dışlamıştır. Fakat günümüzde
insanoğlu, doğduğu andan itibaren ilk önce ailesi daha sonra da içine doğduğu toplum tarafından
kendisini hep bağımlı hissetmiş, gerek günlük kararlarında gerekse de eğitimi ile ilgili önemli
kararlarda hep iki kişilik ya da çoğulcu düşünmüştür. Örneğin; bir öğrenci belki de kendisi için iyi
olacağını düşündüğü il dışında bir eğitime gitmek istemesine rağmen, sırf ailesi onay vermediği için,
ailesinin onun kararlarına müdahalesi sonucu, kararını mecburen bu belirlenmişlik neticesinde,
ailesine uymak zorunda kaldığını bu yüzden de onların istediği yerde eğitimine devam ettiğini ifade
edersek, aslında verdiğimiz bu küçücük örnekte bile hayatımızla, kendimizle ilgili kararlarda aslında
ne kadar da birisine ya da birilerine karşı bağımlı olduğumuzu ve özgür olmadığımızı görmekteyiz.
Oysa Sartre’a göre, varoluş özden önce gelince, verilmiş ve donmuş bir insandan söz edilemez. Başka
bir deyişle, gerekircilik (determinizm), kadercilik yoktur burada, kişioğlu özgürdür, insan özgürlüktür.
Sartre, bu durumu, “İnsan özgür olmaya mahkûmdur, zorunludur. Zorunludur, çünkü
yaratılmamıştır. Özgürdür, çünkü yeryüzüne geldi mi, dünyaya atıldı mı bir kez, artık bütün
yaptıklarından sorumludur”(Sartre, 1989) sözüyle anlatır. Buradan da anlaşılacağı üzere, Sartre’a
göre, Tanrıyı kabul etsek bile biz varoluşun sorumluluğundan kurtulamayız. Bu durum insanı kendi
özünü oluşturma sorumluluğundan alıkoymaz. Çünkü insan özgürdür ve bunu hiçbir şey
engelleyemez. Varlık görüşüyle Sartre Tanrıya gerek duymaz ve yer bırakmaz. Aynı zamanda bu varlık
alanında Tanrının olup olmamasının bir anlamı olmadığını söyleyerek Tanrının gereksiz olduğunu
belirtir. Sartre, varoluşsal varlığın Tanrı tarafından yaratılmadığını, onun kendisi için varlık olduğunu
ve kendi dışında hiçbir şekillendirmeyi kabul edemeyeceğini savunur. Sartre, Tanrıyı reddederek,
varoluşun bütün sorumluluğunu üzerine alır ve bunun aksinin insanın varoluşunu tehlikeye
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atacağını ileri sürer. Çünkü insan, ancak Tanrıyı reddetmekle, kendi varlığına sahip olabilir. Bu
noktada şunu söyleyebiliriz ki, Sartre, varoluşçuluk anlayışını Tanrının yokluğu ile
temellendirmektedir.
4.Bunaltı
Sartre insanın özgür olması dolayısıyla, özgürlüğünün yarattığı sorumluluk duygusunun kişi de bir
bunaltı yarattığını ifade eder. Sartre’a göre ‘’bunaltı’’ deyince ne anlaşılıyor, önce bunu anlamamız
gerekmektedir. Varoluşçular, ‘’insanlık bunaltıdır!’’ derler. Bunun anlamı ise şudur: Bağlanan ve
yalnızca olmak istediği kimseyi değil, bir yasa koyucu olarak bütün insanlığı seçen kişi, o derin ve
tümel sorumluluk duygusundan kurtulamaz(Sartre, 2015, s.42) şeklinde ifade ederler. İnsan, bir
yandan varlığın bütün ağırlığını kendi omuzlarında hissetmekte diğer yandan da onun bir saçmalıktan
ibaret olduğunu kavramaktadır. Sonuçta Sartre, böyle saçma bir dünyayı yaratan bir Tanrının var
olmasının anlamsız olacağını belirtmektedir.
Ateist bir varoluşçu olan Sartre, Tanrı yokluğunda, insana mutlak bir özgürlük atfeder. Onu her şeyin
ve kendisinin nedeni yani Tanrı olarak görür. Buna bağlı olarak yaratıcı konumda olan insan bu
sorumluluk altında bulantı ile karşı karşıya gelir. İnsan bu dünyaya atılmış olduğundan kendi
seçimleri ile kendini yaratması gerekir. Bunun tek sorumlusu kendisi olduğundan ağır bir
sorumlulukla karşı karşıyadır. Fakat Sartre’a göre çoğu kimse böylesine bir sıkıntıyı yaşamazlar ya da
onlar bu bunaltılarını maskeleyerek ondan kaçarlar. İnsanlar yaptıklarının yalnızca kendisini
bağladığına, yalnızca kendini sorumlu kıldığına inanır. Bu yüzden onlar ‘’her koyun kendi bacağından
asılır’’ derler. Kalkıp ta onlara ya herkes de sizin gibi yaparsa o zaman ne olur? diye sorulduğunda
herkes de böyle yapmaz ki! diye cevap verirler. İnsan bu tasalandırıcı düşünceden ancak kendisini
aldatarak çıkabilir.
Sartre’a göre, bulantı bir sürecin sonucunda ortaya çıkmaz. İnsanın varoluşunu algılamasıyla ortaya
çıkar. İnsan bulantıyı hayatın her aşamasında yaşamaktadır. İnsan bu bulantı duygusundan,
bıkmışlıktan yine kendi seçimleri ile kurtulabilmektedir. Ancak, birey yaptığı her seçimin sonucunda
yine bu duyguyla karşı karşıya gelebilmektedir. İnsan sürekli yeni yaratımlarda bulunmakta ve bunun
getirdiği bulantıyı yaşamaktadır. Sartre’da zorunlu olarak özgür olan insan, bu zorunluluğun bireye
yüklediği kaçınılmaz sorumluluğun gereği olarak sıkıntıya ve kaosa düşmektedir. Bunun sonucunda
da birey bulantı duymaktadır. Bulantı, bireyin varoluşunun farkına varması ile başlar ve sona ermez.
Çünkü insan hayatı boyunca sorumluluktan kurtulamayacağına göre, bulantıdan da kurtulamaz.
Birey, kendini yaratma çabasına girerek eylemlerde bulunarak bulantıdan kaçmaya çalışacaktır.
Ancak bireyin bu kendini yaratma çabası, arttıkça bulantı da artacaktır.
Sartre’a göre, ‘’bulantı, bizi bir sürü olanakla yüz yüze getirir. İnsan bu olanaklardan birini seçince,
sadece seçtiği için bir değer kazanır. Yani bulantı bizi eylemden ayıran bir perde değildir. Tersine bizi
eylemle birleştiren, harekete götüren bir olaydır’’(Sartre, 2005, s.35). Özgürlük eylemi, eylem
sorumluluğu, sorumlulukta sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Bu yüzden var olmak ve sorumluluk
bulantıyı kaçınılmaz kılmaktadır. Çünkü seçimleri ile kendinin yanı sıra bütün insanlığı seçen kişi,
sorumluluk duygusundan kurtulamaz. Kişi, dünyaya geldiği andan itibaren sorumluluk yükünü
üzerine almaktadır. Bu yükün ağırlığı bireye bulantı duygusunu yaşatmaktadır.
Sartre’ın Bulantı adlı romanında, Roquentin, kahramanına bulantıyı “Bulantı bırakmadı beni, kolay
kolay bırakacağını da sanmıyorum. Ama bir dert gözüyle bakmıyorum ona artık. Benim için bir
hastalık, bir hırçınlık nöbeti olmaktan çıktı: bulantı benim çünkü” şeklinde açıklar’’(Sartre, 1999,
s.172). İnsan hayatı boyunca sorumluluktan kurtulamayacağına göre, bulantıdan da kurtulamaz.
Birey, kendini yaratma çabasına girerek eylemlerde bulunarak bulantıdan kaçmaya çalışacaktır.
Ancak bireyin bu kendini yaratma çabası, arttıkça bulantı da artacaktır. Birey, bu kısır döngüden
kurtulamayacaktır.
5.Sonuç
Sartre, bilinç sahibi varlık olan insan için, varoluş özden önce gelir demektedir. Bu da demek oluyor
ki, Tanrı’nın var olmadığını kabul eden Sartre’a göre, insanın önceden belirlenmiş bir özünün
olmadığını aksine insanın dünyada kendisini kendi tasarımlarıyla oluşturabileceğini, Tanrı da
olmadığı için önceden belirlenmiş bir özünün olmadığını belirtir. ‘’ Ne olursa olsun, insanın yapacağı
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bir gelecek vardır, el değmemiş bir yarın onu bekler’’(Sartre, 2015, s.48) sözü bu durumda insanı
kendi başına bırakılmış olduğunu ifade etmektedir.
Sartre’da insanın kendini seçmesi, kendini seçerken başkalarını da seçtiği düşüncesi insanı bulantıya
sokar. Sartre’da bulantı bir sürecin sonucunda ortaya çıkmaz. İnsanın varoluşunu algılamasıyla
ortaya çıkar. Bu özgürlük, sorumluluk ve bulantı duygusunun getirdiği döngüyü insan, yaşamının her
aşamasında yaşamaktadır. Birey, bu varoluş döngüsü içinde tek başınadır, yalnız bırakılmıştır. İşte
dünya karşısında duyulan bu bulantı insanı varoluşa götürmektedir.
Varoluşçuluğa göre insan doğası diye bir şey yoktur, insan kendisini nasıl yapıyorsa öyle olmaktadır.
Sartre insanla ilgili bu düşüncelerini, insanın aslında kendisini nasıl istiyorsa o şekilde var etmesi
gerektiğini, insanın özgürlüğe mahkum bir varlık olduğunu ısrarla yinelemektedir. Ama ne yazık ki
günümüz toplumumuzda insanın özgürlüğü bir sorunsal haline gelmiş yana yakıla insanın özgürlüğü,
hayatını aslında kendisinin tasarımlarıyla var edebileceği hala tartışma konusu durumudur. Bu
aslında ne yazık ki şunu da ifade etmektedir; insanlar kendi hayatlarını, kendi seçimlerini ve hayata
dair imkanlarını hep bir başkalarına göre şekillendirmekte ve yaşamaktadır. Bu yüzden de tıpkı
Sarte’ın da belirttiği gibi özgür, kendi için varlık olarak, kendi kendisini var eden, bağımsız ama aynı
zamanda hem kendisine hem de başkalarına karşı sorumlu bireyler olmamıza karşılık fakat biz ne
yazık ki olamamaktayız. İçinde yaşadığımız toplumsal değerler, gelenekler ve teknoloji insanın insan
üzerindeki tahakkümü dolayısıyla özgür ve bağımsız bireyler değil de hep bir şeylere ya da başka
insanlara bağımlı hale gelmiş bulunmaktayız…
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Abstract
In the second half of the 19th century, significant changes were observed in many areas such as
money, finance and finance in the Ottoman Empire. In history, this process has led the Ottoman
Empire to be organized in many institutional terms. It is seen that the Empire started with the
development of banking activities with the idea of establishing a bank in the institutional sense with
the revitalization of the economic, financial relations with Europe. As a result, Ottoman Bank
(Ottoman Bank) was established in 1853 with the capital of British capital, power, creativity and
entrepreneurship. In 1863, the name of the bank became the name of Bank of Ottoman Imperial
(Banque İmperial Ottomane- Imperial Ottoman Bank). In addition to banking activities in the historical
period, the bank has been the central bank until 1933. The Ottoman Bank continued its activities
until 2001. Turkey's state-owned banks' financial structures with the supporting reasons for bank
mergers such corrections in 2001 in the Turkish banking history in the historical process of the
merger between Garanti-Ottoman Bank has carried longest lasting well over the distinction of being
the bank. In this study, how the Ottoman Bank, which is the most important work of capital,
entrepreneur, power and creativity in the history of Turkish Economy, has become one of the most
successful credit and banking institutions in the history of Turkish banking by considering the
development of historical process, and how it succeeds in maintaining the cool rationality in the cases
that exceed the rationality limits will be discussed. As a result, it will be clearly seen that it deserves to
be one of the most successful credit and banking institutions at the end of 19th century and 20th
century.
Key Words: Ottoman Bank, Bank-ı Dersaadet, Ottoman Empire

TARİHTE OSMANLI BANKASI
Özet
19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda para, finans, maliye vb. birçok
alanda önemli değişimlerin yaşandığı görülmektedir. Tarihte bu süreç Osmanlı İmparatorluğunu
kurumsal anlamda birçok düzenlenmeye yönlendirmiştir. İmparatorluğun Avrupa ile iktisadi, mali
ilişkilerini canlandırmasıyla birlikte kurumsal anlamda bir banka kurma düşüncesiyle bankacılık
faaliyetlerinin gelişmesiyle başladığı görülmektedir. Bunun sonucunda 1853 yılında sermaye, güç,
yaratıcılık ve girişimciliğe üstün gelen İngiliz sermayesiyle Osmanlı Bankası (Ottoman Bank)
kurulmuştur. 1863 yılında Fransızların bankaya ortak olmasıyla bankanın ismi Bank-ı Osmanlı
Şahane (Banque Imperial Ottomane- Imperial Ottoman Bank) ismini almıştır. Osmanlı Bankası
Tarihsel süreçte bankacılık faaliyetleri yanında 1933 yılına kadar merkez bankası olma özelliğini de
üstlenmiştir. Osmanlı Bankası faaliyetlerine 2001 yılına kadar devam etmiştir. Türkiye’de devletin
kamu bankalarının mali yapısını düzeltme gibi nedenlerle banka birleşmelerini desteklemesiyle 2001
yılında Garanti-Osmanlı Bankası arasında birleşmesiyle tarihsel süreçte Türk bankacılık tarihinde en
uzun ömürlü banka olma özelliğini de üzerinde taşımıştır. Çalışmada Türk İktisat Tarihi’nde sermaye,
girişimci, güç ve yaratıcılığın en önemli eseri olan Osmanlı Bankasının tarihsel süreçteki gelişimin ele
alınarak Türk bankacılık tarihinde en başarılı kredi ve bankacılık kurumlarından biri haline nasıl
geldiği, Rasyonalite sınırlarını sık sık aşan durumlarda soğukkanlı rasyonaliteyi sürdürmeyi nasıl
başardığı ele alınacaktır. Sonuç olarak Osmanlı Mali Sistemi içinde yer alarak yetkin ve esnek
yönetimi sayesinde önüne çıkan problemleri de başarıyla atlattığını ve 19.yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl
Bu çalışma Ethem Erdem’in Osmanlı Bankası Tarihi adlı eserinden kapsamlı bir şekilde yararlanılarak
hazırlanmıştır.
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başının en başarılı kredi ve bankacılık kurumlarından biri olmayı hak ettiği de net bir şekilde
görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Bankası, Bank-ı Dersaadet, Osmanlı İmparatorluğu

1. Giriş
19.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi ve finansal açıdan Avrupa’yla bütünleşme sürecinin çok
hızlı gerçekleştiği bir dönemi ifade etmektedir. Bu süreç Osmanlı İmparatorluğunda 16. Yüzyıldan
başlayarak 19.yüzyılda iyice hız kazanmıştır. Bu süreci Osmanlı İmparatorluğunun dış açıklarının
artması, ordunun iaşesi, uzun süreli savaşlarının maliyetli oluşu ve imparatorluğun hazinesini zora
sokması vb. sebeplerin ” (Apak ve Tay,2012: 63) Osmanlı İmparatorluğunun maliyesinin sıkıntıya
sokması yüzünden, “ İmparatorluğun idari, yasal ve sosyal reformların gündemde olduğu Tanzimat
Döneminde I. Abdülmecit döneminde 1840 yılında iç borçlanma aracı olarak ilk kâğıt para olan
Kaimeyi piyasaya sürdüğü görülmektedir.” (Yanardağı,2015:3). “Osmanlı İmparatorluğunda para
olmaktan çok faiz getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde olan para yerine geçen Kaime-i
Nakdiye-i Mutebere ismiyle bilinen Kaime ihracı sonrasında” (Kâğıt Paranın Tarihçesi,2018:2).
“İmparatorlukta iktisadi anlamda piyasada çeşitli problemler yaşanmış ve bu problemler
imparatorluğun 1854 yılında Kırım Savaşı sonrasında ülkeyi ilk dış borca götürmüş” (Açba, 2004: 15)
ve bu da İmparatorlukta acilen bir banka kurulması ihtiyacını gündeme getirmiştir.
Osmanlı Bankası 19 yüzyılda sermaye, girişimci, finans çevreleri ile belli bir düzeyde ilişki ve politik
desteği alanların bankacılık Ticaret ve politika çevrelerinde sahip oldukları iyi ilişkiler doğrultusunda,
Batının menfaatini gözetecek şekilde 1856 yılında mütevazı bir proje olarak İngiliz sermayesi ile
kurulmuştur. Banka-ı Osmani ismiyle faaliyete geçen banka, 1863 yılında Bank-ı Osmani Şahane
haline gelerek “ 19.yüzyılın en güçlü finans yapılarından biri bir sürüm bankası ve imparatorluğun
veznedarı olarak sahip olduğu rolü çok başarılı bir ticaret, tasarruf ve yatırım bankacılığı özellikleriyle
bir araya getirmeyi başarabilmiştir (Eldem,1999: 12).
Çalışmada gösterdiği çaba ve temkinle kurumsal anlamda mali ve iktisadi azgelişmişlik arasındaki
hassas dengeyi değişken ve riski yüksek bir ortamda kurmayı başarabilen Osmanlı Bankası’nın
tarihsel süreçteki Tarihsel gelişimini aktarmayı amaçlamaktadır. İlerleyen bölümlerinde bu süreçteki
yapı taşları ve bankanın finansal sisteminde meydana getirdiği değişikler açıklanarak. Bankanın
tarihsel süreçte 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başının en başarılı kredi ve bankacılık kurumlarından
biri olmayı hak ettiğini de net bir şekilde gözler önüne serecektir.
2. Osmanlı Bankası Amblemi
‘’1947 yılında, ünlü bir sanatçı ve Doğu Bilimleri Uzmanı olan Edmund Dulac tarafından günün
reklamcılık anlayışı çerçevesinde yeniden tasarlandı. Simgeler açısından oldukça zengin bir içeriğe
sahip amblemde hareket noktası, Osmanlı Bankasının faaliyette bulunduğu ülkelerde yaygın olarak
yetişen ve temelde “barışın simgesi” olan zeytin ağacıdır. Eski zamanlardan beri meyveleri ile
verimliliği, gölgesi ile korumacılığı, yaprakları ile barışı, gövdesi ile kökleri ile zamana karşı
dayanıklılığı simgeleyen zeytin ağacı “süreklilik” simgesi olanak da tanımlanmaktadır. Doğu etkisinin
bir uzantısı olan, İslam sanatında ve minyatürlerde sıkça görülen elmas şekli” değerlilik” ifadesi olarak
zeytin ağacının çevreleyecek şekilde amblem tasarımında kullanılmıştır’’(Osmanlı Bankasının
Tarihçesi,2018). Zaman içinde çeşitli revizyonlar ile sadeleştirilen amblem- logo, Haziran 1996’daki el
değiştirme sonrasında, yeni hissedarlarca son şekli ile korunmuştur.
3. Osmanlı İmparatorluğu’nda Moderniteye Giriş
Osmanlı İmparatorluğu taşıdığı coğrafi yapıyla sosyo-ekonomik bakımdan sürekli batı ile ilişki içinde
olmuştur. Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğunda modernleşme hareketlerinin Avrupa ve Osmanlı
arasındaki ilişkiye bağlı olarak Osmanlı İmparatorluğu gelişme göstermiştir. Osmanlı
İmparatorluğunda batılılaşma kavramının anlaşılabilmesi “ Osmanlıya göre batıda, Avrupa’ya göre
Avrupa’nın kuzeyinde ortaya çıkan modernitenin ve onunda içinde olduğu batı medeniyetinin anahtar
konularının bilinmesine bağlıdır. Sosyal Bilimcilere göre Batı sürekli değişmektedir. Homojen bir batı
kavramı söz konusu değildir. Batı bir zihniyet ve değerler sisteminden meydana gelmiştir. İlber Ortaylı
batı ve uygarlığını bir değişim toplumu olarak görmektedir. Ortaylı aynı zamanda Avrupa’yı devamlı
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değişim ve halen değişmekte olan bir kıta olarak tanımlamaktadır. Bu değişimin bizde gelişen bilgi ve
bilincin sonucu olduğuna inanır.” (Aytekin,2013:315).
Tarihsel süreçte Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ile ilişkilerini batılılaşma yönünde III. Selimle
başlatarak bu çabayı Tanzimat ve Islahat Fermanıyla da resmen ilan etmiştir.
Bu dönemde imparatorluk batıyı takip ederek iktisadi-sosyal-mali-politik vb. birçok alanda değişim
geçirerek batıyla arasındaki mesafeyi kapatmak için çabalamıştır. Fakat iki ülke arasındaki değişim
hızı artışı Avrupa’nın lehine olmuştur ve iki ülke arasındaki fark gittikçe açılmıştır. Bu sebeple
Osmanlı İmparatorluğu ve geleceğe bırakacağı batılılaşma çabasının üzerinde yükseldiği düşünce
yapısı disiplini yapı taşları tam olarak tanımlanmadan Osmanlı İmparatorluğunda “Modernite’’
kavramını açıklamak yetersiz olacaktır. Modernitenin” aydınlanma felsefesiyle ortay çıktığı, geleneksel
bilgi anlayışından ontolojik ve epistemolojik düzeyde bir kopuş ve köklü bir değişimi ifade ettiği
görülmektedir. Modernite, aydınlanma felsefesinin teoriden pratiğe geçişi, insan merkezli bilgi ve varlık
anlayışı, bilgi bilim, teknoloji ve endüstrinin birlikteliği, aydınlanma düşüncesi idealleri olarak da
tanımlanmaktadır”(Aytekin,2013:315).
Düşünsel, iktisadi, siyasi, teknolojik ve sosyal yapılarda büyük dönüşümlere sebep olan modernizm ve
unsurlarını Giddens” toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel” (Saygın,2016:2) anlamda
açıklamaktadır.
Modernite ile ilgili İlhan Tekeli de 4 başlık altında bu kavramı toplamıştır. Bunlar “ iktisadi boyut, ilgi,
sanat, ahlak yaklaşımı, geleneksel bağlardan kopmuş kendi aklı ile kendini yönlendiren bireyin
doğması, ilk 3 yapı üzerine oluşan kurumsal yapı olan Modernizm N. Göle’ye göre “ batı dış
toplumların tarihsel durakları politik kurumları bilim anlayışları batının yörüngesindedir.”
(Aytekin,2013:315) şeklinde tanımlar. Modernizim Levent Köker’e göre “sosyal bilimler açısından
modernleşme geleneksel, toplum tipinden modern sanayi toplum tipine doğru olan bir yapı olarak “
tanımlanmaktadır. (Aytekin,2013: 315).
Osmanlı İmparatorluğu 16. Yüzyılın son çeyreğinden 18. Yüzyıla geldiğinde, belli bir modernite
seviyesine gelen Avrupa’yla karşı karşıya kalmıştır. Modernite tanımı yapan bilim insanlarının
tanımlarına dikkat edildiğinde Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında oldukça önemli farklılıklar
görülmüştür. Bu farklılıklar, bilginin kaynağı, siyasi tarımdan sanayileşmeye geçen, Avrupa olarak
ifade edilirken, batının İngiltere’yle başlayan bu sanayi atılımı sürekli değişen dinamik unsurlarla
Osmanlı İmparatorluğunu Batıyı yakalamaya Avrupa’yı da daha dinamik daha hareketli bir batı olma
yapısına sürüklemiştir. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıldan sonra Batılılaşma yönünde oldukça fazla
çaba göstermiştir. Bu çabanın amacı “ dış dünya ile sosyo kültürel” (Çınar,2010:1). bir bağ kurabilmek
olmuştur. İlhan Tekeli Osmanlı İmparatorluğunun modernleşme ile ilişkisini, aşağıdaki başlıklarla
ifade etmektedir:
“1- Problemlere sosyal ve siyasal yapı içinde çözüm üretebilme dönemi
2-III. Selim ve modernite projeleri geliştirilmesi ve Avrupa’yı tanıma çabası
3-Modernite projesiyle ilişki kuran düşünce ve hareketlerin genişlemesi
4-İmparatorluğun ulus devlete dönüşmesi” (Aytekin,2013:318-319).
Osmanlı İmparatorluğunda bu sürecin bir süreklilik örneği olduğunu ve geçmiş ve gelecek arasında
böyle bir bağla ilişki kurabildiği net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu Modernitenin temel parametrelerine ulaşmaya çalışırken, iktisadi sebepleri de
kendi içinde tanımlamaya çalışmıştır. Bu sebepler;
“1- Osmanlı İmparatorluğunda bozulan mali sistem
2-Batıdaki teknik buluşlar”(Grant ve Aydüz,2011: 58-64).
3-‘’Osmanlı Vergi Siteminin bozulması’’(Ay,1991:322).
4-Avrupada Endüstrileşme”(Gökçek ve Köktaş,2016:4).
5-‘Nüfus Baskısı’’’’(Elibol,2007:143).
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Buraya kadar görülmektedir ki Osmanlı İmparatorluğunda 16.yüzyılın sonunda n19.yüzyıla kadar
birçok mali problemle İmparatorluk karşı karşıya kalmış ve bu problemleri Batı seviyesinde çözüme
kavuşturamaması Osmanlı İmparatorluğu ile Batı arasında da modernite uyumunda iktisadi anlamda
oldukça büyük bir fark oluşturmuştur. Bu dönemde modernizm temel parametreleri genel olarak
kapitalizm, endüstri, kentlilik, demokrasi, ulusallık, bürokrasi, uzmanlaşma, farklılaşma, bilimsel
bilgi, teknoloji, ulus devlet vb. kavramları olmuştur. İşte Osmanlı Bankası da böyle bir ortam içinde
doğmuştur. III. Selim’le başlayan batılılaşma süreci Tanzimat ve Islahat Fermanıyla da bu süreci
onaylamıştır.18 Şubat 1856 Islahat Fermanında Banka Ve benzeri kurumların oluşturulması
gerekliliği “ ve Devleti Aliyye’nin Tashih-i usul-ü sikke ile Umuru maliyesine itibar verecek banka
misüllü şeyler yapılıp memalik-i mahrusai şahanenin menba-i servet-i maddiyesi olan hususata iktiza
eden sermayelerin ta’yiniyle”(Gümüş,2008:215) ifade edilerek İmparatorlukta iktisadi anlamda para,
mali ve finans sisteminin belli bir düzende yapılmasını sağlamak için çeşitli kurumsal yapıların alt
yapıları oluşturması kararını temsil etmiştir.
1856 sonrasında Osmanlı İmparatorluğunda Ulusal bir banka kurulması düşüncesi hızla gelişmiştir.
“Galata Bankerleri ve Yabancı Sermayedarlar Osmanlı Bürokrasinin önüne birçok banka projesi
sunmuşlardır. Bu mütevazi proje, İmparatorluğun yabancı sermaye, yerli ve yabancı sermayedarların
çıkar çatışmaları, bürokratlar arasındaki çekişmeler, siyasal ve iktisadi konjonktür vb. sebeplerle
sonuçsuz kalmıştır. Bu süreç sonrasında 1863 yılında Bank-ı Osmanlı Şahane haline gelerek
19.yüzyılın en önemli finans kurumlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır.”(Bayraktar,2002: 71).
3.1. Osmanlı Bankası’nın Kuruluşu
Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat’ın ilanıyla beraber İmparatorluğun yaşadığı bir takım mali
sorunlar kendini iyice göstermeye başlamıştır. Bu sorunlar “ Tağşişler piyasada meydana gelen
dönemsel ve çevrimsel sorunlar, lüks tüketim harcamaları, iç isyanlar ayrılıkçı ulusal hareketler,
kurumsal ve zihni yapılanma problemleri, iktisadi ve mali problemler içinde uğraşırken “
(Bayraktar,2002: 72-73).
İmparatorlukta kurumsal anlamda banka kurma isteği 19.yüzyılın sonlarına doğru belirmiştir. “Amaç
İmparatorluğun mali kaynak yetersizliğini gidermek ve devlet gelirlerini bir düzene koyma fikri
olmuştur.” (Aktemur,2005:3). 19.yüzyılda Avrupa dışında yeterli miktarda sermaye girişimci finans
çevreleri ve bürokrasi ile iyi ilişki içinde bulunan yapılar için banka kurmak çok da zor olmamıştır.
Osmanlı Bankası İmparatorluğun mali ihtiyaçları dikkate alınarak bürokrasinin gösterdiği gayretle “
iş, 3 girişimci ve 800 poundluk bir ilk yatırım ve bankacılık, ticaret ve politika çevrelerinde Sahip
olunan iyi İlişkilerle kurulmuştur. Bu durum 2 soru karşımıza çıkarmıştır. Bunlar;
1-Batı dışında yatırım yapma riskini göze alan cesur kapitalistlere yatırım yapma şansı veren hala
gelişmekte olan bir dünya ekonomisiyle karşı karşıya kalınması mı?
2-Bir yanılgı, önemli politik ve mali zorluklar içeren önemli bir rekabet ve mücadele gerçekliği mi?”
(Eldem,1999: 11-12).
Türkiye’nin yaşayan en eski bankası olan Osmanlı Bankası aslında 19.yüzyılın kapitalist ortamının
başarılı bir yönüne ve bu girişimin çok kısa sürede Londra Bankaları’nın Londra ve İstanbul’da
giderek artan şekilde siyasi kişiliğinde aktif şekilde yer aldığı bir proje örneğini temsil etmiştir. Çünkü
bu girişimciliği başlatanlar da bir süre sonra sermaye, güç, yaratıcılık ve girişimciliğin yapıyı ele
geçirmesiyle kendilerini bu girişimcilik örneğinin dışına itilmiş bulacaklardır.
3.2. Osmanlı Bankası
“-İmparatorlukta kurulan ilk banka değildi
-Atıl kalan iktisadi ve mali kaynaklardan yararlanmak amacıyla büro ve şubeler kurmak içinde tek
aday değildi.
-Çeşitli gruplar tarafından desteklenen birçok projeyle rekabet etmek zorundaydı.” (Eldem,1999: 12).
Osmanlı İmparatorluğu zaman içinde elde ettiği imtiyazlarla bir devlet bankası olma özelliğini elde
ederek statüsünü yükseltmeyi başarmıştır. 1856 yılında “ batılı devletlerin menfaatlerine yarayacak
ihtiyaçlar doğrultusunda kurulan İngiliz Sermayeli Bank-ı Osmanlı” (Apak ve Tay,2012: 63).
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1863 yılında Bank Osman-ı Şahane ismi olarak 19.yüzyılın önemli bir finans kurumu, Emisyon
bankası İmparatorluğun kasası olarak üstelendiği bu görevi başarılı bir ticaret, tasarruf ve yatırım
bankacılığı özellikleriyle birleştirmiştir. Osmanlı imparatorluğu bu başarıyı “ gösterdiği temkinli
çabaya ve değişken piyasadaki mali ve ekonomik dengeyi başarıyla sağlamasına borçlu olmuştur.”
(Eldem,1999: 13). Osmanlı İmparatorluğunda 15.yüzyıldan sonra tarım, ticaret, finans vb. alanlarda
önemli gelişmeler olduğu görülmektedir.
‘’15. yüzyılın ortalarından 17.yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu dünya genelinde
hâkimiyet kurmuş bununla birlikte 18.yüzyıldan itibaren imparatorluk çöküş sürecine girmiş ve
Avrupa ülkeleri dünyaya hâkimiyet kurmaya başlamışlardır’’(Dumrul ve Dumrul,2014:146). 19.
yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem olup kurumsal ıslah ve
düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür. Bu dönemde reformlar yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen
ve eğitimden sağlığa, vergiden askerliğe, bürokrasiden gündelik hayatın tanzimine kadar pek çok
alana müdahale eden toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir niteliğe sahip olmuştur’’
.”(Karabulut,2016: 50-51). Fakat bütün bu gelişmelere rağmen Osmanlı imparatorluğu bu
dönemlerinde batının geçirdiği dinamik süreci geçirememiştir.
Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğunda Modernite öncesi dönem özellikleri olarak “ticari faaliyetlerin
deniz aşırı mesafeye henüz geçmediği (Tabakoğlu,2016:236), sermayenin belli bir sınıfın elinde
toplanması,(Özer,2014:9)‘’ parça başı üretimin Uygulanması (Acartürk ve Kılıç,2011: 15) ’’’’ tarımda
verim oranlarının artması ve tüketime dönük yapısı ‘’(İmamoğlu,2016:115) vb ” .”bilginin kaynağı,
mali sistemin bozulması, vergi sisteminin bozulması (Aytekin,2013:317-321) verilebilecektir.
Bu dönemin iktisadi faaliyet hacmi dikkate alındığında Osmanlı İmparatorluğu’nun “ Hollanda,
İngiltere ve Fransa ile uzun zamandır istikrarlı ve yoğun iktisadi ilişki sürdürdükleri görülmektedir.
Osmanlı İmparatorluğunda yerleşen tüccarlar kendilerine tanınan imtiyaz sayesinde 17. Yüzyılda
sonralarında İstanbul’da Galata’da, Beyoğlu’nda Tophane civarında belli iş sahalarında yoğunlaşarak
ticaret açısından önemli noktaları ele geçirdikleri görülmektedir.18.yüzyılın ortalarında Ankara’da
Fransızların İstanbul’daki temsilcileri yardımıyla işlettikleri 6, İngilizlerin 2, Hollandalılarda 2
ticarethaneleri mevcuttu) bu da bizlere bu süreçte Osmanlı İmparatorluğunun Fransa ile daha fazla
ticaret işlemi gerçekleştirdiklerini ve Hollanda ve İngiltere’nin de sürekli İktisadi büyümeyi sağladıkları
görülmektedir. Bu süreçte Osmanlı imparatorluğunun ‘’Avrupa’ya pamuk, yün ipek, ithal ettiği
görülmektedir’’(Elibol,2005: 63-70).
Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa ile yaptığı ticari aktivitelerin henüz Osmanlı İmparatorluğunda
üretim, dağıtım vb. yapılar bozacak şekilde teşkilatlanmadıkları da önemli bir yapı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunda bu dönemde Levent ticaret bu ortamın ticaret örneği olarak
verilebilir. “ Batılı Tüccarların yerel ticaret topluluklarına karşı kazandıkları bütün üstünlüğün
iktisadi hâkimiyetten çok ekonomi dışı müdahalelerden kaynakladığı tespit edilmiştir. Sanayi Devrimi
ve getirdiği dinamizm karşısında Osmanlı İmparatorluğu az gelişmişliğini görme açısından finans,
sanayi, ticaret vb. konularda Batının birçok kurumsal yapısına mutlak bağımlılığını daha net bir
şekilde görmüştür.” (Eldem,1999: 15).
Osmanlı İmparatorluğunda 19.yüzyıl iktisadi ve finansal anlamda ki konular az gelişmişlik ve
Avrupa’yla entegrasyonu anlamında önemli olmuştur. Çünkü İmparatorluğun mali tarihi ülkenin
hâkimiyeti boyunca temsil ettiği, “bütün siyasi iktisadi, sosyolojik ve ahlaki yapıya” (Kazgan,2005: 15)
ilgilendirmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda bankacılık faaliyetlerinin gelişmesi açısından bu
özellikleri yakından ilişkisi olmuştur. Bu değerler İmparatorluğun az gelişmişlik ile sermaye ve finans
piyasaları için önem arz etmiştir.
“Osmanlı İmparatorluğunda Finans piyasalarının gelişme şekli önemli olmuştur. İmparatorlukta
moderniteye giriş ve ülkenin para aracının büyümesi ile yakından ilgili olduğu görülmektedir.”
(Eldem,1999: 16).
Bu sürece örnek olarak Osmanlı İmparatorluğunun 15 ve 16. Yüzyıllarını vermek mümkün olacaktır.
Osmanlı İmparatorluğunu şekillendiren en önemli yapılardan birisi millet sistemi olmuştur. Bu
sistemde yer alana topluluklar kendilerine ait dini ve kültürel özellikleri korurken aynı zamanda da
kültürel zenginliğe katkıda bulunmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğunda yer alan bu topluluklardan bir
tanesi de Yahudi Cemaati olmuştur. Bu cemaatler Osmanlı İmparatorluğunun sosyal ekonomik
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yapısında oldukça önemli rol oynamışlardır. Bu dönemde “ Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan
Yahudiler gerek devlete gösterdikleri başarılar ile gerekse de ticari yaşamda gösterdikleri başarılar
İmparatorluğun en önemli unsurlarını oluşturmuştur.” (Ünal,2017:153).
1520-1566 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Dona Gracia Mendes ve Don Joseph Nassi
gibi güçlü bankerlerin yaptıkları faaliyetlerde bu yapı da karşımıza çıkmaktadır.
“Bu isimler Osmanlı İmparatorluğunda Bankacılık Faaliyetleri, Bankerlik, Devlet Maliyesi, Vergi
Sistemi ve Finans piyasalarında başarılı örnekler vermişlerdir. Bu örnekler Osmanlı İmparatorluğu ve
Avrupa arasındaki paralel unsurlarında en önemli yanını oluşturmuştur. “(Ünal,2017:154).
Osmanlı İmparatorluğunda 17. Yüzyılın başlarında “Tımar sistemi devlet harcamalarının yükselmesi,
fiyat hareketleri harp teknolojisinin askerliği bir meslek haline getirmesi, mali kapitalizmden sanayi
kapitalizmine geçiş gibi yapısal unsurlar yüzünden eski önemi kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu
bunun çözüm yolu olarak Tımarlar İltizam, Malikâne ve Esham ayırarak İmparatorlukta zaman dilimi
içinde toprakta özel mülkiyet ve vakıflaşma eğilimini de artırmıştır.” (Tabakoğlu,2003:207). Bu süreçte
imparatorluğun oligopolist yapıyı güçlendirmesinin yanında devlet geliri elde ederken doğrudan
borçlanma şeklinde değil de mukataaları sermayeye dönüştürerek mali açıklarını kapadıkları
görülmektedir. Bunları genel başlıklar altında topladığımızda “Tağşis, İltizam-vergileri yükseltmemüsadere-mevki satışı Vb. (Akkuş,2009:114-115). ‘’mali açıkları bu yöntemlerle kapatma şekli
imparatorlukta kurumsallaşmayı zayıflatıp ve finans piyasasını arka plana iterken Tımar Sisteminin
bozulması, kapitülasyonlar, dış borçlanma askeri harcamalardaki artışlar, mali sistemin ve mali
teşkilatının zayıflaması, finans sistemi bozuklukları, üretim yetersizliği vb. bir yandan da
sermayelerini bu alana yatıranlara risk, girişimcilik ve iktisadi sahibi olma yollarını da açmıştır.
Bu yapılar Osmanlı İmparatorluğunda “ Osmanlı toplum yapısında değişkenliğe ve dönüşüme sebep
olmuştur. Bu dönemde yönetenler yönetilenleri kendilerine bağımlı kılacak harcama yapısına
itmişlerdir.” (Kurukamcı,2017:9). İmparatorluktaki bu harcama sınıfına mensup insanlar, ihtiyaçlarını
giderebilmek için İmparatorluktaki sarraflardan borç alma durumunda kalmışlardır. İmparatorluğun
modernleşme sürecinde “Osmanlı sarayının kısaca yöneticilerinin hemen her birinin maiyetinde bir
sarrafın bulunduğu ve bütün mali işlerle ilgilendikleri görülmektedir.” (Alper ve Anbar,2010: 44).
Osmanlı İmparatorluğunda bu borçlanma işlemi “ para piyasasını yüksek oranlı politik riskleri açık
hale getirirken bazı sarrafların durumunun da bozulmasına sebep olmuştur. Bu dönemde sermaye
piyasalarından nasıl faydalanan kesimin girişimci sınıf olduğu görülmüştür. (Eldem,1999: 17).
Böyle bir iktisadi ortamda Osmanlı İmparatorluğunda Bankacılık sisteminin gelişmesi sıkıntılı
görünmektedir. Piyasadaki karşılaşılan iktisadi istikrarsızlıklar bu kaynağın imparatorlukta tefecilik
düzeyinde aşırı maliyetli olma sebebini de meydana getirmiştir. İmparatorlukta bankacılık
faaliyetlerine en fazla yaklaşan kurumlar, vakıflar olmuştur.
“ Özellikle para vakıfları oldukça önemli olmuştur. Bunlar arasında iş adamları ve esnafın kredi
ihtiyaçlarını karşılayan kişi ve vakıflarda olmuştur. Bu kredi sistemi içinde ayrıca dış ticarette söz
sahibi olan tüccarlar, 3. Şahısları kendileri ismine para tahsil ve tediye ettirerek bir banka gibi
çalışmışlardır.” (Tabakoğlu,2003:277).
Aşağıda vakıflar hakkında bilgi verildikten sonra para vakıfları ve kaime konusunda bilgi verilerek
sonrasında mütevazı bir girişimcilik Osmanlı Bankasının doğuşu hakkında bilgi verilecektir.
4. Vakıflar
İnsanın varoluşuyla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlaşma, sosyal güvenlik, dayanışma vb.
ihtiyaçların giderilebilmesi için bir takım kurumlar oluşturmuştur.
Vakıflar yerinden yönetim esasına dayanan gönüllü, demokratik sivil toplum kuruşları olarak
tanımlanmaktadır. Toplumun geneline hizmet sunan bir kurum olup, idari ve mali özelliklerine karşın
devlet tarafından denetlenmeleri, hem yüzlerce yıldır yaşama hem de büyük sermaye birikimine sahip
olmalarındandır.” (Şensoy,2014: 41).
Vakıflar ;
“1-“Mülkler kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.” (Sırım,2017:174).
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2-“Müsadere riskine karşı korumanın araçlarından bir tanesidir” (Tabakoğlu,2003:214).
“3-Sosyal güvenliğin temel kurumu olduğu kadar eğitim, kültür, diyanet, bayındırlık, sosyal yardım ve
sağlık yatırımlarını yürüten mali kurum
4-Osmanlı merkez maliyesi ve tımar sistemi ile birlikte 3.önemli ögesidir. Gayrisafi milli hasılanın
önemli kesimini oluşturan
5-Serbest Ekonomi kurallarına ve yerinden yönetim esasına dayalı olup, gönüllü ve demokratik sivil
toplum kuruluşlarıdır.” (Şensoy,2014: 43).
4.1. Vakıf Nukud (Nakit Varlıkları)
Para vakfı “ kuruluş sermayesinin bir kısmı ya da tamamı nakit paradan oluşan vakıftır. Para
vakıflarında vakfa konu olan ana sermaye olduğu gibi korunmaktadır. Para çeşitli yollarla işletilip gelir
elde edilerek bu gelirin vakfiyede belirtilen farklı alanların hizmet finansmanında kullanıldığı
görülmektedir.” (Türkoğlu,2010:189).
16.yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu İktisadi yapısı Avrupa Ülkelerinin iktisadi yapısı ve
işlevlerinden etkilenmeye başlamıştır. Ama 18.yüzyıl sonrasında Osmanlı ekonomisinde daha açık
daha girişimci bir iktisadi yapıyla karşı karşıya kalınmıştır. “Avrupa’da 17.yüzyıl ve özellikle 18.yüzyıl
itibariyle bankacılık sistemi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu Avrupa devletlerinin daha rekabetçi bir
yapı içinde olma sebepleri olmuştur. Bu rekabet ortamında kuzeybatı Avrupa ülkeleri ve İngiltere ve
Hollanda daha fazla paya sahip olurken, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde varlık
gösterememişlerdir. Bu süreçte bank of England ve bank of Scotland gibi batıda ilk ve kalıcı başarıya
sahip bono ihraççıları ve sürekli faiz fonu ismiyle mali sıkıntıdaki hükümete borç para temin işlemleri
gösterilecektir.” (Karta,2014:153).
“Devlet borçlanması bu süreçte kamu borcu karşılığı altında kurumsallaşmaya başlamıştır.
İmparatorlukta faiz oranlarının düşmesi, rekabetçi bir ortam, bankacılık ve kredi kurumlarının
gelişmesi Vb. yapıları gelişme göstermesi, poliçe, hisse senetleri vb. işlemlerin etkinliğini artırmıştır.
Böylece batı sermayeyi daha karlı yatırım alanlarında kullanmaya başlamıştır.” (Eldem,1999: 17).
Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu mali politika araçları olarak “ Tağşiş,
İltizam, malikâne hala kullanılmaktaydı. Bu araçlar devleti artık halka borçlanmaya yönlendirmiştir.”
(Akkuş,2009:122).
“Halktan borçlanma işini, havale, sergi ve tahvilat ihracıyla gerçekleştirmektedir. Bu senetleri
sarraflardan
kırdırılarak
devlet
borcunun
ortada
kaldırılmasına
yardımcı
olmaktadır.”(Yanardağ,2015:925).
“Geleneksel anlamıyla sarraf olarak tanımlanan bu insanlar bir Avrupalılaşma sürecinde olduğunu
hissederek artık banker ismiyle tanımlanmışlardır. İmparatorlukta güç kazanarak en güçlü olanlar
Galata semtini kendilerine mekân olarak tutarak tarihte Galata bankerleri olarak tanımlanan süreci
de başlatmışlardır. Galata Bankerleri Batıya yakın bir finans piyasasının da kurulmasının habercisi
olarak karşımıza çıkmaktadırlar.” (Eldem,1999: 19). “Zaman içinde faaliyet gösterdikleri ekonomilerin
gücü ve karakterine göre hızlı bir gelişme göstermişlerdir.” (Köse,2001:236).
Osmanlı İmparatorluğunda tarım sektörü imparatorluğun temel kaynağı olmuştur. Tarımsal
aktiviteler hem devlet için hem de halk için imparatorluğun son dönemlerine kadar önemli olmuştur.
Tarım Osmanlı İmparatorluğunda devlete vergi gelirleri sağlamasının yanı sıra halkında en önemli
geçim kaynağı olmuştur. İmparatorlukta “tahıl, pirinç, pamuk, kendir, kenevir, tütün, bağcılık, sebze
ve meyve vb. üretimi oldukça önemli olmuştur.” (Doğan, Arslan ve Berkman,2005: 33).
“İmparatorlukta tarım ürünleri ticaretinin yoğunlaşmasıyla beraber, İmparatorluğun kapitalist dünya
ekonomisiyle yavaş da olsa entegrasyona girmeye başladığı görülmektedir.
Dış talepteki artışlar Tanzimat Dönemi ve şehir nüfusunun artmış olması ve demir yollarının yapımı
sebebiyle pazarlara ulaşma imkânının daha yoğun olması vb. sebepler ‘’(Tabakoğlu,2003:219). bu
entegrasyon hızını artırmış olmaktadır. ‘’ Osmanlı İmparatorluğu’nda bankerler finans merkezleri ile
bağlantıları sayesinde sermaye ve poliçe gibi kredi araçlarını temin eden tüccarlar olmuştur.’’
(Eldem,1999: 20).
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İmparatorlukta bankacılık faaliyetleri ülke topraklarında Avrupalıların kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilmek ve dış ticaret faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla Avrupa sermayesi ve güvencesi
altında Avrupalılarca kurulmak istenmiştir. İmparatorlukta galata bankerleri aracılığı kaynak bulma
faaliyeti Osmanlı’nın Avrupa’yla entegrasyonuyla birlikte galata bankerleri aracılığıyla kaynak
bulmanın da problem yarattığı görülmektedir. Bu süreçte ‘’yabancı para değerini, borç, maaşlar,
karşılığı verilen ödeme mektuplarının kırdırılması gibi temeli olan 3 çeşit hizmet gören ve bir tür
tüccarlık olan bu meslek bankacılık faaliyetlerini yerine getirebilecek özellikte bir yapı bünyesinde
taşımadığı için 19.yüzyılın ortalarında imparatorluk dış borçlanma ve dış ticaret ilişkileri sebebiyle bu
ihtiyaç her zamankinden fazla duymuştur. Reed, İrving And Company ya da 1840 yılındaki General
Bank Of Constantinoble ya da The Bank Of Smyrna önerileri hükümetten izin alamadığı için faaliyete
geçirilememiştir.’’ (Özdemir,2009: 15).
Osmanlı imparatorluğunda 1830 ve 1840lı yıllarda ticaret bankası kurma girişimleri olmuştur. ‘’Devlet
gelirleri hazine için toplayan Anadolu ve Rumeli Kumpanyaları ismiyle iki sarraflık şirketleri
kurulması, poliçeler aracılığıyla transferleri güvence altına alan sergi ihraçları sarraflar arasında
kurumsallaşma yönünde faaliyetlere başlamışlardır. Bu süreç Osmanlı imparatorluğunda özel
bankacılık faaliyetlerinin resmi banka kurulmasını sınırlandırmış durumda olduğunu da göstermiştir.
‘’ (Eldem,1999: 21-22).
Tarihsel süreçte Osmanlı İmparatorluğunda ilk banknotların İmparatorluğun iktisadi, siyasi, mali,
yasal, siyasi reformların gündeminde olduğu Tanzimat dönemiyle birlikte tedavülde olduğu ve
banknotların edilme temelidir. Bu süreçte gerçekleşen reformların finansman edilmesi amaç olduğu
görülmektedir .’’
4.2. Kaime
Tarihsel süreçte Osmanlı imparatorluğunda ilk banknotların imparatorluğun iktisadi, sosyal, mali,
yasal, siyasi reformların gündeminde olduğu Tanzimat dönemiyle birlikte tedavülde olduğu ve
banknotların tedavül edilme temelinde bu süreçte gerçekleşen reformların finansman edilmesi amaç
olduğu görülmektedir.
‘’İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere ismiyle
bugün ki tanımıyla para yerine geçen kâğıt para anlamında para olmaktan ziyade faiz getirili borç
senede yâda hazine bonosu şeklinde çıkarılmıştır. Zaman içinde kaimelerin taklidinin yapılması
üzerine kâğıt paraya olan güven kalkmış 1842 den sonra, matbaada basılmasına başlayarak, el yapımı
olanlarla değişimi sağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda 1862 yılına kadar çeşitli miktarda kaime
ihraç edilmiştir .’’ (Kâğıt Paranın Tarihçesi,2018).
Osmanlı İmparatorluğunda %12 faizle ve karşılığı 8 sene sonra ödenen kâğıt para devlet tahlili yerine
kâğıt paranın kullanılmış olduğu bir iç istikraz örneği sergilemiştir. Bu ise iktisadi ve mali anlamda
problem yaşanmasına sebep olmuştur.
Tam bu sırada iki büyük Galata Banker Osmanlı İmparatorluğuyla anlaşarak ilk bankanın kurulması
yönünde uzlaşmaya varmıştır. “1845 yılının önde gelen Galata Bankerlerinden olan Theodore Baltaza
ve Jacques Alleon hükümetleri sözleşmeyi imzalamıştır. Düşünülen plan başarılı olmuştur. Çünkü
ortaklık sonrasında Osmanlı parası bir istikrara kavuşturulabilmiştir.1846 yılında bu anlaşma
Emmanuel Baltazar adında bir bankerle yenilenmiştir.’’ (Eldem,1999: 21).
“1849 yılında Dersaadet Bankası yine ilk iki bankerle anlaşmasının yenilenmesiyle Hükümetin
himayesi altında Dersaadet (İstanbul) Bankası kurulmuştur.
Osmanlı İmparatorluğunda iktisadi anlamda dengenin bozulması dengeli ticaret şartlarında kullanılan
poliçe ve diğer ödeme araçlarının kullanımını güçleştirmiştir. Bu sebeple Dersaadet Bankası
kurulmuştur.
Bu gerçek bir banka olmayıp sadece paranın değerini düzenleyen bir aracı kurum olma özelliğindeydi.
Bankanın görevi Osmanlı lirasının İngiliz Paundu karşısındaki kurunu 1 paunda 110 kuruşa sabit
tutarak
kambiyoyu
istikrarda
tutulmaları
ve
kaimelerin
değer
kaybetmesini
engellemektir’’(Bayraktar,2002: 76).

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 441

“ Fakat banka uzun ömürlü olmamış 1848 Fransız Devrimi hareketi ardından Osmanlı Devletinin Bbankadan yapmış olduğu 130 Milyon kuruşluk kısa vadeli istikrarın geri ödemesindeki gecikmeler,
mali açıdan bankayı sıkıntıya sokmuştur. Bu olumsuzluklara rağmen banka 1852 yılında Kırım
Savaşı öncesine kadar faaliyetlerine devam etmiştir ‘’ (Akgüç,2007:7).
Bu başarısızlığın sebebi olarak sermayenin yetersizliği ve İstanbul ve Avrupa arasındaki sürekli poliçe
tedavülünde sermayeleri oranında para elde etmek için yabancı ve yerli tüccarlarla bankerler
arasındaki iki tarafın karşılıklı imzaları ile hazırlanan hatır poliçeleri satın alma zorunluluğu’’
(Eldem,1999: 23) olmuştur.
Dersaadet Bankasının iflası sonrasında babı Aliye farlı projelerle yaklaşımları olmuştur. Bu
yaklaşımlar ‘’ 1: Milli banka projesi. Parisli banker Trouve Chavvel tarafından Türkiye’nin milli projesi
olarak doğmuş ve tağşiş edilen paranın tedavülden çekilerek kanun tekrar 110 kuruşa getirilmesini
teklif etmiştir.’’ (Eldem,1999: 23).
2: Milli Banka projesi ile eş zamanlı olarak Baltazzi ve Kamando önderliğinde bir grup yerli bankerin
vermiş olduğu teklif Osmanlı imparatorluğunda ve cumhuriyet döneminde toplumsal, siyasal, iktisadi
vb. yapıların önemli unsuru olan gayrimüslim azınlıklara dâhil bankerlerin özellikle Osmanlı
imparatorluğunda iktisadi yaşamında oldukça etkin oldukları ve imparatorluğun ihtiyacı olan dış
borcu temin etmede öncü oldukları görülmektedir. Türk kamoyunda Galata bankerleri olarak tanınan
imparatorluğun iktisadi aktörleri arasında Abraham Salamon Kamondo önemli yer tutmaktadır.
‘’(Bali,2018:2).
"1896-1897 yılında çoğunluğu Ermeni ve Rumlardan oluşan İstanbul sarrafları önemli olmuştur.
Teodor Baltazide Kambiyo kurunu sabit tutmak amacıyla banka kurmuş ve sektörün gelişmesine
katkıda bulunmuştur.’’ (İpek,2011: 36).
Devlet Baltazi ve Kamondo tarafından sunulan bu iki projeye ret vermiştir.5 Nisan 1853 yılında bir
3.grup yine bankerlerden meydana gelen bu grup Londra merkezli Osmanlı Bankası kurumu olup.’’
(Aktemur,2005:3). Dersaadet Bankasıyla aynı görevi üstlendiği görünmektedir(en önemli özelliği
200.000.000 kuruşluk sermayenin getireceği güven duygusu olmuştur. (Eldem,1999: 26).
Bu ise üç proje arasında meydana gelen rekabetin İngiliz grubunun başarısıyla sonuçlanmış
olduğunu göstermektedir. Bu tarihte ilk Osmanlı Bankası ve faaliyetlerinin başarısızlıkları
sonuçlandığını gösterecektir. Çünkü ,”Kırım Savaşının patlak vermesi 1854 de ilk dış borç alınması.
‘’(Tabakoğlu,2003:194).
“Mali yapının bozulması, bankanın İmparatorluğun mali problemlerini çözmekte yetersiz kalması
.(Erdem,2006: 15-16) vb sorunların’’ Osmanlı imparatorluğunun dış kaynak bulma zorunluluğuna
yönelttiği görülmektedir.’’ (Yanardağ,2015:331).
“Osmanlı İmparatorluğu dışarıdan alacağı dış borca karşılık Mısır vilayeti vergisi, İzmir ve Suriye
Gümrük gelirlerini garanti olarak göstermiştir .’’ (Tunçel ve Yıldırım,2014: 11).
1854-1855 yıllarında Osmanlı imparatorluğu oldukça önemli bir sürece girmiştir. İmparatorluğun mali
problemleri ülke yönetiminin parasal konularda gerekli düzenlemeler yapmaya sürüklemiştir. Ülkenin
yapmış olduğu dış borçlanmayı sonlandırabilmek için , ’’Gerçek kredi ve bankacılık kurumlarına
ihtiyaç artmıştır. Bu proje Londralı iki mütevazı girişimci kafasında şekillenmiştir. Bunlar Stephon
Sleing ve Peter Posquali’dir. Bu iki kişi British Of Levant (Levant ve İngiliz Bankası ) kurmayı hayal
ederek başarıya ulaşacaklarına inanmışlardır.’’(Eldem,1999: 31-33).
‘’Fakat bu süreçte gerçekleşen projelerin Osmanlı imparatorluğunda karşılaşılan mali problemleri ve
beklentileri gerçekten dolduramadığı ve ortamın hali birbirleriyle yarışmaya müsait projelere açık
olduğundan özellikle Osmanlı Bankasınınkini aşacak şekilde, bu uzun vadeli olmalı, rekabete uygun
olmalı, Osmanlı Bankasının kendisini Osmanlı Devletinin çıkarlarına hizmet etme amacını taşıyan
daha büyük bir mali kurum olarak yeniden tanımlamak zorunda olmasını ifade etmektedir.’’
(Börtücene,2000:6).
Yukarıda konu başlıklarına dikkat edildiğinde Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli projeler gündeme
gelmiştir.’’ İlk bankaların, 1852 de Banka Osman ismiyle başarılı olamadığı sonrasında 1856 yılında
izin verilen bankı oryantal girişimidir. Bu banka, ticari işlemler yapmış kâğıt para edemeyecek ve borç
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karşılığı gayrimenkul olamayacaktır. Buda başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 3. ve en sonuncusu ise, 24
Mayıs 1856 yılında İstanbul’da Ottoman ismiyle kurulan banka olmuştur. Bu banka da özel bir ticaret
bankası olarak kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğunun piyasalarında meydana gelen karışıklığı
önleyemediği görülecektir.’’ (Yıldırım,2015: 30).
5. Osmanlı Bankası’nın Doğuşu
19.yüzyıl Osmanlı imparatorluğunda yaşanan iktisadi, mali, siyasi vb. problemler ortak bir banka
kurulması gerektiğine ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bankaların kuruluşu ile ilgili proje ‘’Peter
Pasquali ve Stephon Sleing tarafından öne sürülmüştür. Para, kredi ve borçlanma işlerinde uzman
1855 in şubat ayında İngiliz sermayesi ile ve bir İngiliz şirketi olarak banka kurulması için
başlattıkları girişim, yeterli sermayedarlar bulunması, bunlar arasındaki uzlaşma çabaları, yeni
isimler ve sermayedarların katılması, İngiltere krallığında kuruluş izni alınması, İstanbul’dan bu
konuda bir ferman temin edilerek çabaların kabule şayan bir niteliğe kavuşması gibi sebeplerle uzun
zaman almış ve banka kurulmasıyla ilgili başka girişimler de söz konusu olmuştur.’’ (Özdemir,2009:
25). Bu iki girişimci imparatorluğun içinde bulunduğu belirsizlik yüzünden devlet bankası imtiyazı
için başvuramamışlardır. Alacakları ferman sadece tanıma ve himaye özelliklerini bünyesinde
barındırıp, İngiliz sarayından alınan belge ile de İngiliz statüsü kazanmış olacaktı.
Stephan sleingle göre ‘’ Bankanın meşruluğu Türk yetkililer tarafından Londra’da uygulandığı şekliyle
anlaşıldığında ulusal bir özellik taşıyabilirdi. İki ortak ilerleyen zamanlarda Osmanlı adına çalışan Mr.
Mille ile görüşerek ferman taleplerini Meclis-i Ali Tanzimat’a sunmasını istemişlerdir. Kendileri de
Londra’da lobi faaliyetlerine başlamışlardır. Fakat parlamentoda ortak enerjilerini Türkiye’yi yeniden
canlandırma fikrinin yol açtığı hayallerden ve idare heyeti kuruluşuna katılmayı üye kabul edilme
şartına bağlayan centilmenlerden kurtulmak için kaçmak zorunda kaldıkları görülmüştür.’’
(Eldem,1999: 30-31).
Osmanlı İmparatorluğu duruma daha olumlu yaklaşmış ve İstanbul’a bir temsilci gönderilmesini
istemişlerdir.’’ Temsilciler Edward Zahrab’ın genel müdür olacağını ve idare heyeti başkanlığı için A.H
Layardı seçmişlerdir. (Bayraktar,2002: 82).
1855 yılında Meclisi Ali bankaya ferman verilmesi konusunda padişahı ikna ettiklerini ve şirket
kuruluş belgesi için başvuru yapabileceklerini açıklamışlardır.
‘’Yerli Galata bankerlerinin hükümete verdikleri yüksek faizli kısa vadeli borçlardaki tekel haklarını
kurmak ve daha düşük faizli borç bulmak, Avrupa finans yapısına sahip olarak alt yapı yatırımlarına
hız vermek, mali yapının ve idarenin yeniden düzenlenmesi vb. ‘’ (Apak ve Tay,2012: 69). amaçlarla
yola çıkan bu insanlar ‘’İngiliz sermayesinin sınırları içinde kalmak zorunda olduğu İngiliz nüfus alanı
dışında iş yapan bir şirket için kuruluş belgesi istenmesinin bir banka örneği olmadığını açıklayarak,
Doğu Hint Bankası örneğini vermişlerdir. O zamana kadar Bank Of Constantinopale olarak
değiştirilmiş olan banka, hem İngiliz hem de Osmanlı cephelerine siyaseten tanınmanın olduğuna
inanmışlardır.’’ (Eldem,1999: 33).
Hemen sonrasında birkaç bankanın desteğini almalarının gerektiğine inanmışlar ve en ünlü
bankalardan biri olan ‘’ GLYN, MİLLİS&C.O’yu ’’ (Tarih tarih,2018:6). seçerek şirkete aracılık işini de
‘’Henry Kingcote vermişleridir. 1855 yılında Kingcote, Glyn’dan olumlu bir dönüş ile gelmiştir. Banker
projeyi çok beğenmiştir. Kuruluş belgesi ve padişah fermanı olduğu takdirde bu girişime katılacağını
açıklamıştır. 27 Temmuzda İngiliz Devlet Danışma meclisine bir önerge ve bir kuruluş belgesi taslağı
sunmuştur 3 ortak aralarında anlaşma yaparak tüm yetkileri Sleigh’e verdiler. Pasquale ve Zahrab
kendilerinin Sleigh’e karşı 800 l mertebesine kadar ödeme yükümlülüğüne sokmuşlardı ve ekim ayına
kadar kişi başı 200’er lira ödemeyi kabul etmişlerdir. Proje 13 Ağustos 1855 yılında onaylanmıştır.
Ticaret İdare kuruluna havale edilmiştir. Bu gelişmeler Osmanlı büyükelçisi Musurus Paşa’ya
bildirilmiştir. Hem İngiltere hem de Osmanlı yöneticileri idare heyetinde yer alacak isimleri
istemişlerdir. Fakat Kingcate çok erken olduğunu söyleyerek reddetmiştir. Zahrab da basit bir ferman
seçeneği üzerinde ısrar ederek 15 Eylül 1855 yılında Cliffe ile görüşmelere başlayıp proje hakkında
bilgi vermiştir. İngiliz olan bir şirket için fermana gerek yokken yatırımı çekebilmek için bu fermana
ihtiyaç duyduğunu açıklamıştır. Sleigh’e İstanbul’da Zohrab’a bu fermanı muhakkak alması
gerektiğini söylemiştir. Bu görüş Meclisi Aliye’ye sunmuştur. Sleigh iki hukukçuyla görüşerek iki
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ülkenin sağlayacağı yararları anlatmasını isteyerek yetki belgesinin önemini anlatmıştır.’’(Eldem,1999:
33-37).
Bu bağlamda Osmanlı Bankası
‘’ İstikrarlı bir para birimi kurma çabasını,
-İmparatorluğun önemli bir ilerleme amacı özelliği
-Kredi ilişkisi
-Dış ve iç borç işlemleri
-Hükümet mali konularda önerilerde bulunmuş vb.’’ Roller üstlenen (Apak ve Toy, 2012: 76). Sleigh,
George Grenfell ile görüşerek
‘’ Bilgi taslağı hazırlanmasını istedi,
-Ferman konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.
-Zohrab’dan hükümetten bir kabul belgesi almasını istedim
-Zohrab Ali paşayla görüşerek tezkerenin Tanzimat Meclisine sunulmasını istedi
-Tezkere 1856 yılında bir düzene yerleştirildi.
-Sleigh, Zuhrab ve Pasguali’ninkiler ile birlikte kendi hisselerini Glynin idaresine vermeyi kabul ederek
idare heyeti ile toplantı düzenlemiştir.
-Loyard, James JOHN Gummins ve Robert Compbell’in de idare heyetine katılmasına karar
vermiştir.’’(Eldem,1999: 33-39).
Toplantıda: ‘’ Osmanlı Şahane bankasının kuruluş dönemlerinde İstanbul ve civarında ki
sermayedarlar ve bankerlerin mevcut durumlarını koruyabilmek ve özellikle iç borçlanmalarında aracı
olmak ve hazine ile hizmet ilişkilerini sürdürebilmek için farklı şekillerde hareket etme gereksinimi
duyarak yeni kredi kuruluş ları ve bankaları da oluşturmuşlardır.’’ (Özdemir,2009: 37).
Bunlardan bir tanesi Fransız projesi olan, ‘’Bongue Generale Ottoma’nın temelinin atılmasıdır.
8 Şubat 1856 yılında Cummins bankanın The Bank Of Constantinople olarak belirlene ismini The
Ottoman Bank şeklinde düzenlediklerini açıklamıştır. 2 kişi idare heyetine seçilmiştir. Loyard
tarafından bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantı sonrası işler sleigh ve ortaklarının aleyhine
işlemiştir. Zohrab ve Pasquali’nin isimleri o gün oluşturulan idare heyetinin dışında bırakılmıştır. Glyn
ve Sleigh arasındaki anlaşma metninde bu 3 kişinin projedeki önemi de açıklanmamıştır. Sonrasında
Sleigh bankayı emin ellere bıraktığını düşünerek onuruyla idare heyetinden ayrılmıştır. Her biri 20 şer
sterlinlik 25.000 hisseden oluşan 500.000 sterlin sermaye taahhüdün de bulunan Osmanlı Bankası
heyet üyeleri broşürde açıklanmıştır.’’ (Eldem,1999: 42).
BAŞKAN
Layard Glyn
Cummins
BRUCE
Cambell
Clark
Glyn
Hankey
Kingscote
Wetkersheim Mius AND. CO BİRCHAM
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BANKACILAR
Doliymple
Drake
HUKUK DANIŞMANLARI
Joshuva Hutchinson And Son Laurance (Borsa Komisyoncuları SON AND Pearcef)
(Edhem ELDEM, Osmanlı Bankası Tarihi kitabından derlenmiştir.)
Büro adresi olarak: Gresham Hause : no:16 old Broad Street adresi verilmiştir.
‘’ Kırım savaşı başladığında Osmanlı imparatorluğu mali açıdan oldukça kötü bir görünüm içindeydi.
27 Ağustos 1853 tarihinden 27 Eylül 1855 yılına kadar hazineye 11.200.000 sterlinlik bir mali yük
getirmiştir.’’ (Keleş,2010:108).
Hisse senetleri 13 Şubat 1856 yılında satışa çıkarılmıştır. Bu olay imparatorluğun iktisadi ve mali
yapısını canlandırırken, hem yatırımcılar hem de tüccarlar için cazip bir ortam oluşturmuştur. Hisse
arzının çok başarılı olduğu ve hisse dağılımının itinalı bir şeklide dağıtılmasıyla problemi de çözmüş
oldular.
BAŞVURU

80,000

SATIŞA SUNULAN

25,000

GLYN , MİLL VE CO: HANKEYE

78,850 STERLİN YATIRDIK.

ŞİRKET BORSA KOMİSYONCULARINA 75,740 HİSSE
BAŞVURULA TEMSİL EDİLMEMİŞ Hisse .

3,110

5000 Hisse: Kurul üyelerine ve danışmanlara
2000 Hisse: Bankerlere
60,610 Hisse: Emniyetli 12,545 hisse tahsis kararı almışlardır.
Borsaya kalan 5.4.65 alacaktı (Düşünülen)
Uygulanan : Laurence ile Hutchisonun genel listesi ve şirket listesine 64,460 hisse başvurdu.
12.900 hisse verilmesi kararı alındı.
Komisyoncuların borsa listesine yapılan 15,130 başvuruda 4,335
2000 ve kurul üyeleriyle hukuk danışmanlarına
5000 hissi tahsise
765 fazla hisse
(Eldem,1999: 42-43-44).
Bu proje sonunda Sleigh artık proje dışında kalmış olup, şirket önünde yer alan sorunları gidermek
için çaba sarf etmiştir. Bu sorunları idare heyeti ve banka açısından önemli görülen Charles Ede ilgili
kişiyle ilgili verilen rapor konusu olmuştur.’’ (Eldem,1999: 44). Hemen sonrasında idare heyeti ve
Zohrab ve Sleigh arasında problemler iyice belirgin olmuştur.’’Zohrab ne yaptıysa başarılı olamayıp 18
Nisan 1856 da Charles ede bankanın başkentinden atanmış murakıp ve temsilcisi sıfatıyla son
talimatları vermiştir. Bunlar banka için büyük bir kasa ve bankada işlemlerde kullanmak için
kullanmak için kırtasiye malzemeleriydi. Bu süreçte idare heyeti Kalas ve İstanbul bürolarında
çalıştırılmak üzere atamalara başlamış, müdür, muhasebeciler göreve başlamıştır.’’ (Eldem,1999: 4551).
‘’24 Mayıs 1856 da kraliçe Victoria’nın Rctanionm şirket kuruluş belgeleri Loyard, Bruce, Clark,
Cummins ,Glyn, Hankey ve Kingscote’ye verilmiştir.’’ (Özdemir,2009: 25).
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‘’13 Haziran 1856 yılında kurulan şekliyle Osmanlı Bankası mali boşluğu ve beklentileri karşılamakta
yetersiz kalmıştır. Piyasanın hala rekabete açık olduğundan net göstergesidir. Bu dönem aynı
zamanda avans kredi ve istikraz gibi finansman ihtiyaçlarına cevap verecek resmi bir devlet bankası
kurulmasını da gerektirmiştir.
Bu süreçte Osmanlı bankasının kendi ortakları, gerek Galata bankerleri ve Baltazzi, Rothschild, Preire
kardeşler, Wilkin gibi diğer yabancı sermayedarlar Osmanlı hükümet yetkililerinin önüne Osmanlı
Bankasının kurulduğu 1856 yılında başlamak üzere çok sayıda ulusal banka projesi sunmuşlar,
ancak bu öneriler sonuçsuz kalmıştır. Bu gibi sebeplerle 1856 yılından sonra Osmanlı bankası
devletisin mali çıkarlarını taşıyan daha büyük bir mali kurum olarak yeniden kendini tanımlamak
zorunda kalmıştır.’’ (Özdemir,2009: 25).
6. Osmanlı Bankası Terfi Etmiştir: Banka ‘’Osman-ı Şahane’nin Kuruluşu
13 Haziran 1856 Osmanlı Bankası İstanbul’da halka kapılarını açmıştır. ’Osmanlı Bankası
faaliyetlerine mütevazı bir şekilde başlamıştır ve ilk şubesini Galata da ve sonraki şubelerini de İzmir,
Beyrut ve Galata da açılmıştır.’’ (Apak ve Tay,2012: 71). Yaklaşık 7 yıl faaliyette bulunan Osmanlı
Bankası bankacılık faaliyetleri olarak , ‘’Ticari işlemler, senet-poliçe indirim ve mevduat bankacılığıyla
sınırlı olmuştur. Bankanın yapısı veznedarlar, kâtipler, murakıp müdür, muhasebeci, denetçiler, yerel
idare heyetinden olmuştur.’’ (Eldem,1999: 56).
7. Osmanlı Bankası’nın Asıl Yetkisi
Yetki ‘’Londra ve Paris’te bulunan iki yönetim kurulunun elinde olmuştur. Bankanın işlemlerinde yol
gösterici olmak, işlemleri kontrol etmek ve denetlemek başlıca görevleri olmuştur.
Osmanlı devletinde anonim şirket ve devlet bankası olan Bankı Osman-ı Şahane ile ilgili tüm
konularda son karar yetkisi Avrupa da bulunan İngiliz ve Fransızlardan oluşmuş bu iki kurul
olmuştur. Bu kurul tüm imtiyazları kendinde toplayarak mutlak bir bağımsızlık elde etmiştir.
Banka imtiyaz akdine göre hareket edip İstanbul da Osmanlı Devletinin mali alandaki bütün
işlemlerini maliye nazırının emri üzerine gerçekleştirmeyi, dış borç faizleri ve itfa bedellerini ödemekle
yükümlü olmuştur.’’ (Yıldırım,2015: 31).
Operasyon işlemleri olarak, ‘’Değerli kâğıt iskontosu ve kambiyo, mevduat hesapları ve kredi hesapları,
ürün karşılığı, Avanslar mevduat hesapları teşviki.’’ (Eldem,1999: 56).
Osmanlı Bankası Osmanlı imparatorluğunun merkez bankası görevini üstlenmiştir. Bu da kâğıt para
çıkarma imtiyazının sadece Osmanlı Bankasında olması demektir. ‘’Osmanlı imparatorluğu bu imtiyaz
sürecini 30 sene olarak belirlenmiştir. Buda başka bir bankanın kurulmaması ve kâğıt para
çıkarılmaması demektir. Banka toplam matlup değeri 12.500.000 frankı aşmayacak bir cari hesap
açmayı da üzerine almıştır. Bu işlem hazine bonoları yoluyla gerçekleşecektir. Dış borçların çözüme
kavuşturulması için imparatorluğun mali acentesi olmuştur. Bu Osmanlı Bankası’nın imparatorluğun
mali yapısını ele geçirmesi demekti. Banka aynı zamanda Avrupa’nın Osmanlı imparatorluğunda
yapacakları yatırımın garantisiydi. Osmanlı Bankası tütün rejisinin kurulmasında etkin kurucu olarak
yer almıştır.’’ (Yıldırım,2015: 31-33).
Banka ürün karşılığı verilecek avans konusunda temkinli davranmıştır. Bunun sebepleri olarak ‘’
bozulabilir mallardan kaçınılması gerektiği, toplanmış ekin karşılığına avans verilmesinin
yasaklanması, verilecek olan avansın malın değerinin 3/2 sini aşmaması, malın piyasa fiyatında
meydana gelecek olan bir düşme durumunda sistematik bir şekilde yeniden değerlendirme yapılması
gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Banka bu sürece kadar düzenli çalışmış ve yıl için de 2 defa mali
rapor düzenlemiştir. Fakat sonraki dönemlerde kar payı dağılımında düzensizlikler göstermiştir.
Banka bekleneni vermemiş işlem hacmi düşmüştür. 1863’te banka varlığı bitene kadar ortalama %10
un üzerinde kar payı dağıtmıştır. Banka sermayesinin büyük çoğunluğu şark şubelerine aktarılmıştır.
Bu dağılım Osmanlı imparatorluğunda yatırımların azalmasının da sinyallerini vermektedir.’’
(Eldem,1999: 57).
Osmanlı imparatorluğunda gelir kaynağı elde etmek, bütçe açıklarını kapatmak, idari ve ordusunun
modernleştirme çabaları harcamaların daha da yükseltmesine sebep olmuş ve iç borçlanmanın
giderleri karşılamadığı iyice netleşmiş ve imparatorluk dış borç alma konusunda artık baskı görmeye
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başlamıştır ve böylece 19. yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda gelirler giderleri karşılamadığı için
borçlanma başlamıştır.’’(Yıldırım,2015: 34).
Bu dönemde Osmanlı Bankasında Karın şubeler arasında dağılımında meydana gelen bir takım
problemlerde ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi 1859 yılındaki rapordur.
Bu raporda karın şubeler arasındaki dağılımı dikkat çekmektedir. ’Karın %80 den fazlasının İstanbul
şubesine ait olduğu kalanın İzmir (%7), Londra (%64), Kalas (%2), Beyrut (%4) olarak dağılım
gösterdiği görülmektedir. İstanbul’daki karın yüksekliği ise çıkarılan avanslardan ve sergilerin
iskontosundan elde edilmiştir.’’ (Eldem,1999: 58).
Bu soruların temeline bakıldığında, Osmanlı Bankasının normal işlemler aracılığıyla yeterince kar elde
edemediği, bununda imparatorluğun mali ve iktisadi sorunlarından kaynaklanmış olmasıdır. Ayrıca
Osmanlı Bankası bir ticaret bankası olarak kurulma görevini yerine getirmemiştir.’’ Bu yüzden
bankanın daha resmi bir kuruma dönüştürülmesi gerekmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin, avans,
kredi ve istikraz gibi finansman ihtiyaçlarını da sağlayabilecektir.’’ (Özdemir,2009: 28).
Bu bağlamda devlet bankası niteliğine dönüşmesi için istikraz düşünülmüştür. Bunu da iki şekilde
düşünmüşlerdir. ‘’İstikrazın birisine büyük operasyon diğerine küçük istikraz ismi verilmiştir.
İstikrazın teminatı olarak bankanın temin ettiği bir teminatla, İstanbul Gümrük Gelirleri tahsis
edilmiştir. Fakat bu yapı çok da başarılı olamamıştır. Sebebi de bir tanesi sadrazam, diğerini de devlet
bankası imtiyazı için bir tür ihale düzenleyip, daha rekabetçi bir ortam içinde müşteri kalabalığı
yapmaya karar alınması gösterilebilir.’’ (Eldem,1999: 59).
‘’ Osmanlı imparatorluğunda koordineli bir para politikası yokluğu, bankacılık ve diğer benzeri
kurumların olmayışı gibi yapısal eksikliklerde Osmanlı imparatorluğunun iktisadi yapısının önündeki
temel engellerdir.’’ (Özdemir,2009: 15).
Böylece 1856 yılının Ağustosunda hükümet bir devlet bankası kurması niyetini açıklayarak ilk adımı
atmıştır.
‘’ Banka sermayesi 3.000.000 sterlin olup kendisine buna eşit miktarda banknot ihraç etme yetkisi
verilmiştir. Bu ise bankanın kurulması kâğıt ve mağşuş paranın tedavülünden çekilmesi için %90
sürüm kuruyla %5 faizli 5.000.0000 sterlinlik bir istikrazın gerçekleşmesi şartına bağlanmıştır.
İmtiyaz başvurusu herkese açık olup, istikrazın tamamı ya da en büyük kısmı alanlara verecektir. Bu
banka için olumsuz bir yapıdır. Bu banka hakkı bir imtiyaz için başkaları ile de rekabet etmek
zorunda kalmıştır. Teklif daveti 32 maddelik bir proje ile desteklenmiştir. Batı bu durumu olumlu
karşılamadı. İmtiyazı tek bir istikraz operasyonun başarılması şartına bağlamak riskli kabul
edilmiştir. Yılsonunda Osmanlı Bankası Bab-ı Aliye bir teklif sunmuştur. Fakat hükümet ikna olmadı
sermaye konusunun belirsizliği ve Osmanlı tebaasının bu milli projenin dışına bırakılması, hükümeti
endişe içine sokmuştur. Teklif Osmanlı halkına açıktı ama bankanın idaresine gelmeleri
engellenmiştir. Loyard, sadrazam Reşit paşaya gönderdiği mektupta İstanbul’daki idareyi denetlemek
üzere bir Osmanlı yüksek görevlisi atanarak bankaya ulusal bir nitelik kazandırabileceği fikrini
vermiştir. Loyard’ın önerisi Bank-ı Osmani Şahanenin kuruluşunda kullanılacak olan modeli 7 yıl
kadar önce tasarlanmış oluyordu. Osmanlı hükümetinin konumunu güçlendiren rekabete açık bir
ortam yaratabilmesiydi.’’ (Eldem,1999: 60-61).
‘’ 1856 yılında bu arada imparatorluk da Devlet bankası olabilmek için farklı projelerde görülmüştür.
Amaçları geniş imtiyazlar elde etmek olan ve yabancılar tarafından sunulan projeler önemli olmuştur.
Osmanlı yöneticileri, yerli bankerlerden oluşacak bir sendikanın öncülüğünde kurulacak milli banka
kurulusuna taraftar olmakla beraber getirilen öneriler sıklıkla ya İngiliz ya da Fransız sermayesini
temsil etmiştir.’’ (Bayraktar,2002: 78).
Osmanlı imparatorluğu ihaleye katılacaklara teklifi için 11 Ekim 1856 yılını kabul etmiştir. Daha
sonra ani bir değişiklikle ‘’ İstikrazın miktarı 8.000.000 sterline çıkarılmıştır. İhalede 5 teklif sunulmuş
ama 4 tanesi ihaleye katılmıştır. Osmanlı Bankası, Rotchilder, yerli ortaklık Wilkin başını çektiği grup
ve Joseph Paxten’in ( Bu proje ihaleye katılmadı) projesi olup ihaleyi Wilkin projesi kazanmıştır.’’
(Eldem,1999: 63).
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‘’Bu süreçte Osmanlı Bankasının kendi ortakları, Galata Bankerleri, Baltazzi, Rothcshild, Preire
kardeşler, Wilkin gibi yabancı sermayedarlar Osmanlı hükümet yetkililerinin önüne Osmanlı
Bankasının kurulduğu 1856 yılından beri ulusal banka projesi sunmuşlardır.’’ (Özdemir,2009: 28).
Wilkin Bankasının özelliklerine bakıldığında’’ sermayesi 10.000.000 sterlin olup 12.000.000 sterline
kadar artışı olabilecektir. Sözleşme süresi 30 yıl olup banka 15.000.000 sterline kadar banknot ihraç
etme yetkisini ele geçirmiştir. İmtiyazın koşulu olarak belirlenmiş olan istikrazın sözü bile
edilmemiştir. Fakat bankanın toplam değeri 7.000.000 sterlin olarak tahmin edilen tedavüldeki tüm
kâğıt ve mağşuş parayı karşılığı ödeyerek piyasaya toplamayı üstlenmiştir. İstikrazın yerini
borçlanmanın nihai olarak hedeflediği şeyi gerçekleştirme konusunda yapılmış sonsuz bir taahhüt
almıştır. Bu projenin en önemli özelliği, hükümet temsilcilerine bankanın idaresinde sağlanmış olan
üstünlüktür. Times ve Globe gazeteleri sağlam ve tatmin edici bir proje olarak tanımlamışlardır. Fakat
Bab-ı Ali ve hükümet arasındaki sıkıntılar yüzünden proje sonuçlanmamıştır.’’ (Eldem,1999: 64).
Bu dönemde sözü edilen farklı projeler içinde Osmanlı imparatorluğundan Paxton un ilk projesindeki
Bank Of Turkey dikkat çekmiştir.. ‘’ Bank Of Turkey kuruluş izni almış ve sorunlar yüzünden faaliyete
geçirilmemiştir.’’ (Özdemir,2009: 30).
‘’Bank Of Turkey bir devlet bankası projesi olup, Sir Joseph Paxton’un ‘’ Banque de Turquise’si (
Türkiye Bankası) ve Türkiye sözü de ilk defa resmi olarak kullanılmıştır. Bu projenin önemi, Osmanlı
imparatorluğunun önemle dikkat ettiği bazı unsurlarda bir takım tavizler verilmesine dayanmıştır. Bu
süreçte bütün Fransız ve İngiliz projelerinin, bu şekilde kurulacak olan bir devlet bankasının denetim
ve yönetiminin kayıtsız şartsız Londra ve Paris te olması gerektiğinde birleşmiştir. Osmanlı hükümeti
ise böylesi bir kuruluşun kendi hâkimiyetin de olmasına ısrar etmiştir.
1856 yılında Paxton Sadrazam Reşit Paşaya müracaat ederek 7 milyon İngiliz sterlin sermayeli
bankasının idaresini Osmanlı Hükümeti temsilcilerine bırakmayı teklif etmiştir. Bu istek Osmanlı
tarafından olumlu karşılanırken, Londra piyasasında olumlu karşılanmamıştır. Bu yüzden Paxton
ihraç ettiği hisselere alıcı bulamamıştır. 1858 yılında ikinci bir denemeyle yeni bir Banque de Turquie
kurulmuş hatta banknot ihracı için gereken imtiyaznameyi de almıştır. Fakat uygulamaya geçmesi
pek muhtemel olmayan kaimelerin itfasına bağlı olduğu ve 1860 Mires skandalına katıldığı için bu
bankanın hisselerinin düşmesine sebep olarak 1861 yılında tasfiye kararı almak zorunda kalmıştır.’’
(Tarih tarih,2018).
Bu bankanın özellikleri olarak,
‘’-Iskonto bankası
-Mali reformları yapabilmesi
-Osmanlı hükümeti kuruculara bir devlet bankası olmak şartıyla şirket kurabilmek ve buna bağlı
olarak hisse ihraç edebilme
-İmtiyazı 30 yıl
-Bütün imparatorlukta şube açma hakkına sahip
-Yönetim İstanbul da
Yönetimde, Başkan, 4 Müfettiş, Başkan yardımcısı ve 20 tane idare heyetine sahiptir.
-Bankanın bir şubesine her yerde yasak tedavüle sahip banknotlar ihraç etme imtiyazı
-Banka bütün vergi ve resimlerden muaf
-Banka gerekirse nakit ödemelerini yapma ve yapılan ödemeleri teslim almayı ve hükümet %6 faizle
hazine bonoları karşılığında avans çıkarmayı kabul etti.’’ (Eldem,1999: 67).
Osmanlı imparatorluğunda, birçok projeye rağmen hala bir devlet bankası kurulmadığı görülmektedir.
Bunun en önemli sebebi ‘’ İngiliz ve Fransız sermayesini eşit bir şekilde gerçekleştirecek uygun
birleşimin sağlanamaması olmuştur. Bu arada kurulan Union Financiere de bekleneni vermemiştir.
Osmanlı imparatorluğunun karşı karşıya kaldığı mali yapı devlet bankasının kuruluşunda yabancı
ortaklığı zorunlu kılmıştır. ‘’ (Özdemir,2009: 29).
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Böylesi bir yapı ve beklenen başarıyı sağlamayan projeler Osmanlı Bankasının çalışma alanını
rahatlatmıştır. Böylece banka ’’ 1858 istikrazını başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu istikrazda %6 faiz ve
öncekilerden çok daha iyi olan istikraz ve bunun yönetimini başarıyla tamamlamaları kaimelerin
başarıyla tedavülden kaldırılması ve oynadığı rol onun bir devlet bankası olması oldukça önemli
olmuştur.
3.000.000 sterlin ve ek 2.000.000 sterlinlik seçenek için Londra’dan Dent, Palmer And co İle
imzalanan bu istikraz anlaşmasında İstanbul Gümrük Gelirleri teminat olarak gösterilmiştir.
Emisyonda 320,000 sterlin nominal değerli tahvili ve Aralık 1859 da satılmayan tahvillerin 620,000
sterlinlik bir kısmını satın alan Osmanlı aktif rol oynamıştır. İstikrazın 5/1 ine yakın bir kısmını
üstlenmek bankaya 15,000 sterlinin üzerinde bir kar bırakmıştır. İstikraz kaimelerin tedavülden
çekilmesi için çıkarılmıştır. İstikrazdaki önemi yüzünden imparatorluk Osmanlı Bankası projesini
Devlet Bankası projesine katmak istemiştir. Bu sebeple yeni bankanın imtiyaz sahiplerinden Osmanlı
Bankası ile bir anlaşmaya varmaları talep edildi ve hükümetin Osmanlı Bankasının yapmış olduğu
teklifleri kabul etme eğilimleri devam etmiştir. Rodoconachi ve Gladstone tarafından yazılan mektupta
hükümetin atamak istediği idarecileri isimlerini vermesini istemiştir. Başkan yardımcısı adayları
Londra’daki, Osmanlı Büyükelçisi Kostaki Mussu Rus paşanın kardeşi Pavlaki Mussuruz efendi idi.
Bu kişi hükümet ile iş birliğine yanaşmamıştır. Fermana 2 tane şart konulmuştur. Sermayenin
yarısının Osmanlı vatandaşı tarafından konulması birinci şart, Bankanın operasyona ancak kaimeler
tedavülden çekildikten sonra başlaması ise 2. Şartı oluşturmuştur. ‘’ (Eldem,1999: 68-70).
‘’ Türkistan Bankası Osmanlı imparatorluğunda kurulan ve banknot basma imtiyazını alan ilk
bankadır ve sonrasında kurulacak diğer bankalara da öncülük etmiş olduğu için önemlidir. Fakat
bankanın ömrü çok kısa olmuş ve banknot basma imtiyazı olmasına rağmen bu amacına
ulaşamamıştır.
Türkistan bankası bu süreçte sadece 3 sene varlığını devam ettirmiştir. Büyük bir ihtimalle İstanbul
dışında başka şube açamamıştır ve 1861 yılındaki Mires skandalı sonucunda içerde ve dışarıda
piyasaya sürülen hisse senetleri hızla değer kaybetmiş bankanın kapanma sebebi olmuştur. Banka
kurucularının ve devlet yöneticilerinin amaçladığı proje, yani devlet bankası olma ve banknot ihracı
ancak Osmanlı Bankasıyla ismiyle 1863 yılında kurulan bankaya verilerek bu alandaki boşluk
doldurulmuştur. ‘’ (Aydın,1999: 53).
Bu problemlere rağmen proje yoluna devam etmiştir. ’’ Ekim ayında idarecilerin listesi belirlenerek,
Bankanın başkanlığı Mehmet Kani paşa ve Pavlaki Mussu Rus efendiye verilmiştir. İdare heyetin de
İngiliz tebaalı 17 kişi yer almıştır. Bu isimler kötü şöhretleriyle tanındıkları için beğenilmemiştir.
Türkistan Bankası ilk broşür onayından 2 yıl sonra yayımlandı ve banka işlemlere kâğıt para
tedavülden çekildikten sonra başlayacağını belirterek, imtiyazname şartlarını belirledi. Buna göre
bankanın kasasında bulunan altının 3 katı banknot ihraç etme imtiyazını elde ettiklerini hükümetin
kâğıt para basmamayı taahhüt ettiğini açıklamışlardır. Hisse senetleri 1860 yılında satışa
çıkarılmıştır. Bankanın Yunan asıllı olması ve İngiliz sermayesini sömürüyor diye düşünülmesi Londra
Borsasında spekülasyona sebep olmuştur. Bu sorunlar, mayısta gerçekleşecek proje bütün idare
heyeti üyelerinin istifası ile kamuoyunu güvensizliğe düşürmüştür. Hala devlet bankası olmadığı için
hükümet finansman için dış istikrazlar ve iç piyasadan alınan kısa vadeli avansları
kullanmıştır.’’(Eldem,1999: 70).
1858 İstikrazının sıkıntıları Osmanlı Bankasının güvenilirliğini sarsmıştır ve borcun devam etmesi
durumunda daha büyük bir borç yüküyle karşılaşacağını göstermiştir. Çünkü 1858 istikrazı kâğıt
paranın ortadan kaldırılması için hazırlanmıştır. ‘’Londra’daki Dent Palmer and Company ile yapılan
istikrazın itibari kıymeti 5 milyon İngiliz lirası idi. İhraç eden banka bunun 3 milyonu derhal %85 ten
aldı. Mütebakısı ise 1859’da %62,5 buçuktan plase edildi. Yıllık faizi ve itfa akçesi yine %6 olarak
kabul edilmiştir. İstanbul okturuvası ve gümrük gelirleri bu istikrazın mürettebatı için karşılık
gösterilmiştir.’’ (Blaisdal,1940: 38).
İç piyasada ise, hükümetin aldığı kısa vadeli avansların yüksek faizli olması devleti zora sokmuştur.
Bu süreçte yerli bankalar batıdaki para ve devlet istikrazı arasında mali aracılık yaparak kar elde
etmiştir. Batı piyasalarında düşük faizle borç alıyor daha sonra bunları daha yüksek bir faizle avans
olarak satmışlardı. İki piyasa arasında inanılmaz kar elde etmişlerdir. Bu işlemin olumsuz tarafı ise,
bu bankerlerin batı para piyasasına girmesi 3 ayda bir yenilenen, onların sermayesini aşan miktardaki
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poliçenin tedavülüne bağlı olmuştur. Eğer hükümet ödeme sıkıntısı yaşarsa bu sistemin olumsuz
etkilenmektedir. Yerli bankalar kar oranlarını artırabilmek için bu spekülatif hareketlere devam
etmişlerdir. Yerli spekülatörler durumun farkında oldukları için galata bankerleri Osmanlı
Hükümetinin çıkardığı istikrazların birçoğuna katılarak piyasaya mali istikraz kazandırmaya çalışan
kurumlar oluşturmaya çalışmışlardır. ‘’1860 yılın da yerel bankerler tarafından Union Financiere
kurulmuştur. Kurulma amacı parasal istikrarın sağlanmasıydı. Osmanlı imparatorluğu bu süreçte çok
ağır şartlara sahip dış borçlanmalara zorlanmıştır. Diğer yandan, Osmanlı tahvil fiyatlarının Avrupa
piyasalarında kolayca tedavül edilebilmesi ve bu piyasalarda kabul görmesi devlet bankasının
kuruluşunda yabancı sermaye ve ortaklığı zorunlu kılmıştır. Bütün bu sebepler yüzünden zorunluluk
taşıyan yabancı sermayenin katılımı ve devlet bankası işlevlerini üstlenmiş bir bankanın kurulması
mümkün olamamıştır. Fakat bütün oluşumlar Osmanlı hükümeti önünde tüm girişimlerde ve finansal
ihalelerde Osmanlı bankasına rakip olarak ortaya çıkan ve onu zaman zaman zor duruma düşüren
bankerlerin ve diğer finansal oluşumlarında başarıya ulaşamaması şeklinde gelişmiştir.’’
(Özdemir,2009: 29).
Union Financiere de amacı ‘’ parasal sistemin güvence altına alınması, imparatorluğun çeşitli
bölgelerinin karşılığında tedavülden çekilmesini güvene olması, mağşuş beşliklerin tedavülden
çekilmesi gibi görevlere sahiptir. İmtiyaz sahiplerine verilecek sübvansiyon ağnam resmi gelirleriyle
güvence altına alınmıştır. İç ve dış borcu artan Osmanlı imparatorluğu %40 dış borç %30 bonolar,
kalan %30 ise doğrudan borçlar ya da hükümet harcamalarının oluşturduğu kısa vadeli borçlar
şeklinde Galata bankerlerinin elinde olan tutar oluşturmuştur. Eğer ülkede bir mali sorun yaşansa,
hükümetin piyasaya kısa vadeli karşılığı olarak bankerlerin batı üzerine çektikleri poliçelerde problem
yaratmıştır. Hükümetin acele 250.000.000 Frankı bulması gerekmiştir. Yeni bir istikraz
düşünülmüştür. Fakat İngilizlerin yeni bir istikrazı desteklemesi imparatorlukta yabancılara iltizam,
evkaf, edinme ve kiralama hakkının tanınmasını içeren radikal reformların uygulamaya konulmasına
bağlı olmuştur. Bunu Osmanlı İmparatorluğunun kabul etmesi bağımsızlığını zedelemesi demektir.
Bunu kabul etmesi mümkün değildir. Osmanlı imparatorluğu Paris’e yönelerek ret cevabı almıştır.
Osmanlı imparatorluğu Journal De Constantinaple’de Esham-ı Mümtaze’nin anapara ödemelerinin 3
yıl süreyle ertelendiğini bildiren bir resmi duyuru yayınlamıştır ve devletin tekrar kaime ihracı yoluna
başvuracağını açıklamıştır. Bu duruma Mires 400.000.000 franklık bir istikraz önerdi.’’ (Eldem,1999:
73-74).
‘’Türkiye Bankası 1860 yılında kuruluş aşamasındayken Osmanlı imparatorluğu mali sorunları
çözebilmek için Avrupa Mali Piyasalarının ünlü bankeri Jules Mires ile borç anlaşması yapmak
üzereydi. İmparatorluk bu borç ile kaimeleri piyasadan çekmeyi ve artanı ile de dalgalı borçlarını
tasfiye etmeyi planlamıştır. Bu borç görüşmeleri devam ederken Türkiye bankasının kuruluşundan
haberdar olan Mires, bankanın sermayesinin %20 sine katılmıştır. Ayrıca Mires bankanın İngiliz ve
Fransız kurucularının taahhütlerine bağlı kalmasını sağlamak için ismi geçen borcun İngiltere de
tahvilat olarak piyasaya çıkarılmasını ve ilerde aynı tahvillerin kupon işlemlerini Londra ve İstanbul
olmak üzere bankaya vermeyi teklif etmiştir. Mires borçlanmasının fiyaskoyla sonuçlanması üzerine
Türkiye Bankası zor durumda kalmıştır. Bu zorluğu atlatamayan banka kuruluşundan 1 sene sonra
faaliyetlerini durdurmuştur.’’ (Yılmaz,2008: 10).
Bu süreçte Miresin Bank Of Türkiye ile ortaklık kurması sonucunda;
‘’Bankanın 22.000.000 franka kadar poliçelerini kabul ederek hükümetin kağıt parayı piyasadan
çekmesine yardımcı olmayı taahhüt etmiş, Bankaya istikrazı İngiltere de ihraç etme, geleceğin kupon
ödemelerini yapma, teminat olarak gösterilen gelirlerin tedavül hakkını verme gibi konularda yardımcı
olacağını açıklamışlardır. Bu projeye sayılan finansörler katılmıştır Osmanlı maliyesini denetlemekle
görevli Fransız delegesi Marki De Plocuc’un adında var. 1860 yılı Aralık ayında 800,000 tahvilde
250,000 ini hükümetle yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya varılan %53,75 emisyon kurumdan
değil %62,5 faizden 312,50 franktan ihraç edilmiştir. Fakat halka arz işlemi Londra ve Amsterdam da
başarısızlığa uğramıştır. Miresi iki olay sıkıntıya sokmuştur. Birincisi halka arzın açıldığı gün, Fransız
hükümetinin istikrazın denetçileri arasında Marki De Plocuc’un bulunmadığını açıklamaları, ikincisi,
Osmanlı hükümetinden gelmiştir. Mires, borç ve faizlerinin taksitlerinin ödenmesi için tahsis edilmiş
gelirlerin akışını denetleme komitesi tarafından izleneceğini ilan etmiştir. Osmanlı bu görüşü sadece
hükümetin üstleneceğini belirten tekzip açıklamasını yapmış.’’ (Eldem,1999: 75). ‘’ Musevi asıllı Mires,
Fransa da basın hayatında önemli işlere imza atmıştır ve basın yoluyla halkın gelecekte
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demiryollarının geleceğine yönelik dikkatlerini çekerek hisse senetlerini satmayı düşünmüştür. Mires
bu dönemde Osmanlı imparatorluğunu yakından takip etmiştir. Babı aliye en zor dönemlerde istikraz
teklif ederek onun sempatisini kazanmayı başarmıştır. İstikraz anlaşması 28 Ekim 1860 yılında
imzalanmıştır. 17.775.000 lira tutarındaki borçlanma %6 faizli ve 36 yıl vadeli olmuştur. Tahvillerin
ihraç fiyatı %53,75 olarak kabul edildi Mires istikrazı bir defada olmayıp 18 taksit halinde Osmanlı
devletine verilecektir. Buna karşılık anapara ve taksitlerinin hemen geri ödemesine başlanacaktır. Bu
durumda Osmanlı Devletinin eline geçen para azaldığı gibi Miresin kar haddi daha da artacaktır.
Fransız polisi, Miresi öteki şirketlerindeki fonları kötüye kullanmaktan ötürü tutuklanıncaya kadar
tahvil satışları oldukça başarılıydı. 18 Şubat 1861 tarihinde finans kâğıtları üzerinde tahrifat yapmak
ve karşılıksız çek vermek, sahte evrak düzenlemek gibi suçlardan 9 yıl hapis ve 3,000 frank para
cezasına çarptırılmıştır. Sterlinin değeri 5 ay gibi bir sürede 129 Osmanlı kuruluşunda 200 kuruşa
fırlamıştır. Bu kriz İstanbul’da daha şiddetli olup Galata banker ve tüccarların paniğe kapılmışlardır.
Piyasada altın sikke mevcut olmadığından Avrupa ya olan borçlara karşılık sandıklar dolusu gümüş ve
bakır paralar ‘’ Messagerie Maritime’’ kumpanyasıyla Marsilya ya gönderilmiştir.’’ (Kuruca,2011: 88).
Bu olaylar yaşanırken Osmanlı Bankası yabancı yatırım karşısında güven kaybetmiştir. Bir grup
hissedar, piyasa daha kötüye gitmesin diye bankanın kapatılmasını öneren bir muhtıra imzalayıp
dolaştırmışlardır. ‘’ Bu muhtırada imparatorluğun politik ve mali durumunun kötü olduğu Osmanlı
Bankasının kurulmasıyla beklenen başarıyı sağlayamadığı açıklanmıştır. Ayrıca heyet işyerlerine
muhtıranın hiçbir şekilde onların yönetimini eleştirmeyi amaçlamadığı konusunda teminat
vermişlerdir.13 Mart 1861 yılındaki toplantıda idare heyeti üyeleri muhtıracıları muhtıradaki çağrı
konusunda zorlamanın uygun zaman olmadığını açıklamışlardır. Böylece Osmanlı Bankası tekrar
faaliyetlerini devam etmiştir. 1862 yılında banka bu yönde bir adım atmıştır. Londra dan Devaux ve
ortakları ile birlikte emisyon kurunu %68 ve faiz %6 olan 8,000,000’luk bir istikraz sözleşmesi
yapmıştır. İstikraz büyük bir başarı elde etmiştir. 4 defa satışa sunulmuştur. Osmanlı istikrazlarının
emisyon kurunu %60’lara çıkarmıştır. Bu istikrazdan elde edilen paranın kullanım paranın kullanım
şekli başarılı olmuştur. 1858 yılında teşebbüs edilen Kaimelerin tedavülden kaldırılma işlemi başarıyla
gerçekleşmiştir. Osmanlı hükümeti, bankanın idare heyeti üyelerine 6 yıl önce talep etmiş oldukları
imtiyazlı Devlet Bankası statüsünü tanıma sözü vermiştir.
Marki De Plocuc hükümeti uyanarak bu yeni projeye Fransız çıkarlarının da dâhil edilmesi için Bab-ı
Ali’ye baskı yapılmasını istemiştir. Bu süreç içerisinde Fransız büyük elçisi Marki De Maustier Fuad
Paşaya, emisyon imtiyazına sahip bir devlet bankası kurmak istenildiği takdirde İngiliz, Fransız
sermayelerinin işbirliği yapmasını sağlamaya çalışmanın yüzünden bankanın İngilizlere has bir
hakimiyet aracı haline gelmesini engellemenin Osmanlı İmparatorluğu çıkarlarına daha uygun
olacağını açıklamış böylece Osmanlı Bankası Fransız yatırımcıları bünyesine katmanın yollarını
aramıştır.’’ (Eldem,1999: 81-82).
‘’Bu süreçte, Osmanlı imparatorluğunda batılı anlamda bir takım mali düzenlemeler görülmüştür. İlk
bütçenin, maliye nezaretinin önem kazanarak, ülkenin mali işlerinden sorumlu olan merkez unvanını
elde etmesini, ülke geliri ve giderinin bütçe kurallarına göre ayarlanması vergi sisteminde
düzenlemeler
vb.
birçok
hazineyi
destekleyecek
önlemlere
başvurulduğu
görülmektedir.’’(Nakiboğlu,2011:146). Bu süreçte var olan sıkıntılar devam etmiştir. ‘’ Denk bütçe
anlayışı ile hazırlanan 1863 yılında 346,2 milyon F.Frang tutar bütçe ödeneklerinin 73,0 milyon
F.Frangı dış ve iç borç taksitleri ile borç faizleri için ayrılmıştır. Galata bankerlerine olan borçların yanı
sıra piyasadaki değeri nominal değerinin çok altında olan beşlik ve onluk madeni paralar sıkıntı
yaratmıştır. Bu süreçte 1.6.1863 tarihinde resmen kurulmuş olan Osmanlı Bankası, Credit Mobilier
isimli şirketin iştirakini sağlayarak, ilk istikraz işlemini gerçekleştirmiştir.’’ (Özdemir,2009: 54).
Tasarıya göre ,’’ Bankanın 136,000 hisseye bölünmüş 67.500.00 frank sermayesi olup, bunun 80,000
hissesi İngiliz grupları, 50,000 hisse Fransız gruba, 5000 hisse Osmanlı yatırımcılara ayarlanmıştır.
Osmanlı Bankası anlaşmadan hemen sonra kraliyet belgesiyle sermayesini yükseltme belgesi almıştır.
İngilizler ve Fransızlar arasındaki eşitsizlik her iki grubun oranları eşitlenene kadar sermaye
artırımlarında İngilizlere %20 Fransızlara %80 oran tahsis edilerek düzeltilecekti. Osmanlı Bankası
tasfiye edilecek alacakları ve bunları yeni bankaya devredecektir.’’ (Eldem,1999:83).Bu süreç
göstermekteydi ki, Osmanlı Bankasının 1862 yılında ‘’ emisyon kuru % 68 ve faizi %6 olan ve
öncekilerden daha iyi koşullarda bir istikraz gerçekleştirilmesi, bunu başarıyla yönetmesi ve
sonuçlandırması ve kaimelerin de yine başarıyla tedavülden kaldırılması sırasında gösterdiği
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performans onun bir devlet imtiyazına sahip kılınması ve böylece bankı Şahanesi Osmani kimliği ile
yeniden yapılandırılma yolunu da böylece açmıştır.’’ (Özdemir,2009: 33).
‘’ Bankı Osmanî Şahane 4 Şubat 1863 tarihli bir fermanla kurularak imtiyaz namesini hazırlamıştır.
-Bankanın bir devlet bankası olduğu,
-

Bankanın tüm hukuksal işlemlerinin Osmanlı hukukuna tabi olduğu

-

Devlet emrindeki %6 faizli avans miktarı 500,000 sterlin olarak belirlendiği

Şube açacağı yerlerde hazine işlemlerini yürütme işini yılda 20,000 sterlinlik bir ödeme
karşılığında bankaya verileceği.
İç ve dış borç anapara ve faiz taksitlerinin ödenmesi için gereken tutarın transferiyle
görevlendirileceği
-

Osmanlı hükümeti karşısında sağlam bir özelliğe sahip olduğu.

-

Osmanlı hükümetinin banka işlemleri üzerinde denetimi olmadığı .’’ (Eldem,1999: 83).

Tarihsel gelişme süreci dikkate alındığında sonuç olarak, 5 Mart 1863 yılında Osmanlı Bankası
hissedarları yıllık toplantılarını yapmış, tasfiye kararlarını almış ve yeni hissedarlar Bankı Osmanî
Şahane hissesini almışlar ve 1865 yılına kadar tasfiyesini tamamlamışlardır. Böylece İngiliz kuruluş
belgesiyle kendini garanti altına aldığı Osmanlı Bankası, bir devlet bankası haline dönüşerek Bank ı
Şahane sıfatını kazanmıştır. Bu süreçte bir devlet bankası olarak banknot basma hakkını elinde
tutarak bu hakkı başka bir kuruluşa vermemek üzere faaliyette bulunmuştur. Sahip olduğu
özelliklerden güç alarak, önüne çıkan engelleri başarıyla atlatabilmiştir. Bu özellikleriyle 19. Yüzyılın
sonu, 20.yüzyılın başının en önemli en başarılı kredi ve bankacılık kurumlarından biri haline gelerek
rasyonaliteyi sağlamaya çalışarak kurumsal yolculuğunu hak ettiği yere getirerek Bank-ı Şahane
unvanı kazandırmıştır. Bankanın bu özelliği kazanmasının arkasında ise 1862 yılındaki istikraz
olayında kaimelerin başarılı bir şekilde tedavülden kaldırılmasında oynadığı rol etkisi olmuştur.
8. Sonuç
Osmanlı imparatorluğunda tarihsel süreçte imparatorluğun Batının gerçekleştirmiş olduğu sanayi
devriminin gerçekleştirememesi, imparatorluğun dış borç, sanayi, ticari, mali, iktisadi, politik… Vs.
birçok yapıda dışa bağımlı hale gelmesi ülkede oluşan kurumlarında gelişmesi ve yapısı üzerinde
etkisini göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğunda 18. Yüzyılın 2. Yarısından sonra Osmanlı
imparatorluğunda birçok alanda olduğu gibi para ve finans alanında da önemli değişiklikler
görülmüştür. Avrupa ülkeleri ile iktisadi ve mali ilişkilerin geliştirilmesi üzerine bankacılık gelişme
göstermeye başlamıştır.
Tarihsel süreçte, ilk bankanın kuruluş yılı 1847 den 1923 yılına kadar geçen sürede, para ve kredi
piyasasını yöneten bankaların daha çok yabancı sermaye iştirakiyle kurulmuştur. Osmanlı
imparatorluğunda, Tarihsel süreçte, hazineye borç verme bankacılığı ve yabancı sermaye
girişimcilerini destekleyen bankacılık faaliyetleri önemli olmuştur.
Osmanlı imparatorluğunda borç verme bankacılığı sürecine bakıldığında, imparatorluğun 1840yılında
çıkarmış olduğu bir tür devlet bonosunun değerini ve paranın İngiliz sterlinine karşı kurunu sabit
tutabilmek için 1844 yılında Galata da faaliyet gösteren J. Alleon ve Th. Baltazzi isimli iki bankerle
anlaşmış olduğu görülmektedir. Bu iki bankerle 1847 yılında anlaşmayı yenilerken, Osmanlı
imparatorluğu Bank-ı Dersaadet ismi ile ülkede ilk bankanın kurulmasına izin vermiştir. Bankanın
istikrazı ödemede sıkıntı yaşaması üzerine iflas ettiği görülmektedir.
Kırım savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğuna borç vermek ya da borç bulabilmek amacıyla
yabancı sermaye iştirakiyle 11 bankanın kurulduğu görülmektedir. Bu zaman içinde kurulan ve
imparatorlukta faaliyet gösteren yabancı bankaların en önemlisi Osmanlı Bankası olmuştur. Kırım
savaşı sonrasında kurulan diğer bankaların bir kaçının da ilerleyen dönemlerde Osmanlı bankasına
katıldığı görülmektedir.
Bank-ı Dersaadet’in kapanması sonrasında İngiliz sermayesi destekli bir İngiliz girişimi olan Bankı
Osmanî (Otoman Bank) İngiltere kralının fermanıyla 1856 yılında kurulmuştur. Banka merkezi Londra
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esas faaliyet merkezi İstanbul olup Osmanlı İmparatorluğunun her yerinde şube açma hakkına sahip
olmuştur. Banka 7 sene faaliyetine devam etmiştir. Sonrasında ise 1863 yılında bir devlet bankası
özelliğini üzerine alarak Bankı Osmanî Şahane ’ye katılmıştır. Bankı Osmanî Şahane (Osmanlı
Bankası) ‘’ Duyun-u Umumiye idaresiyle beraber imparatorluğun iktisadi ve mali yapı üzerindeki
yabancı sermaye denetimini anlatan en önemli örneklerden bir tanesini temsil etmesi bakımından
önemlidir. Banka, Osmanlı imparatorluğunun Londra ve Paris mali piyasalarında borçlanmakta aracı
rolünü üstlenmek, hazineye kısa süreli avans vermek, hem ticari, hem yatırım hem de devlet bankası
olmak vb. unsurları yapmak üzere İstanbul da, Osmanlı imparatorluğu yasalarına göre İstanbul da
kurulmuştur. İmtiyaz süresi başlangıçta 30 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre sonunda, eğer banka
feshini isterse hükümet, muaccel olmuş bütün anapara ve faiz borçlarının hepsini ödemek zorunda
kalmıştır. Banka ise, imtiyaz süresi sonunda, üstlendiği sorumlulukları yerine getirerek çıkardığı
banknotların hepsini altına dönüştürme işlemini yapmak sorumluluğunu üstlenmiştir. Kapitalist
iktisadi yapılara özgü finansal kurumların gelişmesi sürecine katkı sağlayan önemli bir ticari yatırım
ve devlet fonksiyonlarını içeren Osmanlı Bankasının;
-

İç borçlanmada garantör,

-

Banka olarak her türlü rejim ve harçtan muaf olma

-

1875 sözleşmesiyle bankanın statüsü daha fazla güçlenmiştir.

-

Banka bina arsalarının hükümete bedelsiz olarak verilmesi

-

Dış borçların çözüme kavuşturulması
mali acente

-

Kredi verme

Ticaretle uğraşanların tahvillerini iskonto etme, emanet kabul etme, poliçe alıp satma, tahvil
ihraç etme vb. bankacılık faaliyetlerini temin etme.
-

Cari hesap açmak

-

Kâğıt para çıkarma imtiyazı (böylece bağımsız para politikası yetkisini kaybetti)

-

Avrupa’nın Osmanlıda yaptığı yatırım garantisi durumundaydı

Osmanlı ekonomisinin maliyesinin
yönlendirilmesinde önemli rol oynadı

Avrupa

sermayesi

tarafından

kontrolüne

ve

Banka, Avrupa sermayesi açısından istikrar koşulları yürütülmesi yerine Osmanlı iktisadını
canlandırmayı amaçlamış.
Ticaret Bankası olarak kurulan Osmanlı Bankası verilen imtiyazlar sonucu devlet bankasına
dönüşmüştür.
-

Iskonto ve kambiyo işlemlerine dikkat edilecek

-

Mevduat hesapları teşvik edilecek

Bankanın ticari işlemlerde karşılaştığı problemlerin
istikrarsızlığı ve mali sıkıntısından kaynaklanmaktaydı.
-

hepsi

imparatorluğun,

parasal

Devletin bütçesi üzerinde denetim yetkisi,

Devletin gerek içerde, gerek dışarıda çıkaracağı tahvil, bono ve diğer kıymetli evrakın satışı
bankanın tekeline bırakılmıştır.
Banka devletten alacaklı olan Galata Bankerleri ile birleşerek tütün ve tuz tekelinin idaresini,
pul, müskirat, saydiye ve ipek öşrünün toplanmasını üstlenmiş bunu yerine getirmesi için de Rüsumu
sitte idaresini kurmuştur. 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile Duyunu umumiye idaresi
kurulunca Rüsumu sitte idaresi sona ermiş, sözü edilen gelirler Duyunu Umumiye idaresine
bırakılmıştır.
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Osmanlı Bankası’nın tarihsel süreçte kuruluşu ve taşıdığı özellikler dikkate alındığında,
imparatorluğun mali yapısının en önemli iktisadi ajanı olduğu Batılı girişimcilerin devlet içerisindeki
doğrudan yatırımlarını artırırken, imparatorluğun finansal açıdan Avrupa’yla entegrasyon sürecini
hızlandırarak, imparatorlukta bankacılık ve sermaye piyasalarının kurumsallaşmasının en önemli
unsurlarından olmuştur.
Banka çalışmada açıklanan faaliyetleri ve özellikleri sayesinde, önüne çıkan problemleri de daha
rahat bir şekilde atlatmıştır. Bu özelliğiyle 19. Yüzyılın sonu, 20. Yüzyılın başının en önemli en başarılı
kredi ve bankacılık kurumlarından biri olarak rasyonaliteye ulaşmaya çalışarak tarihsel süreçte yola
çıktığı kurumsal yolculuğu hak ettiği aşamaya getirmiştir. Banka şahane unvanını kazanmıştır. Bu
unvanı kazanmasının en önemli faktörü de 1862 yılındaki istikraz olayında kaimelerin başarılı bir
şekilde tedavülden kaldırılmasında oynadığı rolün etkili olması olmuştur.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK
SENDROMUNUN ARAŞTIRILMASI
Hatun ARSLAN
devrannarslan3@gmail.com
Özet
Baktığımızda iş yaşamını olumsuz yönde etkileyen düşük iş doyumu ve yüksek derecede tükenmişlik
düzeyi farklı mesleklerde çok sayıda çalışan kişilerin karşısına çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı;
sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun bazı değişkenlere göre farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırma Türkiye ve Kıbrıs’ta görev yapan 147 sağlık çalışanına
uygulanmıştır.(doktor, ebe, hemşire, eczacı, diş hekimi, sağlık teknisyeni, fizyoterapist, psikolog,
diyetisyen, psikiyatri ve diğer sağlık çalışanları). Veri toplama aracı olarak; Minnesota İş Doyum
Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyo-demografik bilgiler kullanılmıştır. Elde edilen veriler Ttesti ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının tükenmişlik
sendromunun ve iş doyum düzeyleri; cinsiyete, medeni duruma, meslek istekliliğe, meslek uygunluğu,
aylık gelire, yaşa, sosyal etkinliklere katılma, mesleğe, iş yaşamından memnun olma ve iş yaşamından
memnun olmama durumlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İş doyumu, tükenmişlik sendromu, sağlık çalışanları

INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION AND
BURNOUT SYNDROME OF HEALT WORKERS
Abstract
When life is negatively affecting business, many of the people working in different professions are
confronted by low levels of job satisfaction and a high degree of burnout.The aim of this study- Job
satisfaction and burnout of health professionals is to determine whether it differs according to some
variables. Research was applied to 147 health care workers who work in cyprus and Turkey and this
include (Doctors, midwives, nurses, pharmacists, dentists, medical technicians, physiotherapists,
psychologists, dieticians, and other health professionals, psychiatric). The data collection tools used
were- Minnesota Job Satisfaction Scale, Maslach Burnout Inventory and socio-demographic
information. The obtained data were analyzed by t-test and ANOVA . According to the conditions being
satisfied, the burnout and job satisfaction levels of health workers in the research; gender, marital
status, occupation willingness, Professional fitness, monthly income, age, participating in social
activites, profession not satisfied with the business, life and work life, show significant differences.
Keywords: Job satisfaction, burnout syndrome, health care worker.

1.GİRİŞ
İnsanlarla iç içe olup sürdürülen mesleklerde çalışan kişilerin daha çok yoruldukları ve daha çok sık
çalışmakla birlikte, karşılaştıkları negatif durumların içinde yer alan tükenmişlik; kaygı, iç
huzursuzluk, mesleğine dair depresyon, doyumsuzluk işin verdiği yoğunluktan dolayı hayal kırıklığı,
işin verdiği yorgunluk ve bitkinlik vb gibi nedenlerle yakından bağlantılıdır. Sürgevil’e (2006) göre
tükenme hissi; bitkinlik, umudun tükenmesi, benliğe dair olumsuz düşünceler, yaşam ile diğer
bireylere dair negatif düşüncelere, fiziksel hastalıklara ve çalıştığı iş yerinden istifa etmeye kadar
uzanır. İş doyumu ya da iş tatmini olarak da bilinen iş doyumu da tükenmişlik kavramı ile çok
bağlantılı olup doğrudan etkilenmektir. İş doyumu, işe severek gitme, işten zevk alma, işine bağlı
olmak ve işe gidenlerin işten duydukları haz olarak adlandırılabilir. (Mert, Güler ve Mert, 2012,s.9).
İş tatminine doğrudan etki eden kişisel ve örgütsel durumlar olarak iki başlık şeklinde ele alınabilir.
Bireysel Faktörler: İş tatmininin gerçekleşmesini doğrudan etkileyen kişisel faktörler, bireyin
doğduğundan beri olan farklı özelliklerini de içine alarak hayatı süresince kazandığı tecrübeler
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ışığında oluşmaktadır. Böylece bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitimi vb. faktörlerde bireyin kendisinin yer
aldığı konumu değerlendirmede birebir etki etmektedir.
Örgütsel Faktörler: Çalışan bireylerin iş doyumu kavramını tanımlarsak örgütsel faktörlerin etkisiyle
oluşan tutumlar ele alınabilir. Bu faktörler işin yeterli derecede ilgi seviyesi, beceriler, işin çalışan
bireylere olanak tanıdığı sosyal ve ekonomik fırsatlara dek çok daha eklenebilecek maddeler halinde
sıralanabilir. İş doyumunun olmasında en çok önem arz eden temel etkenlerden bir tanesi ücrettir.
Ücret, çalışan kişiler tarafından sadece maddi bir kazanım olarak görülmez. Aynı zamanda çalışılan
işte çalışma emeğinin karşılığı olarak düşünülür. Bundan ötürü ücret iş doyumunun en önemli
faktörlerinden biridir. Eşit bir şekilde çalışan kişilerden birinin düşük birinin yüksek ücret alması
çalışanın iş doyumunu olumsuz etkilemektedir. Çalışma süresi, çalışma saatleri ve çalışılan süre
oldukça önemli bir yere sahiptir.( Aşık, 2010,s.38-42).
1.1.Tükenmişlik
Günümüzün en önemli fenomenlerinden biri olan tükenmişlikle ilgili olarak ilk tanımlamayı yapan;
1974 yılında psikiyatr Freudenberger’in uyuşturucu bağımlıları üzerine yaptığı çalışma sayesinde fark
ettiği olumsuz bir durumdur. Freudenberger’e göre tükenmişlik kelimesi bir çalışanın çalıştığı işte
uzun bir süreden sonra işine karşı birer enerji kaybı yaşaması, işteki gücünde azalma, çalışandan
gücünden fazla işin yüklenmesi gibi nedenler tükenmişliğe yol açar diye tanımlamıştır.
(Filiz,2014,s.158,Karsavuran,2014,s.135
1.2.Tükenmişliğin Boyutları
Tükenmişliğin en fazla bilinen tanımı Maslach sayesinde öğrenilmiş ve tanıtılmıştır. Maslach
tükenmişliğin üç boyutu olduğunu söyler; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı
eksikliği ” şeklinde açıklamıştır. (Polatcı, Ardıç ve Türkan,2014,s.283-284).
Duygusal Tükenme: Tükenmişliğin en çok kendini duygusal tükenmeyle gösterdiği açık bir şekilde
anlaşılabilir. Duygusal tükenmenin oluşmasında; işin çok fazla yoğun olması, verilen işin gereğinden
fazla olması, işte çalıştığı kişilerle anlaşamama ya da kurumun idarecileriyle anlaşmazlıklar yaşama
çalışmanın getirdiği yetersizliklerdir. Tükenmişlik sendromunun en çok 3 boyutundan duygusal
tükenme daha çok yaşanmaktadır.
Duyarsızlaşma: Duyarsızlaşma tükenmişlik sendromunun kişilerle konuşma ve anlaşma kısmını
kapsamaktadır. Çalışanın işinden dolayı gün içerisinde karşı karşıya geldiği olaylara karşı ilgisiz, diğer
kişilere karşı soğuk, vurdumduymaz hareketler sergilemesi ve katı tutum sergilemeye sebep
olmaktadır. Duyarsızlaşma aslında çalışanların kendilerini tükenmeye ve olumsuzluklardan korumaya
yönelik kötü psikolojik ruh halinden uzak kalmak için uyguladıkları bir koruma stratejisidir.
Kişisel Başarı Eksikliği: Tükenmişliğin, kişinin kendi başarısının yani kendini ne kadar geliştirmiş
olması ile ilgilidir. Kendini hep düşük seviyede gören birinin kişisel başarısı düşük olup tükenmişlik
yaşayabilir. Genelde kişisel başarı; duyarsızlaşma ve duygusal tükenme yaşandıktan sonra oluşan bir
boyuttur. Burada kişi kendini olumsuz bir şekilde değerlendirir.(Okray ve Abatay, 2015,s.50).
2.YÖNTEM
2.1.Araştırmanın amacı
Genel olarak sağlık sektöründe çalışanların iş doyum seviyelerini ve tükenmişlik seviyelerini sosyodemografik bilgilere göre incelemek yapılan çalışmanın temel amacıdır.
2.2.Örneklem
İnternet üzerinden google formdan anket yapılmış olup instagram, facebook, mail ve whatsapp
üzerinden hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta olan 147 sağlık personeline gönderilmiş ve kodlanmıştır.
Hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta sağlık personellerine gönderilen anketlerde; %5,4 doktor, % 21,1
hemşire, %4,1 ebe, %1,4 psikiyatri, % 16,3 fizyoterapist, %7,5 diyetisyen, %9,5 diş hekimi, % 4,1
eczacı, %7,5 psikolog, %11,6 sağlık teknisyeni, %11,6 diğer sağlık personellerine ulaşılmıştır.
2.3.Veri toplama araçları
Araştırmada sağlık çalışanlarını daha iyi tanıtabilecek bilgilerin elde edilebilmesi için sosyo-demografik
bilgiler, iş tatmini seviyelerini öğrenmek için Minnesota İş tatmini Ölçeği ile Tükenme seviyelerini
öğrenmek için de Maslach Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 458

2.4. Bilgi Formu
Sosyo-demografik bilgilerde; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, aylık gelir, iş yerine ulaşma
şekli, sosyal etkinliklere katılıp katılmama, meslekte çalışma süresi, mesleği nedir, haftalık ortalama
çalışma süresi, mesleği seçmedeki isteklilik durumu, mesleği kendine uygun bulup bulmaması, iş
yaşamından memnun mu değil mi, iş yaşamından memnun olmama nedenleri gibi sorular
içermektedir.
2.5. Maslach Tükenmişlik Ölçeği
Maslach ile Jackson’nın (1981) ortaya attığı ve Maslach adıyla geçen tükenme ölçeği beş dereceli likert
tarzında olan ölçek, hiçbir zaman ve her zaman tarzında dereceli olan bir ölçektir. Ölçme aracı, toplam
olarak 22 soru ile üç alt boyuttan meydana gelmektedir. Alt boyutlarda; Duygusal Tükenme alt boyutu
9 maddeden (1-2-3-6-8-13-14-16-20), Duyarsızlaşma alt boyutu 5 maddeden(5-10-11-15-22) ve kişisel
başarısızlık alt boyutu (4-7-9-12-17-18-19-21) de toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Maslac ve
Jackson’nın (1981) geliştirdiği ölçeğin güvenirliği duygusal tükenme için 0,90; kişisel başarı için 0,71;
duyarsızlaşma içinse 0,79 olarak bulunmuştur. Geçerlik katsayısı ise 0,872 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik araştırmaları Ergin’nin yapmış olduğu geçerlilik ile güvenilirlik açısından
kanıtlanmıştır. Dolayısıyla güvenilir ve geçerli bir ölçektir.(Arı, 2015,s.553-554).
2.6. Minnesota İş Doyum Ölçeği
İş Tatmin Ölçeği Weiss, Davis, England ve Lofguist tarafından geliştirmiştir, Baycan da bu ölçeğin
geçerliliği ile güvenirliliği için araştırmalarda bulunmuştur.. Bu ölçek 5’li likert tipi olmak üzere iç ve
dış doyumu belirleyen 20 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler kişinin işine duyduğu memnuniyeti
gösteren hiç memnun değilim ve çok memnunum gibi derecelendirilmiştir. Bu 20 madde içsel, dışsal
ve genel doyum düzeyine sahiptir. Ölçeğin İçsel doyumu ( 1-2-3-4-7-8-9-10-11-15-19-20), Dışsal
doyum(5-6-12-13-14-16-17-18) ve Toplam Doyum ise ölçekte bulunan tüm maddeleri ölçer ve
bunlardan puanlar elde edilmektedir. İş doyum ölçeğinin güvenirlilik ve geçerlilik çalışmasını Baycan
yapmış ve bu ölçeğin Cronbah alfanın değeri 0.77 şeklinde açıklanmıştır. (Yelboğa, 2007, s. 6-7).
3.BULGULAR
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının sosyo-demografik bilgilerinin sonuçları incelendiğinde;
araştırmaya 147 sağlık çalışanı katılım göstermiştir. Bunların %46,3’ü (68) kadın, %53,7’si (79)
erkektir. Araştırmaya katılanların % 59,2’si (87) 20-27 yaş arasında olanlar, %32,7’si (48) 28-35 yaş
arasında olanlar, %6,1 (9) olanlar 36-43 yaş arasında olanlar ve %2,0 (3) 44-50 yaş aralığındaki
kişileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %8,8 (13) lise ve %91,2(134) üniversite eğitim
seviyesine sahiptir. Araştırmaya katılanların %65,3’lük (96) kısmını bekar, %34,7’lik (51) kısmını ise
evliler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının aylık gelire göre %23,1’i (34)
yetmiyor, %46,9’u (69) kısmen yetiyor %29,9’u(44) tamamen yetiyor cevabını vermişlerdir. Araştırmaya
katılanların iş yerine ulaşmada %22,4’ü (33) yürüyerek, %12,2’si (18) servis aracıyla, %36,7’si (54)
toplu taşıma aracıyla ve %28,6 (42) kendi aracıyla iş yerine gitmektedir. Araştırmaya katılanların
sosyal etkinliklere katılmada %32,7’si (48) yetersiz olduğunu, %55,8’i (82) kısmen yeterli olduğunu ve
%11,6’sı (17) yeterli olduğu cevabını vermişlerdir. Araştırmaya katılanların meslekte çalışma süresine
göre %71,4’ü (105) 1-5 yıl arası çalışanlar, %22,4’ü (33) 6-11 yıl arası çalışanlar, %2,0’ı (3) 12-17 yıl
arası çalışanlar ve %4,1 (6) 18 yıl ve üzeri çalışanlar olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların
%5,4’ü (8) doktor, %21,1’i (31) hemşire, %4,1’i (6) ebe, %1,4’ü (2) psikiyatri, %16,3’ü (24) fizyoterapist,
%7,5’i (11) diyetisyen, %9,5’i (14) diş hekimi, %4,1’i (6) eczacı, %7,5’i (11) psikolog, %11,6’sı(17) sağlık
teknisyeni ve %11,6’sı (17) diğer mesleklerdir. Araştırmaya katılanların mesleği seçmedeki isteklilik
durumuna göre %73,5’i (108) evet diyenler ve %20,5’i (39) hayır diyenler olarak belirlenmiştir.
Araştırmaya katılanların mesleği kendine uygun bulmaya göre %80,4’ü (127) evet diyenler ve %13,0’ı
(20) hayır diyen olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların iş yaşamından memnun olma
durumuna göre % 30,7’si (54) memnun, %53,1 (78) kısmen memnun ve %10,2’si(15) memnun değil
olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların iş yaşamından memnun olmama nedenlerine göre
%12,2si (18) ortamdaki iletişim sorunu, %25,2’si (37) mesleki doyumsuzluk, %8,2 (12) ortamdaki
fiziksel koşulların uygunsuzluğu, %14,3 (21) sosyal olanak yetersizliği, %19,7’si (29) çalışma
sistemindeki uygunsuzluk ve % 20,4 (30) ekonomik yetersizlikler olduğu belirlenmiştir.
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TABLO 1. Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının cinsiyete
göre T-Testi sonuçları
Duygusal
Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı
İçsel Doyum
Dışsal Doyum
İş Doyum Toplam

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
68
79
68
79
68
79
68
79
68
79
68
79

X
25,80
23,67
10,02
10,27
31,35
28,72
37,05
33,45
24,27
23,40
61,33
56,86

S
7,25
4,93
4,69
3,95
4,28
5,75
6,97
5,61
3,57
3,87
9,70
8,17

Sd

T

P

145

2,112

,036*

145

-349

,728

145

3,103

,002*

145

3,468

,001*

145

1,412

,016*

145

3,037

,003*

Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının cinsiyete göre T-Testi
analizleri tablo 1.1. ‘de gösterilmiştir. Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun
puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur, t(4,93)=2,11, p<.0,036.Sağlık çalışanlarında
erkek personellerinin iş doyumu ve tükenmişlik sendromunda duygusal tükenme ( X=23,67), kadın
personele (X=25,80) göre daha düşüktür. Duyarsızlaşmada kadın ve erkekte cinsiyete göre herhangi
bir anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kadın personellerinde kişisel başarı (X=31,35) erkek
personellerine ( X=28,72) göre daha yüksektir, t(5,75)=3,103,p<002’dir. Kişisel başarıda kadın
personellerin erkek personellere göre puanları biraz daha fazla çıkmıştır ve aralarında anlamlı şekilde
fark göstermektedir. Kadın personellerinde içsel doyum (X=37,05), erkek personellerine (X=33,45) göre
daha yüksek bulunmuştur, t(5,61)=3,468, p<001’dir.İçsel doyumda kadın personellerin erkek
personellere göre puanları biraz daha fazla çıkmıştır ve aralarında anlamlı şekilde fark göstermektedir.
Kadın personellerde dışsal doyum (X=24,27) erkek personellere (X=23,40) daha yüksek bulunmuştur,
t(3,87)=1,412, p<016.dır. İçsel doyumda kadın personellerin erkek personellere göre puanları biraz
daha fazla çıkmıştır ve aralarında anlamlı şekilde fark göstermektedir. Toplam doyumda ise kadın
personellerin (X=61,33) erkek personellere (X=56,86) göre puanları yüksek bulunmuştur,
t(8,17)=3,037, p<003’tür. Toplam doyumda kadın personellerin erkek personellerine göre puanları
yüksek bulunmuştur ve aralarında anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Sağlık alanında çalışan bireylerin eğitim durumuna bakıldığında Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma,
Kişisel Başarı, İçsel Tatmin, Dışsal Tatmin, İş Doyum ve Toplam puanda anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir.
Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanları medeni duruma göre anlamlı
bir farklılık bulunmuştur, t(145)=2,608, p<0,10’dur. Sağlık çalışanlarında bekar olanların medeni
duruma göre kişisel başarı puanları (X=30,75), evli olanlara (X=28,41) göre daha yüksek ve olumludur.
Kişisel başarıda bekar olanların evli olanlara göre puanları daha fazla çıkmıştır ve aralarında anlamlı
bir farklılık tespit edilmiştir. Kişisel başarıda p<0,10 olduğu için ve p<0,05’ten küçük olduğu için evli
ve bekar olanların puanları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kişisel
başarı dışında diğer alt boyutlarda medeni duruma göre herhangi bir anlamlı fark bulunmamıştır.
Sağlık alanında görev yapan bireylerin iş tatmini ve tükenme sendromunun puanları meslek isteklilik
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Meslek istekliliğinde duygusal tükenmede evet
diyenlerin puanları (X=23,41), hayır diyenlere (X=28,10) göre daha düşüktür, t (145)=-4,28, p<0,00.
p<0,05’ten küçük olduğundan duygusal tükenmede evet diyenlerin ve hayır diyenlerin puanları
meslek istekliliğine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Meslek istekliliğinde duyarsızlaşmada
evet diyenlerin puanları (X=9,33), hayır diyenlere (X=12,46) göre daha düşüktür, t(145)=-4,09,
p<0,00.Meslek istekliliğinde duyarsızlaşmada evet diyenlerin hayır diyenlere göre puanları daha düşük
olarak bulunmuştur ve anlamlı bir farklılık göstermektedir. Meslek istekliliğinde kişisel başarıda evet
diyenlerin puanları (X=30,68) hayır diyenlere (X=27,87) göre daha yüksektir, t(145)=2,92, p<0,04.
Meslek istekliliğinde kişisel başarıda evet diyenlerin hayır diyenlere göre puanları daha yüksek
bulunmuştur ve anlamlı bir farklılık göstermektedir. Meslek istekliliğinde içsel doyumda evet
diyenlerin puanları (X=34,07) hayır diyenlere (X=38,02) göre daha düşüktür, t(145)=-3,36, p<0,01.
Meslek istekliliğinde içsel doyumda evet diyenlerin, hayır diyenlerine göre puanları daha düşük

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 460

bulunmuştur ve anlamlı bir farklılık göstermektedir. Meslek istekliliğinde dışsal doyumda herhangi bir
anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Meslek istekliliğinde iş doyum toplamda evet diyenlerin puanları
(X=57,66) hayır diyenlere(X=62,43) göre daha düşüktür, t(145)=2,85, p<0,05. Meslek istekliliğinde iş
doyum toplamda evet diyenlerin hayır diyenlere göre puanları daha düşük bulunmuştur ve anlamlı bir
farklılık göstermektedir.
Meslek uygunluğunda duygusal tükenmede evet diyenlerin puanları (X=23,80), hayır diyenlere
(X=30,10)
göre daha düşüktür, t (145)=--4,49, p<0,00 bulunduğu için anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Meslek uygunluğunda duyarsızlaşmada evet diyenlerin puanları (X=9,48), hayır
diyenlere (X=14,50) göre daha düşüktür, t(145)=-5,27, p<0,00.Meslek uygunluğunda duyarsızlaşmada
evet diyenlerin hayır diyenlere göre puanları daha düşük olarak bulunmuştur ve anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Meslek uygunluğunda kişisel başarıda evet diyenlerin puanları (X=30,34) hayır
diyenlere (X=27,35) göre daha yüksektir, t(145)=2,39, p<0,18. Meslek uygunluğunda kişisel başarıda
evet diyenlerin hayır diyenlere göre puanları daha yüksek bulunmuştur ve anlamlı bir farklılık
göstermektedir.Meslek uygunluğunda içsel doyumda evet diyenlerin puanları (X=34,29) hayır diyenlere
(X=40,40) göre daha düşüktür, t(145)=--4,10, p<0,00. Meslek uygunluğunda içsel doyumda evet
diyenlerin
hayır diyenlerine göre puanları daha düşük bulunmuştur ve anlamlı bir farklılık
göstermektedir çünkü p<0,00 olarak bulunmuştur. Meslek uygunluğunda dışsal doyumda herhangi
bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Meslek uygunluğunda iş doyum toplamda evet diyenlerin
puanları (X=57,90) hayır diyenlere(X=65,45) göre daha düşüktür, t(145)=-3,55, p<0,01. Meslek
uygunluğunda iş doyum toplamda evet diyenlerin hayır diyenlere göre puanları daha düşük
bulunmuştur ve anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Analiz sonuçları, sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının Yaş
Grupları durumuna dair anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir, F(3,143)=3,105, p<,029. Yaş Gruplarına
göre fark olan yerleri tespit etmek için yapılan Tukey Testinin analiz sonuçlarına göre Kişisel Başarıda
F(3,143)=3,105, p<,029 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten küçük olduğu için anlamlı fark söz
konusudur. Kişisel Başarıda Yaş Grupları; 1)20-27’de (X=30,93), 2)28-35’te ( X=28,68) ve 3)36-43’te
( X=28,66) sağlık çalışanlarının Yaş Gruplarına 4)44-50’ye(X=25,00) göre daha olumlu olduğu
belirlenmiştir. Diğerlerinde herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. Analiz sonuçları, sağlık
alanında görev yapan bireylerin iş tatmini ve tükenmişlik sendromu puanlarının İş Yerine Ulaşma
Şekline dair anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Analiz sonuçları, sağlık personellerinin iş tatmini ve
tükenme sendromunun puanlarının Meslekte çalışma süresine dair anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TABLO 2. Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının Aylık gelire
göre ANOVA sonuçları
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı
İçsel Doyum
Dışsal Doyum
İş Doyum Toplam

Aylık Gelir
1)Yetiyor
2)Kısmen Yetiyor
3)Tamamen Yetiyor
1)Yetiyor
2)Kısmen Yetiyor
3)Tamamen Yetiyor
1)Yetiyor
2)Kısmen Yetiyor
3)Tamamen Yetiyor
1)Yetiyor
2)Kısmen Yetiyor
3)Tamamen Yetiyor
1)Yetiyor
2)Kısmen Yetiyor
3)Tamamen Yetiyor
1)Yetiyor
2)Kısmen Yetiyor
3)Tamamen Yetiyor

N
34
69
44
34
69
44
34
69
44
34
69
44
34
69
44
34
69
44

X
27,85
24,36
22,65
11,73
10,13
9,00
28,82
30,31
30,20
37,73
35,23
32,93
25,02
23,65
23,11
62,76
58,88
56,04

SS
7,46
5,71
4,84
5,92
3,74
3,22
6,56
4,4
5,38
9,06
5,94
3,83
4,88
2,95
3,74
12,95
7,63
6,60

Sd

F

P

Anlamlı Fark

2,144

7,514

,001*

1-2 ve 1-3 arasında

2,144

4,042

,020*

1-3 arasında

2,144

,992

,373

Yok

2,144

5,561

,005*

1-3 arasında

2,144

2,670

,073

Yok

2,144

5,480

,005*

1-3 arasında

Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının Aylık gelir Durumuna göre
ANOVA sonuçları Tablo 2’te gösterilmiştir. Analiz sonuçları, F(2,144)=7,514, p<0,01 sağlık
çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanları aylık gelire göre anlamlı bir şekilde
değişmektedir. Aylık gelir durumuna göre farklılıkların nerde olduğunu tespit etmek amacıyla analiz
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edilen Tukey Testinin sonucunda Duygusal Tükenmede F(2,144)=7,514, p<0,01 olarak bulunmuş ve
p değeri p<0,05’ten küçük bulunduğundan dolayı anlamlı farklılık tespit edilmiştir, Duygusal
Tükenmede aylık gelir; Yetiyor’da (X=27,85) ve Kısmen Yetiyor’da (X=24,36) sağlık çalışanlarının aylık
gelirinin Tamamen Yetiyor’a(X=22,65) göre daha olumlu ve daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Duyarsızlaşmada F(2,144)=4,042, p<,020 olarak bulunmuş
ve p değeri p<0,05’ten küçük
bulunduğundan dolayı anlamlı olarak tespit edilmiştir, Duyarsızlaşmada aylık gelir;
Yetiyor’da(X=11,73) ve Kısmen Yetiyor’da ( X=10,13) sağlık çalışanlarının aylık gelirinin Tamamen
Yetiyor’a(X=9,00) göre daha olumlu ve yüksek olduğu belirlenmiştir. Kişisel Başarıda aylık gelire göre
herhangi anlamlı bir fark bulunmamıştır. İçsel Doyumda F(2,144)=5,561, p<0,05 olarak bulunmuş ve
p değeri p<0,05’ çıktığından dolayı anlamlı olarak bulunmuştur, İçsel aylık gelir; Yetiyor’da(X=37,73)
ve Kısmen Yetiyor’da (X=35,23) sağlık çalışanlarının aylık gelirinin Tamamen Yetiyor’a (X=32,93) göre
daha olumlu ve yüksek olduğu belirlenmiştir. Dışsal Doyumda aylık gelire göre herhangi anlamlı bir
fark bulunmamıştır. İş Doyum Toplamda F(2,144)=5,480, p<0,05 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05
çıktığından dolayı anlamlı olarak bulunmuştur, İş Doyum Toplamda aylık gelir; Yetiyor’da(X=62,76) ve
Kısmen Yetiyor’da (X=58,88) sağlık çalışanlarının aylık gelirinin Tamamen Yetiyor’a (X=56,04) göre
daha olumlu ve yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sosyal etkinliklere katılıma göre farkın nerde olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Tukey Testinin
sonuçlarına dair Duygusal Tükenmede F(2,144)=4,445,
p<0,13 olarak bulunmuş ve p değeri
p<0,05’ten küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir,
Duygusal Tükenmede sosyal
etkinliklere katılma; 1) Yetersiz (X=26,35) ve Kısmen Yeterli’de (X=24,34) sağlık çalışanlarının sosyal
etkinliklere katılma puanlarının Yeterli’ye (X=21,41) göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Sosyal
etkinliklere katılıma göre Duyarsızlaşmada ve Kişisel Başarıda herhangi anlamlı farklılık
bulunmamıştır. İçsel Doyumda F(2,144)=6,108, p<0,03 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten
küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, İçsel Doyumda sosyal etkinliklere katılma ; 1)
Yetersiz (X=37,35) ve Kısmen Yeterli’de (X=34,56) sağlık çalışanlarının sosyal etkinliklere katılma
puanlarının Yeterli’ye (X=31,52) göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir.Dışsal Doyumda herhangi bir
anlamlı farklılık bulunmamıştır.İş Doyum Toplamda F(2,144)=4,989, p<0,08 olarak bulunmuş ve p
değeri p<0,05’ten küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, İş Doyum Toplamda sosyal
etkinliklere katılma; 1) Yetersiz (X=61,75) ve Kısmen Yeterli’de (X=58,25) sağlık çalışanlarının sosyal
etkinliklere katılma puanlarının Yeterli’ye (X=54,23) göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının Mesleğe göre ANOVA
sonuçları incelenmiştir.. Analiz sonuçları, sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik
sendromunun puanlarının Mesleğe göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir, F(10,136)=3,080
p<0,01. Farklı bir ifadeyle sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanları
Mesleğe göre anlamlı olarak değişim göstermektedir. Mesleğe göre farkın nerde olduğunu tespit etmek
amacıyla yapılan Tukey Testinin sonuçlarına dair Duygusal Tükenmede F(10,136)=3,080, p<0,01
olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, Duygusal
Tükenmede; 1)Doktor (X=23,52), 2)Hemşire (X=28,90), 3) Ebe (X=22,83), 4)Psikiyatri (X=15,00),
5)Fizyoterapist (X=24,70), 6)Diyetisyen (X=21,45), 7)Diş Hekimi ((X= 22,78), 8)Eczacı (X=21,50), 9)
Psikolog (=23,18), 10)Sağlık Teknisyeni (X=24,41) ve 11)Diğer (X=25,23) sağlık çalışanlarının
Mesleğe göre puanları bu şekilde bulunmuştur. Bakıldığında
Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık
Teknisyeni ve Diğer’de
puanlarının diğer mesleklere göre daha yüksek ve daha olumlu olduğu
belirlenmiştir. Duyarsızlaşmada F(10,136)=1,980, p<0,40 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten
küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, Mesleğe göre Duyarsızlaşmada;1)Doktor (X=9,62),
2)Hemşire (X=12,41), 3) Ebe (X=7,50), 4)Psikiyatri (X=6,00), 5)Fizyoterapist (X=9,50), 6)Diyetisyen
(X=7,72), 7)Diş Hekimi ((X=11,00), 8)Eczacı (X=9,66), 9) Psikolog (=9,09), 10)Sağlık Teknisyeni
(X=10,70) ve 11)Diğer (X=9,88) sağlık çalışanlarının Mesleğe göre puanları bu şekilde bulunmuştur.
Bakıldığında Hemşire, Diş Hekimi ve Sağlık Teknisyenindeki puanlar diğer mesleklere göre daha
yüksek ve daha olumlu bulunmuştur. Mesleğe göre Kişisel Başarıda herhangi bir anlamlı farklılık
bulunmamıştır. İçsel Doyumda F(10,136)=3,881, p<0,00 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten
küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, İçsel Doyumda 1)Doktor (X=35,50), 2)Hemşire
(X=40,25), 3) Ebe (X=33,83), 4)Psikiyatri (X=28,00), 5)Fizyoterapist (X=34,58), 6)Diyetisyen
(X=31,09), 7)Diş Hekimi ((X= 33,57), 8)Eczacı (X=31,16), 9) Psikolog (=32,09), 10)Sağlık Teknisyeni
(X=34,05) ve 11)Diğer (X=35,94) sağlık çalışanlarının Mesleğe göre puanları bu şekilde bulunmuştur.
Bakıldığında en çok Doktor, Hemşire ve Diğerde puanlar diğer mesleklere göre daha yüksek ve daha
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olumlu bulunmuştur. Mesleğe göre Dışsal Doyumda herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. İş
Doyum Toplamda F(10,136)=3,033, p<0,02 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten küçük olduğu
için anlamlı olarak tespit edilmiştir, Mesleğe göre İş Doyum Toplamda;1)Doktor (X=57,25), 2)Hemşire
(X=65,19), 3) Ebe (X=56,66), 4)Psikiyatri (X=48,50), 5)Fizyoterapist (X=59,62), 6)Diyetisyen
(X=53,27), 7)Diş Hekimi ((X=57,07), 8)Eczacı (X=54,16), 9) Psikolog (=55,00), 10)Sağlık Teknisyeni
(X=57,94) ve 11)Diğer (X=59,76) sağlık çalışanlarının Mesleğe göre puanları bu şekilde bulunmuştur.
Bakıldığında en çok Hemşire, Fizyoterapist, Diğer ve Sağlık Teknisyeni puanları daha çok yüksek ve
olumlu olarak bulunmuştur.
Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının İş Yaşamından Memnun
Olmama Nedenlerine göre ANOVA sonuçları incelenmiştir. Analiz sonuçları, sağlık çalışanlarının iş
doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanlarının İş Yaşamından Memnun Olmama Nedenlerine göre
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir, F(5,141)=4,678, p<0,01 Farklı bir şekilde açıklanacak
olursa; sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun puanları İş Yaşamından
Memnun Olmama Nedenlerine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. İş Yaşamından Memnun
Olmama Nedenlerine göre farkın nerde olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey Testinin sonuçlarına
dair Duygusal Tükenmede F(5,141)=4,678 p<0,01 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten küçük
olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, Duygusal Tükenmede İş Yaşamından Memnun Olmama
Nedenlerine göre; 1)Ortamdaki İletişim Sorunu (X=29,38), 2)Mesleki Doyumsuzluk (X=23,35), 3)
Ortamdaki Fiziksel Koşulların Uygunsuzluğu (X=22,75), 4)Sosyal Olanak Yetersizliği (X=24,47),
5)Çalışma Sistemindeki Uygunsuzluklar (X=26,72) ve 6)Ekonomik Yetersizlikler (X=22,33) olan sağlık
çalışanlarının puanları belirlenmiştir. Bakıldığında sağlık çalışanlarının İş Yaşamından Memnun
Olmama Nedenlerine göre;Ortamdaki İletişim Sorunu ve Çalışma Sistemindeki Uygunsuzluklar diğer
nedenlere göre daha çok yüksek bulunmuştur. Duyarsızlaşmada sağlık çalışanlarının İş Yaşamından
Memnun Olmama Nedenlerine göre herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. Kişisel Başarıda
F(5,141)=3,036 p<,012 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten küçük olduğu için anlamlı olarak
tespit edilmiştir, Kişisel Başarıda İş Yaşamından Memnun Olmama Nedenlerine göre; 1)Ortamdaki
İletişim Sorunu (X=29,44), 2)Mesleki Doyumsuzluk (X=29,24), 3) Ortamdaki Fiziksel Koşulların
Uygunsuzluğu (X=28,33),
4)Sosyal Olanak Yetersizliği (X=31,85), 5)Çalışma Sistemindeki
Uygunsuzluklar (X=32,31) ve 6)Ekonomik Yetersizlikler (X=28,10) olan sağlık çalışanlarının puanları
belirlenmiştir. Bakıldığında sağlık çalışanlarının İş Yaşamından Memnun Olmama Nedenlerine göre;
Sosyal Olanak Yetersizliği ve Çalışma Sistemindeki Uygunsuzluklar diğer nedenlere göre daha çok
yüksek bulunmuştur. İçsel Başarıda F(5,141)=7,415 p<,000 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten
küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, İçsel Başarıda İş Yaşamından Memnun Olmama
Nedenlerine göre; 1)Ortamdaki İletişim Sorunu (X=40,27), 2)Mesleki Doyumsuzluk (X=33,51), 3)
Ortamdaki Fiziksel Koşulların Uygunsuzluğu (X=33,00), 4)Sosyal Olanak Yetersizliği (X=35,80),
5)Çalışma Sistemindeki Uygunsuzluklar (X=38,10) ve 6)Ekonomik Yetersizlikler (X=31,50) olan sağlık
çalışanlarının puanları belirlenmiştir. Bakıldığında sağlık çalışanlarının İş Yaşamından Memnun
Olmama Nedenlerine göre; Ortamdaki İletişim Sorunu ve Çalışma Sistemindeki Uygunsuzluklar diğer
nedenlere göre daha çok yüksek bulunmuştur. Dışsal Doyumda F(5,141)=3,299 p<,008 olarak
bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten küçük olduğu için anlamlı olarak tespit edilmiştir, Dışsal Doyumda
İş Yaşamından Memnun Olmama Nedenlerine göre; 1)Ortamdaki İletişim Sorunu (X=25,61), 2)Mesleki
Doyumsuzluk (X=23,24), 3) Ortamdaki Fiziksel Koşulların Uygunsuzluğu (X=21,91), 4)Sosyal Olanak
Yetersizliği (X=23,85), 5)Çalışma Sistemindeki Uygunsuzluklar (X=25,31) ve 6)Ekonomik Yetersizlikler
(X=22,70) olan sağlık çalışanlarının puanları belirlenmiştir. Bakıldığında sağlık çalışanlarının İş
Yaşamından Memnun Olmama Nedenlerine göre; Ortamdaki İletişim Sorunu ve Çalışma Sistemindeki
Uygunsuzluklar diğer nedenlere göre daha çok yüksek bulunmuştur. İş Doyum Toplamda
F(5,141)=7,252 p<,000 olarak bulunmuş ve p değeri p<0,05’ten küçük olduğu için anlamlı olarak
tespit edilmiştir,
İş Doyum Toplamda İş Yaşamından Memnun Olmama Nedenlerine göre;
1)Ortamdaki İletişim Sorunu (X=65,88), 2)Mesleki Doyumsuzluk (X=56,75), 3) Ortamdaki Fiziksel
Koşulların Uygunsuzluğu (X=54,91), 4)Sosyal Olanak Yetersizliği (X=59,66), 5)Çalışma Sistemindeki
Uygunsuzluklar (X=63,41) ve 6)Ekonomik Yetersizlikler (X=54,20) olan sağlık çalışanlarının puanları
belirlenmiştir. Bakıldığında sağlık çalışanlarının İş Yaşamından Memnun Olmama Nedenlerine göre;
Ortamdaki İletişim Sorunu, Sosyal Olanak Yetersizliği ve Çalışma Sistemindeki Uygunsuzluklar diğer
nedenlere göre daha çok yüksek bulunmuştur.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın asıl amacı sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun bazı sosyodemografik bilgilere göre birbirleriyle ilişkilerini ölçmektir. Yapılan araştırma sonucunda birden çok
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Örneğin bunlardan birini örnek vermek gerekirse sağlık
çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromu aylık gelire bağlı olarak anlamlı farklılıklar tespit
edilmiştir. Çalışanlarda aylık gelire göre duyarsızlaşmada, içsel doyumda, dışsal doyumda ve iş doyum
toplamda aylık gelire göre farklılıklar bulunup ve aylık gelir yetiyor kısmına cevap verenlerin ortalama
puanı kısmen yetiyor ve tamamen yetiyor diyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Gelir düzeyi
yüksek olan bireylerde tükenmişlik sendromu daha az yaşanırken, gelir düzeyi düşük olan bireyler
tükenmişlik sendromunu daha çok yaşayabilmektedir. Demografik değişkenlerin sağlık çalışanlarının
iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun birbirleriyle ilişkilerine baktığımızda; Yaşa bağlı olarak
anlamlı farklılık sadece kişisel başarıda bulunmuştur. En çok 20-27 yaş arası olan bireylerin ortalama
puanı en yüksek bulunmuşken, 44-50 yaş arası olan bireylerin ortalama puanları en düşük
bulunmuştur. Yaş arttıkça kişisel başarıda artar denilebilir.
Araştırmamızda yaş ile kişisel başarı arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir yaş ilerledikçe yaşın
artışına bağlı olarak sağlık çalışanlarının kendilerine yönelik ve mesleklerine yönelik olumlu
düşünceler edinmesinde, olumlu girişimlerde bulunmaları, kendilerine olan güvenlerinde,
inançlarında ve başarılarında artış olacağının kanısına varılmıştır.(Taycan, Kutlu, Çimen ve Aydın,
2006:s.105).
Yani daha önceki yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı üzere yaşın yaş doyumu ile tükenmişlik
arasında farklar oluşturduğu gösterilmiştir.
Yapılan T-testi sonuçlarına göre sağlık personellerinin iş tatmini ve tükenme sendromunun cinsiyete
dair anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Kadınların ortalama puanları erkeklerinkine göre daha
yüksek bulunmuş ve alt ölçeklerde duygusal tükenme, kişisel başarı, içsel tatmin, dışsal tatmin ve iş
tatmini toplamında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Kadınların erkeklere göre duygusal tükenmeye
daha çok yatkın olduklarını ve kadınların kişisel başarıda, içsel doyum, dışsal doyum ve iş doyum
toplamdaki puanları daha yüksektir diye yorumlanabilir.
Diğer çalışmalara bakıldığında sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun cinsiyete
göre farklılıklar tespit edilmiştir. Sağlık personellerinde kadın ve erkeklerin iş doyumu ve tükenmişlik
sendromun düzeyleri arasındaki farklılık kadınlarda daha çok olduğu saptanmıştır.( Kantek ve
Kartal,2016:s.156).
Başka bir araştırmaya bakıldığında cinsiyete dair anlamlı şekilde fark tespit edilen duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutunda; kadınların erkeklere nazaran daha çok tükenmişlik
yaşadıkları saptanmıştır. Diğer yapılan bazı araştırmaların sonucuna göre kadınlar erkeklere oranla
daha çok duygusal tükenme yaşıyorken, başka araştırmalara göre ise erkekler kadınlara göre daha
fazla tükenme yaşamaktadır sonucu saptanmıştır. (Karsavuran, 2014:s.153).
Sağlık personellerinin iş tatmini ve tükenme sendromunun eğitim durumuna dair herhangi bir
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Medeni duruma göre ise kişisel başarıda anlamlı farklılık
bulunmuştur, bekar olanlar evli olanlara göre daha başarılıdır yorumu yapılabilir. Meslekte çalışma
süresine göre herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Diğer çalışmalara baktığımızda yaş, cinsiyet, medeni durum, meslekte çalışma süresine, gün içerisinde
çalışma ve uyulan süreye, çalışılan ana bölüm gibi çalıştığımız işle ilgili sosyo-demografik
değişkenlerin iş tatmini ile tükenme sendromu üzerinde oldukça önemli derecede etkili olduğu
saptanmıştır. Kadınlarda ve bekar olan bireylerde daha yeni işe başlayan ve deneyimsiz olanlarda
tükenmişlik ve iş doyumsuzluğu daha çok görüldüğü belirtilmiştir.( Uçar, Aygin ve Uzun, 2016:s.26).
Bakıldığında bu araştırma ile yapılan diğer araştırmaların sonucunda örtüşen ifadelerde bulunmakla
birlikte çelişkili olan ifadelerde bulunmaktadır.
Başka bir sosyo-demografik değişkene baktığımızda sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik
sendromu meslek istekliliğine göre duygusal tükenmede, duyarsızlaşmada, kişisel başarıda, içsel
doyumda ve iş doyum toplamda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Meslek istekliliğine evet diyenlerin
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ortalama puanı hayır diyenlere göre genellikle yüksek bulunmuştur. Sağlık çalışanları mesleği
seçerken istekli ve azimli bir şekilde seçtikleri şeklinde yorumlanabilir. Diğer bir değişkenimiz meslek
uygunluğuna göre kişisel başarıda içsel doyumda ve iş doyum toplamda anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Mesleği kendine uygun bulup evet diyenlerin ortalama puanı, genellikle hayır deyip
mesleği kendine uygun bulmayanlara göre ortalama puanı düşük bulunmuştur. Bu çalışmaya
katılanların mesleği kendine uygun bulmadıkları yorumu çıkartılabilir. İş yerine ulaşma şekline göre
herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sosyal etkinliklere katılmada duygusal tükenmede, içsel
doyumda ve iş doyum toplamda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sosyal etkinliklere katılmada
duygusal tükenmede yetersiz diyenlerin ortalama puanı kısmen yeterli ve yeterli diyenlerin puanlarına
göre daha yüksek bulunmuştur. İçsel doyum ve iş doyum toplamda da yetersiz diyenlerin ortalama
puanları kısmen yeterli ve yeterli diyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. O zaman sağlık
çalışanlarının sosyal etkinliklere katılımı yetersiz olmakla birlikte onların tükenmişlikle ve iş
doyumsuzluğuyla da karşı karşıya getirebilir şeklinde yorumlanabilir. Sağlık çalışanlarının iş doyumu
ve tükenmişlik sendromunun mesleğe göre baktığımızda duygusal tükenmede, duyarsızlaşmada, içsel
doyumda, dışsal doyumda ve iş doyum toplamda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yalnızca kişisel
başarıda anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Mesleğe göre duygusal tükenmede hemşire ve psikiyatri
hemşire ve diyetisyen ve hemşire ile diş hekimi arasında anlamlı fark bulunmuştur, içsel doyumda
hemşire ve fizyoterapide, hemşire ve diyetisyende, hemşire diş hekiminde, hemşire ve psikolog ve
hemşire ile sağlık teknisyeni arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sağlık personellerinin iş tatmini ile
tükenme sendromunun iş yerine ulaşma şekline göre herhangi anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Sağlık personellerinin iş tatmini ile tükenme sendromunun iş yaşamından memnun olma durumuna
göre bakıldığında; duygusal tükenmede, duyarsızlaşmada, içsel doyumda, dışsal doyum ve iş doyum
toplamda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Duygusal tükenmede, duyarsızlaşmada, kişisel
başarıda, içsel doyumda, dışsal doyumda ve iş doyum toplama bakıldığında hepsinde işten memnun
olma durumuna göre memnun değil puanı kısmen memnun ve memnun olmaya göre daha yüksek
bulunmuştur. Buradan şu sonuca varabiliriz çalışanlar çalıştıkları işten memnun değillerdir, buda iş
doyumsuzluğuna ve tükenmişliğe yol açar yorumu yapılabilir. Sağlık çalışanlarında iş doyumu ve
tükenmişlik sendromunun en son sosyo-demografik değişkene baktığımızda; iş yaşamından memnun
olmama nedenlerine göre değerlendirildiğinde duygusal tükenmede, duyarsızlaşmada, kişisel başarıda,
içsel doyumda, dışsal doyumda ve iş doyum toplamda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuçlara
baktığımızda iş doyumunu ve tükenmişlik sendromunu etkileyen durumlar; ortamdaki iletişim
sorunu, mesleki doyumsuzluk ve çalışma sistemindeki uygunsuzluklar en çok bunların puanları
yüksek bulunmuştur. Buna göre sağlık çalışanları en çok bu tür nedenlerden dolayı doyumsuzluk ve
tükenme yaşıyor olabilirler yorumu yapılabilir.
Yapılan bu araştırma literatürdeki diğer araştırmalarla karşılaştırıldığında; sağlık çalışanlarının iş
doyumu ve tükenmişlik sendromunu iş yerine ulaşma şekline göre tükenmişliğe etki eden sorunlar
arasında yer aldığını belirtmiştir. Taycan ve ark. yaptığı çalışmaya göre kişisel başarı ve duyarsızlaşma
arasında anlamlı farklılık olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırma sonucuna göre çelişmektedir. Çünkü
yapılan bu araştırmada iş yerine ulaşımda herhangi anlamlı farklılık bulunmamıştır. Taycan ve ark.
yaptığı çalışmaya göre sosyal etkinliklere katılımda yetersiz olan sağlık çalışanları bunu hayatının son
yıllarında çok etkilediğini belirtmişlerdir ve duygusal tükenme ile duyarsızlaşma ortalama bulunan
puanları daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu yapılan araştırma sonucunu destekler niteliktedir.
Bu yapılan çalışmada sosyal etkinliklere katılmada sağlık çalışanlarını duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma kısmında ortalama puanları diğer alt boyutlara göre yüksek bulunmuştur. Burada
çalışmanın sonuçlarının diğer çalışmalarla örtüştüğünü gösterir. Meslek istekliliğine ve kendi çalıştığı
bölümü isteyerek seçen kişilerde, mesleği kendine uygun bulanlardan ve çalıştığı işten memnun olan
kişiler genellikle tükenmişlikle daha az karşı karşıya gelir. Mesleği kendine uygun bulma ve meslek
istekliliğinde aralarında fark olduğu saptanmıştır. (Taycan ve ark.2006:s.106-107).
Sağlık çalışanlarında iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun araştırılmasında korelasyona bakacak
olursak; Yaş ile duygusal tükenme arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki vardır.(r=-079). Yaş
ile duygusal tükenme arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Duyarsızlaşma ile yaş arasında
pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur.(r=,108). Duyarsızlaşma ve yaş arasında herhangi
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Kişisel başarı ile yaş arasında negatif yönde yüksek düzeyde
bir ilişki vardır.(r=,-234). Kişisel başarı ile yaş arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur p<,004. İçsel

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 465

toplam ile yaş arasında negatif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur.(r=-,130). İçsel toplam ile
yaş arasında herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır. Dışsal toplam ile yaş arasında negatif
yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur(r=-,092). Dışsal toplam ile yaş arasında herhangi
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İş doyum toplamda ile yaş arasında negatif yönde yüksek düzeyde
bir ilişki bulunmuştur.(r=-,130). İş doyum toplam ile yaş arasında herhangi bir anlamlı farklılık
bulunmamıştır.
Sonuç olarak iş doyumu ve tükenmişlik sendromu birbirlerini doğrudan etkileyen iki ana faktördür.
Sağlık çalışanı yaptığı işten daha fazla doyum elde edebilmek ve tükenmenin önüne geçebilmek için
olumlu adımlar atması ve bunun için bir şeyler yapması, yaşamdan aldığı enerjisini hem arttıracak
hem de başarılarına ve mutluluğuna yansıyacaktır. Sağlık çalışanının mesleğinde daha başarılı
olması için edindiği bilgilerin ve aldığı becerilerin daha da sağlamlaştırılması, eğitiminin iyi ve güvenilir
yerlerden öğrenilmesi, insanlarla iletişimini daha da iyi seviyeye ulaştırma, stres ve sıkıntıya müdahale
edebilme yöntemlerini öğrenme, kendini daha iyi ifade edebilmesi için yönetme becerileri kazandırmak
ve düzenli olarak spor yapmak gibi birçok faktör, sağlık çalışanın kendini daha mutlu ve iyi olmasına
katkıda bulunacaktır.
Hastanelerde veya herhangi başka kurumlarda çalışan sağlık personellerinin hastane yönetiminde
veya kurum yönetiminden sorumlu olanlar, sağlık çalışanlarının tüm elde ettiği başarılarının
sonuçlarını onlara söyleyerek, olumlu geribildirim vererek veya ödüllendirerek sağlık çalışanının
kendine yönelik olumsuzluk düşüncelerin azalmasında, iş doyum düzeyini arttırmada ve
tükenmişlikle daha az karşı karşıya gelmede olumlu etkisi olabilir. Sağlık çalışanlarının elde ettiği
başarıların, yarattığı özgün düşüncelerin, hastane ortamındaki çalışma koşulları, çalıştığı işin
güvencesi ve maaş gibi konularda onları desteklemek iş doyumlarını arttırabilir ve tükenme ile daha
az karşı karşıya gelebilirler.
Sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve çalışmanın sonuçları iş doyumunu ve tükenmişliği doğrudan
etkilemektedir. Buna göre sağlık çalışanlarının hastalara daha özenli ve daha iyi şekilde hizmet
vermesi bunları çok fazla etkilediğinden dolayı sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ve çalışma
ortamını daha iyi hale getirmek oldukça önemlidir. Sağlık personellerinin çalıştığı hastane ve özel
kuruma ait olduğunu hissetmesini sağlamak, çalışma ortamını ve çalışmaya yönelik etkinlikler
yapılması gibi birçok faktör tükenmeyi ve iş doyumsuzluğunu azaltabilir veya önüne geçebilir.
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Abstract
As a result of globalization, the scope and size change of the trade caused multinational companies to
come up. Multinational companies, also by using the advantages of electronic commerce especially,
tried to reduce the tax burden. Furhermore, trasfering these companies’ transactions to tax havens
and efforts in base erosion through transfer pricing caused the elimination of justice in taxation, tax
loss and tax evasion internationally. In order to solve the these problems, it has become necessary to
make international regulations on base erosion and profit shifting with the taxation of the revenues
obtained by multinational companies. Therefore, in this study, the issue of transfer pricing and tax
havens as a result of electronic commerce was evaluated. In addition, solution offers for transfer
pricing with digital economy Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) action plan prepared by the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and their reflections to Turkey were
mentioned.
Key Words: Electronic commerce, tax haven, transfer pricing, BEPS, OECD

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİ CENNETLERİ VE
TRANSFER FİYATLANDIRMASI SORUNU
ÖZET
Küreselleşme sonucunda ticaretin kapsam ve boyut değiştirmesi, çok uslu şirketlerin gündeme
gelmesine neden olmuştur. Çok uluslu şirketler özellikle elektronik ticaretin sağlamış olduğu
avantajları da kullanarak vergi yüklerini düşürme yoluna gitmişlerdir. Ayrıca bu şirketlerin işlemlerini
vergi cennetlerine kaydırmaları ve transfer fiyatlaması yolu ile matrah aşındırma çabaları vergilemede
adaletin ortadan kalkmasına ve uluslararası boyutta bir vergi kayıp ve kaçağı sorununun
yaşanmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan sorunların çözümü için, çok uluslu şirketlerin elde
ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi ile matrah aşındırma ve kar aktarımı konusunda uluslararası
boyutta düzenlemeler yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle yapılan çalışmada
elektronik ticaret sonucunda ortaya çıkan transfer fiyatlaması ve vergi cennetleri sorunu
değerlendirilmiştir. Ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan
Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılması (BEPS) eylem planının dijital ekonomi ile transfer
fiyatlamasına yönelik çözüm önerileri ve bunların Türkiye’ye yansımaları aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik ticaret, vergi cenneti, transfer fiyatlandırması, BEPS, OECD
1. Giriş
Günümüzde dünya ticaretinin büyük bir kısmı çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Gelişen teknoloji ile birlikte yaygınlaşan elektronik ticaret, çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlamasını
kötü amaçlı kullanmalarına neden olmuştur. Çünkü elektronik ticaret sonucunda transfer fiyatlaması
kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilirlik kazanarak, işletmeler açısından ciddi oranlarda vergisel
avantajlar sağlamıştır. Diğer taraftan çok uluslu şirketlerin işlemlerini vergi cennetlerine kaydırmaları
vergi idarelerinin büyük oranlarda vergisel kayıplar yaşamalarına neden olmuştur. Vergi cennetlerinin
elektronik ticaret kapsamında çok uluslu işletmelere çeşitli kolaylıklar sağlaması bu yerlerin cazibesini
oldukça arttırmış, vergi kayıp ve kaçaklarının gün geçtikçe artmasına neden olmuştur. Ayrıca vergi
cennetlerindeki katı banka gizliliği vergi idarelerinin matrah tespiti yapabilmelerine engel olmuştur.
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Bu nedenlerle OECD tarafından hazırlanan ve bugüne kadar yapılmış çalışmalar içerisinde en
kapsamlısı olarak değerlendirilen BEPS eylem planı oldukça büyük bir öneme sahiptir.
Yapılan çalışma kapsamında, öncelikli olarak kavramsal çerçeve çizilmiş ve ardından uluslararası
boyutta vergi mevzuatlarında değişime ve uyumlaştırma çalışmalarına gidilmesinin önemini arttıran
elektronik ticaret ve transfer fiyatlandırması ilişkisi aktarılmıştır. Son olarak BEPS kapsamında dijital
ekonomi ve transfer fiyatlandırmasına yönelik eylem planları aktarılarak, bu eylem planları
çerçevesinde Türkiye’de yapılan bazı mevzuat değişikliklerine değinilmiştir.
2. Kavramsal Çerçeve
Dünya çapında gelişen teknoloji, ulaşım ve iletişimde yaşanan ilerlemelerle beraber ekonominin
giderek büyümesi ve ticarette yaşanan serbestleşme, işletmelerin pazar imkânlarını da gün geçtikçe
arttırmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda daha fazla pazara sahip olmak isteyen işletmeler, başka
şirketleri satın alma veya şirket birleşmeleri ile birbirine bağlı işletmeler oluşturma yoluna gitmişlerdir
(Pehlivan ve Gökbunar, 2010: 100). Günümüzde dünya ticaretinin büyük bir kısmı çok uluslu
işletmeler olarak adlandırılan bu oluşumlar içerisindeki mal, hizmet ve gayri maddi varlıklardan
meydana gelmekte ve birbirine bağlı olan bu işletmelerin içerisinde ortaya çıkan işlemler, grup içi
işlem veya grup içi ticaret olarak isimlendirilmektedir (Eser ve Polat, 2014: 56). Grup içi işlemlerin
ortaya çıkarmış olduğu temel sorun ise transfer fiyatlaması yolu ile işletmelerin vergi yüklerini
düşürme çabalarıdır. Transfer fiyatlaması, aynı ticari organizasyon içerisinde yer alan bir işletmenin
bağlı ortaklık, iştirak, departman, bölüm veya şubeleri ile diğer ortaklıkları arasında hizmet ve mal
satışlarında veya bunlara benzer başka ticari işlemlerde uyguladıkları fiyatlardır (Doğan ve Kabayel,
2016: 90).
Gelişen teknoloji ile beraber üretim ve tüketimin çok daha hareketli bir hal alması alışıldık ticaret
anlayışının da değişmesine neden olmuştur. Çünkü internetin yaygınlaşması ülkelerin sınırsız,
zamansız ve elle tutulamaz bir pazaryerine sahip olmaları sonucunu doğurmuştur. Teknolojinin etkisi
altında gelişen ve fiziksel veya dijital ürün alışverişinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği bu yeni
ticari yapı ise elektronik ticaret olarak isimlendirilmiştir (Organ ve Çavdar, 2012: 65). Çok uluslu
işletmeler özellikle elektronik ticaretin sağlamış olduğu avantajlardan yararlanarak faaliyetlerini vergi
cennetlerine kaydırmakta ve böylece vergi yükünü azaltma yollarından biri olan transfer
fiyatlandırmasını kullanmaları çok daha kolay olmaktadır (Çakır 2017: 297).
Vergi cennetleri; firmaların hızlı bir şekilde artan uluslararası rekabet koşullarında bireylere ve
işletmelere vergiden kaçınabilmeleri için imkânlar sunan yerler olarak ifade edilebilir. Vergi cennetleri,
sermayeye her türlü vergi ve denetim muafiyeti sunan mali ve ekonomik adacıklardan oluşan
bölgelerdir. Bu kavram ile genellikle gerçek yatırımları çekmeyi amaçlamak yerine yumuşak vergi
kanunlarını ve katı banka gizliliğini kullanarak yabancı sermayeyi arttırmak için vergi kaçakçılığını
teşvik eden ülkeler anlatılmak istenmektedir (Öztürk ve Ülger, 2016: 238).
3. Elektronik Ticarette Transfer Fiyatlandırması Sorunu
Elektronik ticareti geleneksel ticaretten ayıran temel unsur; web sitelerinin, internet servis
sağlayıcılarının ve ağ sağlayıcılarının bulunmuş oldukları mekânları kolaylıkla değiştirebiliyor
olmalarıdır. Burada ortaya çıkan temel sorun, ülkelerin vergi yasalarının geleneksel ticarete göre
düzenlenmiş olması ve gün geçtikçe gelişen ve büyüyen elektronik ticaret anlayışına uygun yasal
temellerin oluşturulamamasıdır. Çünkü geleneksel vergileme anlayışına göre düzenlenmiş olan fiziksel
sınırlar, elektronik ticaret anlayışı ile ortadan kalkmış, işlemlerin yapıldığı yerlerin tespit edilmesi ve
vergi matrahlarının belirlenmesi oldukça güç hale gelmiştir (Eser ve Polat, 2014: 55-56).
Günümüzde çok uluslu şirketlerin dünya ticaretinin yaklaşık olarak %60’ını gerçekleştirmekte olduğu
ve belirtilen bu ticaret hacminin de yaklaşık yarısının ilişkili kuruluşlarla yapıldığı tahmin
edilmektedir (Çelebi ve Özcan, 2017: 278). Çok uluslu şirketlerin üretim yapılarını başka ülkelerde
oluşturmaları ve üretmiş oldukları malların transferinde uyguladıkları fiyatları vergi yüklerini
azaltacak şekilde değiştirmeleri ülkelerin vergi sistemlerinde de bir takım değişikler yapmalarına sebep
olmuş ve bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla emsallere uygunluk ilkesinin uluslararası alanda
benimsenmesi, ilişkili kuruluşların ve bağımsız şirketlerin vergisel açıdan aynı statüde
değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Emsal fiyat uygulaması ile her iki kuruluş açısından da
rekabeti bozacak olan vergisel avantaj veya dezavantajların ortaya çıkması önlenmiş olacaktır (Taşkın,
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2012: 88-89). Ancak elektronik ticaret kapsamında konu değerlendirildiğinde, elektronik ticarette
işletmeler arasındaki ilişkilerin belirginliği ortadan kalkmakta ve bu nedenle emsal fiyatın
uygulanması da güçleşmektedir (Eser ve Polat, 2014: 59-60).
Elektronik ticaretin işletmelere herhangi bir fiziksel sınırlama olmaksızın hareket imkanı vermesi,
şirketlerin ticari faaliyetlerini yerleşik sayıldıkları yerlerden vergi cennetlerine kaydırmaları için
finansal teşvik ve teknolojik imkan sağlamaktadır. Vergi cenneti olarak isimlendirilen ülkeler
açısından gizlilik son derece önemli olduğundan bu ülkelerden vergi idaresinin bilgi alması mümkün
olmamaktadır. Bu durum vergi denetimlerinin etkinliğini azaltırken, elektronik ticaret faaliyetlerinin
de vergi cennetlerine kaymasına neden olmaktadır (Çavdar, 2017: 20).
Günümüzde pek çok vergi cenneti elektronik ticaret merkezi olarak gerek iletişim yapısı, gerek hukuk
düzeni ve gerekse bankacılık düzeni açısından elektronik ticaret işletmelerine uygun ortam
sağlamaktadır. Ayrıca vergi cennetlerinde sunucular için tesis ve bina oluşturulması, donanıma
yönelik olarak personelin ihdası gibi olanaklar da sunulmaktadır. Satıcının vergi cenneti olarak
isimlendirilen ülkelerde yerleşik olması veya yerleşik gösterilmesi sebebiyle vergi rekabeti ve elektronik
ticaretin vergilendirilmesi konularında ortaya çıkan sorunlar matrah aşınmalarına sebep olmakta ve
ülkelerin vergi gelirlerini düşürmektedir (Öz, 2005: 184-185).
Elektronik ticaretin giderek yaygınlaşması, vergi cennetleri ve transfer fiyatlaması sorunlarının ulaştığı
boyutlar, vergi idarelerini geleneksel vergi sistemleri ve vergileme esasları dışına çıkmaya itmektedir.
Çünkü geleneksel kalıplar çerçevesinde vergi idarelerinin vergi gelirlerini koruyabilmeleri güçleşmekte
ve bu nedenle yeni önlemler almaları gerekmektedir (Ferhatoğlu, 2016: 83).
4. Transfer Fiyatlandırmasına Çözüm Önerisi Olarak BEPS Eylem Planı ve Türkiye’ye
Yansımaları
G-20 ülkeleri liderleri tarafından görevlendirilen OECD, 2013 yılında ilan ettiği “Matrahın
Aşındırılması ve Karın Aktarılması (Base Erasion and Profit Shifting-BEPS)” isimli projesini
uygulamaya koymuştur. BEPS eylem planı ile G-20 ve OECD ülkeleri, öncelikli olarak vergi
mevzuatlarında yer alan boşlukları ortadan kaldırmayı ve bu kapsamda, çifte vergilendirmenin
önlenmesini, işlemlerin özü ile vergilendirme arasında bir denge kurulabilmesini, vergilemede
şeffaflığın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını hedeflemiştir (Bulut, 2015: 36).
BEPS Eylem Planı 15 ayrı başlıktan oluşmuş ve planın 1 numaralı eylemi dijital ekonominin
vergilendirilmesine yönelik olmuştur. BEPS projesi kapsamında öne çıkan konulardan biri de transfer
fiyatlamasıdır ve bu konu doğrudan 8, 9, 10 ve 13 numaralı eylemlerde aktarılmıştır. 8 numaralı
eylem planı, gayri maddi varlıkların transfer fiyatlamasında, 9 numaralı eylem planı, risk ve sermaye
transferlerinde, 10 numaralı eylem planı, diğer yüksek riskli işlemler konusunda değerin yaratılmış
olduğu yerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, transfer fiyatlandırması kuralları ile uyumlu
sonuçlar elde edilmesini sağlamayı hedeflemiştir. Transfer fiyatlaması ile ilgili son eylem planı olan 13
numaralı eylem planı ise transfer fiyatlandırması belgelendirme kurallarının gözden geçirilmesine
yöneliktir (Turunç, 2017: 57).
BEPS’in 1 numaralı dijital eylemi kapsamında Türkiye’de; 6745 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile Vergi
Usul Kanunu’nun “Vergi kesenlerin sorumluluğu” başlıklı 11. maddesine 7 numaralı fıkra eklenmiştir.
Bu fıkraya göre; “Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan
veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup
bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik
ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde
indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi
kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle
ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit
etmeye yetkilidir”. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’na eklenen bu fıkraya atıf yapan düzenlemeler de yine
6745 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94.
maddesine 18 numaralı bent; 6745 sayılı Kanun’un 65. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun, “Vergi Kesintisi” başlıklı 15. ve “Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi” başlıklı 30.
maddelerine eklenen ğ ve d bentleri uyarınca; Bakanlar Kuruluna verilen yetki kapsamında tevkifat
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yapma sorumluluğu olanların her türlü ödemeler üzerinden tevkifat yapmaları sağlanmıştır. Söz
konusu düzenlemeler 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Elektronik ticarette yapılan ödemeler finansal bir kuruluş aracılığıyla gerçekleştirildiğinden bu
düzenlemeler, mükelleflerin elde ettikleri kazançların tespitini ve vergilendirilmesini kolaylaştıracaktır.
Çünkü, aracı finansal kuruluşlar, para transferlerini gerçekleştirirken tevkifat yapmakla yükümlü
kılınmışlardır. Böylece kayıt dışı elektronik ticaretin vergilendirilebilmesi için bir çözüm yolu ortaya
konmuştur (Öksüz ve Türgay, 2018: 149-150).
BEPS’in transfer fiyatlandırmasına yönelik olan 13 numaralı eylem planı, çok uluslu işletmeler
açısından birtakım bildirim yükümlülükleri getirmiştir. Bu eylem planından sonra Türkiye’de de bazı
değişikler gündeme gelmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı, 16.03.2016 tarihinde 3 Seri Numaralı “Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı”nı ve ardından
“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar Taslağı”nı yayımlamıştır. Daha sonra 07.12.2017 tarihinde 3 Seri Numaralı “Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği” yayımlanmış, bu tebliğ ile
18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Numaralı Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in “Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü değiştirilmiştir. Bahsi geçen karar taslağı ile 5
Ekim 2015 tarihinde yayımlanan OECD’nin “Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazlı
Raporlama” başlıklı raporunda yer alan üç aşamalı belgelendirme yaklaşımı kabul edilmiştir. Bu üç
aşama; ana rapor, ülke raporu ve ülke bazlı raporlamadan oluşmaktadır. Ana rapor; gayri maddi
haklar ile ticari faaliyetler açısından çok uluslu işletmeler grubu hakkında küresel bilgileri, ülke
raporu; grubun Türkiye mukimi işletmesinin diğer ilişkili şirketlerle yapmış olduğu işlemler hakkında
ayrıntılı bilgileri, ülke bazlı rapor ise kar, vergi, gelir ve çeşitli ticari faaliyet ölçütlerinin raporlanmasını
içermektedir (KPMG, 2017: 3).
BEPS eylem planı kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeler, Türkiye’de ve dünyada vergi kayıp ve
kaçaklarının önlenmesi adına çok büyük bir öneme sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki, eylem planı
ile getirilen düzenlemelerin çok yeni olması, etkilerinin incelenmesinin sınırlı düzeyde kalmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle BEPS eylem planı çerçevesinde getirilen önlemlerin etkileri ancak
gelecek yıllarda vergi mükelleflerinin makro ve mikro düzeyde verecekleri tepkilerin yansıması ile
ortaya çıkacaktır (Yüce ve Akbulut, 2018: 120).
5. Sonuç
Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ışığında, geleneksel ticaret anlayışı gün geçtikçe değişime
uğramış ve elektronik ticaret dünya çapında hızla gelişmiştir. Bu gelişmeler kapsamında ülkeler yer,
zaman ve mekân sınırı olmayan ve bir pazar anlayışı ile karşılaşmışlardır. Elektronik ticaret
kapsamında ortaya çıkan bu değişimler karşısında vergi idarelerinin mevcut yasal düzenlemelerle
matrah tespiti yapabilmeleri oldukça güç hale gelmiştir. Özellikle transfer fiyatlaması konusunda
emsallerine uygunluk ilkesinin elektronik ticaret sonucunda uygulanamaması, mükellefin kim
olduğunun tespiti, işlemin gerçekleştiği yerin tespiti gibi konular vergi idarelerini zorlayıcı unsurlar
olmuştur. Ayrıca çok uluslu şirketlerin işlemlerini birçok vergisel avantaj sağlayan vergi cennetlerine
elektronik ticaret aracılığı ile çok daha kolay bir şekilde taşıyabilmeleri sorunun boyutlarını
arttırmıştır. Bu sebeplerden dolayı ülkelerde yaşanan vergi kayıp kaçakları son derece yükselmiş ve
soruna yönelik önlemlerin alınması uluslararası boyutta önem kazanmıştır.
OECD 2013 Yılında BEPS eylem planını, 2015 yılında ise nihai raporunu yayınlayarak çok uluslu
şirketlerin vergi matrahlarını aşındırmaya yönelik çabalarına gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
bazında önlemler almayı hedeflemiştir. Gelişmekte olan ülke statüsünde olan Türkiye’de de BEPS
eylem planı kapsamında bazı düzenlemelere gidilmiş ve özellikle elektronik ticaret sonucunda yaşanan
vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi adına birtakım mevzuat değişiklikleri ve transfer fiyatlamasına
açısından özellikle BEPS’in 13 numaralı eylemi planına yönelik çalışmalar yapılmıştır. BEPS eylem
planı kapsamında gerek Türkiye’de ve gerekse diğer ülkelerde vergi mevzuatlarının uyumlaştırılmasına
yönelik atılan adımlar, uluslararası boyutta yaşanan vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi açısından
umut verici gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Ancak belirtmek gerekir ki, katılımcı ülkelerin
sayısının fazlalığı BEPS eylem planının başarısını doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle BEPS
eylem planına uyum sağlamayı kabul eden ülke sayısının artması hem çok uluslu şirketlerin vergi
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matrahını aşındırmaya yönelik çabalarının sonuçsuz kalmasına neden olacaktır hem de uluslararası
düzeyde adil vergileme yapılmasına olanak sağlayacaktır.
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Abstract
As a result of urban transformation projects, increased infrastructure services and policies supporting
the development of the state's construction sector, cement sector has an developing structure in
Turkey. Turkish cement sector is one of the leading markets in terms of total production and
consumption amounts in the world. Therefore, it is one of the leading indicators of economic growth.
The main aim of the study is to evaluate the economic indicators of the industry with such as
variables Gross Domestic Product (GDP) which is an important macroeconomic indicators, economic
growth, exports, imports, employment status, also with such as variables the number of factories in
the cement sector in Turkey, sales quantities, production capacity. In other words, it is aimed to reveal
the status of the sector by evaluating the economic data of the cement sector in the light of Turkey's
selected macroeconomic variables.
Key Words: Cement, cement sector, macroeconomic indicators

TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ IŞIĞINDA
ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özet
Kentsel dönüşüm projeleri, artan alt yapı hizmetleri ve devletin inşaat sektörünün gelişimini
destekleyen politikaları sonucunda Türkiye’de çimento sektörü sürekli gelişen bir yapıya sahiptir.
Toplam üretim ve tüketim miktarları açısından dünyanın önde gelen pazarlarından biri de Türk
çimento sektörüdür. Bu nedenle ekonomik büyümenin öncü göstergeleri arasında yer almaktadır.
Çalışmanın temel amacı, önemli makroekonomik göstergelerden olan Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH),
ekonomik büyüme, ithalat, ihracat, istihdam durumu gibi değişkenlerle beraber Türkiye’de çimento
sektöründeki fabrika sayısı, satış miktarları, üretim kapasitesi gibi sektörün ekonomik göstergelerini
değerlendirmektir. Başka bir deyişle, Türkiye’nin seçilmiş makroekonomik değişkenleri ışığında
çimento sektörünün ekonomik verileri değerlendirilerek sektörün durumunun ortaya konulması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çimento, çimento sektörü, makroekonomik göstergeler
1. Giriş
Çimento sektörü, şehirleşme ve gelişme açısından son derece büyük ve hayati bir önem taşımaktadır
(Nichols ve Sungur, 1998: 4). Çimento sektörünün gelişmesi özellikle alt yapı, köprü, yol, havaalanı,
metro gibi yatırımların artmasına bağlıdır. Bu tür yatırımların durdurulması çimento sektörünün de
sekteye uğraması anlamına gelecektir. Çimentonun kaderi inşaat sektörüne bağlıdır ve sektördeki
yavaşlamalar, çimento üreticilerini olumsuz etkilemektedir (Dasgupta, 2002: 3767). Çimento üretimi
özellikle sermaye yoğun bir yapıya sahip olduğu için kapasite kararları sektördeki en büyük firma
tarafından verilmektedir. Ayrıca çimento talebi büyük ölçüde belirsizlikler içerdiğinden (Ponssard ve
Thomas, 2010: 2) ekonomik dalgalanmalardan kolaylıkla etkilenen bir yapıya sahiptir.
Türkiye’de çimento sektörü gerek hammadde bulma kolaylığı ve gerekse yıllar itibariyle göstermiş
olduğu gelişmeler sayesinde dünya çimento piyasasında da önde gelenlerden olmayı başarmıştır.
Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) içindeki payına bakıldığında da açıkça görülmektedir ki, Türkiye
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ekonomisinin öncü göstergeleri arasında yer alan bir sektör olma özelliği taşımakta ve ülke
ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.
Hem kamu hem de özel sektör yatırımları arttıkça çimento talebinin de artış göstermesi ve sektörün
büyümesi beklenmektedir. Özellikle Türkiye’de son dönemlerde, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kanal İstanbul, Marmaray Projesi, Avrasya Tüneli ve 1915
Çanakkale Köprüsü gibi mega inşaat projelerini hayata geçirilmesinin çimento talebini artırması ve
sektörü olumlu olarak etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenlerle Türk çimento sektörünün ekonomi
üzerindeki etkilerinin oldukça önemli boyutlarda olması sektörün makroekonomik göstergeler ışığında
değerlendirilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.
Çimento sektörünün makroekonomik göstergeler ışığında analiz edilmesini amaçlayan bu çalışma üç
kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, Türkiye’nin önemli bazı makroekonomik göstergelerinden olan
GSYH, ekonomik büyüme, ithalat, ihracat, istihdam durumu değişkenleri yıllar itibariyle aktarmıştır.
İkinci kısımda, çimento sektörünün ekonomik göstergeleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bölgeler
itibariyle; çimento sektöründeki fabrika sayısı, çimento üretim kapasitesi miktarları, klinker kapasite
miktarları, çimento üretim miktarları, çimento satış miktarları, çimento sektörü büyüme oranı,
çimento üretimi kapasite kullanım oranları, klinker kapasite kullanım oranları ve çimento sektöründe
çalışan sayısı incelenmiştir. Ayrıca klinker ve çimento ihracatı rakamları da değerlendirilerek sektörün
ekonomiye katkıları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son kısımda ise Türkiye’nin seçilmiş
makroekonomik değişkenleri ışığında çimento sektörünün ekonomik verileri analiz edilerek elde edilen
bulgular değerlendirilmiştir.
2. Türkiye’nin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri
Bir ülke ekonomisinin gelişim sürecini ortaya koyan en önemli veriler o ülkeye ait makroekonomik
göstergelerdir. Bu nedenle gerek ülke ekonomisinin bütünündeki değişimleri ve gerekse sektörel
değişimleri ortaya koyabilmek adına makroekonomik göstergeler en önemli araçlardır. Hatta ülkelerin
ve sektörlerin ekonomik performanslarını değerlendirebilmek için makroekonomik göstergelerden
yararlanmak bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir (Eleren ve Karagül, 2008: 1). Bu başlıkta
Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek için kullanılan temel
makroekonomik göstergelerden bazıları 2010-2017 dönemleri bazında incelenmiştir. Değinilecek olan
makroekonomik göstergeler; GSYH, imalat ve inşaat sektörünün GSYH içindeki payı, kişi başına
düşen GSYH, ekonomik büyüme ve istihdam göstergeleri ile ithalat ve ihracat rakamları olarak
belirlenmiştir.
Tablo 1: İmalat ve İnşaat Sektörlerinin GSYH İçindeki Payı (Milyon TL)
İmalat Sektörü

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

175.176

229.817

249.250

293.884

343.304

390.796

432.979

545.380

İnşaat Sektörü

70.701

100.016

117.433

145.908

165.655

190.614

223.362

265.977

GSYH

1.160.014

1.394.477

1.569.672

1.809.713

2.044.466

2.338.647

2.608.525

3.106.537

İmalat/GSYH (%)

15,1

16,48

15,88

16,24

16,79

16,71

16,6

17,55

İnşaat/GSYH (%)

6,1

7,17

7,48

8,06

8,1

8,15

8,56

8,56

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2513
Tablo 1’de imalat ve inşaat sektörlerinin 2010-2017 yılları itibariyle GSYH içindeki payı
gösterilmektedir. Bu kapsamda 2010 yılı itibariyle 175.176 milyon TL olan imalat sektöründen elde
edilen gelir her geçen yıl artarak 2017 yılında 543.380 milyon TL’ye ulaşmıştır. Böylece imalat sektörü
sekiz yıl içerisinde %211 oranında bir büyüme göstermiştir. İnşaat sektöründen elde edilen gelir ise
2010 yılında 70.701 milyon TL iken, 2017 yılında 265.977 milyon TL’ye yükselmiş ve %276 oranında
büyümüştür.
Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerini ifade eden GSYH, aslında
ülke ekonomisinin büyüklüğünün göstergelerinden birisidir. Bu nedenle de GSYH’nın artış veya azalış
seyri izlemesi ülke ekonomileri ve sektörel bazda yapılacak değerlendirmeler açısından önem arz
etmektedir. Bu bakış açısı ile Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde, Türkiye’de 2010-2017 yılları
itibariyle GSYH’nın sürekli olarak bir artış seyri izlediği görülmektedir. Bu bağlamda 2010 yılında
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1.160.014 milyon TL olan GSYH, 2017 yılında 3.106.537 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu sekiz yıllık
süreçte cari fiyatlarla GSYH %167.80 oranında bir büyüme göstermiştir.
Son olarak Tablo 1’de imalat ve inşaat sektörünün GSYH içindeki payları gösterilmiştir. Tabloya göre
imalat sanayinin GSYH içerisindeki payı 2012 yılında 2011 yılına göre %0,6, 2015 yılında 2014 yılına
göre %0,08 ve 2016 yılında 2015 yılına göre %0,11 oranında düşüş göstermiştir. Ancak, 2017 yılında
imalat sektörünün GSYH içerisindeki payı, 2010 yılına göre %2,45 oranında bir artış seyri izlemiştir.
Diğer taraftan inşaat sektörünün GSYH içerisindeki payı incelendiğinde, 2010-2016 yılları arasında
sürekli bir artış seyri izlediği, 2017 yılında ise inşaat sektörünün GSYH içerisindeki payının 2016 yılı
ile aynı olduğu görülmektedir. Ayrıca inşaat sektörünün GSYH içerisindeki payı 2017 yılında, 2010
yılına göre %2,46 oranında büyümüştür.
Tablo 2: Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen GSYH (TL)
Kişi Başına GSYH

2010
15.860

2011
18.788

2012
20.880

2013
23.766

2014
26.489

2015
29.899

2017

2016
32.904

38.680

Kaynak: BÜMKO, www.bumko.gov.tr/TR,147/ekonomik-gostergeler.html
Bir ülkede yaşayan vatandaşların ortalama gelir düzeyleri hakkında fikir veren gösterge ise kişi başına
düşen GSYH miktarıdır. 2010-2017 yılları itibariyle Türkiye’de kişi başına düşen GSYH’nın cari
fiyatlarla artış eğiliminde olduğu Tablo 2’de görülmektedir. Diğer bir anlatımla belirtilen yıllarda kişi
başına düşen ortalama gelir düzeyi artış seyri izlemiştir. 2010 yılında 15.860 TL olan kişi başına
düşen GSYH, 2017 yılında 338.680 TL’ye yükselmiştir. Yani Türkiye’de kişi başına düşen GSYH, 2010
yılına göre 2017 yılında yaklaşık olarak %144 oranında artış göstermiştir.
Tablo 3: Türkiye’de Ekonomik Büyüme (%)
Ekonomik Büyüme

2010
8,5

2011
11,1

2012
4,8

2013
8,5

2014
5,2

2015
6,1

2016
3,2

2017
7,4

Kaynak: BÜMKO, www.bumko.gov.tr/TR,147/ekonomik-gostergeler.html
Tablo 3’te Türkiye’nin 2010 yılından 2017 yılına kadar olan büyüme oranları görülmektedir. 2011
yılında büyüme oranı %8,5’ten %11.1’e yükselmiş, fakat 2012 yılından itibaren bir daha bu büyüme
oranı yakalanamamıştır. Genel olarak, Türkiye’de düşük büyüme oranlarının gerçekleştiği söylenebilir.
Gerek komşu ülkelerde yaşanan gerginlikler ve gerekse ülke içinde yaşanan terör olaylarının artması
düşük büyüme oranlarının önemli sebepleri arasındadır. En düşük büyüme oranı ise 2016 yılında
gerçekleşmiştir.
Tablo 4: Türkiye’de Toplam İşgücü ve İşsizlik Oranı
Toplam İşgücü (Bin kişi)
İşsiz Sayısı (Bin kişi)
İşsizlik Oranı (%)

2010
24.594
2.737
11,1

2011
25.594
2.328
9,1

2012
26.141
2.204
8,4

2013
27.046
2.445
9

2014
28.786
2.853
9,9

2015
29.678
3.057
10,3

2016
30.535
3.330
10,9

2017
31.643
3.454
10,9

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2262
Ekonomik faaliyetlerin altında yatan en temel amacın ülke refahının yükseltilmesi ve uluslararası
rekabet gücünün arttırılması olduğu göz önünde bulundurulduğunda; sosyal ve ekonomik açıdan
oldukça olumsuz etkilere sahip olan işsizlik kavramının önemi de ortaya çıkmaktadır. İşsizlik
oranlarının bir ülke ekonomisinin başarısı açısından oldukça önemli bir kriter olduğu genel kabul
gören düşüncedir (Eleren ve Karagül, 2008:4). Tablo 4’te yer alan Türkiye’deki toplam işgücü ve
işsizlik oranları incelendiğinde, işgücü sayısının yıllar itibariyle arttığı görülmekle beraber, işsiz sayısı
2011 yılında 2010 yılına göre azalmış hatta bu azalma 2012 yılında da devam etmiştir. Ancak 2013
yılından itibaren işsiz sayısı artış göstermeye başlamıştır. TÜİK verilerine göre 2017 yılında 3.454 bin
işsiz olduğu belirlenmiş ve işsizlik oranı %10,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki
işsizlik oranının en yüksek olduğu yıl 2010 yılı olup %11,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 475

Tablo 5: Türkiye’de İthalat ve İhracat Rakamları (Milyon $)
İthalat
İhracat
İhracat/İthalat (%)

2010
185.544
113.883
61,4

2011
240.839
134.906
56

2012
236.544
152.462
64,5

2013
251.661
151.803
60,3

2014
242.178
157.610
65,1

2015
207.234
143.839
69,4

2016
198.618
142.530
71,8

2017
233.800
156.993
67,1

Kaynak: BÜMKO, www.bumko.gov.tr/TR,147/ekonomik-gostergeler.html
Ülkelerin dış ticaret gelişimleri incelenirken kullanılan başlıca göstergelerden biri ihracatın ithalatı
karşılama oranıdır. Çünkü bu oran bir ülkenin dış ticaret açığını ortaya koymaya yarayan bir
göstergedir. Eğer bu oran düşüş eğilimi gösterirse, ithalatın ihracat gelirleri ile karşılanamadığı
sonucuna ulaşılır. Bu kapsamda Tablo 5 incelendiğinde, 2010 yılında %61,4 olan ihracatın ithalatı
karşılama oranı, 2011 yılında %56’ya düşmüştür. 2015 yılında %69,4 yükselen ihracatın ithalatı
karşılama oranı 2016 yılında %71,8’e yükselmiştir. Ancak bu oran %4.7’lik bir azalma ile 2017 yılında
%67,1 oranında gerçekleşmiştir.
3. Türk Çimento Sektörünün Ekonomik Göstergeleri
1926 yılında Amerika Birleşik Devleri Ticari ve Endüstriyel El Kitabı’nda, Türkiye’de çimento
sektörüne yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de o dönemde kullanılan
çimentonun büyük bir kısmının ithal edildiği ve Türk sanayisinin sermaye yetersizliği nedeniyle
olumsuz olarak etkilendiği vurgulanmıştır (Nichols ve Sungur, 1998: 4). Ancak günümüzde Türkiye
çimento sektörü, dünyanın öncü üreticileri arasında yer almaktadır. Çimento üretim seviyesi
açısından Türkiye, dünya sıralamasında altıncı büyük çimento üreticisi konumundadır (Yücel ve
Kandır, 2018: 119). Çimento sektörü bir taraftan Türkiye’de yaşanan kentsel dönüşüm çalışmalarının
hız kazanması, diğer taraftan devletin inşaat sektörünü desteklemesi ve büyük alt yapı projelerinin
hayata geçirilmesi nedeniyle sürekli büyüme eğilimi göstermektedir (KPMG, 2018). Bu nedenlerle,
Türkiye’de çimento üretiminin gelecek yıllarda da artış seyri izleyeceği ve büyük inşaat projelerine
devam edilmesinin bu artışı sağlayacağı beklemekte ve “geleceğe yönelik tahminleme analizi” sonuçları
da bu kanıyı desteklemektedir (Tüzemen ve Yıldız, 2018: 177). Türkiye’de çimento üretiminin artışına
neden olan önemli faktörlerden biri de üretim için gereken hammaddenin ülke içerisinde kolaylıkla
sağlanabilmesidir (Arıöz ve Yıldırım, 2012: 176). Sektörde yaşanan en büyük güçlük ise üretilen
çimentonun nakliye bedellerinin yüksekliği nedeniyle (Miller ve Osborne, 2014: 221-222) daha çok iç
pazara yönelik üretim yapılması ve ihracatın sınırlı düzeyde kalması olarak gösterilmektedir (Çevik,
2016: 7).
Çimento sektörü oligopol piyasa yapısının tipik örnekleri arasında yer almakta ve genel olarak
değerlendirildiğinde talep esnekliği oldukça zayıf olan homojen bir ürün olarak tanımlanabilmektedir.
(Largo, 2002: 66). Çimento sektörünün üretim faaliyetleri üzerinde mevsimsel faktörler oldukça büyük
bir öneme sahip olduğundan, özellikle inşaatın hızlandığı ilkbahar ve yaz aylarında çimento talebinde
de hızlı bir artış ortaya çıkmakta, bu durum sektördeki üretimin canlanmasına neden olmaktadır
(Çevik, 2016: 10). Sektörün bir diğer özelliği ise 2000 yılı itibariyle tamamen özel şirketlerin yer aldığı
bir yapıya kavuşması ve Türkiye’de tamamı özelleştirilmiş olan ilk sektör olmasıdır (Bülbül, 2018: 99;
Özer ve Topçuoğlu, 2017: 147). Bunun en önemli sebepleri arasında çimento sektöründe karlılığın ve
gelişimin son derece yüksek olması yatmaktadır. (Khan, 2015: 77-78).
Tablo 6: Bölgeler İtibariyle Çimento Sektöründeki Fabrika Sayısı
BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

FABRİKA SAYISI
15
6
9
10
16
8
7
71

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
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Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yer alan fabrika sayıları Tablo 6’da gösterilmektedir. Tabloda da
görüldüğü üzere Türkiye’de en fazla fabrika sayısı İç Anadolu Bölgesi’ndedir ve ikinci sırada Marmara
Bölgesi yer almaktadır. Ayrıca, her coğrafi bölgede çimento fabrikasının bulunmaktadır. Bu durum ise
taşıma maliyetlerinin çok yüksek olmasına bağlanabilir. Çünkü üretilen çimentonun nakliyesi üretici
firmalar açısından önemli bir gider kalemidir.
Tablo 7: Bölgeler İtibariyle Çimento Üretim Kapasitesi Miktarları (Ton)
BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

2010
28.953.640
8.517.840
24.389.800
11.401.120
15.505.800
7.476.092
9.205.703
105.449.995

2011
27.404.660
8.491.200
25.708.645
11.697.210
15.490.300
7.386.640
10.306.503
106.485.158

2012
25.918.565
8.876.254
26.183.577
13.113.230
15.071.301
9.134.120
10.101.895
108.398.942

2013
25.918.565
8.977.232
25.089.615
13.335.950
15.112.643
9.264.188
10.349.374
107.433.864

BÖLGE

2014

2015

2016

2017

Marmara

25.918.565

29.374.453

29.300.731

29.105.320

Ege

9.599.953

9.992.707

10.703.529

9.952.788

Akdeniz

26.499.668

33.320.892

35.530.619

35.247.965

Karadeniz

13.509.149

15.084.674

14.777.553

17.081.133

İç Anadolu

15.657.027

17.713.838

18.969.043

21.236.396

Doğu Anadolu

10.221.921

10.033.914

13.206.856

11.727.724

G.Doğu Anadolu

10.538.313

10.620.727

10.289.139

11.241.408

TOPLAM

113.480.171

126.141.205

132.777.470

135.592.732

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27

Tablo 7’de bölgeler itibariyle çimento üretim kapasitesi miktarları görülmektedir. Tabloya göre,
çimento üretiminde 2010’dan 2017’ya kadar önemli bir kapasite artışı gerçekleşmiş, sektör 2010
yılında toplam 105.449.995 ton/yıl üretim kapasitesine sahipken, 2017 yılında toplam 135.592.732
ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır. Böylece ortalama 30 bin tonluk bir kapasite artışı
gerçekleşmiştir. Tablo bölgeler bazında incelendiğinde ise en fazla üretim kapasitesine sahip bölgelerin
Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi olduğu görülmektedir.
Tablo 8: Bölgeler İtibariyle Klinker Kapasite Miktarları (Ton)
BÖLGE

2010

2011

2012

2013

Marmara

17.993.400

17.481.907

17.633.170

17.655.580

Ege

5.997.123

5.997.123

5.858.820

5.786.598

Akdeniz

14.883.750

15.869.750

15.573.250

16.787.100

Karadeniz

5.818.800

5.951.080

6.488.550

7.235.910

İç Anadolu

9.848.103

9.714.773

9.937.350

9.929.700

Doğu Anadolu

3.930.000

3.977.000

5.281.320

4.917.000

G.Doğu Anadolu

5.387.250

6.137.000

6.157.260

6.158.000

TOPLAM

63.858.426

65.128.633

66.929.720

68.469.888

BÖLGE

2014

2015

2016

2017

Marmara

18.333.950

19.884.620

20.162.150

19.954.780

Ege

5.816.250

5.836.050

5.816.250

5.814.600

Akdeniz

16.688.100

20.813.600

21.952.100

22.169.900

Karadeniz

7.513.440

7.659.300

7.367.250

8.829.300

İç Anadolu

10.062.690

10.986.690

11.624.250

13.923.360
6.603.960

Doğu Anadolu

4.960.560

5.062.530

6.918.450

G.Doğu Anadolu

6.228.950

6.219.050

6.219.380

6.315.080

TOPLAM

69.603.940

76.461.840

80.059.830

83.610.980
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Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27

Çimento üretimi sırasında pişmiş kil ve kalkerlerin bileşiminden oluşan ve özellikle asfalt yapımında
kullanılan klinker, çimentonun bir önceki safhası olarak da tanımlanabilir (Bilgin ve Koç, 2013: 31).
Tablo 8’de bölgesel bazda klinker kapasite miktarları yıllar itibariyle verilmiştir. Bu kapsamda klinker
kapasite miktarının en fazla olduğu bölge 2014 yılına kadar Marmara Bölgesi iken, 2015, 2016 ve
2017 yıllarında Akdeniz Bölgesi en fazla klinker kapasite miktarına sahip bölge olmuştur. Ayrıca 2015,
2016 ve 2017 yılları klinker kapasite miktarları açısından en fazla artışın gerçekleştiği yıllar olmuştur.
Diğer taraftan 2010-2017 yıllarını kapsayan sekiz yıllık süreçte klinker kapasite miktarı %30.93
oranında büyüme göstermiştir.
Tablo 9: Bölgeler İtibariyle Çimento Üretim Miktarları (Ton)
BÖLGE
Marmara
Ege

2010
15.592.653
5.802.326

2011
15.672.311
5.844.630

2012
14.627.149
5.870.866

2013
16.462.419
6.004.591
16.329.156

Akdeniz

13.019.554

13.326.287

13.211.577

Karadeniz

7.874.410

8.309.244

8.346.209

9.343.054

İç Anadolu

9.882.904

10.039.304

10.155.083

10.730.194
5.260.838

Doğu Anadolu

3.603.509

3.425.464

4.803.856

G.Doğu Anadolu

6.961.920

6.787.854

6.864.310

7.207.152

TOPLAM

62.737.276

63.405.094

63.879.050

71.337.404

BÖLGE

2014

2015

2016

2017

Marmara

17.212.601

17.747.302

19.177.817

20.566.157

Ege

5.775.309

5.846.795

6.078.776

6.037.811

Akdeniz

16.168.790

16.753.128

18.159.749

18.065.630

Karadeniz

9.722.853

8.658.245

9.051.464

9.331.977

İç Anadolu

10.549.488

11.359.799

12.123.726

13.954.949
6.491.041

Doğu Anadolu

5.005.201

4.879.821

5.564.619

G.Doğu Anadolu

6.804.780

6.173.855

5.247.174

6.104.692

TOPLAM

71.239.022

71.418.945

75.403.325

80.552.257

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
Tablo 9’da 2010-2017 yılları itibariyle bölgeler bazında çimento üretim miktarları gösterilmektedir. Bu
kapsamda, en fazla çimento üretiminin gerçekleştiği bölge Marmara Bölgesi iken, ikinci sırada Akdeniz
Bölgesi yer almaktadır. 2015 ve 2017 yılları arasında Akdeniz Bölgesi’nde çimento üretimi kapasitesi
artışı birinci sırada yer almışken bu büyüme üretime yansımamış ve Marmara Bölgesi bu yıllarda da
üretim açısından öncü sektör olmuştur. Çünkü Marmara Bölgesi, Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret
merkezlerinin yer aldığı bir bölgedir. Bu nedenle gerek yeni fabrikaların inşası ve gerekse turizm
sektörünün sürekli bir yatırım alanı olması ve ayrıca alt yapı yatırımları ve inşaat sektöründe
meydana gelen ilerlemeler, bölgenin çimento üretimi artışında yer alan önemli faktörler arasında
sayılabilir. Ayrıca, Tablo 2 ve Tablo 3’deki veriler göstermektedir ki, tüm bölgeler itibariyle çimento
üretim kapasitesindeki artışın tamamı üretime yansıtılamamıştır. Örneğin Marmara Bölgesi’nde 2017
yılında 29.105.320 ton/yıl olarak gerçekleşen üretim kapasitesine rağmen, 20.566.157 ton üretim
gerçekleştirilmiştir.
Tablo 10: Bölgeler İtibariyle Çimento Satış Miktarları (Ton)
BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

2010
15.589.732
5.771.372
13.043.860
7.973.083
9.844.063
3.596.705
6.964.184
62.782.999

2011
15.608.105
5.862.189
13.250.410
8.361.009
10.026.237
3.432.054
6.771.968
63.311.972

2012
14.672.023
5.861.780
13.084.622
8.355.724
9.987.430
4.795.469
6.875.227
63.632.275

2013
15.966.519
6.030.868
16.098.845
9.296.921
10.741.464
5.234.293
7.198.932
70.567.842
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BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

2014
17.267.352
5.773.387
15.673.308
9.787.154
10.531.092
5.001.863
6.794.331
70.828.487

2015
17.868.854
5.708.531
16.520.225
8.651.657
11.302.326
4.867.435
6.176.461
71.095.489

2016
19.235.341
5.841.270
17.425.642
8.967.669
12.096.096
5.444.873
5.254.835
74.265.726

2017
20.938.369
6.045.439
17.370.919
9.321.964
13.939.852
6.481.976
6.109.182
80.207.701

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
Devlet destekli alt yapı yatırımlarının ve konut talebinin artması, gün geçtikçe çimento satışlarının da
artması sonucunu doğurmuştur. En fazla çimento satışının yapıldığı bölge ise Marmara Bölgesi olarak
görülmektedir (Tablo 4). Bunun nedeni bölgede devam eden alt yapı projelerinin ve kentsel dönüşüm
programlarının yoğunluğudur. Ayrıca, Marmara Bölgesi Türkiye’deki toplam konut sektörünün
%35’ini oluşturmaktadır (Daşıran, 2017: 19). Bu da çimento sektöründeki satışların artışında önemli
bir faktördür. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Verilerine göre, sadece 2013 yılında Akdeniz
Bölgesi’ndeki satış miktarı, Marmara Bölgesi’nden 132.326 ton fazla olmuştur.
Tablo 11: Bölgeler İtibariyle Çimento Sektörü Büyüme Oranı (%)
BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

2010
7,06
6,05
37,14
21,44
17,40
24,33
4,80
16,24

2011
0,51
0,73
2,36
5,52
1,58
-4,94
-2,50
1,06

2012
-6,67
0,45
-0,86
0,44
1,15
40,24
1,13
0,75

2013
12,55
2,28
23,60
11,94
5,66
9,51
4,99
11,68

2014
4,56
-3,82
-0,98
4,07
-1,68
-4,86
-5,58
-0,14

2015
3,11
1,24
3,61
-10,95
7,68
-2,50
-9,27
0,25

2016
8,06
3,97
8,40
4,54
6,72
14,03
-15,01
5,58

2017
7,24
-0,67
-0,52
3,1
15,1
16,65
16,34
6,83

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
Tablo 11’de yer alan veriler ışığında, çimento sektörünün büyüme oranlarının gerek bölgeler itibariyle
ve gerekse yıllar itibariyle oldukça farklı bir seyir izlediği söylenebilir. Özellikle ülke ekonomisinde ve
ihracat açısından dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlikler çimento sektörünü olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerin en fazla ortaya çıktığı 2014 yılı çimento sektörü toplam büyüme
oranı %-0,14 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 12: Bölgeler İtibariyle Çimento Üretimi Kapasite Kullanım Oranları (%)
BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

2010
53,85
68,12
53,38
69,07
63,74
48,20
75,63
59,49

2011
57,19
68,83
51,84
71,04
64,81
46,37
65,86
59,54

2012
56,44
66,14
50,46
63,65
67,38
52,59
67,95
58,93

2013
63,52
66,89
65,08
70,06
71,00
56,79
69,64
66,40

2014
66,41
60,16
61,02
71,97
67,38
48,97
64,57
62,78

2015
60,42
58,51
50,28
57,40
64,13
48,63
58,13
56,62

2016
65,45
56,79
51,11
61,25
63,91
42,13
51,00
56,79

2017
75,87
60,66
54,34
61,88
65,71
55,35
54,31
62,16

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
Bölgeler itibariyle çimento kapasite kullanım oranlarının gösterildiği Tablo 12’deki verilere göre, İç
Anadolu Bölgesi sekiz yıllık süreçte ortalama %66 kapasite kullanım oranı ile ilk sırada yer alırken,
ikinci sırada Karadeniz Bölgesi (%65,79) ve üçüncü sırada Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%63,38)
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bölgesi yer almaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesi’nin kapasite kullanım oranında 2017 yılında, 2010
yılına göre %22.02’lik bir artış gerçekleşerek, 2017 yılında Marmara Bölgesi’nde çimento kapasite
kullanım oranı %75,87’ye yükselmiştir.
Çimento sektöründe kapasite kulanım oranlarının düşük olması, çimento talebinin sezonlara göre
ciddi farklılık göstermesi sonucunda üreticilerin çimento talebini karşılayabilecek kapasite
bulundurma çabalarına bağlanabilir. Ayrıca, yeni teknoloji ile kapasite artırımında bulunan tesisler,
eski teknoloji hatlarını kullanmaya devam etmektedirler. Bu hatlar genellikle atıl durumda
kalabilmekte ve kapasite artırımının olumsuz olarak etkilenmesine neden olabilmektedir (KPMG,
2018).
Tablo 13: Bölgeler İtibariyle Klinker Kapasite Kullanım Oranları (%)
BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

2010
81
85
77
94
82
76
94
83

2011
96,82
88,83
81,76
96,00
90,22
94,68
86,70
90,12

2012
93,56
88,48
80,26
93,03
87,00
75,88
91,75
87,33

2013
99,31
92,22
84,98
97,28
89,40
85,85
92,46
91,66

2014
95,27
92,90
92,64
101,35
86,69
82,90
87,69
92,22

2015
92,56
81,44
79,73
92,29
85,88
73,85
80,58
84,95

2016
96,02
78,26
90,00
101,46
93,76
67,09
71,48
88,65

2017
100,34
81,74
86,79
96,63
92,31
74,63
82,78
90,1

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
Tablo 13’te bölgeler itibariyle klinker kapasite kullanım oranları yer almaktadır. Çimento sektörü
kapasite kullanım oranlarına göre, klinker kapasite kullanım oranlarının çok daha yüksek olduğu ve
hatta 2014 ve 2016 yıllarında Karadeniz Bölgesi’nde, 2017 yılında ise Marmara Bölgesi’nde kapasite
kullanım oranları %100’ün üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum belirtilen dönemlerde fiili
kapasitenin pratik kapasitenin üzerine çıktığını göstermektedir. Diğer bir anlatımla işletmeler üretim
faaliyetlerine diğer dönemlere oranla daha kısa süre ara vererek gerçekleştirmiş ve kapasite kulanım
oranlarını %100’ün üzerine çıkarmışlardır. Ayrıca, çimento kapasite kullanım oranı bu sekiz yıllık
süreçte ortalama olarak %60,96 olarak gerçekleşirken, klinker kapasite kullanım oranı %88,50
düzeyinde, çimento üretim kapasitesinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Tablo 14: Klinker ve Çimento İhracatı Miktarları (Ton)
2010
Çimento
İhracatı
Klinker
İhracatı
TOPLAM

2011

15.063.000 11.061.092
2.774.701

2.421.496

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9.702.083

9.627.438

7.652.557

7.398.826

7.461.123

7.980.441

2.804.572

2.182.592

2.857.840

3.062.155

3.724.958

4.932.218

17.837.701 13.482.588 12.506.655 11.810.030 10.510.397 10.460.981 11.186.081 12.912.659

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
Tablo 14’te yer alan ihracat rakamları incelendiğinde yıllar itibariyle çimento ihracatında bir azalış
yaşandığı, en düşük ihracatın 2015 yılında 7.398.826 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017
yılında ise 7.980.441 ton çimento ihracatı yapılmıştır. Klinker, çimento ihracat rakamlarına göre daha
düşük düzeylerde gerçekleşmiş ve 2017 yılı itibariyle 4.932.217 ton klinker ihraç edilmiştir.
Tablo 15: Bölgeler İtibariyle Çimento Sektöründe Çalışan Sayısı
BÖLGE
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz

2010
3.159
1.553
2.919
1.770

2011
2.867
1.472
2.788
1.777

2012
3.197
1.665
3.119
1.810

2013
3.296
1.627
3.370
2.020

2014
4.245
1.539
3.147
2.356

2015
4.109
1.481
4.213
2.048

2016
3.642
1.421
3.999
2.138

2017
3.574
1.577
3.988
1.920
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İç Anadolu
Doğu Anadolu
G.Doğu Anadolu
TOPLAM

2.524
1.083
1.773
14.781

2.367
903
1.516
13.690

2.463
1.258
1.691
15.203

2.454
1.136
1.707
15.610

2.492
1.217
1.740
16.736

2.703
1.149
1.487
17.190

2.717
1.707
1.523
17.147

2.626
1.492
1.395
16.572

Kaynak: TÇMB, http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27
Bölgeler itibariyle çimento sektöründe çalışan sayısının gösterildiği Tablo 15’de de görüldüğü üzere
genel olarak Marmara Bölgesi istihdam açısından ilk sırada yer alırken, sonrasında Akdeniz Bölgesi ve
üçüncü sırada ise İç Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Ayrıca 2010 yılında toplam 14.781 olan çalışan
sayısı 2017 yılında toplam 16.572 kişiye yükselmiş, sektördeki çalışan sayısı 1.791 kişi artmıştır.
4. Türk Çimento Sektörünün Ekonomik Analizi
Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasında 3 numaralı kod imalat sanayiine aittir. Çimento sanayi ise
imalat sanayinin alt kodu olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre Şekil 1’de çimento sanayinin aldığı yer
görülmektedir. Buna göre 3 ana bölümü, 36 bölümü, 369 ana grubu, 3692 grubu ve 36921 de alt
grubu göstermektedir.
Şekil 1: Çimento Sanayi’nin Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılmasındaki Yeri

3 - İmalat
Sanayi
36 - Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
369 - Taş ve Toprağa Dayalı Diğer
Sanayi
3692 - Çimento, Alçı ve Kireç Sanayi
36921 - Çimento Sanayi
Çimento sektörü imalat sanayi içerisinde 3692 numaralı grubun, 36921 alt grubunda yer almakta ve
ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması açısından imalat sanayi kapsamında değerlendirilmektedir.
Ancak çimento sektörü inşaat sektörünün en önemli unsurlarından birisi hatta kardeş sektörüdür
denilebilir. Bu nedenle öncelikli olarak imalat ve inşaat sektörünün GSYH içerisindeki yeri 2010-2017
yılları itibariyle aktarılmıştır. Ardından çimento sektörünün üretim kapasitesi, miktarı ve satışları
karşılaştırılarak, çimento sektörünün istihdam içerisindeki yeri değerlendirilmiştir.
Grafik 1: İmalat ve İnşaat Sektörlerinin GSYH İçindeki Yeri (%)

20
15
10
5
0
2010

2011

2012

2013

İmalat Sektörü/GSYH

2014

2015

2016

2017

İnşaat Sektörü/GSYH

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 481

Grafik 1’de imalat ve inşaat sektörlerinin 2010-2017 yılları itibariyle GSYH içindeki yeri
gösterilmektedir. Bu kapsamda Grafik 1’de de görüldüğü üzere imalat sektörünün GSYH içerisindeki
yeri, inşaat sektörüne göre daha fazladır. 2010 yılı itibariyle imalat sektörünün GSYH içerisindeki yeri,
inşaat sektörüne göre %9 oranında fazla iken bu oran 2011 yılında %9.11’e yükselmiş ancak bu yıldan
sonra aradaki fark düşme eğilimi göstererek son 6 yılın ortalaması %8.47 olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 2: Çimento Sektörü Büyümesi – Türkiye Ekonomisi Büyümesi (%)
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Çimento sektörünün büyümesi ile Türkiye ekonomisinin büyümesinin karşılaştırıldığı Grafik 2’de,
2010 yılında çimento sektöründeki büyümenin %16,24 düzeyinde gerçekleştiği görülürken, Türkiye
ekonomisinin %8,5 düzeyinde büyüdüğü görülmektedir. Ancak 2011 yılında çimento sektöründeki
büyüme sert bir şekilde düşmüş ve %1,06 seviyesinde kalmıştır. Buna karşın ekonomik büyüme
%11,1 düzeyine yükselmiştir. 2012 yılında ise çimento sektörü %0,75 düzeylerine kadar düşmüş ve
aynı şekilde ekonomik büyüme de düşüş seyri izleyerek %4,8 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılında
çimento sektöründeki büyüme ivme kazanarak %11,68 seviyesine ulaşmış ve çimento sektörü
açısından 2013 yılı en yüksek büyüm oranının gerçekleştiği yıl olmuştur. Aynı yıl ekonomik büyüme
%8,5 seviyesine yükselmiştir. Ancak, 2014 yılına gelindiğinde çimento sektörü büyümesi %-0,4
seviyesine kadar düşmüş diğer bir anlatıma çimento sektörü küçülmüştür. Ekonomik büyüme de
azalarak %5,2 seviyesinde kalmıştır. 2015 yılında ise çimento sektörü için anlamlı bir büyümenin
olduğunu söylemek pek mümkün olmasa da %0,25 seviyesine çıkmıştır. Ekonomik büyüme ise %6,1
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılında çimento sektörü %5,58 oranına yükselirken, ekonomik
büyüme %3,2 seviyesinde kalmıştır. Son olarak 2017 yılında çimento sektörü %6,83 oranında
büyümüş ve Türkiye ekonomisi %7,4 seviyesinde bir büyüme ile karşılaşmıştır. Çimento sektöründeki
büyüme oranı ile Türkiye ekonomisindeki büyüme oranın birbirine en yakın olduğu yıl, 2017 yılı
olmuştur. Ayrıca, 2010, 2013, 2016 yıllarında çimento sektöründe gerçekleşen büyüme oranları, aynı
yıllarda Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarının üzerinde gerçekleşmiştir.
Makroekonomik dalgalanmaların ve istikrarsızlıkların veya makroekonomik göstergelerde meydana
gelen olumlu gelişmelerin ilk etkilerinin görüldüğü sektörlerden biri de çimento sektörüdür. Ayrıca
inşaat sektörünün ana girdilerinden biri olma özelliğini taşıyan çimento, döviz kurlarından kaynaklı
dalgalanmalardan da kolayca etkilenmektedir (Köleli, 2015: 25). Örneğin, 2010 yılının özelikle ikinci
yarısında makroekonomik göstergelerde yaşanan olumlu gelişmeler çimento sektörüne de yansımış ve
2010 yılı inşaat sektörü açısından ciddi bir büyüme yılı olmuştur. İnşaat sektöründe yaşanan olumlu
gelişmeler sektörün ana girdisi özelliği taşıyan çimento sektöründe de oldukça olumlu yansımalara
neden olmuştur.
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2014 yılı, Ortadoğu’da ortaya çıkan karışıklıklarla beraber, Rusya ve Ukrayna’da yaşanan kriz
sonucunda jeopolitik gerginliklerin arttığı bir yıl olmuştur. Ayrıca 2014 yılı, gelişmekte olan bazı
ülkeler için ekonomik yavaşlama ve bazıları içinse resesyonun görüldüğü bir yıldır. Bütün bunlara
Çin’deki büyümenin ivme kaybetmesi ve Türkiye’nin inşaat sektörü açısından en fazla müteahhitlik
hizmeti verdiği Rusya’nın 2015 yılında resesyona girmesinin beklenmesi ve TL’nin değer kaybetmesi de
eklenince inşaat sektöründe üretim, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomideki yavaşlamaya
paralel olarak hız kesmiştir (TMB, 2015: 1-12). Bu kapsamda yaşanan kriz konut fiyatlarını
etkileyerek konut talebinde negatif dışsal bir şok yaşanmasına neden olmuştur (Coşkun, 2016: 208).
Doğal olarak çimento sektörü de bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmiş ve çimento sektöründe bir
önceki yıla göre %11.54’lük bir daralma yaşanmıştır.
Yurt içinde artan belirsizliklere paralel inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması ve sektörün ihracatındaki
gerileme Türkiye’de çimento sektörünün 2015 yılında zayıf bir görünüm sergilemesinde etkili olmuştur
(Çevik, 2016: 24). Ancak 2015 yılında ortaya çıkan bu görünüm, 2016 yılında Türkiye’de beton yol
yapım faaliyetleri sürekli artış gösterdiğinden dolayı çimento sektörünün de büyümesine neden
olmuştur. Kentsel dönüşüm kapsamındaki konut yatırımları, bakım onarım projeleri, hızlı tren, metro
ve karayolları gibi temel altyapı projeleri sayesinde 2016 yılında bir önceki yıla göre %5.33’lük bir
büyüme görülmüştür (Tüzemen ve Yıldız, 2018: 165)
Türk çimento sektörü 2017 yılının ilk aylarında yaşanan referanduma yönelik belirsizlikler ve çok sert
geçen kış koşulları nedeniyle durgun bir seyir izlemiş, ancak 2017 yılının ikinci yarısından itibaren
iklim koşullarının düzelmesi, alt yapı ve konut projelerinin hız kazanması sonucunda ekonomik
büyüme oranlarına çok yakın bir büyüme oranı gerçekleşmiştir (Koca vd., 2018: 36).
Kısaca, çimento sektörü, konjonktürel dalgalanmaların ve mevsimsel geçişlerin ilk etkisini gösterdiği
sektörlerden biridir. Ekonomik belirsizlikler, gerek ülke içinde ve gerekse ülke dışında yaşanan
gerginlikler çimentoya olan talebi olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle çimento talebinin esnek
olmaması ve inşaat sektörüne bağlı bir yapıya sahip olması sektörün kırılgan yapısının ana sebepleri
olarak gösterilebilir.
Şekil 3: Çimento Üretim Kapasitesi – Üretim Miktarı – Satış Miktarı (Ton)
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Çimento üretim kapasitesi, üretim miktarı ve satış miktarının incelendiği Grafik 3’te çimento
sektörünün belirtilen sekiz yıllık süreçte tam kapasite ile hiçbir zaman çalışmadığı görülmektedir.
Yıllar itibariyle üretim kapasitesi artış seyri incelendiğinde, 2010 ve 2014 yılları arasında (2013 yılı
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hariç) küçük artışlar gözlemlenirken 2015, 2016 ve 2017 yıllarında üretim kapasitesindeki artışlar çok
daha hız kazanmış ve 2017 yılında 135.592.732 tona yükselmiştir. Burada dikkat çeken diğer bir
nokta ise üretim miktarı ve satış miktarlarının hemen hemen aynı düzeyde gerçekleştiği ve sektörün
talep miktarına göre üretim yaptığıdır.
Şekil 4: Çimento Sektöründeki İstihdamın Toplam İşgücü İçindeki Yeri (%)
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Çimento sektöründeki istihdamın toplam işgücü içindeki yerinin incelendiği Grafik 4’te de görüldüğü
üzere toplam işgücü içerisinde çimento sektöründeki istihdam çok büyük bir paya sahip değildir.
Ancak çimento fabrikalarının kurulmuş olduğu yerler açısından konu değerlendirildiğinde o bölgeler
için çimento işletmelerinin önemli bir istihdam kaynağı olduğu söylenebilir.
5. Sonuç
Türkiye’de inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler ve devletin desteklediği mega inşaat projeleri
sayesinde çimentoya olan talep artmış ve Türk çimento sektörü, çimento üretiminde 2010’dan 2017’ye
kadar önemli bir kapasite artışı gerçekleşmiştir. Ayrıca yapılan otobanlar sayesinde çimentonun bir
önceki safhası olan klinker kapasitesinde de artışlar yaşanmıştır. Kapasite artışları sonucunda
üretilen çimento ve klinker miktarları da artış seyri izlemiştir.
Çimento üretiminde Marmara Bölgesi öncü sırada yer almaktadır. Çünkü bölgede Türkiye’nin önemli
ticaret ve sanayi merkezlerinin yer alması, yeni fabrikaların inşası ile gelişen turizm ve alt yapı
yatırımları çimentoya olan talebi de arttırmıştır. Bu kapsamda en fazla çimento satışının yapıldığı
bölge de Marmara Bölgesi olmuştur.
Sektörün büyümesi makroekonomik değişkenlerden oldukça fazla etkilenmektedir. Gerek küresel
krizler, gerekse yurt içinde yaşanan ekonomik krizler, talep esnekliğine sahip olmayan çimento
sektörü üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle sektörün büyümesi, inşaat sektörü ile
paralellik gösterdiğinden döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da sektörü etkileyen önemli
unsurlar arasındadır. Diğer taraftan çimento sektörünün kapasite kullanım oranları düşüktür. Bunun
ana nedeni değişken talep yapısı nedeniyle üreticilerin yalnızca mevcut talebi karşılama çabalarıdır.
Ancak klinker kapasite kullanım oranları çimentoya göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir.
Türkiye çimento ihracatına yönelik veriler göstermektedir ki, çimento sektörünün en önemli pazarı iç
pazardır. Çünkü çimentonun nakliyesi şirketler açısından ciddi bir maliyet unsuru oluşturmaktadır.
Hatta Türkiye’de her bölgede çimento fabrikası kurulmasının ana nedenleri arasında da nakliye
bedellerinin yüksekliği yer almaktadır.
Türkiye’de günümüz itibariyle yaşanan ekonomik durgunluk çimento sektörünü de etkilemektedir.
Ancak belirtmek gerekir ki, günümüzde hayata geçirilen ve gelecek yıllarda hayata geçirilmesi
planlanan mega yatırımlar, çimento sektörüne olumlu yönde bir ivme kazandıracak ve çimento
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üretiminde yaşanan artışlar ülke bazında; istihdam ve ekonomik büyüme gibi gelişim adımlarının da
atılmasına yol açarak ekonomi üzerinde oldukça olumlu etkiler yaratacaktır.
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LEYLÂ HANIM DÎVAN CONCEPT IN THE ADVERSARY
Sultan ÇİLOĞLU
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Abstract
It is an important element in the poetry of dîvan that the Dîvan poems are frequently mentioned in
their poems. Reigned in the trio of ip minstrels; the biggest enemy of the lover is the biggest obstacle to
the beloved. Beloved with the love of trying to prevent the reunion of the lover; close to the beloved
sometimes causes the pain to suffer. That is why poets admi ed kinds of adjectives, curse have even
wanted him to die. Poets, the opponent's; mediation, bad-heartedness, arrogance and so on. Talk
about their features. According to the poems, the withdrawal of the riyki will allow the lover to meet.
That is why all the poets ask for the disappearance of the tribe. The concept of rivalry in Dîvan
literature is frequently written and even the poems written by redif are written. One such poem
belongs to Leylâ Hanım. 15th century Leylâ Hanım, one of the female poets who lived in the divan, was
seen as a strong type among the-lover-beloved – opponents triad.
Key Words: Leylâ Hanım, Dîvan, Adversary, Lyric, Dîvan Poems

LEYLÂ HANIM DÎVANIN’DA RAKÎP KAVRAMI
Özet
Dîvan şâirlerinin şiirlerinde sıkça söz ettikleri rakip dîvan şiirinde önemli bir unsurdur. “Âşık-mâşukrakip” üçlüsü içerisinde rakip; âşığın en büyük düşmanı, sevgili ile arasındaki en büyük engeldir.
Sevgili ile âşığın kavuşmasına engel olmaya çalışan rakip; zaman zaman sevgili ile yakınlaşarak âşığın
türlü acılar çekmesine neden olur. Bu yüzdendir ki şairler rakibe türlü sıfatlar yakıştırmış, beddualar
etmiş hatta onun ölmesini istemiştir. Şairler, rakibin; arabozuculuğundan, kötü kalpli oluşundan,
kendini beğenmişliğinden vb. özelliklerinden bahsederler. Şairlere göre rakibin aradan çekilmesi sevgili
ile kavuşmasını sağlayacaktır. Bu yüzden bütün şairler rakibin ortadan kalkmasını ister. Dîvan
edebiyatında rakip kavramı sıkça işlenmiş “rakip” redifli şiirler dahi yazılmıştır. Bu tarz şiirlerden bir
tanesi de Leylâ Hanım’a aittir. 15. yy. da yaşamış kadın divan şairlerinden Leylâ Hanım’ın divanında
“âşık-mâşuk-rakip” üçlüsü arasında râkip güçlü bir tip olarak karşımıza çıkar.
Anahtar Kelimeler: Leylâ Hanım, Dîvan, Rakîp, Şiir, Dîvan Şiiri

1.Giriş
15. yy Dîvan şairlerinden olan Leylâ Hanım ile ilgili birçok eserde bilgi verilmektedir. Bunlar arasında
‘Fatîn Dâvud’un Fatîn Tezkiresi, Mehmed Zihnî’nin Meşâhirü’n-Nisâ’sı, Mehmet Nâil Tuman’nın Tuhfei Nâ’ili’si, Şemseddin Sâmî’nin Kâmûsü’l-a’lâm’ı, Ahmed Rif’at’ın Lugat-ı Târihiyye ve Cogrâfiyye’si’ gibi
birçok önemli eser yer almaktadır.
15. yy şairlerinden olan Leylâ Hanım İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak
bilinmemektedir. Babası Moralızade Hamid Efendi’dir. Leylâ Hanım ilk tahsilini aynı zamanda dayısı
olan Keçecizade İzzet Molla’dan almıştır. Leylâ Hanım iyi bir tahsil görmüştür. Saray ile de yakın
ilişkileri bulunan şair birçok sultana ve paşaya şiirler yazmıştır. Mevlana’ya yürekten bağlı olduğu
şiirlerinden de anlaşılmaktadır. Şair Mevlana’ya itafhen birçok şiir yazmıştır. Mezarı Galata
Mevlevihanesi’ndedir.430
Leylâ Hanım hemen her nazım şeklinde şiirler yazmıştır. Bütün şiirlerini bilinen tek eseri olan Dîvan’ın
da toplamıştır. Dîvan’ın 4 tane yazma nüshası bulunmaktadır ve nüshalar Ankara Milli Kütüphane ’de
bulunmaktadır. Dîvan’ın da 6 kaside, 3 murabba, 5 muhammes, 13 tahmis, 2 müseddes, 3 tesdis, 1

430
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tesbi’, 1 müsemmen, 8 terkib-i bend, 1 terci’-bend, 55 tarih 122 gazel, 5 müstezad, 21 şarkı, 5 lugaz,
23 ruba’i, 7 kıt’a ve 4 müfred vardır. Şair, Dîvan’ın da 19 ayrı nazım şekli kullanmıştır.
Mehmet Arslan Leylâ Hanım ile ilgili eserinde ondan; “Leylâ Hanım, dîvan edebiyatının geneli
değerlendirildiğinde bu edebiyata fazla bir yenilik getiremeyen vasat bir şair olarak değerlendirilebilir.
Ancak onun değeri bir kadın şair olmasından ileri gelmektedir.” 431 diye bahsetmektedir. Dîvan
edebiyatında içinde kadın, şiir yazan olmaktan çok şiirlere konu olan olarak nitelendirilebilir. Çünkü
güzel olan her ne varsa kadın suretinde belirir ve şiir yazmak gibi zor ve çetrefilli bir iş kadına uygun
değildir. O şiir yazandan çok şiire konu olandır. Şiir yazan, yazmaya çalışan, bu işe gönül veren
kadınlar daha çok “hafif meşrep” olmakla suçlanmış hatta bundan dolayıdır ki ağır eleştirilere maruz
kalmışlardır.
Leylâ Hanım diğer kadın dîvan şairleri gibi bu eleştirileri göz ardı etmiş ve şiir yazmaya devam
etmiştir. Hatta dîvan edebiyatında örneğine çok fazla rastlanmamış “rakîp” redifli bir gazel dahi
yazmıştır.
2.Rakîp
Dîvan şiirinde en çok kullanılan unsurlardan biri olan rakîp; kelime olarak “Herhangi bir işte, bir
yarışta birbirini geçmeye çalışan aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse” anlamına gelmektedir. Ahmet
Atilla Şentürk rakîp ile ilgili “ Türk edebiyatı da dâhil yaklaşık 16. asra kadar sevgilinin bekçi, gözcü ve
muhafızı; aşığın da engeli anlamında değerlendirilmiştir. Aynı sevgiliyi seven iki aşığın birbirlerine
karşı durumlarını isimlendirmekten ibaret kalacaktır.”432 demektedir. Rakîp kelimesi, ilk kullanıldığı
dönemlerde sevgiliye âşık başka bir kişiyi tanımlamak için kullanıldığı gibi, sevgilinin hizmetinde
bulunan bir kimseyi, onun muhafızı ya da bekçisini tanımlamak için de kullanılmıştır. Zaman
içerisinde rakîp kelimesi, sevgilinin hizmetçisi, muhafızı, bekçisi gibi anlamlarını geri planda bırakarak
daha çok “sevgiliye âşık başka bir kimseyi” tanımlamak için kullanılır duruma gelmiştir.
Dîvan şiirine konu olan rakîp; sevgili ile âşık arasındaki engel ve aşığın en büyük düşmanıdır. Türlü
oyunlarla sevgili ve aşığı ayırmaya çalışır. Rakîp dîvan şiirinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bazen
bir bekçi, bazen bir hizmetli, bazen sevgilinin dadısı, bazen de sevgilinin aşığı. Hangi anlamında
kullanılırsa kullanılsın rakîp sevgilinin yanından ayrılmaz ve aşığın sevgiliye derdini anlatmasına,
aşkını söylemesine engel olur. Eski şiirde rakîp değişik şekillerde ele alınır. Atilla Şentürk bu özellikleri
şu şekilde sıralamıştır: “sevgilinin yanından ayrılmaz, siyah yüzlüdür, sevgilinin kapı eşiğinde bekler,
aşığı kovar, sevgiliden itibar görür, sevgilinin vaslını kollar, aşığı kahreder, aşığa eziyet eder, ekşi
yüzlüdür, acı sözlüdür, taş yüreklidir, fitnecidir, eğri sözlüdür, engeldir, nadandır, kördür, aşığı
sevgiliden ayırır, yaklaştırmaz, saklar, sevgiliyi âşıktan kıskanır, rakipten korkulur, lanet okunur,
ölümü istenir, karaktersizdir, menfaatçidir, kâfirdir, dinsizdir, hodbindir (kendini beğenmiş), divdir,
şeytandır, köpektir, eşektir, domuzdur, kargadır, akbabadır, kuzgundur, baykuştur, dikendir,
bağbandır”433
Atilla Şentürk’ün sıralamış olduğu bu özelliklerin bazıları rakipte zaten var olan özellikler iken bazıları
da şairler tarafından rakîbe yakıştırılan sıfatlardır. Rakîp zaman zaman sevgili ile yakınlaşarak aşığın
türlü acılar çekmesine neden olur. Rakîp kördür çünkü sevgilinin ne kadar güzel olduğunu görmez,
bir köpek gibi sevgilinin kapısından ayrılmaz ve aşığın sevgiliye yaklaşmasına izin vermez. Bütün bu
özellikler aşığın rakîbe beddua etmesine ve onun ölmesini istemesine sebep olur. Rakîp ortadan
kalkarsa âşık istediği gibi sevgiliye yaklaşacak hatta belki de ona kavuşacaktır. Âşık rakîbin sevgiliye
zarar vereceğini düşünür. Bu yüzdendir ki âşık, sevgiliyi rakipten uzaklaştırmak için ona rakibin ne
kadar kötü biri olduğunu anlatmaya çalışır. Sevgili aşığın söylediklerini umursamaz ve rakîbe yakın
davranarak aşığın daha fazla acı çekmesine neden olur.

431
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2.1.Leylâ Hanım da Rakîp Kavramı
Rakîp tipi hemen her dîvan şairi tarafından benzer özellikler ile işlenmiştir. Leylâ Hanım Dîvanı’n da
karşımıza çıkan rakip tipi de diğer dîvan şiirlerindeki rakîp tipinden farklı değildir. Leylâ Hanım, rakîbi
tasvir ederken diğer dîvan şiirlerinde geçen rakîp tipine benzer bir rakîp tipi oluşturmuştur. Kullandığı
tamlamalar ve sıfatlar, diğer şairlerin kullandığı tamlamalar ve sıfatlardan pek farklı değildir. Nasıl ki
dîvan şiirinde kalıplaşmış bir âşık tipi ve kalıplaşmış bir sevgili tipi varsa aynı şekil de kalıplaşmış bir
rakîp tipi de mevcuttur ve şair maalesef şiirlerinde bu kalıplaşmış rakîp tipinin dışına çıkamamıştır.
Leylâ Hanım’ın şiirlerinde rakip sadece bir tip olarak değil başlı başına bir konu olarak da karşımıza
çıkar. Şairin yazdığı rakîp redifli gazeli bunun bir göstergesidir. H. Dilek Batislam bir makalesinde;
“Leylâ Hanım’ın gazeli dışında rakip redifi ile yazılmış 4 gazel daha vardır. Bu gazellerden biri Ahmed-i
Rıdvan Dîvanı içinde bulunan 5 beyitlik gazeldir. Diğeri Ali adlı bir şaire ait 9 beyitlik gazel diğer iki
gazelden biri Halilî’nin Fürkat-nâme’sindeki 7 beyitlik gazeli diğeri ise a Hamdullah Hamdî’nin Leyla
vû Mecnun mesnevisi içinde yer verdiği 5 beyitlik gazelidir. Ayrıca Cemâlî’nin rakîp redifli bir kasidesi
bulunmaktadır.”434demektedir.
Bu durum göstermektedir ki rakîp redifi ile yazılmış şiir sayısı oldukça azdır ve kadın şairlerden rakîp
redifi ile şiir yazan bir şair maalesef ki yoktur.
Rakîbe olan duygularını şiirlerinde anlatan Leylâ Hanım, rakîbi; sevgiliyi içki meclislerine çağıran,
onunla yakınlaşmaktan utanmayan, aşığa türlü acılar çektiren, sevgilinin peşinden ayrılmayan biri
olarak tasvir etmiştir. Şair şiirlerinde rakîbi “siyah yüzlü, eşek yaradılışlı, kâfir, münafık, köpek, asık
suratlı, zalim, gaddar” gibi özellikleriyle anlatmıştır.
Leylâ Hanım’ın şiirlerinde “aşk”ın anlatıldığı
hemen her mısrada rakip vardır. Rakîp sadece âşık ile sevgili arasına girmekle kalmaz sevgili ile
istediği zaman bir araya gelebilmektedir. Âşık, sevgilinin kendisinden çok rakîp ile beraber olmasından
şikâyetçidir. Bu durum aşığın sitem etmesine sebep olur. Leylâ Hanım bir mısraında “sevgilinin
kendisini unuttuğunu” söylemektedir. Başka bir mısrada ise “Leylâ sana isyan mı etti?” diye
sormaktadır. Bu durum göstermektedir ki sevgili ile rakip, âşık ile sevgiliden daha fazla bir araya
gelmektedir. H. Dilek Batislam; “ Leylâ Hanım Dîvanı’nda âşık ile maşukla kıyaslandığında rakîbe
daha çok yer verilmiştir.”435 demektedir. Bu durum göstermektedir ki rakip kavramı Leylâ Hanım’ın
şiirlerinde önemli bir unsurdur.
Leylâ Hanım, şiirlerinde diğer pek çok dîvan şairi gibi ağyar kelimesini de sıkça kullanmıştır. Ağyar da
rakîp gibi yabancı anlamına gelmektedir. Leylâ Hanım, rakîp ve ağyar kelimesini tek başına kullandığı
gibi birçok tamlama içinde de kullanmıştır. Bu tamlamaların bazıları “mekr-i ağyar, ta’na-i ağyar,
rakîb-i kâfir, ağyar-ı siyeh-ru, rakîb-i şum, rakîb-i div-etvâri” şeklindedir. Şairin rakîp için kullandığı
sıfatlar ise; “ mekr, kâfir, rüsvay, echel, münafık, seg, yelkovan, bed-çihre, çingane, şum, har-meniş,
kelb” şeklindedir. Leylâ Hanım, şiirlerinde 41defa rakîp kelimesini kullanmışken, 64 defa ağyar
kelimesini kullanmıştır. Rakîp kelimesini 29 defa gazelde, 7 defa şarkıda, 3 defa tahmisde, 1 defa
müsemmende, 1 defa lugazda kullanmıştır. Ağyar kelimesini ise 48 defa gazelde, 6 defa şarkıda, 4 defa
müstezadda, 2 defa muhammesde 1 defa tahmisde, 1 defa terk-i bendde, 1 defa müseddesde, 1 defa
da ruba’i de kullanmıştır. Görüldüğü üzere Leylâ Hanım birçok nazım şeklinde rakîp kavramını
işlemiştir.
2.2. Leylâ Hanım’ın Rakîp ile İlgili Şiirlerinden Örnekler
Rakîp Uğursuzdur;
Şimdi gönlüm mürde olduysa rakîb-i şumda
Bir gün ‘avn-i yar ile ihya olur ‘âlem bu ya (G. 3,s.230)436

H. Dilek BATİSLAM, Dîvan Şiirinde Rakîp ve Leylâ Hanım’ın Rakîp Gazeli, , Turkish Studies - International
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Rakîp Hilecidir;
Mekr-i ağyara uyup dilden feramuş itdin ah
Söyle ey şahım ne isyan eyledi Leylâ sana (G. 7,s.232)
Rakîp Kıskançtır;
Bana yar oldıgını dilberin işitdi rakîb
Reşk ile dûzaha togrı yıkılup gitdi rakîb (G. 14, s. 238)

Rakîp Kâfirdir;
Bir gün o mah ile zevk eyler iken mahfice
Guş idüp kâfir o dem bezmimize bitti rakîp (G. 14, s. 238)

Rakîp İşkencecidir;
Yetmez mi cana çekdiğim işkence-i rakîb
Bunca cefâ vü derd ü gam u mâ-cerâ abes (G. 17, s 240)

Rakîp Cimridir;
Koyuldı bî-tekellüf vasl-ı yâre
Rakîb-i nâ-kesin gâyet gözi aç (G.19, s.241)

Rakîp Dikendir;
Yârdan evvel nola ağyar gelirse meclise
Güller açılmazdan evvel hâr kendin gösterir (G. 30, s.249)

Rakîp Rezildir, Utanmazdır;
Ben nigah eyleyemem togrısı rüsvay rakîp
Her gice mahrem olur vaslına hiç ‘ar itmez (G. 43, s. 258)

Rakîp Cahildir;
İdelim mushaf-ı hüsninde tefe’ül yârin
Bakalım duzaha mı gitdi rakîb-i echel (G. 71, s. 278)

* Bu çalışmada kullanılan bütün beyitler Mehmet ARSLAN’ın Leylâ Hanım Dîvanı isimli eserinden alınmıştır.
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Rakîp Münafıktır;
İrfanına düşmez hele yüz virme rakîbe
Aldanma o gaddara münafıktır efendim (G. 74, s. 280)

Rakîp Köpektir;
Reşk ider kuyuna vardığıma her lahza rakîb
Ben o segden acı söz işidemem sultanım (G. 77, s. 282)

Rakîp Siyah Yüzlüdür;
Esrarımızı tuymasun ağyar-ı siyeh-ru
Leylâ’da olan işte bu gayrettedir efendim (G. 80, s. 284)

Rakîp Yelkovan gibidir;
Yelkovan gibi gezer dildarın ardınca rakîp
Togrısı işte bu sa’at kalmadı emniyyetim (G.86, s. 288)

Rakîp Asık Suratlıdır;
Dimiş ağyar-ı bed-çihre o şuha bezme gel bir şeh
Bu nâ-hoş sözleri guş eyleyenlerden ırag olsun (G. 91, s.291)

Rakîp Çingenedir;
Çingane midir aslı rakîbin nedir aya
Gördüm anı suk içre bugün geçdi elekle (G.97, s.295)

Rakîp Eşek Yaradılışlıdır;
Bu rütbe ‘âşık-ı bimara yüz vermiş iken cana
Rakîb-i hâr-menişle ülfet itdin ‘akıbet tenha
Bu resmî-i muhabbet sevdiğim ben söyleyemem amma
Uyup ağyara ‘uşşakı feramuş itdiğin demler (Ş.6. s. 323)

Rakîp Köpektir;
Yemin etmiş iken bin kere evvel ‘âşık- ı zara
Feramuş eyleyüb ol va’deyi yüz virdin ağyara
Çıkup kâfir rakîb-i kelb ile sahn-ı çemen-zara
Cihanı dud-ı ahımla siyeh-puş itdiğin demler (Ş. 6, s. 323)
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Rakîp Büyük Tavırlıdır;
Bir şeb rü’yâda gördüm ben rakîb-i dîv-etvârı
Kucağında uyutmuşdı bana nisbetle dildârı
Mu’azzeb itmede rü’yâda olsun ‘âşık- zârı
Eyü ma’nî değil yanında gördüm düşde ağyarı
Egerçi korkulı rü’yâ sonını hayra yormuşlar (Gazel-i Nûrî Tahmîs-i Leylâ, s. 141-142)
3. Sonuç
Leylâ Hanım’ın şiirlerinde sıkça yer verdiği rakip, şiirlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şair, Dîvan’ın da
kullandığı 19 nazım şeklinden 10 tanesinde bu kavrama yer vermiştir. Şairin şiirlerin de rakip sadece
bir tip olarak değil başlı başına bir konu olarak da karşımıza çıkar. Rakip redifli gazeli bunun ne
büyük örneğidir.
Leylâ Hanım, rakip ile ilgili düşüncelerini anlatırken dîvan şairlerinin kullandığı sıfatları ve
tamlamaları kullanmış, farklı bir rakip tipi oluşturamamıştır. Bunun nedeni dîvan şiirinde
oluşturulmuş belli başlı bir kalıplaşma olmasıyla alakalı olabilir.
Leylâ Hanım’ın şiirlerinde ki rakip; kötü kalplidir, her daim sevgili ile aşığın arasını açmaya uğraşır,
sevgili ile yakınlaşarak onu âşıktan soğutmaya çalışır, sevgiliyi sürekli takip eder.
Şair, rakibi tasvir ederken şiirlerinde en çok rakibin siyah yüzlü olmasından, kâfir olmasından ve
köpek olmasından bahseder.
Siyah yüzlü olması ten renginin öyle olmasıyla açıklanabileceği gibi rakibin içsel yapısının dışarı
yansıması olarak da değerlendirilebilir. Yani rakibin sahip olduğu kötü düşünceler yüzüne
yansımıştır.
Rakip, şiirlerde birçok kez kâfir olarak nitelendirilir. Bu durum ise rakibin güvenilmez ve yalancı biri
olduğunu göstermektedir.
Rakibin köpek olarak nitelendirilmesinin nedeni ise; sevgilinin peşinden ayrılmamasından ve sevgili ile
aşığın baş başa kalmasına izin vermemesinden dolayıdır.
Leylâ Hanım’ın şiirlerinde rakip tipi, Dîvan şiirinde bulunan rakip tipinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Şairin Dîvan’ın da bulunan bu şiirler, kadın dîvan şairlerinin anlattığı rakip tipini anlamak için
kullanılabilecek eserler arasındadır.
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METAFORES USED IN ORHAN PAMUK'S "RED HAIR WOMAN"
NOVEL AND THE CONTRIBUTION OF THESE METAPHORES
TO NOVEL
Damla Ağüzüm
İstanbul Üniversitesi, damla_aguzum@hotmail.com
ABSTRACT
The world we live in is full of many concepts and meanings behind these concepts. These meanings
are sometimes understandable-open, and sometimes closed and complex. Especially in artistic texts
(novel, story, theater text, etc.) we see that a closed and complex narrative style adds a lot to the text,
and even its artistic structure comes from this closeness and complexity. It is the existence of
metaphors that enable us to establish a closed and complex narrative in the world of meaning, and to
look for the meaning behind it. Metaphor; It is a word from Greek metapherein which is used in the
meaning of transportation of meaning. Metaphors play an important role in Orhan Pamuk's novel yer
Red Haired Woman yer published in February 2016. Religious element and figures used mainly in the
Quran, well, dig wells with needles, Cem's father, even Wittfogel's book "East Despotism", which is
held in the ordinary hands of page 130, is even a metaphor for the contribution of the text. The
meaning used is a loaded item. In this study, the metaphors mentioned in Orhan Pamuk's novel "The
Red Haired Woman" and the contribution of these metaphors to the flow of the novel and the world of
meaning were examined.
Key Words: Red Haired Woman, Well, Metaphor, Oedipus, Orhan Pamuk.

ORHAN PAMUK'UN "KIRMIZI SAÇLI KADIN" ROMANINDA
KULLANILAN METAFORLAR VE BU METAFORLARIN ROMANA
KATKISI
ÖZET
Yaşadığımız dünya, birçok kavram ve bu kavramların ardındaki anlamlarla doludur. Bu anlamlar kimi
zaman anlaşılabilir-açık iken, kimi zaman da kapalı ve karmaşık bir yapıdadır. Özellikle sanatsal
metinlerde (roman, hikaye, tiyatro metni vb.) kapalı ve karmaşık bir anlatım biçiminin metne çok şey
kattığını, hatta sanatsal yapısının bu kapalılık ve karmaşıklıktan ileri geldiğini görürüz. Anlam
dünyasında kapalı ve karmaşık bir anlatım kurmamızı, görünenin ardındaki anlamı aramamızı
sağlayan şey metaforların varlığıdır. Metafor; Yunanca metapherein kelimesinden gelen ve anlamın
taşınması mantığında kullanılan, kısacası dolaylı anlatımı simgeleyen bir kelimedir. Orhan Pamuk'un
Şubat 2016 senesinde yayımlanan romanı "Kırmızı Saçlı Kadın"da metaforlar önemli bir yer
tutmaktadır. Kuran-ı Kerim başta olmak üzere kullanılan dini öğe ve figürler, kuyu, iğne ile kuyu
kazmak, Cem'in babası, hatta sayfa 130'da geçen alelade elinde tuttuğu Wittfogel'in "Doğu
Despotluğu" kitabı dahi birer metafor, metnin anlamına katkı için kullanılan anlam yüklü bir öğedir.
Bu çalışmada Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" romanında geçen metaforlar ve bu metaforların
romanın akışına ve anlam dünyasına yaptığı katkı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı Saçlı Kadın, Kuyu, Metafor, Oedipus, Orhan Pamuk.
GİRİŞ
Dil, insanlar arasında iletişim kurmayı sağlayan yegâne öğedir. Dili kullanırken onun olanaklarından
faydalanmak anlatımı zenginleştirmektedir. Dilin tıpkı romanlardaki kurmaca dünyaya benzer
dünyaya sahip olması metaforlar sayesinde gerçekleşir. Anlatılan herhangi bir şeyi doğrudan söylemek
yerine onu metaforlarla anlatmaya çalışmak, dile zenginlik kattığı gibi anlatımın da güçlü olmasını
sağlamaktadır.
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1.1.Metafor Kavramı ve Edebi Eserlerde Kullanımı
Fransızca métaphore kelimesinden dilimize geçen metafor, aslından Yunanca bir kelimedir. Kelimenin
çıkış noktası Yunanca meta ve pherein kelimelerinin birleşmelerinden oluşan metaphoradır. Meta
öneki ile oluşan kelime bir şeklin önüne geçme, şekil değiştirme anlamlarına gelmektedir. Pherein’in
taşımak manasında olduğunda meta ile oluşturduğu anlam öteye taşımak, yani var olandan farklı
konuma getirmektir (Nişanyan, 2002: 293). Türk Dil Kurumu’nun (2018) tanımlamasında ise mecaz
şeklinde yer alan metafor, özellikle yanına not düşülerek bir edebiyat terimi olarak belirtilmiştir (TDK,
2018).
Edebi bir metin, güzel sanatlar etkinliğidir. Özünde sanatsal bir dil ve ifade bulunan edebi metnin
sıradan, günlük bir dilde yazılamayacağı aşikârdır. Edebi metin için oluşturulan dil, kendine has
olmasının yanında güzel sanatların ortak gayesinde bulunan güzel bir anlatımı ve dili de içermelidir.
Bu nedenle edebi metinlerde dilin kullanımı oldukça önemlidir. Edebi metnin dilinde yer alabilen
metaforlar, anlatımı derinleştirerek sıradan ve aleladelikten kurtarır ve anlatılmak istenene güzellik
katar (Aktaş, 2009: 190).
Edebi metin denildiğinde akla ilk olarak şiir metinleri ve romanlar gelmektedir. Bu da edebi metinden
anlaşılanın özellikle kurgusallık içeren metinler olduğunu gösterir. Şiir veya bir romanın ortak özelliği,
anlatılmak istenen şeylere katılan hayal gücü, anlam derinliği ve yaratıcılıktır. Bu noktada şair ve
yazar bu üç öğeyi metinde kurmak adına metaforlara ihtiyaç duymaktadır. Faruk Nafiz Çamlıbel Bizim
Kitap adlı şiirinde ölümü elem defteri metaforuyla şu şekilde anlatır: (Çamlıbel, 2010: 75)
“Kaç bahar, bülbüle hasret, güle hasret yaşadık;
Görmedik kaç yaz ufuklarda yarım bir mehtap.
Bu elem defteri dünyada kapansın, dilerim...
Dilerim, bir daha mahşerde açılsın bu kitap!”
Şair, şiirde bahara, bülbüle ve güle hasret yaşadığını, elemden sıkıldığını ve elem defterinin
kapanmasını dilediğini söyler. Elem defterinden kasıt ölümdür. Şair, çok sıkıntılar çektiğini ve ölene
dek bu sıkıntıları çekmek istemediğini belli eder. Fakat burada onun ölene dek yerine elem defteri
açılana dek demesi, aslında ölümü elem defteri metaforuyla anlattığını gösterir. Kullanılan metafor
anlatımın zenginleşmesini ve şiire has bir üslup kazanmasını sağlamıştır.
Çamlıbel’in şiiri gibi Türk ve dünya edebiyatında kullanılan nice şiir ve edebi eserlerde metafora yer
verilmesi, edebiyatın güzele meylini ve anlatım zenginliğini göstermektedir. Nitekim metaforlar
anlamından da çıkarılacağı üzere edebi eserlerdeki dili bir üst mertebeye taşıyan, amaca hizmet eden
önemli araçlardır.
1.2.Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanındaki Metaforlar
Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanı 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Roman psikiyatride ve
felsefede sıkça sorgulanan baba kompleksi kavramından yola çıkılarak yazılmış bir edebi eserdir.
Eserde olaylar 1985’ten başlayarak 2015 tarihine değin uzanmaktadır. Eserin başkahramanı Cem
adında bir lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlanmak adına yarı zamanlı ve yazları çeşitli yerlerde
dershane parası biriktirmek adına çalışan Cem; edebi eserlere, masal ve destansı hikâyelere oldukça
meraklıdır. Bir yaz Gebze’de tanıştığı kuyucu Mahmut Usta’nın yanında çalışmaya başlar. Cem ile
Mahmut Usta, usta-çırak ilişkisini zamanla baba-oğul ilişkisine döndürürler. Nitekim Cem eksik bir
baba ile büyümüştür ve Mahmut Usta’nın da bir oğlu yoktur. Cem ile Mahmut Usta’nın arasında
kurulan yakınlıkta Cem, Mahmut Usta’ya sık sık sevdiği ve ilgi duyduğu hikâyeleri anlatır. Oedipus ve
Rüstem ile Sührab hikâyeleri bunlardan bazılarıdır. Mahmut Usta da Cem’e bildiklerini anlatır ve sık
sık hayat dersi verir. İkisinin bu baba-oğul ilişkisine dönüşen dostlukları Cem’in hikâyelere kendini
kaptırması ve gittikleri Öngören’de kurulan bir çadır tiyatrosunda oyuncu kırmızı saçlı bir kadına aşkı
ile birlikte değişir. Cem, kendinden yaşça büyük olan Kırmızı Saçlı Kadın’a âşık oldukça ustasına
karşı da değişmeye başlar ve bir gün ustası kuyuya indiğinde onun başına dolu çıkrığı düşürür.
Olayın telaşı ile ortadan kaybolan Cem, hemen Kırmızı Saçlı Kadın’a gider; fakat onu da yerinde
bulamaz. Nitekim Cem tıpkı okuduğu hikâyelerdeki gibi bir kaderle karşı karşıya kalır. Babası bildiği
kişi onun yüzünden ölür ve sevdiği kadından olur. Bunun üzerine İstanbul’a döner ve hayatına kaldığı
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yerden devam eder. Aradan yıllar geçer; Cem evlenir ve iş sahibi olur. Kurduğu inşaat firması
vasıtasıyla daha sonradan oğlu olduğunu öğrendiği Enver ile karşılaşır. Enver, Kırmızı Saçlı Kadın’la
olan ilişkisinden dünyaya gelmiş ve babasının yokluğuyla ona kin beslemiştir. Romanın sonunda Cem,
tıpkı Oedipus hikayesinde olduğu gibi oğlunun elinden ölümü tadar (Pamuk, 2016).
Kırmızı Saçlı Kadın gerek Doğru gerekse Batı kültüründe yer alan hikâyelerle zenginleştirilmiş bir
eserdir. Eserde çok fazla metafor kullanılmıştır. Bu metaforlardan romana en fazla katkısı olduğunu
düşündüklerime çalışmamda yer vereceğim.
1.2.1.Kırmızı
Renkler tıpkı dildeki sözcükler gibi insanlara bir şeyler anlatma görevinde olan ve bu görevi yerine
getirirken farklılıklarını kullanan birer semboldürler. Doğada birçok renk vardır. Her renk gerek
kaynağı olduğuna varsayıldığı şeyle özdeşleşerek (Kahverenginin toprakla, mavinin gökyüzüyle
özdeşleşmesi gibi), gerekse kullanıldığı alanda insanda birden çok çağrışıma yol açarak bir şeyler
anlatma derdindedir. Bunun yanında insanoğlu yaşadığı her alanda bir kategorileşmeye gittiği gibi
renklerle de bir kategorizasyon yaparak kültürden kültüre renklere anlam yüklemiştir (Demir, 2015:
59).
Kırmızı genellikle akla ateşi getiren, bu nedenle tehlikeyi çağrıştıran bir renktir. Fakat renklerin
kültürden kültüre değişen anlamı göz önüne alındığında Divan Şairlerinin sevgilinin dudağını,
yanağını veya gülü kırmızı olan anlatmalarının da kırmızıya verilen naif bir değer olduğu söylenebilir.
Artut (2004) kırmızının dinamik bir renk olduğunu, tansiyon yükseltip harekete geçirdiğini, bu
nedenle aşk ve heyecanın kırmızı renkle ele alındığını söyler (Artut, 2004: 136).
Orhan Pamuk’un diğer romanlarında da özel bir yere sahip olan kırmızı rengi, Kırmızı Saçlı Kadın
romanına isim verecek kadar eserde özel bir anlamda kullanılmıştır. Romanın başkahramanı Cem,
Mahmut Usta’nın yanında Öngören’de kuyu kazma çalışmasında çırak iken kente gelen İbretlik
Oyunlar Tiyatrosu’nda bir gün kırmızı saçlı bir kadın görür. Daha sonra adının Gülcihan olduğunu
öğreneceği bu kadın daha evvel gördüğü hiçbir kadına benzemez. Çünkü saçları kırmızıdır. Romanda
adı sadece bir yerde Gülcihan (s.67) olarak anılan kadın, daima Kırmızı Saçlı Kadın olarak anılır.
Aslında evli ve Cem’den yaşça büyük olan bu kadın, Cem’in hayatına girişiyle birlikte onun yaşamının
değişmesine neden olur. Kırmızı renk ne denli tehlikeyi çağrıştırıyorsa, bu kadın da Cem için tehlike ve
heyecanı çağrıştırır. Romanın son bölümünde kendi ağzından olayları anlatan Kırmızı Saçlı Kadın,
kırmızının kendisi için bilinçli bir tercih olduğunu şu sözlerle dile getirir: (Pamuk, 2016: 175)
“Benim saçımın kırmızısı doğal” dedi masanın öbür ucundaki kırmızı saçlı kadın. Hem özür diler
gibiydi. Hem de gururlanıyordu: ‘Bakın doğal kırmızı saçlılarda olduğu gibi benim yüzümde,
kollarımda çiller var. Tenim beyaz ve gözlerim de yeşil. ‘Sizin saçınızın kırmızısı doğuştan,
benimki ise kendi kararım’ dedim hemen anında.”
Kırmızı Saçlı Kadın kendi kararlarını kendisi verebilecek kadar cesur ve özgüvenlidir. Evli iken
beğendiği Cem ile ilişki yaşaması, daha sonra Cem’den bir çocuğu olması ama onu yalnız başına
büyütmesi bu cesaretini ortaya çıkarmaktadır. Romanda kırmızı rengi bu nedenle aslında Cem’in
hayatında yeniliğin, değişimin, tehlikenin de göstergesi bir metafor olarak kullanılmıştır.
1.2.2.Kuyu
Kuyu, eski dönemlerde içerisinden su çıkarılan ve bu nedenle insanlığa can veren manalarda
edebiyatta kullanılmıştır. Fakat derinliği, sonunun görünmemesi de kuyuya gizem katmaktadır. Kuyu
ile ilgili anlatılar, daha çok Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf kıssasından yola çıkılarak şekillenmiştir. Hz.
Yusuf’un kardeşleri tarafından kıskanılıp kuyuya atılması onun yeni bir yaşama başlamasına neden
olmuştur. İslam’da yer alan bu hikâye, kuyunun da tasavvufi manalarına göndermeler yapmaktadır
(Turan, 2014: 142).
Kırmızı Saçlı Kadın’da Cem, gençliğinde Kuyucu Mahmut Usta’nın yanında çalışmıştır. Mahmut Usta
susuz medeniyet olmayacağını düşündüğü için iğneyle kuyu kazmaktan asla vazgeçmez. Kuyu;
Mahmut Usta için bir medeniyet iken, Cem içinse sabretmeyi ve beklemeyi simgeler. Mahmut Usta’ya
yardım ettiği bir gün onu kuyuda ölüme terk eden Cem, o günden sonra tıpkı bir kuyunun derinliği
gibi bir derinlik ve bilinmezlik içerisinde bir yaşama adım atar. Kuyu, romanda Cem’in yaşamındaki
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bilinmezliği, sabrı ve Mahmut Usta’dan yola çıkılarak baba özlemini metaforik bir dille anlatma olanağı
sunar.
1.2.3.Oedipus
Bir Yunan miti olan Oedipus, babasını öldürüp annesi ile birlikte olan ve yaşamı boyunca bu
durumun acılarını çeken mitolojik bir kahramandır (Nasio, 2012). Romanın başkahramanı Cem,
Oedipus hikâyesinden oldukça etkilenmiştir, hatta bir gün onu Mahmut Usta’ya da anlatmıştır.
Cem’in Oedipus hikâyesinden bu denli etkilenmesinin en önemli nedeni onun da babasız olmasıdır.
Oedipus miti bir nevi foreshadowing anlatılarında olduğu gibi romanda Cem’in olası kaderinin
habercisi olmaktadır.
1.2.4.Rüstem İle Sührab
Firdevsi’nin Şehname’de yer alan Rüstem ile Sührab hikâyesi İran’ın büyük şahı Rüstem’in evlilik dışı
ilişkisinden olan oğlunu tanımaması ve yıllar sonra bir savaşta bilmeden öldürmesini konu
almaktadır. Oedipus hikâyesinin tam tersine geçen hikâyenin anlatıldığı bu eser de Kırmızı Saçlı Kadın
romanında önemli yer tutar. Romanın başkahramanı Cem babasızlığı sebebiyle ilgi duyduğu bu
hikayeyi de Mahmut Usta’ya anlatmıştır.
SONUÇ
Dilin sınırlı anlatım olanaklarını genişleten ve bu vesileyle kurmaca metinlerin dilini zenginleştiren
metaforlar edebi eserlerde oldukça önemli yer tutarlar. Metaforların anlam zenginliği, anlatmak
istenenin farklı vasıtalar aracılığıyla yansıtılması edebi eserlere vasıta olması yönüyle oldukça
mühimdir. Orhan Pamuk’un 2016 yılında yayımlanan Kırmızı Saçlı Kadın romanı metaforlar
anlamında oldukça zengin bir romandır. Bu çalışmada romanda yer alan dört önemli metafor üzerinde
durulmuştur. Bunlar; kırmızı, kuyu, Oedipus miti ve Rüstem ile Sührab hikâyesidir. Kırmızı ve Kuyu
metaforu romanda başkahraman Cem’in hayatındaki değişimleri ifade edecek şekilde ele alınırken,
Oedipus miti ve Rüstem ile Sührab hikâyesi ise Cem’in foreshadowing tarzı anlatılarda görülen
gelecekte yaşayacağı şeyleri simgeleyecek şekilde kullanılmıştır. Romanda kullanılan metaforlar
özellikle değişim ve farklılığın bir habercisi olarak ele alınmakta ve romanı zenginleştirmektedir.
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AN EXAMPLE OF CHANGING CONTEXTS OF FOLKTALES:
İZMİR
Esra ÇAM
Ege Üniversitesi TürkDünyası Araştırmaları Enstitüsü, esracamege@gmail.com
ABSTRACT
Folktales, one of the oral folk creations, have been told by the narrators who are also named as
folktale mothers, folktale grandmothers or folktale grandfathers. Folktales that used to be told in times
suitable for both the narrator and listener generally in places such as houses, vineyards or gardens
primarily for the purpose of having a good time are today told in places such as cafes and art studios
by narrators who have had training to tell folktales or who are interested in and talented at telling
tales in pre-announced dates. This change in the contexts of folktales has also been observed in one of
the most crowded cities of Turkey, İzmir. The current study will address the causes of the changes in
the context of folktale telling, their effects on the continuity of the tradition of folktale telling and the
results.
Key Words: Folktale, context, İzmir

DEĞİŞEN MASAL BAĞLAMLARI ÖRNEĞİ: İZMİR
ÖZET
Sözlü halk yaratmalarından biri olan masallar, masal anlatmakta yetenekli olan; masal anası, masal
ninesi, masal dedesi gibi adlarla anılan anlatıcılar tarafından anlatıla gelmektedir. Anlatıcının ve
dinleyicinin uygun olduğu zamanlarda genellikle ev, bağ, bahçe gibi mekanlarda, eğlenmek, hoşça
vakit geçirmek işlevi ön planda olmak üzere anlatılmakta olan masallar günümüzde; kafeler, sanat
atölyeleri gibi mekanlarda, masal anlatma eğitimi almış ya da masal anlatmaya meraklı, yetenekli
kişiler tarafından daha önceden ilan edilen tarihlerde anlatıldığı görülmektedir. Masal bağlamlarındaki
bu değişim, Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İzmir’de de göze çarpmaktadır. Bu
çalışmamızda, masal anlatma bağlamının değişmesinin nedenleri, masal anlatma geleneğinin
sürekliliğine etkileri, sonuçları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Masal, bağlam, İzmir

1.Giriş
En eski halk yaratmaları türlerinden biri olan masallar “kendilerine has bir tür geleneğine bağlı”
(Ekici,2005,s.227) olarak günümüze kadar anlatıla gelmiştir. Masallara dair yapılmış çalışmaları
incelediğimizde, masala olan ilginin dönem dönem artıp dönem dönem azaldığı görülmektedir.
Örneğin; 19. yüzyıla kadar masalların bilimsel olmadığı yönündeki düşünceler, Grimm Kardeşlerin
masal derlemeleri ile birlikte masala olan bakış açısı değiştirmiş aynı zamanda popüleritesini de
arttırmıştır. Türkiye’de ise folklor çalışmalarının 20. yüzyılda bir bilim dalı olarak kabul edilmesiyle
birlikte (Ekici, 2015, s.15) masala olan ilgi de artmış, masallar derlenerek, arşivler oluşturulmuştur.
Masala olan ilgi gibi masal anlatma geleneği de durağan kalmamıştır. Yüzyıllarca sözlü gelenekte
“masal anası”, “masal babası” adı verilen usta masal anlatıcılar tarafından anlatılan masallar, yazıya
aktarılması ile birlikte daha geniş kitlelere ulaşmış, usta bir anlatıcı olmasına gerek kalmadan, okuma
yazma bilen kişiler vasıtasıyla okunarak da genç kuşaklara aktarılmıştır. Daha sonraki yıllarda
teknolojinin gelişmesi ile birlikte radyo, televizyon vasıtasıyla masallar, diksiyonu düzgün, masal
anlatmada yetenekli, masal anlatmayı bir iş haline getiren kişiler tarafından anlatılmış, elektronik
kültür ortamına taşınmıştır. Örneğin; 1980’li yıllarda Adile Naşit tarafından TRT’de Uykudan Önce adlı
program ile masallar ekran başındaki izleyicilerine anlatılmıştır. Günümüzde masal anlatma
geleneğine sanal ortamlar da dahil olmuş ve günün her saatinde masal dinlemek isteyen herkesin
ulaşabileceği masal siteleri kurulmuştur. 2013 yılında kapılarını açan Ankara Somut Olmayan
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Kültürel Miras Müzesi ile de masallar müzelenmekte ve de anlatma geleneği öğrenciler tarafından
müzelerde de sürdürülmektedir.
Yukarıda verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı gibi masal anlatma geleneği bazı unsurları sabit kalsa da
güncellemeler yaşadığı görülmektedir. Zaten bir “Geleneğin bir sonraki kuşağa intikali için iki önemli
unsur vardır: temsilciler ve değişimler. Öncelikle bir gelenek kuşaklar boyu temsilciler tarafından
intikal ettirilir; ikinci olarak gelenek bu intikal sırasında aynı kalmaz, değişir; ancak bu değişim, köklü
olabileceği gibi küçük de olabilir”(İlhan, 2015, s.742). Metin Ekici’nin de ifade ettiği gibi aslında
“Bütün bunlar, farklı dönemlerde oluşmuş geleneklerin yeni dönemlerde kendilerine yer bulmak,
kendilerini devam ettirmek için bizim tarafımızdan değiştirilmesi, yani güncellenmesidir.
Her
güncelleme bir yenileme, bir değiştirme olup, kısacası geleneğin devam etmesi için yapılan bir
müdahaledir. İster köyde ister şehirde yapılsın; zaman, mekân ve sosyal çevre içinde yaşatılabilecek
her gelenek güncellenmektedir. Bütün bunlar çeşitli geleneklerin kendi ‘doğal akışı’ olarak kabul edilir
ve gelenek kelimesinin ifade ettiği süreklilik olgusu da bu şekilde gerçekleşir” (Ekici, 2008, s.38).
2017- 2018 yılları arasında İzmir ve Manisa illerinin sınırları içerisinde yer alan Yunt Dağı çevresinde
masal derlemesi yaptığım süre içerisinde görüşme fırsatı bulduğum yöre halkının büyük bir
çoğunluğu “Masalların geçmişte anlatıldığını, günümüzde masal anlatılmadığını
ve anlatıldığı
dönemde genellikle kış gecelerinde, televizyonun olmadığı dönemlerde evlerde ya da tarım sezonunda
tarlada uygun olduklarında” anlattıklarını aktarmışlardır. İzmir merkeze geldiğimiz de ise günümüzde
masalların sanat atölyelerinde veya bir kafede anlatılması, geleneğin güncellenmesi dikkatimizi çekmiş
bildiri konumuzun oluşmasına sebep olmuştur.
Güncellenen masal anlatma geleneğinin daha iyi anlaşılabilmesi için yaratım aktarım bağlamına
değinmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz.
2.Masal Anlatma Mekanı/ Zamanı
İzmir ilinin Konak ilçesinde Kemeraltı semtinde bulunan Azize Kafe yaklaşık 5 yıldır yaz sezonları
hariç
ayda bir yapmaya başlanan
masal geceleri, 2018 Eylül ayından itibaren haftada bir
gerçekleştirilmektedir. Masal gecesine davet, sosyal medyadan faydalanılarak Facebook ya da
İnstagram üzerinden yapılmaktadır. Masal gecelerine katılmak için önceden herhangi bir
rezervasyonun söz konusu olmayıp, dinleyiciler arzu ettiği gibi koltuklara ya da sandalyelere
oturabilmektedirler. “Niçin bir kafede masal anlatılır, bir ekonomik kaygı söz konusu mu?” şeklinde
düşünüldüğünde, masal gecelerinde ekstra bir ücret söz konusu olmayıp dinleyiciler isterlerse hiçbir
şey yiyip içmeden ücret ödemeden yalnız masal dinlemek amacıyla da gelebilmeleri mümkün olduğu
görülmektedir.
Mekanın, insan psikolojisine etkisi tartışılmazdır. Masal anlatılan kafenin hem dizaynı hem de
geçmişte bir dönem kadın esirlerin kaldığı bir han olduğu rivayet edilmesi, gelen dinleyici kitlesi
üzerinde farklı bir aura yarattığını düşünmekteyiz. Taş duvarlı, yüksek tavanlı, içerisinde demir
parmaklı pencerelerin bulunduğu, günün her saatinde loş bir ışıklandırması bulunan, kuzine olarak
adlandırılan soba ile kışın ısınmanın gerçekleştiği otantik bir mekandır. Masal anlatma gecelerinin
düzenlendiği mekanı da incelediğimizde özenli bir şekilde dizayn edildiğini görmekteyiz. Ahşap
sandalyeler, masalar, sıralar, koltuklar, örme kırlentler ile mekan dizayn edilmiş olup çeşitli tablolar
ile seramikten yapılmış süsler ile duvarlar süslenmiştir. Masal anlatma gecelerinde, anlatıcıya ait
kısımda üzerinde mumların, saksıların bulunduğu bir mavi ahşap eski bir masa ve masanın etrafında
iki koltuk bulunmaktadır. Böyle bir atmosferde dinleyicinin masala daha çabuk adapte olduğunu
söylememiz mümkündür.
3.Masal Anlatıcısı
Bir geleneği en iyi anlamının yolu hiç şüphesiz o geleneği aktaran, icra eden kişilerin en iyi şekilde
tanınmasından geçer. Bu açıdan baktığımızda anlatıcıyı daha iyi irdelemek yararlı olacaktır. Masal
anlatıcısı Yusuf Sezgin Ön ile gerçekleştirdiğimiz derlemelerimizde kendisi, masala olan ilgisinin küçük
yaşlardan itibaren babasından ve aile büyüklerinden dinlemiş olduğu masallar ile başladığını ifade
etmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan masal anlatıcısı, anlatmayı,
konuşmayı çok sevdiğini, kırklı yaşlarında İzmir Varyant Sanat Atölyesi’nde katılmış olduğu masal
gecesinde, bir masal anlatmasının ardından, masal geceleri yapmaya karar verdiğini aktarmıştır.
Anlatıcı, masal anlatmak için yaşça belli bir olgunlukta olmanın önemini vurgulayarak küçük
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yaşlarda masal anlatmak için kendini hazır hissetmediğini ifade etmiştir. Şu anda 49 yaşında olan
Yusuf bey, kendisine “masalcı” şeklinde hitap edilmesi masal anlatmayı bir ün kazanmak amacıyla
yapmadığını, masalları çok sevdiğini ve bu sebeple anlatmak istediğini ifade etmiş, masalın bir
büyüsü, gücü olduğunu ve masal anlatırken, masal bittikten sonra bambaşka bir atmosfer
yakaladığını vurgulamıştır. Masal gecesi için özel bir prova yapmadığını dile getiren masal anlatıcısı,
hazırlık olarak, Masal Masal İçinde, Binbir Gece gibi masal kitaplarının okuduğunu, okuduğu ya da
geçmişte hafızasında yer etmiş masalları bazen de kendi yazmış olduğu hikayeleri, masalları
anlattığını aktarmaktadır. Masal anlatıcılarının “Yaratıcı Masal Anlatıcıları” ve “Aktarıcı Masal
Anlatıcıları” (Fedakar, 2011, s.119) olmak üzere iki grupta sınıflandırıldığı esas alınırsa Ön’ün hem
kendi yaratıcılık özelliği ile yeni masallar ürettiğini ve böylece yaratıcı bir masal anlatıcısı olduğunu
hem de ebeveynlerinden öğrendikleri masalları aktarmasından dolayı aktarıcı masal anlatıcısı
özelliklerini taşıdığını söylememiz mümkündür. Aynı zamanda Ön’ün kendisinden daha önceden
masal dinlemiş kişileri de göz önünde bulundurarak, dinleyici kitlesinin nelerden hoşlanabileceği
hakkında öngörüsü olabildiğini ve ona göre repertuarını oluşturabildiğini ifade etmesi onun iyi bir
masal hafızasına sahip olduğuna, masal epizotlarını masal bağlamına göre arttırıp azaltması ise iyi bir
anlatıcı olduğunun göstergesidir. Masal anlatıcılarının; destan, halk hikayesi türlerinde olduğu gibi
belli bir usta çırak ilişkisi olmadan Metin Ekici’nin de ifade ettiği gibi “belli bir anlatıcı grubuna bağlı
bir gelenek oluşturmaları söz konusu olmaması” (Ekici, 2005, s.227) sebebiyle Yusuf Sezgin Ön de
herhangi bir mektepten gelmediğini de ilave etmemiz yerinde olacaktır.
Masal anlatıcısı Ön, masal anlatırken sade bir kıyafet giymeyi ve herhangi bir aksesuar kullanmamayı
tercih etmektedir. Oturarak masal anlatmayı tercih eden anlatıcı bunun sebebini ise şöyle ifade
etmektedir. “Geçmişte dedelerimiz hasta yatağında yatarak masal anlatmış ve bize masalı sevdirmiştir,
abartılı jest ve mimikler masal anlatırken olmamalı esas olan sözdür” demiştir. Anlatılarında, olay
akışını göre jest ve mimikler kullanıp, tonlamalarını kahramanın değişimine göre yapmıştır. Masal
anlatıcısını dinleme fırsatı bulduğumuz performanslarında, masal anlatma geleneğinde yer alan çeşitli
formel yapılarından ise sadece “bir varmış bir yokmuş” diyerek masal başlangıç formeli ve “bu masalda
böyle” diyerek ani bitişlerden faydalandığı görülmüştür.
Anlatıcı, dinleyicinin dağılan dikkatini toplamak, hoşça vakit geçirmek amacıyla anlatmış olduğu
genellikle iki masaldan sonra ara vermeyi tercih etmekte ve bu aralarda ise kendisine masal
gecelerinde eşlik eden Özgür Çiçekli ile birlikte Arapça, Farsça ve Türkçe türküler, şarkılar, deyişler
söylemektedirler. Bu aranın ardından anlatıcı, dinleyiciye söz hakkı vererek soruları ya da anlatmak
istedikleri masallar olup olmadığını sormakta ve isteyen dinleyiciler masal anlatabilmektedirler.
4.Masal Dinleyicisi
Bağlamın önemli bir diğer unsuru hiç şüphesiz dinleyicilerdir. Çünkü “Sözlü kültürde hikaye
anlatıcısının muhatabı ‘dinleyici’dir. Bu nedenle hikaye anlatan ve dinleyen kişilerle gerçekleşebilen,
toplu üretilen bir eylemdir. Burada hikaye anlatıcısı ve dinleyen karşı karşıyadır…Anlatan ve dinleyen
tarafından duygular aynı anda, aynı mekanda müştereken paylaşılır. Ortaya dağılan ses orada
bulunan herkese aittir”(Tosun,2014,s.53). Öyle ki Yusuf Bey de “Bazen masalları kısa kesmek
zorunda kalıyorum. Dinleyicinin memnun kalmadığını hissediyor ve bazı kısımları atlayarak anlatıyor,
masalı kısaltıyorum” diyerek dinleyicinin masal ve anlatıcı açısından önemi vurgulamıştır. Bu
cümlelerden anlaşılacağı gibi masala ve anlatıcıya ilgisiz bir dinleyici kitlesi masal motiflerinin
kullanılmamasına ve masalların kısalmasına yol açmaktadır. Ayrıca vermiş olduğu bir başka örnekte
“ Yediden yetmişe her yaşta dinleyicim olduğu için bir gün masal gecesine katılan küçük bir çocuk,
masalın olay akışında anlatmayı unuttuğum kısmı hatırlattı. Bende tekrar başa döndüm” diyerek
dinleyicinin anlatıya ve anlatıcıya etkisini dile getirmiştir. Masal gecelerinde yapmış olduğumuz
derlemeler sonucunda dinleyicilerin, ağırlıklı olarak üniversite eğitimi almış ya da almakta olan, orta
öğretim mezunu bir kitlenin yoğunlukta olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Felsefeci, psikoloji
bölümü öğrencisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, diş hekimi, esnaf gibi geniş bir meslek
skalasına sahip olduğu görülmüştür. Pertev Naili Boratav “Toplumda okuma yazma oranın yükseldiği,
kitabın, gazetenin, radyonun, televizyonun girdiği çevrelerde, tek başına egemen bir “masalcı ve masal
dinleyici” ortamı söz konusu olamaz”(Boratav,1988, s.31). olduğunu ifade ederek ancak çağdaş iletişim
araçları vasıtasıyla bir süre daha paylaşımın devam edeceğini aktarmaktadır. 2013 yılından itibaren
İzmir’de masal anlatma gecelerinde anlatıcının ve dinleyicilerin eğitimli olmaları, pek çok iletişim
araçlarına sahip oldukları halde masal dinlemek veya anlatmak için zaman ayırmaları günümüz
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şartları içerisinde dikkate değer bir örnek olduğunu düşünmekteyiz. Cinsiyet ile ilgili olarak ise
geceden geceye farklılık gösterse de kadın ve erkek oranında büyük fark olmadığı görülmekte erkek
daha çok dinler ya da kadın dinleyici daha fazladır şeklinde bir farktan söz etmemiz mümkün değildir.
Dinleyicilerin yaş aralığını katılmış olduğumuz performanslarda 19- 45 yaş arası olduğunu tespit
etmişken, Yusuf Bey bu aralığın beş yaştan seksenli yaşlara kadar olabildiğini ifade etmiştir. Bu da
bize masalların sadece çocuklar için anlatılmadığının yetişkinlerin de masal dinlemekte hevesli
olduklarının bir göstergesidir. Dinleyiciler, sosyal medya üzerinden yapılan davetlerden masal gecesini
öğrendiklerini ağırlıklı olarak ifade etmişlerdir. Teknolojinin bu açıdan masallara hep olumsuz etkisi
olmadığını geniş kitlelere ulaşmada avantaj sağladığını ifade etmemiz de mümkündür. Masal
gecesine, Emel Sezgin Hanım gibi ilk kez katılanlar olduğu gibi Sultan Karakoç, Ersin Sürer gibi
masal gecelerinin müdavimleri de bulunmaktadır. Dinleyicilerin masal dinlemekteki ortak noktaları
ise “Hayatın gündelik şartlarından uzaklaşmak, hoşça vakit geçirmek”tir. Bu anlamda masalların;
eğlenme, hoşça vakit geçirme işlevinin ön planda olduğunu ifade etmemiz mümkündür.
5.Sonuç
Değişen masal bağlamalarını; anlatıcı, dinleyici, mekan, zaman açısından değerlendirmeye çalıştığımız
bu çalışmamızda son olarak şunları söylememiz mümkündür. “Geleneğin içinde yenilemeye,
güncellemeye veya değişiklik yapmaya ve böylece geleneği sürekli kılmaya izin veren bir öz vardır. Bu
öz kaybolmadığı sürece her gelenek değişerek gelişir” (Ekici, 2008, s.38). Toplumun talebi ile
şekillenen geleneklerden biri olan masalları da incelediğimizde, masalların iskeletinin sabit kalarak
birtakım değişimler yaşadığı görülmektedir. Yaratım ve aktarım bağlamındaki bu değişimler sayesinde
masalların unutulmaması ve kuşaktan kuşağa aktarılması sağlanmıştır. İzmir ve Manisa sınırları
içerisinde yer alan Yunt Dağı ve çevresinde yapmış olduğumuz derleme çalışmalarımızda kaynak
kişiler tarafından masalların “eski bir gelenek” adlandırılmasının en büyük sebebi geleneğin o yörede
güncellenmemesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yöre halkı, teknolojik gelişmeler ile birlikte
masal anlatımının yerini televizyonlar aldığını ve kimsenin masal dinlemek istemediklerini ifade
etmişlerdir (Çam, 2018, s.245). İzmir merkeze geldiğimizde ise öncülüğünü Varyant Sanat Atölyesi’
nin masal anlatma gecelerinden sonra İzmir’de bir kafede eğlenmek, hoşça vakit geçirmek, günün
yorgunluğunu atmak, rahatlamak amacıyla masallar anlatıldığı ve kimi günlerde sayıları yetmişi
bulan dinleyici kitlesi ile masallar dinlenildiği görülmektedir. Azize Kafe’de yaptığımız derlemelerde
dinleyicilerin %85 lik kesimi küçükken masal dinlememiş kişilerden oluşmakta ve teknolojik aletlere
ulaşma imkanları çok kolay olmasına rağmen masal dinlemeyi bir kafede tercih ettikleri
görülmektedir. İzmir’de masal anlatımının sanat atölyelerinde, kafede anlatılmasının Türkiye’de son
yıllarda masal anlatımının ve dinlemenin “moda” haline gelmesinden dolayı kaynaklanıp
kaynaklanmadığı tartışılabilir ancak bizim söylemek istediğimiz, masal anlatımının toplumun
istekleri doğrultusunda şekillenmesi ve güncellenmesinin geleneğin devamındaki önemini
vurgulamaktır. Öyle ki İzmir’de bulunan bu atölye ve kafe halk yaratmalarından biri olan masalları
yeniden işlevsel hale getirmektedir. Bir geleneği güncelleyerek yaşatmak, moda haline getirmek ve
sürekliliğini sağlamak toplumun yani bizlerin elindedir. Masal anlatma geleneği de bizler istediğimiz
sürece bir gelenek olarak gelecek kuşaklara aktarılacaktır.
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A STUDY ON THE WEDDING TRADITIONS OF BUĞDAYLI
VILLAGE IN THE CITY OF TOKAT
Sevgi DAL
Ege Üniversitesi, sevgidal92@gmail.com
ABSTRACT
There are three important transition periods in human life: birth, marriage and death. Each of these
transition periods includes many cultural elements. The tradition of marriage is shaped according to
the society in which it exists on the basis of its practices and rituals; thus, becomes a carrier of
culture from past to present. In the current study, as an example, the traditions of wedding exercised
by the local people in the village before the wedding as a result of the compilation study we conducted
in Buğdaylı village in Sulusaray province of the city of Tokat are investigated. The Buğdaylı village
wedding traditions include highly rich examples of folklore. Therefore, in the current study, practices
carried out before the wedding and having names unique to the region will be discussed and
evaluations will be made about the place of these practices in Turkish culture.
Key words: Tokat, Buğdaylı, marriage

TOKAT BUĞDAYLI KÖYÜ DÜĞÜN GELENEKLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
ÖZET
İnsan hayatında doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere üç önemli geçiş dönemi bulunmaktadır. Bu
geçiş dönemlerinden her biri içerisinde pek çok kültürel unsur vardır. Evlenme geleneği, çeşitli
uygulama ve ritüellerle bulunduğu topluma göre şekillenir ve zengin kültürel öğelerle yoğrularak
geçmişten günümüze bir kültür taşıyıcısı haline gelir. Çalışmamızda, bir örnek olarak Tokat ilinin
Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde gerçekleştirdiğimiz derleme çalışması sonucunda düğün
öncesinde köy halkı tarafından uygulanan düğün gelenekleri ele alınmıştır. Buğdaylı köyü düğün
gelenekleri halk bilimi açısından zengin örnekler barındırmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda, düğün
öncesinde gerçekleştirilen, yöreye özgü adlandırmalara sahip olan uygulamalar ve bu uygulamaların
Türk kültüründeki yeri ile ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tokat, Buğdaylı, evlilik

Giriş
Evlenme, Türk kültüründe insan yaşamı boyunca geçirilen önemli dönüm noktalarından biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu geçiş dönemi, kız istemeden başlayarak düğün sonuna kadar
gerçekleştirilen pek çok uygulama ve ritüellerle kültürel anlamda zengin örneklerle doludur.
Yaşamın ikinci geçiş dönemi olan evlenme, dünyanın her yerinde her aşaması, bağlı bulunduğu kültür
tipinin öngördüğü belirli kurallara ve kalıplara uydurularak gerçekleştirilir. Evlenme adetleri içerisinde
düğün öncesi ve sonrası töre, adet, gelenek ve görenekleri bakımından oldukça zengindir ki uzun
yıllardır bu konu üzerine derleme çalışmaları yapılmış ve hala da yapılmaktadır (Örnek, 2014: 255).
Boratav’a göre, evlenme-düğün, geçiş törenleri içinde yapısının karmaşıklığı ve içeriğindeki ayrıntıların
zengin çeşitlenmeleri bakımından hem çok ilginç hem de incelenmesi çetin bir gelenektir. İki gencin
yaşam kaderlerini birleştirmeleri, aile ilişkileri, akraba, dost, komşu çevreleri ile toplumsal bir olaya
dönüşmektedir. Küçük köy topluluklarında ise hiç kimseyi dışında bırakmayan bir bayram anlamı
kazanır. (Boratav, 1994: 167)
Düğün, bugün evlenme törenleri dizisinin belli bir kesimini: gelin hamamı, kına, gelin alma, gerdek ve
gerdek ertesi gösterilerini içine alan, en uzunu bir haftalık çoğu kez üç günlük bir süre için
kullanılıyor; ama ilk anlamı ile bağlama, bağlanma demektir. Düğüm, düğme kelimelerini de türeten
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düğ- fiil kökü, tüg- biçiminde Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğünde de geçer. Evlenme olayının kapsadığı
töre ve törenler gelin ile güveyi ve onların ailelerini birbirine, bir takım anlaşmalardan geçerek,
karşılıklı mal, para, eşya alışverişleriyle bağlama ve böylece hısımlık kurulunu pekiştirme amacını
güttükleri için, ta eskiden bu töre ve törenlerin tümü birden düğün kelimesi ile gösterilmiş olsa gerek
(Boratav, 1994:168).
Boratav’ın da bahsettiği gibi gelin-damat ve onların aileleri arasında geçen anlaşmalı alış verişler,
Tokat’ın Sulusaray ilçesine bağlı olan Buğdaylı köyünde yapmış olduğumuz derleme neticesinde
karşımıza çıkmaktadır. Düğün geleneğini, düğün öncesi, düğün sırası ve düğün sonrası şeklinde üç
başlıkta incelediğimizde, tespit etmiş olduğumuz gelenekler, düğün öncesi aşamasında
gerçekleştirilmektedir. Buğdaylı köyünde de bildiğimiz gibi kız isteme, nişan, kına gecesi ve düğün
sırası takip edilmektedir ancak bu aşamaların öncesi ve sonrasında yöreye ait çeşitli geleneksel
uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda da maddeler halinde vereceğimiz yöresel adlandırmalara
sahip bu uygulamalar, perşembe günü düğün hazırlıkları ile başlayıp Pazar günü düğünün
başlangıcına kadar sırasıyla gerçekleştirilmektedir.
1. Habe: Kız istendikten yani sözü alındıktan sonra Habe adı verilen bir uygulama gerçekleşir. Bu
uygulamada istemesi gerçekleşen kızın ailesi, erkek tarafından 10 tavuk ve 10 kaz istemektedir. Habe
gerçekleştikten bir süre sonra nişan gerçekleşir. (K.K.2)
2.Danışık: Düğüne hazırlık aşamasıdır. Düğüne dört gün kala gerçekleştirilir. Bu aşamada köyde
herkes oğlan evinde toplanır ve bisküvi çay ikramı yapılır. Düğün sahipleri düğün gününe karar
verip, görev dağılımı yaparlar. Dört erkek görevlendirilir. Bu erkeklerden biri gelen misafirlerden,
ikincisi kız tarafının isteklerinin yerine getirilmesinden, üçüncüsü çay dağıtımından sorumlu tutulur.
Dördüncüsü ise davulcu ile ilgilenir, düğün öncesi ve sırasında davulcunun başında durması istenir.
Davulcudan sorumlu kişiye yiğitbaşı adı verilir. (K.K.1), (K.K.2)
3.Ağırlık: Düğünden bir hafta önce düğün belirtisi olsun diye ağırlık adı verilen bir uygulama
gerçekleştirilir. Bir yorgan, bir yastık erkek tarafından kız tarafına götürülür. Bu eşyalar kız çeyizi ile
birlikte daha sonra erkek tarafına tekrar götürülmek üzere kız tarafında saklanır. Kimi zamanlarda
ağırlık nesnesi olarak ev eşyası da istenmektedir ancak çoğunlukla yorgan, yastık tercih edilmektedir.
(K.K.2)
4. Ters Eşek: Düğün atmosferini oluşturmak ve eğlenmek amacıyla yapılan uygulamalardan birisi de
ters eşektir. Buğdaylı köyünde düğünler dört gün sürmektedir ve ilk gün davul kaynak kişinin
ifadesiyle kendi kendine çalar. Bu süreçte düğün sahipleri çeşitli sebeplerle toplanmaktadır. Bu düğün
hazırlığı için yapılan toplantılarda saygısızlık gibi hoşa gitmeyen bir durum olduğunda, durumu
gerçekleştiren kişiye ceza verilir. Ceza olarak bir kuzu ya da koyun kesmesi istenir. Kabahatli kişi
bunu yapamayacak durumdaysa ya da yapmak istemiyorsa ona farklı bir ceza verilir. Bu cezalardan
en dikkat çekici olanı, kabahatli kişinin eşeğe ters şekilde oturtularak köyde dolaştırılmasıdır. Bu
durum köy halkı tarafından oldukça komik karşılanmaktadır. (K.K.1)
5. Damat Elbisesi Alma: Davulun çaldığı ikinci gün, yine düğün öncesinde kız tarafında olan damat
elbisesi, damat ve ailesi tarafından davul-zurna ile bir şölen havasında alınır. Gelinin kız kardeşi
"elbise giyilmiyor" diyerek bahşişini alır ve elbiseyi damada teslim eder.
6. Bayrak Alma: Buğdaylı köyünde bayrak, her düğün evinde bulundurulması gereken bir nesnedir.
Düğün sahibi olan aile davul, zurna eşliğinde bayrağı bulunduğu evden alıp köyde dolaştırılarak
damat evine götürmektedir. Gelin almaya gidene kadar bu bayrak damat evinde asılı kalır. Pazar
günü, gelin almaya gidilirken de bayrak gelin evine getirilir, gelinle birlikte damat evine tekrar asılır.
(K.K.2)
Genellikle bir çocuk tarafından bayrak taşınır ve kim taşıyarak damat evine götürdüyse düğünden
sonra bayrak onun evinde kalır. Bayrağı köyde dolandıran kişinin düğün sahibi olması zorunlu
değildir. Bayrağı taşıyan kişiye düğün sahipleri bahşiş verirler. Bir sonraki düğün sahipleri yine aynı
bayrağı dolandıran kişinin evinden davul, zurna eşliğinde bayrağı alır. (K.K.4)
7. Baş Yıkama: Düğün öncesi gelinin iki sağdıcı olur. Sağdıç, düğün sürecinde geline yardımcı olan
kişidir. Gelin, düğünden bir gün önce sağdıçlardan birinin evine gider ve orada duş alır. Bu
uygulamaya, bu sebepten baş yıkama adı verilmiştir. Gelin kınanın yakılacağı gün kendi evinden
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yıkanmaz, sağdıcının evinde yıkanır ve bir diğer sağdıcın evinde de yemek yenir. Bu sürede gelinin
nerede olduğu sorulduğunda "kızımızın başı yıkanıyor" cevabı verilir. Gelin yemek yediği sağdıcının
evinde akşama kadar vakit geçirir, babasının evine hava kararınca gelir, büyüklerin elleri öpülerek
gelinin kınası yakılır. Gelinin geçirdiği güne ad olarak verilen baş yıkamanın benzeri damat için de
kullanılmaktadır. Damat için de bugün "güya çimiyo" tabiri kullanılmaktadır. Burada güyanın
kullanılma sebebi, damat bugün gelin gibi duş almak zorunda değildir, gelin ile benzerlik kurulması
adına bugünün isimlendirilmesi bu şekilde yapılmıştır. (K.K.3)
8. Kız kınasında yatmak: Kınanın yakılmasından sonra gelinin arkadaşları kızın yanında kalır, Sabaha
kadar uyumazlar, kızlar arasında eğlence yapılır. Uygulama, kınanın yakıldığı gün gerçekleştirilmesi
sebebiyle kız kınasında yatmak şeklinde ifade edilmiştir. (K.K.2), (K.K.4)
9. Gelin başı bağlamak: Toplum arasında nişanlanacak ya da evlenecek kişiler için sıklıkla
kullandığımız baş bağlama deyimi ile karşılaşmaktayız. Ancak Buğdaylı köyünde bu deyim, gelinin
düğünden önce yaptığı son hazırlık için kullanılmaktadır. Düğünün gerçekleştirileceği son gün yani
pazar günü sabahı gelini soran kişiler için gelin başını bağlamaya gitti denir. Gelinin düğüne
hazırlanmak için gelinliğini giymesi ve son hazırlıklarını yapması bu deyim ile karşılanmaktadır. Gelin,
düğün günü kesin olarak başı bağlanmış olarak görülmektedir. (K.K.2)
Buğdaylı köyüne ait gözlemlemiş olduğumuz uygulamaların bir kısmı Türk kültüründe yer etmiş
uygulamalardır. Farklı yörelerde değişik adlandırmalarla bu uygulamalar ile karşılaşmak
mümkündür. Ağırlık, bayrak alma, kız kınası adları Anadolu’nun birçok noktasında kullanılmaktadır.
Bu başlıklarla ilgili benzerlik ve farklılıklara dikkat çekecek olursak, ağırlık adı verilen üçüncü
uygulamadaki ağırlık terimi Anadolu düğünlerinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu uygulamada
çoğunlukla gelinin ailesi, damadın ailesinden ağırlık olarak para istemektedir. Bu para da kızın çeyizi
için kullanılmaktadır. Buğdaylı köyünde ise direkt olarak kızın çeyiz malzemelerinden olan yorgan ve
yastık damat tarafından istenmektedir. Köy halkından almış olduğumuz bilgiye göre yorgan ve yastık
dışında istenen nesneler genellikle ev eşyasıdır. Buğdaylı köyünde ağırlık olarak paranın istenmediği
ifade edilmiştir. (K.K.2)
Türk düğünlerinde önemli yer tutan ve Buğdaylı köyünde de rastlamış olduğumuz bir diğer uygulama
ise bayrak almadır. Bayrak asma olarak da bilinen bu gelenek, Anadolu’nun birçok yöresinde
benzerlik göstermektedir. Bayrak asma düğünün başladığına işarettir. Bayrak asmanın ardından pek
çok yörede kurban kesilerek kurban kanı da akıtılmaktadır (Artun 2012: 200). Buğdaylı köyünde bu
ritüele rastlanmamıştır.
Kız kınasında yatmak uygulamasında yapılanlar da yine Türk kültüründe sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Burada yöreye özgü olan nokta, bugüne verilen addır. Benzerlikler açısından Buğdaylı
köyünde de kına, düğünün gerçekleştirileceği gün yani Pazar gününden bir gün önce yakılır. Kına
yakılırken köyün yaşlıları tarafından duygusal türküler söylenerek gelin ağlatılmaya çalışılır. Kınanın
yakıldığı gece, gelinin arkadaşlarının kız kınasında yatması ile bu gece gelin için oldukça eğlenceli
geçmektedir. Gelinin arkadaşları birbirlerine çeşitli şakalar yaparlar ve gelini mutlu etmeye çalışırlar.
(K.K. 2)
Baş yıkama uygulamasında kaynak kişiden alınan bilgiye göre, damat için de bu uygulama güya
çimiyo şeklinde ifade edilmişti. Burada kullanılan güya kelimesinin "güveyi"den bozulmuş olabileceğini
de ifade edebiliriz. Güvey/güveyi kelimeleri "damat" (TDK Sözlük, 2011: 1014) anlamında
kullanılmaktadır. Bu sebeple zaman içerisinde Buğdaylı köyünde güveyi kelimesinin "güya"ya
dönüşmüş olma ihtimalinden bahsetmek gerekir.
Damat elbisesi alma ve bayrak alma uygulamalarında bahşiş verme geleneği ile karşılaşmaktayız.
Bahşiş, Türk kültüründe farklı başlıklar altında karşımıza çıkan gelenekselleşmiş bir uygulamadır.
Mehmet Eröz, Edremit’te bir Alevi Türkmen köyünde gözlemlemiş olduğu düğünde bayrak alma
uygulamasındaki başlığı şu şekilde aktarmaktadır:
Düğün töreni, davul zurna refakatindeki
kafilenin bayrak dikmek üzere hareket etmesi ile başlar. Genç kızlar bir evde bayrağımızı atlas gibi
süslemiş, sancak gibi hazırlamışlardı. Bu iş bitince bulunanlar beş ya da on lira bahşiş verdiler (Eröz,
1983:129). Düğün dışında bahşişin, bayramlarda çocuklara, askere gidecek olan gence, Ramazan
davulcularına da verilmesi gibi örneklerle Tük kültüründe önemli bir yeri olduğu bilinmektedir
(Akpınar, 2010:14).
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Düğün hazırlıkları sırasında köy halkı seferber olmakta ve büyük bir iş birliği sağlanmaktadır. Habe
adı verilen uygulamada, on tavuk ve on kazın kız tarafına götürülmesinin sebebi de bu seferberliğin
bir örneğidir. Kız tarafına tebrik için gelen misafirlere ikram edilmesi amacıyla erkek tarafından kız
tarafına böyle bir hediye verilmektedir.
Buğdaylı köyünde düğün hazırlığında ve düğün sürecinde geleneklere uyulması ve saygızlık olarak
görülecek hareketlerin sergilenmemesi de oldukça önemlidir. Geleneklere uygun davranmayan
kişilerin kurban kesmesi veya eşeğe ters binmesi istenerek bir yaptırım uygulanmaktadır.
Buğdaylı köyünde düğün öncesinde yapılan bu hazırlıklar geçmişten günümüze bahsedilen yöresel
kullanımlarla uygulanmaya devam etmektedir. Geçmişte olduğu gibi düğün hazırlıkları perşembe
gününden pazar gününe kadar sürmektedir. Dördüncü gün yani pazar günü düğün yapılmaktadır.
Gözlemlerimiz doğrultusunda, Buğdaylı köyünde büyüsel nitelikte pratikler, ritüeller düğün
hazırlığında karşımıza çıkmamaktadır. Düğün hazırlıklarında gelenek ve göreneklerin Buğdaylı
köyünde canlı bir şekilde yaşatıldığını söylemek mümkündür.
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ABSTRACT
Developing health information and technologies and increasing old population rate caused to scale up
the source of health expenses worldwide. The increase in the source of health expenses leads
to efficient source utilization problem. The aim of this study covers 2010-2015 term, analyzing the
efficiency of health systems in CIS (commonwealth of independent states) by using data envelopment
analysis and Malmquist total factor productivity index. Three input two output model is used in this
study. While number of beds, number of doctors and the rate of health expenses to GDP are input
variables, tuberculosis incidence and under five years of age death rate are output variables of the
study. According to the findings; total efficiency level is increased in Azerbaijan, Kazakstan, Russian
Federation, Tajikistan, Uzbekistan and Ukraine, in Armenia and Byelorussia efficiency level is not
changed; in Kirghizstan and Moldovia the efficiency is decreased. Regulations to improve the effciency
of sources are needed in the countries that the efficiency level is decreased. In this context, necessary
regulations should be made.
Key Words: Efficiency, Health systems, total factor productivity, data envelopment analysis

BDT ÜLKELERİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK
DÜZEYLERİNİN ANALİZİ
ÖZET
Sağlık bilgi ve teknolojilerinin gelişmesi ve yaşlı nüfus oranının artması dünya genelinde sağlık
harcamalarına ayrılan kaynak miktarının artmasına neden olmuştur. Sağlık harcamalarına ayrılan
kaynak miktarındaki artış, etkin kaynak kullanımı sorununu da beraberinde getirmektedir. 20102015 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı BDT ülkelerinde sağlık sistemlerinin etkinliğini Veri
Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi'ni kullanarak analiz etmektir.
Çalışmada üç girdili ve iki çıktılı model kullanılmıştır. Yatak sayısı, doktor sayısı ve sağlık
harcamalarının GSYİH'ye oranı modelde kullanılan girdi değişkenleri iken, tüberküloz insidansı ve beş
yaş altı ölüm oranı modelde kullanılan çıktı değişkenleridir. Elde edilen sonuçlara göre Azerbaycan,
Kazakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna'da toplam etkinlik düzeyi artmış,
Ermenistan ve Belarus'ta etkinlik düzeyi değişmemiş; Kırgızistan ve Moldova'da etkinlik azalmıştır.
Etkinlik düzeyinin azaldığı ülkelerde kaynakların etkinliğini artıracak düzenlemelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bağlamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Sağlık sistemleri, Toplam Faktör Verimliliği, Veri Zarflama Analizi.
1. Giriş
Beşeri sermaye ekonomik kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Beşeri sermayenin ağırlıklı
olarak bireysel tecrübe ve deneyimlerden oluştuğu kabul edilmiş olsa da, sağlık da hem nicel olarak
hem de nitelik olarak beşeri sermaye stokunun belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda
bir ülkenin sahip olduğu sağlık sisteminin doğumda beklenen yaşam süresinin yükseltilmesi, bebek
ölüm oranlarının azaltılması gibi temel amaçlarını yerine getirebilmesi için yeterli sayıda sağlık
personeli, sağlık kurumu ve yeterli teknolojik donanıma sahip olması gerekmektedir(Kocaman vd.,
2011: 15). Dünya genelinde sağlık harcamalarına ayrılan kaynak miktarının sürekli olarak artması,
etkin kaynak kullanımı problemini beraberinde getirmektedir. Bu durumda ülkeler daha iyi bir sağlık
statüsüne sahip olabilmek için ek kaynak arayışına girmekte ve mevcut kaynakların daha etkin
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kullanılabilmesi için programlar geliştirilmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2011: 83). Verimlilik sağlık
sistemlerinden temel amaçları arasında yer almakta ve sağlık hüzmetlerinde kullanılan kaynak
miktarının doğru kullanılıp kullanılmadığı konusunda yol gösterici olmaktadır (Linna vd., 2006: 269).
Bu bağlamda 2010-2015 dönemini kapsayan bu çalışmada BDT ülkelerinin sağlık sistemlerinin
etkinlik düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle etkinlik ölçümünde kullanılan
metodoloji hakkında kısaca bilgi verilmiş, daha sonra tahmin sonuçlarına yer verilmiştir.
2. Yöntem ve Veri Seti
2010-2015 dönemini kapsayan bu çalışmada BDT ülkelerinde sağlık sistemlerinin etkinlik düzeyini
analiz etmek için üç girdili ve iki çıktılı CCR ve BCC modelleri, ele alınan dönem içinde etkinlik
düzeyindeki değişmeyi analiz etmek için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılmıştır.
Modele dahil edilen ülkeler;
Belarus, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan’dır. Modelde kullanılan girdi ve çıktı
değişkenleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler BDT ve Dünya Sağlık Örgütü istatistikleri
kullanılarak derlenmiştir.
Modelde Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri
Modelde kullanılan girdi değişkenleri

Yatak sayısı

Doktor sayısı

Sağlık Harcamalarının GSYİH içindeki
payı

Modelde kullanılan çıktı değişkenleri

Tüberküloz insidansı

Beş yaş altı ölüm oranı

Yatak sayısı, doktor sayısı ve hastane personeli sayısı değişkenleri modelde kullanılan girdi
değişkenleridir. Bununla birlikte tüberküloz insadansı ve beş yaş altı ölüm oranı modelde kullanılan
çıktı değişkenleridir.
2.1.Veri Zarflama Analizi
Temelleri maliyet minimizasyonu problemine dayanan etkinlik ölçümü analizlerinin temelleri Farrell
(1957) tarafından atılmış, ilk ampirik çalışmalar Koopsman (1951) ve Debreu (1951) tarafından
yapılmıştır (Murillo-Zamorano vd., 2000:1). Farrell yaklaşımı belirli varsayımlar altında tek çıktılı
üretim teknolojisine dayanmakta ve yapısal etkinsizliği dikkate almamaktadır. Bu bağlamda Farrell
yaklaşımı sınır yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır (Kutlar vd., 2011: 85).
Veri Zarflama Analizi parametrik olmayan doğrusal programlama tekniğidir. Analizde uç değerler
modelden dışlanmakta, etkinlik sınırı gerçek gözlem değerleri kullanılarak belirlenmekte ve rassal hata
parametresi kullanılmamaktadır (Dinçer, 2008: 829).
En basit Veri Zarflama Analizi tek girdi ve tek çıktılı üretim fonksiyonlarına dayanmakta ve her bir
karar verici birim için girdi başına çıktı düzeyi esas alınarak yapılmaktadır. Yönetim ve yatırım
analizlerinde kullanılan bu ölçüt, etkinlik ölçümlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Etkinlik değeri 0
ile 1 arasında değişmekle birlikte, çok sayıda karar verici birime sahip olunması durumunda etkinlik
değeri 1 olan karar verici birim referans alınarak, etkinliğe ne kadar yaklaşılabileceğini ölçmek
mümkündür (Cooper vd., 2011: 3-6). Girdi yönelimli VZA formulü ölçeğe göre sabit getiri varsayımı
altında KVBtı için şu şekilde yazılabilir:
θkwt = minθ,λθ
Kısıtlar:- Xkwλ + θxt` ≥ 0;

(1)
Ykwλ – yt` ≥ 0;

λn ≥ 0 (n=1, 2,...N x w)

VZA pencere modeline girdi ve çıktıların göreli değerleri hakkında önsel bilgileri kullanarak, keskin ve
daha gerçekçi verimlilik tahminleri elde edilmesi için çarpan kısıtlamalarının dahil edildiği model
Asmild ve diğerleri (2004) tarafından önerilmektedir. Burada sırasıyla sxL ve rxL boyutlarını Ci girdi ve
Co çıktı kısıtı matrisleri aracılığı ile kullanarak modele dahil edilmektedir. Bu durumda (2) formülü
aşağıdaki şekli almaktadır:
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Θkwt = minθ,λ,Zθ

(2)

Kısıtlar - Xkwλ + θxt` +Ciz ≥ 0;

Ykwλ - yt` + Coz ≥ ve λn ≥ 0 (n=1, 2,...N x w);z ≥ 0, burada z ϵ R0L

2.2.Malmquist Toplam Faktor Verimliliği Endeksi Analizi
Malmquist (1953) etkinliğin zaman içinde nasıl değiştiğinin analiz edilmesine olanak sağlayan bir
endeks geliştirmiştir. Bu indeks, ortak teknoloji kullanıldığı varsayılarak ve her bir verinin farklarının
oranları hesaplanarak iki dönem arasında toplam faktör verimliliğindeki değişmeyi ölçmektedir
(Griffel-Tatje ve Lovell, 1995:171). t döneminin teknoloji düzeyi referans alındığında, s ve t dönemleri
için çıktı yönelimli Malmquist toplam faktör verimliliğindeki değişim endeksi aşağıdaki gibi yazılabilir
(Coelli vd., 1998:291);
𝑚0𝑡 (𝑦𝑠 , 𝑥𝑠 , 𝑦𝑡 , 𝑥𝑡 ) =

𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )

(3)

𝑑0𝑡 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

s dönemi referans alındığında hesaplama aşağıdaki gibi değişir:
𝑚0𝑠 (𝑦𝑠 , 𝑥𝑠 , 𝑦𝑡 , 𝑥𝑡 ) =

𝑑0𝑠 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )

(4)

𝑑0𝑠 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

Denklemlerde yer alan d0s(yt,xt) notasyonu, t döneminden s dönemine kadar yapılan çıktı miktarını
göstermektedir. Verimlilik endeksi hesaplanırken elde edilen çıktı miktarları, geometrik ortalama
kullanılarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Kutlar vd., 2011: 139);
(5)

𝑑0𝑠 (𝑦0𝑡 , 𝑥0𝑡 ) = [𝑡𝑜𝑝. {𝜑 = (𝜑𝑦0𝑡 , 𝑥0𝑡 ) ∈ 𝑆(𝑠)}]−1

Elde edilen üretim düzeyinin s dönemindeki teknoloji sınırına uzaklığı,
𝑆(𝑝) = {𝑦ℎ𝑠 , 𝑥ℎ𝑠 }; 𝑥ℎ𝑠 ≥ 0, 𝑦ℎ𝑠 ≥ 0, ∀ℎ = 1 … 𝑛

(6)

denklemiyle ifade edilmektedir. Malmquist endeksi hesaplanırken kullanılan uzaklık fonksiyonları
teknik etkinlik değişim endeksiyle eşdeğerdir (Coelli vd., 1998: 292).
𝑚0𝑡 (𝑦𝑠 , 𝑥𝑠 , 𝑦𝑡 , 𝑥𝑡 ) =

𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )
𝑑0𝑠 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

𝑥[

𝑑0𝑠 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )
𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )

𝑥

𝑑0𝑠 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 ) 1/2

]

𝑑0𝑡 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

(7)

Bu bağlamda s ve t dönemleri arasında faktör verimliliğinde meydana gelen değişme etkinlikte
meydana gelen değişme ile teknolojide meydana gelen değişmenin çapımına eşittir. (Candemir ve
Deliktaş, 2006: 4).
Etkinlikteki Değişme (ED) =

𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )

(8)

𝑑0𝑠 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

Teknolojik Değişme (TED) = [

𝑑0𝑠 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )
𝑑0𝑡 (𝑦𝑡 ,𝑥𝑡 )

𝑥

𝑑0𝑠 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 ) 1/2

]

𝑑0𝑡 (𝑦𝑠 ,𝑥𝑠 )

(9)

Malmquist endeksinin birden büyük olması s ve t dönemleri arasında toplam faktör verimliliğinin
arttığını, birden küçük olması toplam faktör verimlilğinin azaldığını göstermektedir.
3. Verilerin Analizi ve Bulgular
Çalışmada teknik etkinlik düzeyindeki etknlik değerlerini ve teknik etknlik değerleri değişimleri analiz
edebilmek için üçlü ve dörtlü pencere analizleri yapılmıştır.
3.1.Veri Zarflama Analizi
Tablo 1’de CCR modeli üçlü pencere analizi tahmin sonuçları yer almaktadır. 1. pencere 2010-2013
dönemi etkinlik skorlarını, 2. pencere 2011-2014 dönemi etkinlik skorlarını 3. pencere ise 2012-2015
dönemi etkinlik skorlarını vermektedir.
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Tablo 1: Ülkelerin 3`lü Pencere Analizi Etkinlik Skorları (CCR)
Ülkeler

2010-2013

2011-2014

2012-2015

Azerbaycan
Ermenistan
Belarus
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Rusya Federasyonu
Tacikistan
Özbekistan
Ukrayna
Ortalama

0,433
0,980
0,968
0,511
0,548
0,901
0,637
0,397
0,399
0,407
0,618

0,451
0,991
0,963
0,586
0,520
0,806
0,645
0,419
0,409
0,422
0,621

0,759
0,987
0,971
0,830
0,524
0,799
0,782
0,563
0,617
0,505
0,734

Tahmin sonuçları incelendiğinde ülkelerin BDT ülkelerinin hiç birinde sağlık sistemlerinin tam
etkinlik sağlanamamıştır. Ermenistan, Belarus ve Moldova en yüksek teknik etkinlik düzeyine sahip
olan ülkelerdir. Teknik etkinlik düzeyindeki dinamik değişimler incelendiğinde Moldova’da teknik
etkinlik düzeyinin kesintisiz olarak azaldığı görülmektedir. Azerbaycan, Kazakistan, Rusya
Federasyonu, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’da teknik etkinlik düzeyinin kesintisiz olarak arttığı
görülmektedir. Ortalama etkinlik düzeyleri incelendiğinde BDT ülkerinin sağlık sistemlerin tam
etkinliğin sağlanamadığı ancak etkinlik düzeyinin zaman içinde arttığı görülmektedir. Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’da etkinlik düzeyi ortalama etkinlik
düzeyinin altındadır.
Tablo 2: Ülkelerin 4`lü Pencere Analizi Etkinlik Skorları (CCR)
4’lü pencere analizi tahmin sonuçları incelendiğinde 2011-2013 dönemi için Ermenistan ve Belarus’ta
tam etkinliğin sağlandığu görülmektedir. Diğer ülkelerde ve diğer dönemlerde tam etkinlik
sağlanamamıştır. Ermenistan, Belarus ve Moldove en yüksek etkinlik skorlarına sahip olmakla
Ülkeler

2010-2012

2011-2013

2012-2014

2013-2015

Azerbaycan
0,413
0,441
0,774
0,805
Ermenistan
0,975
1
0,988
0,982
Belarus
0,958
1
0,964
0,988
Kazakistan
0,479
0,547
0,784
0,893
Kırgızistan
0,567
0,561
0,531
0,535
Moldova
0,964
0,906
0,812
0,806
Rusya Federasyonu
0,629
0,654
0,781
0,787
Tacikistan
0,386
0,408
0,554
0,629
Özbekistan
0,395
0,402
0,617
0,629
Ukrayna
0,405
0,413
0,492
0,523
Ortalama
0,617
0,633
0,730
0,758
birlikte Moldova’da etkinlik düzeyinin zaman içinde azaldığı görülmektedir. Azerbaycan, Rusya
Federasyonu, Tacikistan,
Özbekistan ve Ukrayna’da etkinlik düzeyi zaman içinde artmıştır.
Topluluğun ortalama etkinlik düzeyi incelendinde etkinliğin zaman içinde arttığı gözlenmektedir.
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’da bütün dönemler boyunca etkinlik düzeyi ortalama
etkinlik düzeyinin altındadır.
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Tablo 3: Ülkelerin 4`lü Pencere Analizi Etkinlik Skorları (BCC)
Ülkeler

2010-2012

2011-2013

2012-2014

2013-2015

Azerbaycan
Ermenistan
Belarus
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Rusya Federasyonu
Tacikistan
Özbekistan
Ukrayna
Ortalama

0,763
1
0,961
0,927
0,966
0,998
0,772
0,835
0,643
0,602
0,847

0,739
1
1
0,964
0,952
0,987
0,772
0,814
0,630
0,593
0,845

0,970
1
0,977
0,985
0,945
0,987
0,804
0,958
0,699
0,591
0,892

0,941
1
0,991
0,997
0,942
0,982
0,789
0,959
0,702
0,620
0,892

BCC modeli 4’lü pencere analizi etkinlik skorları incelendinde Ermenistan’da bütün dönemler
itibariyle, Belarus’ta 2011-201 döneminde tam etkinliğin sağlandığı görülmektedir. Kazakistan etkinlik
düzeyinin kesintisiz olarak arttığı tek ülkedir. Diğer ülkelerde etkinlik skorları inişli çıkışlı bir seyir
izlenmektedir. Rusya Federasyonu, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’da bütün dönemler boyunca
etkinlik düzeyi ortalama etkinlik düzeyinin altındadır.
Tablo 4: Ülkelerin 3`lü Pencere Analizi Etkinlik Skorları (BCC)
Ülkeler

2010-2013

2011-2014

2012-2015

0,746
1
0,970
0,939
0,956
0,988
0,767
0,825
0,638
0,595
0,843

0,719
1
0,975
0,964
0,950
0,986
0,745
0,800
0,625
0,589
0,835

0,936
1
0,983
0,989
0,943
0,985
0,787
0,942
0,696
0,606
0,887

Azerbaycan
Ermenistan
Belarus
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Rusya Federasyonu
Tacikistan
Özbekistan
Ukrayna
Ortalama

BCC modeli 3’lü pencere analizi etkinlik skorları incelendiğinde sadece Ermenistan’da tam etkinliğin
sağlandığı görülmektedir. Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Moldova en yüksek etkinlik skorlarına
sahip ülkelerdir. Rusya Federasyonu, Özbekistan ve Ukrayna’da ele alınan dönem boyunca etkinlik
düzeyleri ortalama etkinlik düzeyinin altındadır.
Tablo 5. Sabit Ölçekli Pencere Analizi Etkinlik Skorları (Yıllara göre)
Ülkeler

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Azerbaycan
Ermenistan
Belarus
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Rusya Federasyonu
Tacikistan
Özbekistan
Ukrayna
Ortalama

0,410
0,924
0,873
0,405
0,534
0,955
0,585
0,364
0,392
0,391
0,583

0,351
1
1
0,516
0,556
0,926
0,643
0,384
0,401
0,422
0,620

0,571
1
0,974
0,559
0,555
0,895
0,698
0,452
0,456
0,419
0,658

0,709
0,970
0,978
0,713
0,540
0,839
0,737
0,531
0,547
0,452
0,702

0,793
1
1
0,928
0,546
0,816
0,780
0,601
0,644
0,544
0,765

0,762
1
1
1
0,559
0,820
0,813
0,648
0,634
0,559
0,780
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Yıllar itibariyle sabit ölçekli pencere analizi tahmin sonuçları incelendiğinde Ermenistan’da 2011 ve
2014 yıllarında Ermenistan ve Belarus’ta, 2012 yılında sadece Ermenistan’da, 2015 yılında ise
Ermenistan, Belarus ve Kazakistan’da tam etkinliğin sağlandığı görülmektedir. Kazakistan, Rusya
Federasyonu, Tacikistan ve Ukrayna etkinlik düzeyinin kesintisiz olarak arttığı ülkelerdir. Bununla
birlikte Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’da etkinlik skorları ortalama etknlik düzeyinin altındadır.
Tablo 6. Değişken Ölçekli Pencere Analizi Etkinlik Skorları (Yıllara göre)
Ülkeler

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Azerbaycan
Ermenistan
Belarus
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Rusya Federasyonu
Tacikistan
Özbekistan
Ukrayna
Ortalama

0,767
1
0,882
0,864
0,970
1
0,753
0,861
0,664
0,603
0,836

0,783
1
1
1
0,968
0,989
0,792
0,829
0,654
0,627
0,864

0,825
1
0,986
0,933
0,953
0,995
0,783
0,876
0,638
0,573
0,856

0,891
1
0,982
0,985
0,940
0,984
0,776
0,920
0,677
0,567
0,872

0,949
1
1
1
0,945
0,984
0,791
0,931
0,708
0,644
0,895

0,862
1
1
1
0,940
0,977
0,816
0,928
0,691
0,652
0,887

Yıllar itibariyle değişken ölçekli pencere analizi etkinlik skorları incelendiğinde ele alınan dönem
boyunca Ermenistan’da tam etkinliğin sağlandığı görülmektedir. İlave olarak Belarus ve Kazakistan’da
2011, 2014 ve 2015 yıllarında, Moldova’da 2010 yılında tam etkinlik sağlanmıştır. Ele alınan dönem
boyunca Rusya Federasyonu, Özbekistan ve Ukrayna’da etkinlik düzeyleri ortalama etkinlik düzeyinin
altındadır.
3.2. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Analizi
Veri Zarflama Analizi ile etkinlik skorları tahmin edildikten sonra etkinlik (effch), teknik etkinlik
(techch), saf etkinlik (pech) ve ölçek etkinliği (sech) ve toplam faktör verimlilik (tfpch) düzeyindeki
değişimi analiz etmek için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılmıştır. Bu analizde
değişim skorlarının 1’den küçük olması verimliliğin azaldığını 1’e eşit olması verimlilikte bir değişme
olmadığını, 1’den büyük olması verimliliğin arttığını göstermektedir.
Tablo 11. Yıllar İtibariyle Malmquist Endeksi Ortalamaları
Yıllar
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Ortalama

effch
0,860
1,257
1,149
0,894
1,037
1,028

techch
1,260
0,808
0,860
1,272
0,982
1,018

pech
0,919
1,072
1,009
0,973
1,018
0,997

sech
0,936
1,172
1,138
0,919
1,018
1,032

tfpch
1,084
1,016
0,988
1,137
1,018
1,047

Tablo incelendiğinde
toplam faktör verimliliğinin sadece 2012-2013 döneminde azaldığı, diğer
dönemlerde arttığı gözlenmiştir. Saf etkinlik ve ölçek etkinliği 2010-2011 dönemi ile 2013-2014
döneminde azalmış, diğer dönemlerde artmıştır.
2010-2011 döneminde teknik etkinlik ve toplam
faktör verimlilğinde artış olduğu görülmektedir. Teknik etkinlik 2010-2011 ve 2013-2014
dönemlerinde artarken, etkinlik düzeyi bu dönemlerde azalmıştır.
Ortama etkinlik değerleri
incelendiğinde bütün etkinlik düzeylerinde artış olduğu görülmektedir.
Tablo 12. Yıllar İtibariyle Malmquist Endeksi Ortalamaları (%)
Yıllar
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Ortalama

effch
-14,00
25,70
14,90
-10,60
3,70
2,80

techch
26,00
-19,20
-14,00
27,20
-1,80
1,80

pech
-8,10
7,20
0,90
-2,70
1,80
-0,30

sech
-6,40
17,20
13,80
-8,10
1,80
3,20

tfpch
8,40
1,60
-1,20
13,70
1,80
4,70
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Endels ortalamalarındaki % değişimler verilmiştir. Ortalama etkinlik düzeylerinde değişme
incelendiğinde etkinlik düzeyinin ele alınan dönem boyunca ortalam % 2.80, ortalama teknik etkinlik
düzeyinin % 1.80, ortamalama ölçek etkinliği düzeyinin % 3.20, ortalama toplam faktör verimliliğinin
% 4.70 arttığı göülmektedir. Saf etkinlik düzeyi ise % 0.30 azalmıştır.
Tablo13. Ülkelerin TFV değerleri (2010-2015)
KVB
Azerbaycan
Ermenistan
Belarus
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Russya Federasyonu
Tacikistan
Özbekistan
Ukrayna

2010/2011
0,852
1,276
1,172
1,270
1,064
1,013
1,101
1,055
1,024
1,081

2011/2012
1,364
0,807
0,983
0,997
1,048
1,020
1,024
1,073
0,975
0,949

2012/2013
1,040
0,877
0,684
1,173
1,061
1,005
1,003
1,031
1,053
1,043

2013/2014
0,976
1,135
1,957
1,214
1,049
1,016
1,006
1,035
1,049
1,179

2014/2015
0,942
1,019
0,981
1,084
1,038
1,019
1,048
1,029
0,990
1,033

Ülke bazında toplam faktör verimliliği düzeyindeki değişmeler incelendiğinde 2010-2011 döneminde
Azerbaycan dışındaki bütün ülkelerde toplam faktör verimliliğinde artış olduğu görülmektedir. 20112012 döneminde Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna’da toplam faktör verimliliği
azalmıştır. Toplam faktör verimliliğindeki bu azalma bir sonraki dönemde Ermenistan ve Belarus için
devam etmiştir. Azerbaycan 2013-2014 döneminde toplam faktör verimliliğinde azalma görülen tek
ülkedir. Bu azalma 2014-2015 döneminde de devam etmiştir.
Tablo 15. Ülkelerin Malmquist Endeksi Ortalamaları (2010-2015)
KVB
Azerbaycan
Ermenistan
Belarus
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Russya Federasyonu
Tacikistan
Özbekistan
Ukrayna

effch

techch

pech

sech

tfpch

1,058
1
1
1,124
0,984
0,961
1,017
1,108
1,014
1,030

0,965
1,009
1,086
1,017
1,069
1,056
1,018
0,943
1,003
1,024

1
1
1
1
1
1
0,984
1,019
0,971
0,997

1,058
1
1
1,124
0,984
0,961
1,034
1,088
1,045
1,033

1,021
1,009
1,086
1,143
1,052
1,015
1,036
1,044
1,018
1,054

(Not: Malmquist Endeksi ortalamarı geometrik ortalama şeklindedir)
2010-2015 döneminde ülke bazında Malmquist endeksi ortalamarı incelendiğinde Ermenistan ve
Belarıs’ta etkinlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Kırgızistan ve Moldova’da etkinlik azalmış,
diğer ülkelerde etkinlik artmıştır. Ortalama teknik etkinlik düzeyindeki değişme inecelendiğinde
Sadece Azerbaycan ve Tacikistan’da teknik etkinlik düzeyinin azaldığı diğer ülkelerde teknik etkinlik
düzeyinin arttığı görülmektedir. Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve
Moldova’da saf etkinlik düzeyinde değişme olmamış, Tacikisyan’da saf etkinlik düzeyi armış, diğer
ülkelerde saf etkinlilk düzeyi azalmıştır. Ortalama saf etkinlik düzeyindeki değişme incelendiğinde
Ermenistan ve Belarus’ta saf etkinlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Kırgızistan ve Moldova’da
saf etkinlik azalmış, diğer ülkelerde saf etkinlik artmıştır.Toplam faktör verimliliğindeki değişme
incelendiğinde tüm ülkelerde verimlilik artışı olduğu gözlenmektedir.
4. Sonuç
Sağlık harcamaları istatistikleri incelendiğinde dünya genelinde sağlık harcamalarına ayrılan kaynak
miktarının arttığı görülmektedir. Sağlık harcamalarına ayrılan kaynak miktarındaki artış, etkin
kaynak kullanımı sorununu da beraberinde getirmektedir. 2010-2015 dönemini kapsayan bu
çalışmada BDT ülkelerinde sağlık sistemlerinin etkinliği Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam
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Faktör Verimliliği Endeksi'ni kullanarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre etkinlik skorları
seçilen model ve döneme göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte Ermenistan sağlık sistemi en
yüksek teknik etkinliğe ve üçlü pencere CCR modeli dışındaki bütün modellerde tam etkinliğe sahiptir.
Ele alınan dönem boyunca ortalama etkinlik düzeyi % 2.80, ortalama teknik etkinlik düzeyi % 1.80,
ortalama ölçek etkinliği düzeyi % 3.20, ortalama toplam faktör verimliliği % 4.70 artmıştır. Saf etkinlik
düzeyi ise % 0.30 azalmıştır. 2010-2015 dönemi boyunca Ermenistan ve Belarus’ta etkinlik düzeyinin
değişmemiş, Kırgızistan ve Moldova’da etkinlik azalmış, diğer ülkelerde etkinlik artmıştır. Azerbaycan,
Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Moldova’da saf etkinlik düzeyinde değişme olmamış,
Tacikistan’da saf etkinlik düzeyi artmış, diğer ülkelerde saf etkinlik düzeyi azalmıştır. Bütün ülkelerde
toplam faktör verimliliği artmıştır. Toplam verimlilik artışına rağmen tam etkinliğin sağlanamamış
olması kaynak etkinliğini sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu
bağlamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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ABSTRACT
In recent years, communication technologies have been developing very rapidly. The new world order
supported by technology changes the usual order and habits. The emergence of digital technologies
since the 1970s is considered to be the beginning of the period of change in the functioning of many
systems, especially the media. The introduction of the Internet after the second half of the twentieth
century was an important point that accelerated the development of the media. The concept of media
changes with the development of the internet and the widespread use of internet. Traditional mass
media has changed with the emergence of new generation communication technologies. The new
media that emerged with the Internet has gained a superior position today against the standard
communication methods called yöntem old media İnternet. The aim of this study is to analyze the
current position of the media in the context of the new media concept. First of all, the concepts of old
media and new media are discussed in the theoretical framework. Then, the position of the old media
against the new media has been evaluated. In the last chapter, analysis and predictions regarding the
development of new media are given. The literature review and fictional analysis methods were used
together.
Key Words: New Media, The Internet, Technology.

MEDYANIN MEVCUT DURUM ANALİZİ
ÖZET
Son yıllarda iletişim teknolojileri çok hızlı bir biçimde gelişmektedir. Teknolojinin teşvik ettiği yeni
dünya düzeni, alışılagelmiş düzen ve alışkanlıkları değiştirmektedir. 1970’lerden itibaren dijital
teknolojilerin ortaya çıkması, medya başta olmak üzere birçok sistemin işleyişindeki değişim
döneminin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra internet
kullanımının başlaması, medyanın gelişimini hızlandıran önemli bir nokta olmuştur. Medya kavramı
internetin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kabul değiştirmektedir.
Geleneksel kitle iletişim araçları, yeni nesil iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla değişime
uğramıştır. İnternet ile birlikte ortaya çıkan yeni medya, bugün “eski medya” olarak adlandırılan
standart iletişim yöntemleri karşısında üstün bir konum elde etmiştir. Çalışmada yeni medya kavramı
kapsamında medyanın günümüzdeki konumunun analiz edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle eski
medya ve yeni medya kavramları teorik çerçevede ele alınmıştır. Devamında ise eski medya, yeni
medya karşısındaki konumuyla değerlendirilmiştir. Son bölümde yeni medyanın gelişimine ilişkin
analiz ve öngörülere yer verilmiştir. Çalışmada literatür taraması ve kurgusal analiz yöntemleri birlikte
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni medya, internet, teknoloji.

1. Giriş
Medya, kapitalist sistemin temel bileşenlerinden olan sanayileşme, makineleşme ve kentleşmeye bağlı
olarak 17. yüzyıldan itibaren toplum içerisinde yer almıştır. Medya araçlarının ilk örneklerinden birisi
olan gazete, 19. yüzyılın sonlarına doğru kamuoyunun her kesimine hitap eden bir kitle işletişim aracı
konumuna gelmiştir. Bu tür bir habercilik anlayışı, haber yaparken esas amacın insanların ilgisini
çekme ilkesi olmasına yol açmıştır.
Sanayi devrimleri çerçevesinde medya araçlarının üretiminde gözlenen teknolojik gelişmeler, gazetenin
maliyetini düşüren bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazetenin daha ucuza satılması, geniş
kitlelerin gazete almasına ve okumasına zemin hazırlamıştır. Teknolojinin gelişmesi gazetenin şekil
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özelliklerini değiştirirken, gazetecilik mesleği ve gazete birer kavram niteliği kazanarak günlük hayatta
kendilerine yer edinmişlerdir.
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gazetecilikte magazinleşme kavramı ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda
bilişim teknolojilerinin gelişmesi, magazinleşmenin yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır. Haber
yaparken insanların ilgisini çekmek temel ölçüt olarak belirlendiğinden her tür konu haber
kapsamında değerlendirilmiştir. 20. yüzyılın sonlarında görsel medya araçlarının yaygınlaşmasıyla,
magazinleşme medyada genel yaklaşım haline gelmiştir.
20. yüzyılın ilk yarısında medyada baskın araçlar olan gazete, dergi ve kitaplar, yüzyılın ikinci
yarısında yerini radyo ve televizyona bırakmıştır. Söz konusu medya araçlarıyla yapılan habercilik
geleneksel medya anlayışı olarak değerlendirilmektedir. Kitle İletişim Çağı olarak anılan 21. yüzyılda,
yeni medya kavramı kapsamında, internetin medyada kullanımı artmıştır. Teknolojinin hızlı gelişimi,
medyanın geleceğine yönelik birtakım öngörüleri beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada yeni medya
kavramı çerçevesinde medyanın güncel durumunu tartışmak amaçlanmıştır.
2. Medya
Türkçede kitle iletişim araçları olarak adlandırılan medya, geniş bir kitleye seslenen ve bu kitle içinde
bilgi, haber, düşünce, görüş alışverişini kapsayan araçlardır (Cereci ve Özdemir, 2015). Kitle iletişim
araçları olarak adlandırılan medya kavramının 1920’lerden itibaren kullanılmaya başlandığı
düşünülmektedir (Briggs ve Burke, 2011: 9). Toplumun temel iletişim araçlarını kapsayan medya,
teknolojik gelişmelerle yakın bir ilişki içerisindedir. Geleneksel medya araçları olan gazete, dergi, radyo
ve televizyon, internetin medyada kullanılmasıyla yeni medya kavramı ile karşı karşıya gelmiştir. Bu
bölümde medyanın güncel günümüze kadar olan gelişim sürecine kısaca değinilmekte, ardından
geleneksel medya ve yeni medya kavramları incelenmektedir.
2.1. Medyanın Tarihsel Gelişimi
Haber mektupları ve haber kağıtları, medyanın ilk örnekleri olarak 14. yüzyılda Avrupa’da ortaya
çıkmıştır.
Dönemin sosyal sınıfları arasında haber taşıma ve sorun çözme gibi görevler
üstlenmişlerdir. Daha sonra 17. Yüzyılda Avrupa’da ilk defa bir gazete yayımlanmıştır. Haber kağıtları
ve haber mektupları, ilk gazetenin çıkarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Gazete, medyanın ilk resmi ürünü olarak değerlendirilebilir. 17. Yüzyılda Avrupa’da yayımlanan
gazete, zaman içerisinde dünya geneline yayılmıştır. Gazetenin ilk örneğinin Avrupa’da verilmesinde,
mevcut dönemde Avrupa’da sermaye birikiminin başlaması ve ticaretin gelişmesi etkili olmuştur. İlk
gazeteler, Avrupa’da ticaretin geliştiği ve buna bağlı olarak şehirleşmenin gözlendiği bölgelerde,
insanların haber alma ihtiyaçlarına cevap niteliğinde ortaya çıkmıştır.
19. yüzyılda kendini gösteren Sanayi Devrimi, medyanın gelişiminde önemli bir basamak
niteliğindedir. Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yoğun olduğu bu dönemde, okuyucularını kaybetmek
istemeyen gazeteciler devamlı haberleri takip etmiştir. Daha çok çalışıp üreten gazeteciler, toplumda
dikkat çekmeyi başarmıştır. Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olarak ulaşım ve iletişimin gelişmesi,
medyada olumlu etkiler bırakmıştır. Bu dönemde medyanın bilgi toplaması ve haber yapması
kolaylaşmış, haber farklı kesimlerden insanlara aktarılabilmiştir.
20. yüzyılda medyadaki en önemli gelişmelerden biri, kitle iletişim araçlarıyla haber yapılmaya
başlanmasıdır. Bu dönemde yüzyılın ilk yarısında gazete, kitap ve dergi gibi basılı medya araçları,
ikinci yarısında ise televizyon ve radyo gibi görsel medya araçları ön plana çıkmıştır. 1970’lerde
bilgisayarın medyada kullanılması, yeni bir habercilik anlayışının başlangıcı olarak düşünülmektedir.
Geleneksel medya olarak adlandırdığımız habercilik anlayışı günümüzde devam etmekle birlikte, yeni
medya araçları toplum tarafından hızla kabul görmektedir. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik
Çalışma Enstitüsü Dijital Haber Raporu'nun beşincisinde, Türkiye'de okurların %73'ü için sosyal
medya haber kaynağı olduğu belirtilmektedir (Al Jazeera, 2016).
2.2. Geleneksel Medya
Geleneksel medya, basılı ve görsel gazetecilik araçları ile yapılan gazeteciliği anlatmaktadır. Geleneksel
medya ile ilgili literatür incelendiğinde, geleneksel medyaya ilişkin görüşler iki temel başlıkta
açıklanabilir. İlk görüş, medyanın toplum üzerindeki etki alanının sınırsız olduğu yönündedir. Bu
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görüşe göre, medya tek yönlü olarak toplumu yönlendirme gücüne sahiptir. Medya, ticari ve politik
faydaları doğrultusunda yayın yapmakta ve bu çıkarlar halkın çıkarıymış gibi gösterilmekte ve halkın
desteği beklenmektedir. Bu görüşün medyaya yönelik savunduğu bir diğer husus ise, kitle iletişim
araçlarının etki alanının sınırsız olduğudur. Medya kullanıcıları, medyanın yalnızca pasif birer
takipçisi konumunda değerlendirilmektedirler. Eleştirel teoriler, medyanın vermiş olduğu bir mesajın
eninde sonunda toplum tarafından kabul edileceği ve toplumun rızasının kazanılacağını kabul
etmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005:59-67).
Medyaya yönelik liberal görüşler ise, eleştirel yaklaşımın aksine medyanın toplum üzerinde bu denli
güçlü bir etkisinin olmadığını, aksine medyanın toplumun görüş ve tercihlerine göre şekillendiğini
savunmaktadır. Eleştirel görüş “Medya insanlara ne yapıyor?” sorusunun cevabını ararken, liberal
görüş ise “İnsanlar medyaya ne yapıyor?” sorusuyla ilgilenmektedir (Tekinalp ve Uzun, 2009:118).
Blumler ve Katz’ın hazırlamış olduğu “Kitle İletişiminin Kullanımı” isimli çalışmada yazarlar, medyanın
içeriğinden ziyade medya kullanıcılarına odaklanmıştır. Çalışmada medya kullanıcılarının belirli
amaçlara yönelik olarak kitle iletişim araçlarını seçmiş olduğuna ve bunun sebeplerinin bilinmesinin
önemine değinilmiştir (Blumler ve Katz, 1974). Çalışmaya göre, kişilerin medya kullanımları, üç temel
beklentiyi karşılama isteği doğrultusunda şekillenmektedir. İlk olarak, kişi çevresinde olan bitenden
haberdar olmak istemektedir. Ardından, kişilerin hayatın günlük akışından uzaklaşıp keyifli vakit
geçirme isteği gelmektedir. Son olarak ise, bireylerin duygusal ihtiyaçlarının karşılanması, medya
kullanımında etkili olmaktadır (Tekinalp ve Uzun, 2009:116). Bu yaklaşım, eleştirel görüşün aksine,
bireylerin medya kullanımında aktif bir rol üstlendiğini savunmaktadır. Bireyler kendi istekleri
doğrultusunda istediği kitle iletişim aracını takip edip etmemekte özgürdür. Esasen medyanın
kullanıcılarının benimsemesini istediği bir bakış açısı mevcut değildir. Günümüzde geleneksel medya
araçlarına karşı genel kabul görmüş yaklaşım, eleştirel görüş ile benzerlik göstermektedir. Toplumda
medyaya karşı bir önyargı olduğu ve bunun sonucunda kişilerin medyanın yansıttığı haberlerin
doğruluğundan şüphe ettiği görülmektedir. Bu noktada son dönemde dikkat çeken yeni medya
araçları, toplum için adeta bir çıkış noktası niteliğindedir. Özellikle sosyal medya, kullanıcıları için
oldukça geniş ve özgür bir paylaşım ortamı sağlamaktadır.
2.3. Yeni Medya
Teknolojinin gelişmesiyle 20. yüzyılın ikinci yarısında medyada internet kullanımı başlamıştır.
İnternetin, zaman ve mekan kavramlarını bazı konularda arka plana ittiği söylenebilir. Örneğin bilgiye
ulaşma anlamında, internet sayesinde dünyanın öbür ucundaki bir dergide yayımlanmış olan bir
makaleye ulaşmak birkaç dakikalık bir araştırmayla mümkün olmaktadır. İnternet aslında hayatın
her alanında etkili olan bir kavramdır.
İnternet, medya üzerindeki etkisini “yeni medya” anlayışı kapsamında göstermektedir. Yeni medya çok
genel bir çerçevede, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, aynı zamanda bilgiye ulaşmanın çeşitli yollarının
ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle yeni medya, haber kaynaklarının kolay
erişilebilir ve farklı kanallardan ulaşılabilir olmasıdır. Günümüzde en çok kullanılan yeni medya
araçlarına sosyal medya, online gazeteler, dijital platformlar ve 3 boyutlu (3D) filmler örnek
gösterilebilir.
Bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesi, bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız bir
biçimde medya kullanımını mümkün kılmaktadır. Yeni medya esasen, kullanıcılarının haber
sürecinde interaktif rol almalarına olanak tanımaktadır. Yeni medya kullanıcıları, doğrudan haberin
kaynağı ya da taşıyıcısı olabilmektedir. Bu noktada akla gelen ilk örnek, vatandaş gazeteciliğidir.
Vatandaş gazeteciliği, akıllı telefon veya tablet gibi bir cihaz kullanarak olayın görsel olarak
kaydedilmesi ve medya kurumlarının Whatsapp ve BİP gibi çeşitli erişim kanalları aracılığıyla
kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Yeni medya kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer haber türü sosyal
medya gazeteciliğidir. Sosyal medya gazeteciliği, mobil cihazlar ile kaydedilen ses, görüntü ve
videoların ya da metin formatında haberlerin internet üzerinden toplumla paylaşılması olarak
tanımlanabilir.
Sosyal medya, son yıllarda oldukça popüler olan bir kavramdır. Bireyler sosyal medya aracılığıyla
gündemi takip etmekte, ilgi alanlarını keşfetmekte ve arkadaş edinmektedirler. Kişinin toplumdaki
yeri, mesleği, karakteri ve maddi durumu gibi birçok farklı etken, sosyal medya kullanım yoğunluğunu
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etkilemektedir. İnternetin kitle iletişim araçlarında kullanılır olmasıyla, sosyal medyanın rolü daha
önemli bir boyuta gelmiştir. Buna ek olarak, bilişim teknolojilerine dayanan sistemlerde gözlenen
gelişmeler, geleneksel medya araçlarının daha az tercih edilir olmasına yol açmıştır. Yeni medya
kapsamında internet, sosyal paylaşım platformlarına her an ve her yerden ulaşmayı mümkün
kılmaktadır. Bu sebeple zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın dünyadan haberdar olmak ve sürece
dahil olmak kolaylaşmıştır. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak sosyal medya aracılığıyla
küresel çapta bilgiye ve habere erişim olanaklı hale gelmiştir. Sosyal medya, kullanıcılarının kendi ilgi
alanlarına yönelik paylaşımlar ile sürece interaktif katılımı sağlamaktadır. Kullanıcıların paylaşım
yapacağı hedef kitleyi belirleyecek yetkiye sahip olması sosyal medyaya olan ilgiyi arttırmaktadır
(Vural ve Bat, 2010: 321).
Geleneksel medya olarak nitelendirilen radyo, televizyon, gazete vb. araçlar en temel iletişim
yöntemleri olmakla birlikte,
halihazırda yeni medyanın karşısında durmaktadır. Medyanın
dijitalleşmesi kapsamında, en çok cevap aranan sorulardan birisi, geleneksel medya araçları yavaş
yavaş rafa mı kaldırılacağı yoksa teknolojiye uyum sağlayacak bir dönüşüm sürecine mi gireceği
üzerinedir.
3. 21. Yüzyılda Yeni Medyanın Geleneksel Medya Karşısındaki Konumu
Yeni medya ile geleneksel medya kullanımı kıyaslandığında, bireysel ve kurumsal alanda birçok
farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır. İlk olarak yeni medya kullanıcılarının daha özgür bir ortama
sahip olduğu söylenebilir. Özellikle 1990’lı yıllarda oldukça belirginleşen tekelleşme sayesinde,
geleneksel medyada haberlerin belirli kitlelerin bakış açısını yansıtacak şekilde oluşturduğu
bilinmektedir. Günümüzde farklı kültürel yapıda yetişmiş, farklı eğitim seviyesinde farklı fikirlere
sahip insanlar tarafından oluşturulan içerikler, yeni medya araçlarıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Böylece haber kaynağı çeşitliliği artmakta ve bu da okuyucuya kendi haberini temin edeceği kaynağı
seçme hakkını sağlamaktadır.
Yeni medya, kurumlar açısından oldukça avantajlı bir kavram haline gelmiştir. Bunun sebebi, yeni
medya kanalıyla dağıtımı yapılan bir haber ya da reklama anlık müdahale imkanının olmasıdır.
Geleneksel medya araçları olan gazete, dergi ya da televizyonda bir haber ya da reklam
yayınlandığında, sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. Buna ek olarak haber ya da reklamın
hedef kitlenin ilgisini çekip çekmediği ölçmek ancak reyting sonuçlarına dayanılarak anlaşılmakta ve
bu da sınırlı alanda uygulanabildiğinden çok sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Yeni medya araçlarıyla
hazırlanan ürünlere her an müdahale etmek internet sayesinde olanaklıdır. Hedef kitleden gelen anlık
geri dönüşler sayesinde, kurumun kısa süre içinde ürünle ilgili politikaları kurgulaması mümkün
olmaktadır. Yeni medyanın geleneksel medyaya göre düşük maliyetli olması, yeni medya araçlarını
kurumlar için cazip kılmaktadır.
Yeni medyanın bir diğer avantajı, saklama işlemlerinin daha kolay bir şekilde yapılıyor olmasıdır.
Yalnızca haberler için değil, dijital formata çevrilebilen her türlü bilgi ve belge, bulutlar aracılığıyla
kaydedilip uzun süre güvenli bir biçimde saklanabilmektedir. Böylece yeni medya kullanıcılarının
kendi paylaşımlarını yapabiliyor olmalarına ek olarak, kendi bilgi ve haber arşivlerini oluşturma ve
saklama imkanı doğmuştur. Buradaki önemli nokta, internetin yol açtığı bilgi kirliliğinin önüne
geçilmesi ve kaynakların doğru seçilmesidir.
Yeni medya ile geleneksel medya kullanımı kıyaslandığında, yeni medya kullanımın daha çok tercih
edildiği açıkça görülmektedir. Bu konudaki en yaygın tartışma konusu, yeni medyanın geleneksel
medya karşısındaki mevcut konumunun kalıcı olup olmayacağı yönündedir.
Güncel durum
değerlendirildiğinde, yeni medya ve eski medya araçları arasında karşılıklı bir alışveriş olduğu
söylenebilir. Yeni medya araçları üzerinden paylaşılan içeriklerin bir kısmını geleneksel medya
araçlarında da izlemek mümkündür. Benzer şekilde örneğin televizyonda ya da dergilerde yer alan
haberlerin daha sonra sosyal medyaya düştüğü görülmektedir. Buradan hareketle medyanın böyle
çalışmaya devam edeceğini, yani yeni medya ve geleneksel medya araçlarının yakın ilişki içinde
olacağını söylemek mümkündür. Bu konuda girişimci Ross Dawson, karşıt bir görüş savunmaktadır.
Dawson, Türkiye’de 2036 yılına kadar gazete üretiminin son bulacağını iddia etmektedir. Dawson’un
bu iddiasının arkasındaki sebepler ise, cep telefonları ve e-okuyucuların artan performansları, haber
baskı maliyetlerindeki artış, dijital haber mekanizmalarının paraya çevrilebilirlik trendindeki yükseliş,
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reklam trendleri, ekonomik büyüme, medya düzenleyici yasaların düzeyi ve hükümetlerin medya
desteğidir (Dünya Gazetesi, 2013).
Yeni medya kullanımının artmasının bir başka etkisi ise geleneksel medyaya karşı oluşan olumsuz
bakış açısıdır. Özellikle 2010 ve sonrasında, küresel çapta yaşanmakta olan toplumsal olaylar, söz
konusu yaklaşımın oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Toplumsal, ekonomik ve siyasi nedenlerle
yapılan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin organizasyonu için yeni medya araçları tercih edilmiştir.
Ayrıca mevcut olayların takibine yönelik paylaşımlar için yine yeni medya araçları kullanılmıştır.
Bunun sebebi, küresel düzeyde etkili olan olaylara, geleneksel medya araçlarında neredeyse hiç yer
verilmemesidir. Bu durumun en büyük sebebi ise, 1980’li yıllardan sonra medyada ortaya çıkan
tekelleşme olgusudur. Geleneksel medya araçları belirli kişi ve grupların yönetiminde olduğundan,
burada yayımlanan haberler de kişi ve grupların tercihi ve yönlendirmesi doğrultusunda olmaktadır.
Medya patronlarının siyasi tercihlerine uymayan ya da çoğunlukla iktidarların tepkisini çekeceği
düşünülen haber ve olaylar, gazete ve dergilerde yer almamaktadır. Yeni medyada paylaşım yapma
anlamında herhangi bir sınırın söz konusu olmaması, kimlik açıklama zorunluluğu bulunmaması ve
bireysel olarak paylaşım yapılabilmesi, yeni medyada her türlü fikir ve kesime hitap edecek olayların
yer almasını sağlamaktadır.
4. Yeni Medyanın Gelişimine Yönelik Değerlendirme ve Öngörüler
Sanayi devrimlerinin yaşanması, emeğin ekonomideki rolünün azalmasına yol açmıştır. Söz konusu
azalış yalnızca sanayide gözlemlenmemiştir. Otomasyon ve makineleşmeye bağlı olarak ekonomik
yapıların genelinde bir değişim yaşanmıştır.
Medya, sanayi devrimleri kapsamında değişime uğrayan sektörlerden biridir. Teknolojinin gelişmesi,
medyada kitle iletişim araçlarının ve dijital yöntemlerin kullanılması ile kendini göstermiştir.
Medyanın otomasyona tamamen uyum sağlanması beklenmemelidir. Medya, insanın tercihleri,
yaşantısı ve insanla ilgili olup bitenlerle yakından ilgilendiğinden, medyanın insandan bağımsız bir
sektör olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir. Yeni medyanın gelişimi değerlendirildiğinde,
medya kurumlarında dijital teknolojiye dayalı bir yapının oluşacağı, ancak insanın yine bu sürecin
içerisinde önemli roller üstleneceği tahmin edilmektedir.
Yeni medyanın teknolojiyle olan ilişkisinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildiği görülmektedir.
1970’lere dek olan süreçte, radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi geleneksel medya araçlarının ön
planda olduğu bir medya altyapısı olduğu anlaşılmaktadır. Sonraki yıllarda internetin medyada
kullanımının başlaması, medyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesini teşvik etmiştir.
Bugün medya sektörünün konumu değerlendirildiğinde, internet gazeteciliğinin oldukça sık
başvurulan bir haber kaynağı olduğu söylenebilir. Çevrimiçi haberciliği mümkün kılan bu kavram,
yeni medya araçları arasında yer almaktadır.
Yeni medya kapsamındaki en güncel gelişmelerden birisi üç boyutlu gazetelerin tasarlanmasıdır.
Henüz kısıtlı bir çalışma alanına sahip olsa da, dijital teknolojiye uyum sağlayan ülkelerde üç boyutlu
gazeteciliğe yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İngiltere kaynaklı günlük gazete The Sun’ın, üç boyutlu
gazete olarak çıkarılmasına yönelik çalışmalar mevcuttur (Campaign, 2010).
Yeni medyanın geleceğine yönelik tahminlerdeki bir üst aşama doğrulama platformlarına dayalı
platform gazeteciliğinin yapılmasıdır. Medyanın dijitalleşmesi, bilgiye ulaşımın kolaylaştırmakta ve
bilgi kirliliğine ortam hazırlamaktadır. Bu durumun doğru yönetilmesi için, doğrulama platformlarının
kullanılması uygun olacaktır. Platform gazeteciliği, verinin ayıklanıp süzülmesi ve haber yapılması
olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, veriler arasında ilişki kurularak haber yapılması, platform
gazeteciliği sayesinde mümkün olacaktır. Yeni medyanın gelişimi kapsamında, dijital platformların
medya ile yakın ilişki içinde olması beklenmektedir. Artırılmış gerçeklik kavramı, haberin dijital
platformlarda tecrübe edilmesine olanak tanıyacaktır. Medyanın dijitalleşmesi kapsamında modern
araçların medyada kullanılmasıyla, haberlerin birçok farklı açıdan eşzamanlı bir şekilde
deneyimlenmesi mümkün olacaktır.
Yeni medyanın gelişimiyle birlikte, kişiye özel haber yapılmasının mümkün olması beklenmektedir.
Bugün kullanmakta olduğumuz mobil cihazlar, internet tarayıcılarındaki geçmişten sağlık verilerine
kadar bilgilerimizi kayıt altına almaktadır. Bu çerçevede, bireyin kullanmakta olduğu mobil cihaz,
bireyin tercihlerini, ilgi alanlarını ve bir nevi karakterini yansıtan bir araç konumundadır. Bu özellik,
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mobil cihazın tutmuş olduğu verilerin işlenerek kullanıcıya özel haber ve reklamların tasarlanmasına
imkan tanımaktadır. Kişiye özel yapılmış olan haber ve reklamların, okuyucunun ilgisini çekmesi
beklenmektedir. Bu durum, medyanın amacına ulaşması olarak yorumlanabilir.
Teknolojinin gelişmesinin bir sonucu olarak medyada ortaya çıkması beklenen bir sonraki süreç,
medya sektörüne özgü yapay zekanın tasarlanmasıdır. Medya sektöründe kullanılabilecek bir yapay
zekanın tasarlanması, yeni medyanın geleneksel medya karşısında oldukça cazip bir konumda
olacağını göstermektedir. Yapay zekanın en basit tabirle haber yapacak olması, ilerleyen dönemde
medyanın otomasyona yenik düşeceğine dair kuşkuları beraberinde getirmektedir. Bu noktada,
medyanın insandan kopuk bir sektör olamayacağı göz önüne alınmalıdır. Medyada kullanılacak olan
yapay zeka, Büyük Veri temelli çalışan bir altyapıya sahip olacaktır. Yapay zeka, insanın düşünce
yapısına sahip olmadığından, duygu ve düşüncelerinin noksanlığı, yapay zekanın sübjektif, tartışmaya
yönelik ya da yorumlayıcı haberler yapması söz konusu değildir. Bir başka tabirle yapay zekanın
medya için yapacağı haberler, hava durumu ya da piyasa verileri objektif haberler olacaktır.
5. Sonuç
Günlük hayatta olup biten her gelişme medyanın konusunu oluşturmaktadır. Medyanın temel işlevi,
toplumu gelişmelerden haberdar etmektir. Medya bu işlevini yerine getirmek için birtakım araçlar
kullanmaktadır. Medyanın teknolojiyle olan ilişkisine göre bu araçlar geleneksel medya ve yeni medya
olarak sınıflandırılmaktadır. Radyo, televizyon, dergi ve gazete gibi basılı ve görsel medya araçları
geleneksel medya anlayışına dayalı medya araçları olarak değerlendirilmektedir. İnternetin medyada
kullanımıyla ortaya çıkan sosyal medya, online gazetecilik, vatandaş gazeteciliği gibi araçlar ise, yeni
medya anlayışını yansıtmaktadır.
Geleneksel medya ile yeni medyanın günümüzde bir alışveriş içinde olduğu görülmektedir. Radyo ya
da televizyonda yayımlanan bir haber sosyal medyaya düşmekte ya da öncelikle sosyal medyada
ortaya çıkan bir gelişme televizyondaki haber programlarına konu olabilmektedir. Yeni medya ile
geleneksel medya ilişkisinin geleceğine yönelik farklı görüşler mevcuttur. Geleneksel medya
araçlarının yakın gelecekte tercih edilmeyeceğini savunanlar mevcuttur. Aksine geleneksel medyanın
yeni medyadan beslenerek gelişip güçleneceğine yönelik iddialar ileri sürülmektedir. Yapılan
araştırmalar ve gelişmeler, yeni medyanın etki alanı ve kullanımının artacağına işaret etmektedir.
Önümüzdeki dönemde yeni medyanın dijitalleşme sürecine devam edeceği öngörülmektedir. Üç
boyutlu gazetecilik, platform gazeteciliği ve gazeteciliğe yönelik yapay zeka geliştirilmesi, yeni
medyanın geleceğine yönelik tahminler içerisinde yer almaktadır. Medyanın insan odaklı bir sektör
olması, dijitalleşmeye uyum sağlayan sektörün her zaman insanla yakın ilişki içerisinde olacağını
göstermektedir.
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GERMAN EMPEROR WILHELM II’S ÇANAKKALE VISIT (1917)
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ABSTRACT
Visits made by German Empire Kaiser Wilhelm II. to Ottoman lands, have become rather effective in
the development of Ottoman-German relations. Among these visits, third visit of Wilhelm II during the
World War I, carries a particular importance. Ottoman army and people who entered the war with
great expectations, have suffered great losses and fought against hunger in this period and the visit of
German Emperor was thought to uplift the morale. In his visit, the Kaiser first came to İstanbul and
then went to Çanakkale where the Central Powers won a great victory. The Emperor, his royal
highness, first received information on the naval warfare in Çanakkale and then went to Gallipoli
peninsula to see the Arıburnu, Anafartalar and other battlefields. Wilhelm who stated that with the
Çanakkale Victory, Ottoman army added another victory to its victories in the past and mentioned the
valor of Turkish soldiers. He often talked of friendly relations between two allied countries and
emphasized that a great victory was to be achieved in the near future. With this visit, the message that
Germans would stand in unity with the world of İslam in the World War I, was given. Emperor Wilhelm
showed the whole world the support he provided to their allies in the hardest days of war.
Key Words: Wilhelm II, Çanakkale, World War I, Germany, Ottoman Empire

ALMAN İMPARATORU II.WILHELM’İN ÇANAKKALE ZİYARETİ
(1917)
ÖZET
Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm’in Osmanlı topraklarına yaptığı ziyaretler, Osmanlı-Alman
ilişkilerinin gelişiminde fazlasıyla etkili olmuştur. Bunlar arasında II. Wilhelm’in Birinci Dünya Savaşı
dönemine denk gelen üçüncü ziyareti ayrı bir önem taşır. Büyük beklentilerle savaşa giren Osmanlı
askeri ve halkının, yoğun kayıplar verdiği, açlık ve fakirliğe karşı mücadele ettiği bu dönemde Alman
İmparatoru’nun gelişinin moral olması düşünülmüştür. Kaiser bu seyahatinde önce İstanbul’a gelmiş,
sonrasında İttifak Devletleri’nin büyük zafer kazandığı Çanakkale’ye gitmiştir. İmparator Hazretleri,
Çanakkale’de ilk olarak deniz savaşları hakkında bilgi almış, daha sonra Gelibolu Yarımadasına
geçerek Arıburnu, Anafartalar ve diğer savaş alanlarını gezmiştir. Çanakkale Zaferi ile birlikte Osmanlı
ordusunun geçmişteki zaferlerine bir yenisinin daha eklendiğini belirten Wilhelm, Türk askerinin
kahramanlığına da değinmiştir. Çanakkale’de bulunduğu sürede sık sık iki müttefik devletin dostluk
ilişkisinden bahsetmiş, sırt sırta vererek yakın bir zamanda zafere ulaşılacağına da vurgu yapmıştır.
Bu ziyaret ile Almanların Birinci Dünya Savaşı’nda İslam âlemi ile birlik beraberlik içerisinde olacağı
mesajı verilmiştir. İmparator Wilhelm, savaşın zor günlerinde müttefiklerine verdiği desteği tüm
dünyaya göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: II. Wilhelm, Çanakkale, I. Dünya Savaşı, Almanya, Osmanlı Devleti
1.Giriş
II.Wilhelm’in 1888 yılında iktidara geçmesi, Alman İmparatorluğu için büyük bir değişimin başlangıç
noktası sayılabilir. Kayzer, sanayileşme sürecine geç kalmanın getirdiği telaşlı politika ile bir an önce
diğer Avrupa Devletlerine yetişme konusunda hırs yapmıştır. Bu yöndeki planları arasında tabiki
toprak genişleterek büyümek ve en güçlü devlet olmak ilk sırada yer alır. Hedefine giden en kestirme
yol olarak, doğuda henüz sanayileşememiş ve zengin kaynaklara sahip bölgeleri tercih etmiştir.
Kayzer’in iktidarıyla beraber başlayan Alman İmparatorluğu’nun ‘Doğuya Yönelmesi’ ve İslam
halklarına yönelik politikaları başta siyasi, ekonomik, stratejik ve askeri olmak üzere çok yönlü bir
şekilde aşamalı olarak devam etmiştir. Savaşa giden yolda İmparator Wilhelm’in hedeflerinden biri
Almanya’yı bir dünya gücü haline getirmek, diğeri ise İngiliz ve Rus İmparatorluklarının dünyadaki
gücünü zayıflatmaktır. Kayzer’e göre İngiltere ve Rusya’nın gücü onların doğudaki sömürgelerini
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isyana teşvik ve tahrik etmekle zayıflatılabilirdi. Bu sömürgelerin çoğu ise Müslüman halklardan
oluşmaktaydı (Çolak, 2006: 88- 89). Bu hedef doğrultusunda, Müslüman alemi üzerinde en çok sözü
geçebilecek devlet olan Osmanlı İmparatorluğu ile samimi olunmaya uğraşılmıştır. Müslümanların dini
lideri olan Osmanlı Sultanına cihat ilan ettirerek sömürgeleri ayaklandırabilirlerse İngiltere ve
Rusya’ya karşı çok büyük bir hamle yapılmış olacaktır.
Alman İmparatoru’nun 1889 ve 1898 tarihlerinde Osmanlı topraklarına yaptığı ziyaretlerin de
etkisiyle, II. Abdülhamid döneminde oldukça ilerleyen Osmanlı-Almanya ilişkileri Birinci Dünya Savaşı
arefesinde çok daha farklı bir boyut kazanmıştır. 1908 yılında Meşrutiyet’in yeniden ilan edilmesi ile
birlikte II. Abdülhamid tahttan indirilmiş, İttihat ve Terakki Partisi iktidara hakim olmuştur. İttihat ve
Terakki’nin Alman hayranı olması, Almanya’yla ilişkileri Abdülhamid’in başlattığı dostluk yaklaşımının
da ötesine geçirmiştir (Demirel, 2007:127).
Aslında İttihad ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin hepsi Almanya yanlısı değilse de, özellikle askerlerin
büyük bir kısmı Almanya’yı İngiltere’ye tercih etmişlerdir. Bu görüşün oluşmasında kuşkusuz ki, 1882
yılından itibaren Osmanlı kuvvetlerinde başlayan Alman Askeri Islah Heyeti (Alman Askeri
Misyonu)’nin büyük bir payı vardır. Hele de 1883’te bu heyetin başına geçen, ardından Harp
Akademisi dahil Türk subaylarının yetiştiği eğitim öğretim kurumlarında görev alan Freiherr Colmar
von der Goltz (Goltz Paşa ) ile ekibinin Türk subayları üzerinde yarattığı Alman hayranlığı dikkat çekici
olmuştur.(Yavuz,2010,58)
İttihatçılar dönemindeki bu Türk-Alman yakınlaşmasında 1908 Haziran’ında yapılan Reval
görüşmeleri de etkili olmuştur. İngiltere ve Rusya Osmanlı mülkünün akıbetini kararlaştırırken,
Almanya bu paylaşma işlemine katılmadığı için daha başlangıçtan, Jön Türk iktidarının vazgeçilmez
müttefiki olmaya aday olmuştur. Reval sonrasında da Jön Türk iktidarının karşılaştığı dış siyasal
sorunlar ve ekonomik güçlükler, onları II.Abdülhamid’den daha koyu bir Alman dostu olmak zorunda
bırakmıştır (Ortaylı, 2006: 170). Özellikle Almanya’nın İslam Politikası (Müslüman nüfusla ilgili
planları) ile İttihatçıların Birinci Dünya Savaşı’ndaki hedefleri uyuştuğu için iki devletin müttefik
olması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Henüz Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi’ne girmemiş olduğu halde, 15 Ağustos 1914’te bizzat
Alman İmparatoru II.Wilhelm tarafından Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi von Wangenheim’e; ‘İngiliz
filosu Pola’dadır. Mümkün olduğu kadar tez elden Çanakkale Boğazı mayınlanarak, Akdeniz’de
bulunan hiçbir kara ve deniz kuvveti tarafından geçilemez olsun. Türkiye harekete geçmelidir. Majeste
Sultan Asya, Hindistan, Mısır ve Afrika’da hilafet namına Mukaddes Harp ilan etmelidir. ‘Goeben’in
yardımı boğazlar için pek büyük bir kıymet ifade eder!’ şeklinde bir emir yollamıştır. (Yavuz,2010,59)
28 Temmuz 1914’de Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Sırp Krallığı’na savaş ilan etmesiyle
fiilen ateşlenen I.Dünya Savaşı’na , Osmanlı İmparatorluğu 2 Ağustos 1914’de Almanya ile imzaladığı
bir antlaşma sonucu ittifak cephesinde girmiştir (Kırel ve Ortaklan, 2018: 123). Bu gizli ittifak
antlaşmasıyla iki ülke müttefik olmuş, var olan Türk-Alman ilişkisi farklı bir boyutta devam etmiştir.
II.Wilhelm, savaşın kritik günlerine rastlayan Osmanlı topraklarındaki üçüncü ziyaretini diğer
ikisinden farklı olarak müttefik devlet kimliğiyle gerçekleştirmiştir. 1917 yılındaki ziyaret aslında
Osmanlı halkının desteğe en çok ihtiyacı olan bir dönemde gerçekleşmiş, Alman İmparatoru hem
İstanbul hem de I.Dünya Savaşı’nda önemli yeri olan Çanakkale’yi ziyaret etmiştir.
2. Ziyaretin Detayları
2.1. İmparator İstanbul’da
II.Wilhelm’in Osmanlı topraklarına yaptığı ilk iki ziyaret II.Abdülhamid döneminde gerçekleşirken,
1917’deki üçüncü ziyareti ise V.Mehmet Reşad dönemine denk gelmiştir. Bu seyahat Osmanlı Devleti
dışında diğer bir müttefik olan Bulgaristan’ı da içine almıştır. İmparator öncelikle gezisinin ilk durağı
olarak 11 Ekim 1917 günü Bulgaristan’a gitmiş, daha sonra 14 Ekim’de Sofya’dan hareketle
İstanbul’a geçmiştir (Karacagil, 2013: 115).
Bu kez Alman imparatorunun Osmanlı ziyareti çok daha farklı anlamlar taşımaktadır. Almanya’nın
yanında büyük beklentilerle savaşa giren Osmanlı, bu korkunç savaşın faturasını, büyük bedellerle
ödemektedir. Rusların Doğu Anadolu’yu işgali, Batı Cephesi’nde Alman ordularının büyük kayıplar
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verdiği haberleri, Anadolu’da ve İstanbul’da yaşanan yiyecek sıkıntısı, artan vergiler, artık hükümetin
‘yurtseverlik’ nutuklarını tamamen etkisiz hale getirmiştir. Halkın, umutlarını kaybetmeye başladığı
bir ortamda, II. Wilhelm’in gelişi, bir anlamda destek ve moral ziyareti olmuştur.
İlk iki ziyaretinde İmparatoriçe ile birlikte gelen Kayzer savaş sürecindeki bu üçüncü ziyaretinde eşi ile
birlikte değildir. Alman İmparatorunun yapacağı bu seyahat herhangi bir suikast ihtimaline karşı gizli
tutulmuştur (BOA, HR.SYS., No: 2291/3). Ayrıca önceki ziyaretlerinden bir diğer farkı da trenle gelmiş
olmasıdır. Harp dolayısıyle kara yolunu tercih eden İmparator ve maiyetindekileri, 15 Ekim 1917 günü
Sultan Reşad’ın büyük oğlu Şehzade Ziyaeddin Efendi riyasetinde eski sadrazam ve Berlin Büyükelçisi
Hakkı Paşa ile Başkumandan vekili Enver Paşa’dan mürekkep bir heyet Küçükçekmece’de
karşılamıştır (Şehsuvaroğlu, 1972: 83).
Sultan Reşad da yanında kalabalık bir grup ile misafirini karşılamak için Sirkeci İstasyonu’na
gelmiştir. Müttefik devletlerin elçileri de karşılamada hazır bulunmuşlardır. Sirkeci İstasyonunun her
tarafı Osmanlı ve Alman bayraklarıyla süslenmiş, yerlere ise ipek seccadeler serilmiştir. Osmanlı ve
Alman askerleri de resmi selam töreni için hazır beklerken, Alman marşı eşliğinde Wilhelm trenden
inmiş, Sultan Mehmed Reşad onu gayet dostane ve samimi bir biçimde karşılamıştır (Demirel, 2007:
129-130).
İki hükümdar samimi bir şekilde kucaklaştıktan sonra beraberce merasim kıtasını keşfetmişlerdir.
Bizzat İmparator ‘Merhaba Asker’ diyerek kıtayı selamlamış ve sonra hükümdarlar, Enver Paşa’nın
tercümanlığı ile birbirlerine maiyetlerini takdim etmişlerdir.
Karşılama töreninin ardından atlı arabalarla Yıldız Sarayı’na geçilmiştir. Hükümdar bu kez de Yıldız
Şale Merasim Dairesi’nde misafir edilmiştir. Misafirler şerefine şehir baştan başa donanmış, yer yer
taklar kurulmuş, yol boylarını asker ve öğrenciler tutmuştur. Osmanlı halkı Alman İmparatoruna bir
kere daha candan bir yakınlık göstermiş, ‘Yaşa’ sesleri gökleri tutmuştur. Padişah Şale Köşkü’nde kısa
bir müddet kalmış ve sonra misafirini istirahate terk etmiştir (Şehsuvaroğlu, 1972: 83-84).
Öğle yemeğinden sonra İmparator biraz dinlenmiş, ardından Söğütlü yatıyla Alman Sefareti’nin
Tarabya’daki yazlık köşküne gitmiştir. Burada elçilik memurlarıyla görüşen Wilhelm, Alman
Mezarlığı’nı da ziyaret etmiştir. İmparator dönüşte otomobille Şale Köşkü’ne gelmiş, Veliaht Vahdettin
Efendi ev Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa’yla görüşmüş, bu görüşmenin hemen arkasından Ayan ve
Mebusan reislerini ve Heyet-i Vükela’yı kabul etmiştir. Heyet-i Vükela ile savaşın gidişatı hakkında
uzun bir görüşme yapmıştır (Demirel, 2007: 131).
15 Ekim 1917 akşamı ise verilecek ziyafet için otomobillerle Dolmabahçe Sarayı’na geçilmiştir.
İmparator Padişah, Veliaht Vahdettin Efendi ve şehzadeler tarafından karşılanmış, daha sonra
Zülvecheyn Dairesi’ne çıkarak bir süre dinlendikten sonra birlikte çiçeklerle süslenmiş, özenle
hazırlanmış yemek salonuna geçmişlerdir. Ayrıca yemek yenirken Marş-ı Sultani ile Alman Marşı
çalınmıştır.
Dolmabahçe’deki ziyafet esnasında II.Wilhelm, Padişah Mehmed Reşad’a İmparatorluk çini
fabrikasının özel imalatı ve üzerinde II.Wilhelm’in resmi olan büyük bir vazo hediye etmiştir (Karacagil,
2013: 120).
16 Ekim Salı günü Kayzer Wilhelm otomobille Sultanahmet’e geçmiş, İstanbul’a daha önceki gelişinin
anısına yapılan Alman Çeşmesi’ni görmüştür. Daha sonra Sultan Mahmud türbesinin karşısında
bulunan Türk-Alman Dostluk Yurdu’nun yapılacağı arsaya gitmiştir (İkdam, No. 7428:1). Bu alan
çiçekler, Türk ve Alman bayraklarıyla süslenmiş, yerlere değerli halılar serilmiştir. Burada II.Wilhelm’i
Türk-Alman Dostluk Cemiyeti mensupları ve İstanbul Şehremini Vekili Sezai Bey karşılamıştır
(Sabah, No.10029: 1).
II.Wilhelm Dostluk Yurdu projesinin inşa edildiği alandan ayrılarak maiyetiyle birlikte Süleymaniye
Camii’ni daha sonra Evkaf-ı İslamiye Müzesi’ni ziyaret etmiştir. Buradan Fatih Sultan Mehmet Han’ın
türbesine geçilmiştir. Türbe çıkışında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Alman İmparatoru
alkışlar ve ‘yaşasın’ nidaları arasında Edirnekapı’ya giderek surları gezmiştir. Aksaray, Divan yolu,
Babıali, Galata Köprüsü yoluyla Hürriyet-i Ebediye tepesine gitmiş ve burada Harbiye Nazırı Mahmut
Şevket Paşa ve diğer ittihatçıların mezarlarını ziyaret etmiştir (Karacagil, 2013: 121).
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Dönüşte ise Ihlamur Kasrı’na uğrayarak Veliaht Vahdettin Efendi’yi ziyaret eden Kayzer, Şale
Köşkü’ne döndüğünde Sadrazam Talat Paşa ve diğer devlet erkanının da bulunduğu öğle yemeğine
katılmıştır. Öğleden sonra da Sultan Reşad, Alman İmparatoru’nu ziyaret etmek üzere Şale Köşkü’ne
gelmiştir. İki hükümdar Şale Köşkü’ndeki Kırmızı Salona geçerek bir süre sohbet etmişlerdir (Demirel,
2007: 133). Bu sohbet esnasında Sultan Reşad Kayzer’e mareşallik belgesi ve kılıcı vermiş, Kayzer ise
çok memnun olduğunu ve onur duyduğunu ifade ederek Padişah’a teşekkür etmiştir (Karacagil,
2013:122) (BOA, MV., No: 258/65-66).
O akşam saat on sularında üzerinde Osmanlı müşir (mareşal) üniforması ile Çırağan Sarayı Mecidiye
İskelesi’ne inen Hükümdar, oradan da Çanakkale’ye gitmek üzere kendisini bekleyen Yavuz Zırhlısı’na
geçmiştir. Mızıkalar Alman marşını çalarken, kendisini güvertede Başkumandan Vekili ve Harbiye
Nazırı Enver Paşa karşılamıştır (Şehsuvaroğlu, 1972: 86).
2.2. İmparator Çanakkale’de
Yavuz zırhlısı Ertuğrul yatı ile üç torpidonun eşliğinde 22:30 civarlarında Çanakkale’ye gitmek üzere
hareket etmiştir. 17 Ekim Çarşamba günü sabah 06:30’da güvertede Enver Paşa ile tekrar görüşmüş,
kahvaltıyı müteakip askeri bir törenle saat 09:00’da Çanakkale’de karaya çıkmış ve otomobille
Hamidiye tabyasına geçmiştir (Karacagil, 2013: 123).
Hamidiye tabyasında İmparator Hazretleri istihkam meydanında askeri birlikler tarafından
selamlandıktan sonra kendisine Çanakkale muharebeleri hakkında izahat verilmiştir. Boğazda
cereyan eden savaş yarım saat boyunca harita üzerinde anlatılmıştır. Wilhelm de anlatılanları dikkatle
dinlemiş, ara sıra sorular sormuştur (İkdam, No.7430:1). Burada İmparatora deniz savaşları sırasında
batırılan bir İngiliz gemisinin maketi hediye edilmiştir. Tahtadan kalem kutusu şeklindeki gemi
maketinin üzerinde ‘Çanakkale 18 Mart 1915’ ibaresi yer almıştır (Karacagil, 2013: 123).
Buradaki ziyaretini tamamlayan Kayzer, Gelibolu Yarımadasına geçerek otomobille Anafartalar,
Arıburnu ve diğer harp sahalarını gezmiştir. Öğle yemeğini çadırlı bir ordugahta yemiş ve akşam 17:00
sularında yeniden Yavuz zırhlısına uğurlanmıştır. Saray mutfağında önceden hazırlanan akşam
yemeğini erkenden yiyen İmparator, istirahate çekilmiştir (Şehsuvaroğlu, 1972: 86).
2.3. ‘Muhterem Misafir’ Yeniden İstanbul’da
18 Ekim Perşembe sabahı 06:00’da Yavuz zırhlısı Haydarpaşa önlerinde demir atmıştır. Sabah
kahvaltısını gemide yaptıktan sonra saat 08:00’de bütün mürettebatı güverteye toplayarak oldukça
etkili bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında, Yavuz zırhlısının Alman-Osmanlı ittifakında mühim
bir faktör olduğunu belirtmiş, iki müttefik devletin gayet samimi ve dostane ilişkilerinden bahsederek,
bu savaşta Almanların İslam alemiyle omuz omuza hep beraber yürüdüğünden söz etmiştir.
İmparatorun konuşması sık sık alkışlarla kesilmiş ve konuşmanın sonunda Alman Marşı çalınmıştır
(Demirel, 2007: 135). Ayrıca Wilhelm burada bulunan bazı mürettebat ve subayları ‘demir haç’
nişanıyla ödüllendirmiştir (Karacagil, 2013: 124).
İmparator karargâhı teftiş ettikten sonra burada da bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında: ‘Avrupa
topraklarında Almanlarla yan yana silah arkadaşlığı eden Türkler nasıl fedakârlıkla kan dökmüşlerse,
Almanlar da Asya topraklarında, müşterek gaye için, kanlarının son damlasını akıtmak suretiyle
fedakârlık etmelidirler’ gibi ifadelere yer vermiş ve sıklıkla Türk askerini övmüştür (İkdam, No.7430:1)
Konuşmadan sonra karargâhta askeri geçit töreni yapılmıştır. Törenden sonra İmparator Haydarpaşa
rıhtımına dönerek, Dolmabahçe Sarayı’na geçmiştir. Sarayda biraz dinlendikten sonra Ayasofya
Camii’ni ve Askeri Müze’yi gezmiştir. Wilhelm’in Askeri Müze’ye girişi sırasında, otuz beş kişilik Mehter
Takımı, Turan Marşı’nı çalarak bir karşılama töreni yapmıştır. Müzede sergilenen kılıç, zırh ve eski
sancaklar gibi savaş eşyasının yanısıra, müzenin dışında eski askeri kıyafetlerle, farklı sınıflardan kırk
beş kişilik bir eski Osmanlı müfrezesinin temsil edilmesi, Alman İmparatoru’nun büyük ilgisini
çekmiştir (Demirel, 2007:137).
II.Wilhelm İstanbul’daki yoğun programından sonra ziyaretinin son gününde Padişah’ın Dolmabahçe
Sarayı’nda düzenlediği veda yemeğine katılmıştır. Yüz yirmi kişinin davet edildiği ziyafette, Veliaht
Vahdettin, Şehzade Abdülmecid Efendi, Sadrazam Talat Paşa, eski Sadrazam Said Halim Paşa,
Harbiye Nazırı Enver Paşa gibi devletin üst düzey yetkilileri bulunmuştur (Coşansel, 2010: 126).
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Yemek, Marş-ı Sultani ve Alman Marşı’nın çalınmasıyla başladıktan sonra, konuşmalara geçilmiştir.
Yemek sırasında gerçekleştirilen bu konuşmalarla her iki ülkenin karşılıklı olarak birbirine verdiği
değer dile getirilmiş, savaşın sonunda ulaşılacak zafere duyulan inanç vurgulanarak, hükümdarlar
birbirlerine takdir ve teşekkürlerini sunmuşlardır (Kırel ve Ortaklan, 2018: 149). İlk konuşmayı ev
sahibi olarak Sultan Reşad yapmıştır. Sultan Reşad’ın İttihat ve Terakki hükümeti tarafından özenle
hazırlanmış olan konuşması şu sözlerle başlamıştır: ‘Haşmetmeap, büyük Alman milletinin pek sevgili
ve muazzez hükümdarı, bütün dünyanın en büyük takdir ve hayretini celbeden Alman deniz ve kara
kuvvetlerinin büyük kumandanı, dost ve müttefik İmparator Hazretlerini, payitahtımda selamladığım
bugün, benim ve milletim için pek mesut bir gündür’. İki millet arasındaki eski dostluğu vurgulayan
padişah, savaşın gidişatından söz ederek, yakın bir zaman içinde zafere ulaşılacağını ifade etmiştir
(Demirel, 2007:138).
İyi bir hatip olarak bilinen Alman İmparatoru ise konuşmasına gerek hükümet ve gerekse halk
tarafından gösterilen misafirperverliğe ve ilgiye teşekkür ederek başlamıştır. Konuşmasında, Osmanlı
tarihinde birçok zaferler bulunduğunu, Anafartalar, Arıburnu ve Seddülbahir’deki savaşların da bu
zaferler arasında yerini aldığını, kendisine mareşallik rütbesi verilerek böyle bir orduyla ilişki
kurmasından dolayı Sultan Mehmed Reşad’a teşekkür etmiştir. Ayrıca, İstanbul’a geldiği 1898
senesinden beri gerek ekonomik ve gerekse sosyal hayatta önemli gelişmelere şahit olduğunu da
sözlerine eklemiştir (Karacagil, 2013: 126).
Daha sonra II.Wilhelm ve maiyetine ziyaretin anısına hediyeler ve madalyalar verilmiştir. Padişah,
misafirine Çanakkale Harbi fotoğraflarından oluşan bir albüm ve Hereke halı fabrikasında üretilmiş
halılar hediye etmiştir (İkdam, No.7431: 1). İstanbul Şehremini Vekili Sezai Bey de, İstanbul manzara
resimlerinin olduğu bir albüm, değerli antika bir çini vazo, Darülaceze Müdürü tarafından üstünde
II.Wilhelm’in resmi işlenmiş olan bir halı ve Reji Müdürü tarafından kıymetli tütünden üretilmiş bir
sandık sigara hediye etmiştir (Karacagil, 2013: 126).
Son akşam yemeğinden sonra iki hükümdar bir süre Zülvecheyn Salonunda istirahat etmişler,
ardından dört atlı saltanat arabasıyla Sirkeci tren istasyonuna hareket etmişlerdir. DolmabahçeSirkeci güzergâhı uğurlama töreni için düzenlenerek, resmi tören yapılmıştır. İstanbul’da saat gece
22:30’u geçmiş olmasına rağmen caddeleri dolduran binlerce kişi II.Wilhelm’i alkışlayarak
uğurlamıştır (Karacagil, 2013: 127).
Alman İmparatoru, kendisini uğurlamaya gelen Veliahd Vahdettin, Şehzadeler, Alman, Avusturya ve
Bulgar sefirleriyle ve devlet adamlarıyla ayrı ayrı vedalaşmıştır. Padişah da Wilhelm ile vedalaştıktan
sonra kendisini tren kapısına kadar uğurlamıştır (İkdam, No.7430: 1). Wilhelm burada, İstanbul’da
kendisine gösterilen ilgi ve nezaketten dolayı teşekkür etmiş ve ziyaretin kendisinde güzel hatıralar
bıraktığını söylemiştir.II.Wilhelm’i götüren tren alkışlar eşliğinde saat 11:00’de Sirkeci garından
hareket etmiştir. Şehzade Ziyaeddin Efendi, Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Berlin Sefiri Hakkı Paşa
Küçükçekmece’ye kadar Alman İmparatoru’nun yanında bulunmuşlardır. Böylece II.Wilhelm’in
Osmanlı topraklarındaki üçüncü ve son ziyareti sona ermiştir (Karacagil, 2013: 127).
4. Sonuç
II.Wilhelm’in Osmanlı topraklarındaki bu son ziyareti hem ilk iki ziyaretin devamı gibidir hem de
onlara göre daha farklıdır. 1917’de Osmanlı ve Almanya müttefik olarak İtilaf Devletleri’ne karşı
savaşmaktadır. Alman İmparatoru II.Wilhelm, Osmanlı ile ilgili planları doğrultusunda bu ziyaretinde
hem Osmanlı hükümetine hem de halkına her fırsatta dostluk mesajı vermeye çalışmıştır. Bu vesileyle
diğer Batılı Devletlere de Müslümanlarla ilişkilerinin çok iyi olduğunu göstererek bir nevi gözdağı
vermiştir.
Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı derken Osmanlı halkı ard arda yaşadığı
bu savaşlarda büyük kayıplar vermiş, artık ümidini yitirmeye başlamıştır. Böyle bir dönemde Alman
Kayzeri’nin ziyarete gelmesi halka ve hükümete moral olmuş, savaşılan devletler karşısında da Alman
desteğini hissettirmiştir. Savaştan bıkmış olan halka psikolojik destek sağlamış, buna bağlı olarak
halk İmparator’u çok büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılamıştır.
Kayzer, ziyaret programı içerisinde Çanakkale’ye de gitmiş, savaşla ilgili bilgiler almıştır. İmparatorun
gittiği tarihte Çanakkale’de savaş bitmiş ve Osmanlı büyük bir zafer kazanmıştır. Özellikle zafer
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kazanılan bu bölgeyi ziyaret etmesi ile Türk askerinin kahramanlığı üzerinde durmuş ve savaşı İttifak
Devletlerinin kazanacağı mesajını vermiştir.
Ancak beklenen ve inanılan sonucun aksine İttifak grubu Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmiştir.
Sonrasında Osmanlı topraklarındaki Almanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, uzun yıllar çok iyi
olan Osmanlı-Alman ilişkileri bir anda dibe vurmuştur.
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KALA-İ SULTANİYE ANTLAŞMASI’NDAN MONTREUX
SÖZLEŞMESİ’NE BOĞAZLAR MESELESİ
Dr. Öğretim Üyesi Murat BURGAÇ
Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü
Özet
Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan yegane su yolları olan ve Türk Boğazları olarak adlandırılan
Çanakkale ve İstanbul (Karadeniz) Boğazları, sahip olduğu ekonomik ve siyasal önem nedeniyle tarih
boyunca uğruna pek çok mücadelenin verildiği coğrafi bir alan olagelmiştir. İstanbul’un fethinden
sonra Türk hakimiyetine giren ve uzunca bir süre geçiş şartlarının tek taraflı olarak Osmanlı
Devletince belirlendiği Boğazlar, 1809’da İngiltere ile
imzalanan Kala-i Sultaniye (Çanakkale)
Antlaşmasıyla mutlak Türk hakimiyeti döneminden çıkmaya başlamış; 1841 Londra Boğazlar
Antlaşmasıyla da hukuki statüsünün çok taraflı antlaşmalarla belirlendiği bir döneme girmiştir. I.
Dünya Savaşı yenilgisi sonrası imzalanan Mondros Mütarekesiyle Boğazlardaki Türk hakimiyeti sona
ermiş, Sevr Antlaşmasıyla da Boğazlar, Türklerin elinden tamamen ve sonsuza dek alınmak
istenmiştir. Ancak Milli Mücadelenin başarıya ulaşması sonrası Lozan Antlaşması ve bu antlaşmaya
ek olarak imzalanan Lozan Boğazlar sözleşmesiyle bu proje suya düşmüş, Boğazlar meselesi de yeni
bir evreye girmiştir. O günkü şartlar gereği, Boğazlar Komisyonunun varlığı, Boğazlar bölgesinin gayri
askeri hale getirilmesi gibi Türk egemenliğine zarar verici nitelikte hükümleri kabul etmek zorunda
kalan Cumhuriyet rejimi, şartların uygun hale geldiği 1936 yılında harekete geçerek Boğazlar
konusunda yeni bir konferans toplanmasını sağlamış ve nihayetinde de Türkiye’nin Boğazlar
üzerindeki egemenlik hakkının pekiştiren Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu bildiride
“Türkiye’nin can damarı” olarak nitelendirilen Boğazların tarihsel geçmişi ele alınacak ve Boğazlar
meselesinin geçirdiği evreler neden ve sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Boğazlar Meselesi, Kala-i Sultaniye, Montreux

Giriş
Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan yegane su yolları olan ve Türk Boğazları olarak adlandırılan
Çanakkale ve İstanbul (Karadeniz) Boğazları, sahip olduğu ekonomik ve siyasal önem nedeniyle, tarih
boyunca uğruna pek çok mücadelenin verildiği coğrafi bir alan olagelmiştir. Boğazlar, İstanbul’un
fethiyle birlikte Türk egemenliğine girmiş ve bu tarihten itibaren; “Mutlak Türk Hakimiyeti Dönemi”,
“Geçiş Rejiminin İkili Antlaşmalarla Belirlendiği Dönem” ve “Geçiş Rejiminin Çok Taraflı Antlaşmalarla
Belirlendiği Dönem” olmak üzere üç temel aşamadan geçmiştir.
Boğazlarda Mutlak Türk Hakimiyeti Dönemi
Bu dönem; Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethiyle başlamış ve ardından da Osmanlı Devleti’nin
tüm Karadeniz kıyılarını ele geçirmesi ve Karadeniz’i bir iç göl haline getirmesiyle perçinlenmiştir 437.
18 yüzyıla kadar devam eden mutlak Türk hakimiyeti döneminde gerek Boğazlardan geçiş ve gerekse
Karadeniz’de gemi bulundurma hakkı konusundaki tüm kararlar, hiçbir sınırlama olmaksızın Osmanlı
Devleti tarafından, tek taraflı olarak alınmış ve uygulanmıştır. Bu devrede Boğazların ve Karadeniz’in
ticaret ya da savaş gemisi ayrımı yapılmaksızın tüm yabancı gemilere kapatılması ilkesi benimsenmiş
ve bu ilke, Osmanlı Devleti’nin “kadim kaidesi” haline gelmiştir. Bu sebeple de Boğazların mutlak Türk
hakimiyeti altında bulunduğu, geçiş rejiminin sadece Osmanlı Devleti’nce belirlendiği bu döneme,
“mutlak kapalılık” dönemi de denilmektedir438.
Mutlak kapalılık döneminde savaş gemileri için bu kaide tavizsiz bir şekilde uygulanırken, ticaret
gemileri için esneklikler gösterildiği dikkati çekmektedir. Nitekim ticari faaliyetleri geliştirmek,
Erhan Başyurt, Ateş Yolu: Boğazlarda Bitmeyen Kavga, Timaş Yayınları, İstanbul, 1998, s. 26.
Yüksel İnan, Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1986, s. 7.
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devletlerarası çekişmeler yaratabilmek gibi çeşitli amaçlara binaen 1454 yılında Venediklilere, 1479
yılında da Cenevizlilere, belirli bir vergi ödemek şartıyla, ticari gemilerini Boğazlardan geçirebilme ve
Karadeniz’de ticaret yapabilme imtiyazı (Kapitülasyon) verilmiştir 439. Ancak çeşitli devletlere verilen bu
imtiyazlar; Osmanlı sultanının tek taraflı ve istisnai izni ile gerçekleştirildiğinden, Boğazlar ve
Karadeniz’in mutlak Türk hakimiyeti altında olması gerçeğini değiştirmediği gibi, Devletin kadim
kaidesi olan kapalılık ilkesinden vazgeçildiği anlamına da gelmemektedir440.
Geçiş Rejiminin İkili Antlaşmalarla Belirlendiği Dönem
Boğazların mutlak Türk hakimiyetinden çıkması elbette ki Osmanlı Devleti’nin duraklama/gerileme
devresine girmesi süreciyle eşzamanlı olmuştur. Nitekim 1768-1774 yılları arasında gerçekleşen
Osmanlı-Rus Savaşı’nda alınan yenilgi sonrası, 12 Temmuz 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca
Antlaşması’yla Karadeniz’in Türk iç gölü olma niteliği de Boğazlarda mutlak Türk egemenliği dönemi
de son bulmuştur.
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Karadeniz ve Boğazlar ile ilgili iki can alıcı maddesi vardır. Bunlardan
ilki antlaşmanın üçüncü maddesidir. Bu maddeye göre Osmanlı Devleti, Karadeniz’in en hakim bir
noktasında bulunan Kırım’ın bağımsızlığını tanımayı kabul etmekteydi 441. Böylece Karadeniz
kıyılarında yeni bir müstakil devlet ortaya çıkmış olmaktaydı ki bu durum, Karadeniz’in Osmanlı
Devleti’nin iç gölü olması niteliğine son vermekteydi. Bu değişimle birlikte, Küçük Kaynarca
Antlaşması’na kadar bir “Türk su yolu” olarak kabul edilen Boğazların bu özelliği de değişmiş
oluyordu. Bundan sonra Boğazlar artık iki açık denizi birleştiren su yolları olarak değerlendirilmeye
başlanacaktı442.
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bir diğer önemli maddesi olan 11. Madde ise Rusya’nın ticaret
gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçebileceklerini hükmünü getirmekteydi443.
Böylece ticari
gemilerin geçmesi meselesi ilk kez bir antlaşma hükmü haline gelmiş olmaktaydı.
Bu antlaşmanın üzerinden 15 yıl bile geçmeden bu kez Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 5 Ocak
1809’da Kala-i Sultaniye Antlaşması olarak tarihe geçen 12 maddelik bir antlaşma imzalandı444.
Antlaşmanın 11. maddesine göre barış durumunda Boğazların tüm savaş gemilerine kapalı olacağı
hükmü bağlanmaktaydı445. Her ne kadar bu hüküm, Osmanlı Devleti’nin kadim kaidesi açısından
uygun bir hüküm gibi görünse de Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki hükümranlık hakkı, bir
antlaşma metnine konu olmakta, dolayısıyla da sınırlandırılmaktaydı.
Böylece önce Küçük Kaynarca ardından da Kala-i Sultaniye Antlaşmaları ile Boğazlarda “mutlak Türk
hakimiyeti” dönemini sona ermiş ve geçiş rejiminin ikili antlaşmalarla belirlendiği yeni bir dönem
başlamıştır.
Bu dönemde imzalanan bir diğer antlaşma da Hünkar İskelesi Antlaşması olmuştur. Osmanlı Devleti
ile Rusya arasında 8 Temmuz 1833’de imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’yla Rusya, Osmanlı
Devleti’nin hamiliği rolünü üstlenmiş ve Boğazlarda önemli bir ayrıcalık elde etmeyi başarmıştır.
Nitekim altı açık ve bir gizli maddeden oluşan ve sekiz yıl süreli olan bu antlaşmayla taraflardan biri
saldırıya uğrarsa, diğerinin karadan ve denizden ona yardım etmesi hükme bağlanmıştı 446. Elbette ki
güçlü devlet Rusya olduğuna göre bu yardımı yapacak olan da onlardı. Bu yardıma karşılık olmak
üzere ise antlaşmanın gizli maddesinde Osmanlı Devleti; eğer Rusya talep ederse, Boğazları Rusya
lehine olmak üzere tüm yabancı savaş gemilerine kapatmayı yükümlenmekteydi 447. Hünkar İskelesi
Antlaşması aslında Boğazlar rejimine bir değişiklik getirmiyor gibi görünse de savaş gemilerinin
Boğazlardan geçmesi konusunda Rusya lehine önemli bir kapı aralamaktaydı.
İnan, a.g.e., s. 8.
Hakan Selim Canca, Uluslararası Hukukta Türk Boğazları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012, s. 68.
441 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, c. 1, TTK Yayınları, Ankara, 1953, s. 122-123.
442 Başyurt, a.g.e., s. 31.
443 Erim, a.g.e., s. 125. Cemal Tukin, Boğazlar Meselesi, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1999, s.150.
444 Antlaşmanın maddeleri için bkz., Erim, a.g.e., s. 235-237.
445 Erim, a.g.e., s. 237.
446 Antlaşmanın maddeleri için bkz., Erim, a.g.e., s. 293-295.
447 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi c. 5, TTK Basımevi, Ankara, 1994, s. 135, 137. Antlaşma metni için bkz.,
Erim, a.g.e., s. 297-299.
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Geçiş Rejiminin Çok Taraflı Antlaşmalarla Belirlendiği Dönem
İkili Antlaşmalar dönemi fazla uzun sürmeyecekti. Zira Hünkar İskelesi Antlaşması ile Rusya’nın
Boğazlar üzerinde önemli bir nüfuz kazanmış olması, başta İngiltere olmak üzere dönemin diğer büyük
devletleri tarafından hiç de hoş karşılanmadı ve bu hükmün değiştirilmesi için girişimler başlatıldı.
Hal böyle olunca da Boğazlar meselesi giderek, birden fazla devletin aynı anda müdahil olduğu bir
mesele halini gelmeye başladı. Bu açıdan denilebilir ki Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlardan geçiş
rejiminin belirlenmesi konusunda çok taraflı antlaşmalara giden süreci başlatan bir antlaşma olarak
tarihe geçmiştir448.
Nitekim Hünkar İskelesi Antlaşmasının üzerinden 10 yıl dahi geçmeden, İngiltere’nin girişimleri ve
baskısı sonucu 1841 yılı Temmuz başında, Londra’da bir Boğazlar Konferansı toplandı. Konferansın
sonunda 13 Temmuz 1841’de; İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti
temsilcileri arasında Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu, Boğazlar konusunda imzalanan ilk
çok taraflı antlaşmaydı ve bu antlaşmayla birlikte Boğazlar Meselesi de yeni bir döneme girmiş
oluyordu.
Dört maddeden oluşan bu sözleşmenin özü ve önemi birinci maddede toplanmaktaydı. Buna göre; bir
yandan Osmanlı padişahı, barış zamanında yabancı devletlerin savaş gemilerine boğazları kapalı
tutacağının garantisini verirken diğer taraftan akit devletler de bu karara saygılı davranacaklarını
taahhüt ediyorlardı449.
Bu sözleşmeyle birlikte Boğazlar büyük güçlerin ortak koruması altına alınıyor ve böylece Boğazlar
meselesi de artık uluslararası bir nitelik kazanıyordu. Yani ikili antlaşmalar dönemi bitiyor ve
Boğazlardan geçiş rejiminin çok taraflı antlaşmalarla belirlendiği yeni bir dönem başlıyordu.
İçinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde bu sözleşme Osmanlı Devleti için avantajlı gözüküyordu.
Zira Boğazlar konusunda Rusya’nın Hünkar İskelesi Antlaşması ile elde ettiği hamilikten kurtulmuş,
büyük Avrupa devletlerinin garantisini elde etmeği başarmıştı. Ancak bu toplu garanti, beş büyük
devletin arasındaki ahenk kaybolduğu andan itibaren Boğazların ve hatta İstanbul’un geleceğinin
tehlikeye girmesinin önüne geçemeyecekti450.
Nitekim I. Dünya Savaşı bu durumun somut bir göstergesi oldu. Savaşa Almanya’nın yanında katılan
Osmanlı Devleti, dört yıl süren bu yıkıcı savaştan yenik ayrılınca önce Mondros Mütarekesi ve
ardından da Sevr Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı ve böylece Boğazlar meselesi de yepyeni bir
evreye girdi.
10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması bir taraftan Türklerin anavatanı olan toprakları;
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlılar arasında paylaştırır ve Osmanlı Devleti’nin bağımsız bir devlet
olarak varlığına son verirken, diğer taraftan da uzun zamandır Avrupa’nın “Hasta Adamı” olarak
nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin en değerli mirası olan Boğazlar konusunda önemli hükümler getirdi.
Antlaşmanın Üçüncü Bab-İkinci Kısmı tamamen Boğazlar konusuna ayrılmıştı. Bu kısımda yer alan
37-61. Maddeler ve 6 maddeden oluşan zeyl (ek) ile birlikte Boğazların tabi olacağı rejim de
Boğazlardaki hükümranlık hakkı da yeniden düzenlenmekteydi451. Bu antlaşmayla Boğazlar Osmanlı
Devleti’nin elinden tamamen alınıyor ve büyük devletlerin ortak denetimine veriliyordu. Ayrıca gerek
savaş ve gerekse barış zamanında Boğazlardan hem savaş ve hem de ticaret gemilerinin her türlü
geçişi serbest bırakılıyordu. Özetle Sevr Antlaşması; Boğazlar bölgesinin tam anlamıyla açık statüye
gelmesi ve büyük devletlerin garantörlüğü altında bir çeşit özerk bölge statüsüne bürünmesi anlamına
geliyordu.
Ancak bilindiği üzere bu antlaşma yürürlüğe giremeyecek ve işgale karşı Mustafa Kemal Paşa
liderliğinde başlatılan Milli Mücadelenin başarıyla sonuçlanması üzerinde tarihin çöp sepetine
gönderilecekti. Milli Mücadele, Boğazların kaderinin de bir kez daha değişmesini sağladı. Nitekim
Lozan Barış Konferansı’nda bir taraftan Türkiye ile Müttefikler arasında genel barış görüşmeleri
448
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İnan, a.g.e., s. 12.
Erim, a.g.e., s.312.
Karal, a.g.e., s. 209.
Antlaşmanın ilgili maddeleri için bkz., Erim, a.g.e., s. 544-551.
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cereyan ederken, diğer taraftan da Türk boğazlarının tabi olacağı rejimi tespit edecek bir Boğazlar
Sözleşmesi hazırlandı.
Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya ve Sırp-HırvatSloven Devleti tarafından 24 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Boğazlar Sözleşmesi; Boğazların
uluslararası deniz yolu olduğu noktasından hareket etmekte ve geçiş rejimini de bu esas çerçevesinde
düzenlemekteydi452. Nitekim sözleşmenin 1. maddesine göre; Boğazlar genel terimiyle ifade edilen
Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı’ndan denizde ve havada geçiş serbestliği
prensibi kabul edilmekteydi.
Sözleşmeye göre; ticaret ve savaş gemileri barış döneminde ve ayrıca Türkiye’nin tarafsız olduğu savaş
döneminde Boğazlardan tam geçiş serbestisine sahip olacaklardı.
Savaş döneminde Türkiye tarafsız ise aynı şartlar geçerli olacaktı
Savaş döneminde Türkiye muharip ise, tarafsız devletlerin ticari gemileri ile askeri olmayan uçakları –
Türkiye’nin düşmanı olan devlet(lere) kaçak eşya, düşman askeri ya da vatandaşı taşıyarak yardım
etmemek koşuluyla- geçiş serbestliğine sahip olacaktı.
Ancak Türkiye düşman gemi ve uçaklarının Boğazlardan geçmesini önlemek için gerekli tedbirleri
alabilecekti.
Sözleşme; savaş döneminde Türkiye savaşan ise düşman gemi ve uçaklarına karşı önlem almaya
olanak veriyorsa da aslında Türkiye’yi bu önlemleri alacak araçlardan yoksun bırakmaktaydı. Nitekim
sözleşmenin dördüncü maddesinin ilgili fıkralarına göre, Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının her iki
kıyısı İmroz Adası dışındaki tüm Marmara ve Ege Denizi adaları askersiz hale getirilecekti.
Türkiye’nin kendi Boğazlarını kendi askeri gücüyle savunmasını engelleyen sözleşme, Boğazlar
bölgesinin güvenliğini Milletler Cemiyeti’nin garantisi altına koyuyordu. Nitekim sözleşmenin 18.
maddesine göre; Boğazların ve çevresindeki bölgelerin askerlikten arındırılmasının Türkiye için askeri
olarak haksız bir tehlike yaratmaması ve Boğazların güvenliğinin sağlanabilmesi için; Fransa,
İngiltere, İtalya ve Japonya, Milletler Cemiyeti’nin kararlaştıracağı tüm araçlarla Boğazlar bölgesine
yönelik saldırgan eylemleri engellemeyi taahhüt etmektelerdi.
Lozan Boğazlar Sözleşmesi bir yandan Boğazların savunulabilmesi için Türkiye’nin elini bağlarken
diğer yandan da Boğazların yönetimi konusunda da “tam bağımsızlık” ilkesi ile örtüşmeyen hükümler
içermekteydi. Nitekim sözleşmeye göre, “Boğazlar Komisyonu” adıyla Türkiye, Fransa, İngiltere, İtalya,
Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve sözleşmeye
katılması halinde ABD temsilcilerinden oluşan uluslararası bir komisyon kurulacaktı. Başkanlığını
Türk temsilcinin yapacağı bu komisyon; Boğazlardan geçecek olan savaş gemilerinin ve askeri
uçakların, Boğazlardan geçişe ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığını denetleyecekti. Görevini
Milletler Cemiyeti’nin gözetimi altında yapacak olan komisyon, her yıl cemiyete rapor verecekti.
Özetle Lozan Boğazlar Sözleşmesi bir yandan Boğazları etkin olarak koruyacak araçlardan Türkiye’yi
mahrum bırakması ile ciddi bir güvenlik boşluğuna, diğer yandan da Boğazlar Komisyonu’nun
kurulmasını öngören maddeyle de egemenlik haklarına halel getiren bir metindi. 1923 yılında başka
bir seçeneği olmayan ve ülkenin siyasi bağımsızlığını biran evvel kazanmak isteyen Türk hükümeti
Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni kabul etmişti453. Ancak Türkiye, Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği
güvenli boşluğunun ortadan kaldırılması ve antlaşmanın değiştirilmesi çabalarına da kısa zaman
içinde başlayacaktı.
Montreux Konferansı’na Giden Süreç
Türkiye bu konudaki ilk adımı 1930’ların başında attı. Zira bu tarihlerde Avrupa’daki siyasal dengeler
değişmeye ve Dünya hızla yeni bir savaşa doğru sürüklenmeye ve kaygı verici bir durum ortaya
çıkmaya başlamıştı. Nitekim 1933 yılında Japonya’nın Mançurya’ya saldırması endişelerin ne derece
Lozan Boğazlar Sözleşmesinin maddeleri için bkz., İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, C.I, TTK
Yayınları, Ankara, 1983, s.140-151.
453 Doğu Ergil, “Boğazlar Üzerinde Bitmeyen Kavga”, Lozan’ın 50. Yılına Armağan, İstanbul Üniversitesi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü Yayınları, No:12,, İstanbul 1978, s. 108.
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haklı olduğunu da ortaya çıkardı. Bu saldırı karşısında Milletler Cemiyeti, öngördüğü yaptırımların
hiçbirini uygulayamadı. Hatta Japonya Milletler Cemiyeti üyeliğinden dahi ayrıldı 454. Dünya
siyasetinde meydana gelen bu gelişmeler üzerine Türkiye, Londra’da toplanan Silahsızlanma
Konferansı’nın görüşmeleri sırasında ilk defa olarak Boğazların statüsünün değiştirilmesi önerisini
ortaya attı ve Boğazların askerileştirilmesini istedi. Ancak Sovyetler Birliği dışındaki hiçbir devlet bu
öneriye olumlu yaklaşmayınca bu ilk girişimden istenen sonuç elde edilemedi455.
Ancak gelişen olaylar Türkiye’nin bu konuda daha ısrarcı olmasını da beraberinde getirecekti. Nitekim
Versailles Antlaşması’nın hükümlerine aykırı olarak 1934 yılından itibaren silahlanmaya başlayan
Almanya, 1935 yılında Versailles hükümlerini bir kez daha çiğneyerek zorunlu askerlik uygulamasına
geçti. Bu gelişmeler üzerine Milletler Cemiyeti Konseyi, Almanya’nın durumunu görüşmek amacıyla,
17 Nisan 1935’de olağanüstü toplandı. Türkiye Boğazlarla ilgili talebini bu toplantıda da yine gündeme
getirdi. Ancak talep yine reddedildi456.
1936 yılına gelindiğinde dünyadaki savaş eğilimi hızla artmaya devam etmekteydi. Milletler
Cemiyeti’nin bir üyesi olan İtalya, diğer bir üye olan Habeşistan’ı 1936 yılında işgal etti ve 12 adayı
silahlandırmaya başladı. Aynı yıl Almanya Versailles hükümleri gereğince askersiz olması karara
bağlanmış olan Ren bölgesini işgal etti. Gerek İtalya’nın ve gerekse Almanya’nın bu saldırgan yayılmacı
girişimleri karşısında Milletler Cemiyeti zorlayıcı hiçbir tedbir alamadı 457. Cemiyetin kağıt üzerinde bir
kuruluş olduğu; Türkiye’nin, kendisi için hayati bir öneme sahip olan boğazların güvenliği konusunda,
Cemiyetin garantörlüğüne daha fazla güvenemeyeceği artık iyice gün yüzüne çıkmıştı.
Tüm bu gelişmeleri çok iyi tahlil eden ve zamanın geldiğine kani olan Cumhuriyet hükümeti;
“Arsıulusal vaziyette husule gelen hukuki, siyasi ve askeri esaslı değişmeler karşısında Boğazlar
mukavelesinin bu günkü halinin Türkiye’nin emniyet ve müdafaası için esasından değişmesi lazım
geldiğini müşahede” ederek 10 Nisan 1936 tarihinde Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamış olan
devletlere bir nota gönderdi458.
Boğazlar rejiminin değiştirilmesi amacıyla bir konferans toplanması teklifinin iletildiği notada,
Boğazlar bölgesinin gayriaskeri halden çıkarılması ve Türkiye’ye bölgeyi tahkim hakkı tanınması
istenmekteydi. Bu istek; şartların değiştiği ve değişen şartların Boğazlar rejiminin de değiştirilmesini
gerektirdiği tezine dayandırılmaktaydı.
11 Nisan’da ilgili devletlere ulaştırılan nota, Türk basınında geniş yer buldu ve destekleyici yazılar
yayınlandı. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi’nde Abidin Daver, “Boğazların Tahkimi En Doğal
Hakkımızdır.” başlığını kullanarak şunları yazmaktaydı:
“... Şimdi boğazların tahkimini istemekle Avrupa’dan sadece rahat uyumak hakkımızı
istiyoruz. ... Biz sulh zamanında kimseye kapımızı kapatmayacağız. Yalnız bize bir
taarruz vaki olduğu zaman kapımızı düşmanın suratına kapatabilecek bir bekçiyi
şimdiden kapının önüne oturtmak istiyoruz... Mukaveleyi imzalayan devletlerin
hakkımızı tanıyacaklarına, boğazların tahkimi esasını kabul edeceklerine şüphe
etmiyoruz. Çünkü 1923’ten beri vaziyet de zihniyet de değişmiştir 459. ”
Notada dikkat çekici bir nokta, Türkiye’nin Boğazlardaki serbest ticari geçişlere herhangi bir kısıtlama
getirme düşüncesinin olmadığının açık bir surette belirtilmesiydi. Ancak bunu yaparken diğer taraftan
da Boğazların güvenliği konusunda önlem alma kararlılığı neredeyse tehditkar bir suretle dile
getiriliyordu. Nitekim;
“ ......Lozan muahedesini imza edenlerin iradeleri haricinde olarak tahaddüs eden ahval ve
şerait, tam hüsnü niyetle tespit edilmiş olan ahkamı işlemez bir hale getirmiş ve binnetice
mevzubahs olan mesele ise Türkiye’nin mevcudiyeti ve bütün arazisinin emniyeti olduğu
içindir ki Cumhuriyet hükümetinin, ahval ve şeraitin mecbur kıldığı tedbirleri almak suretile
Başyurt, a.g.e., s. 54.
Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, 9. Baskı, Ankara 1996, s. 121.
456 Başyurt, a.g.e., s. 56.
457 Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye’nin Dış Siyasası, TTK Yayınları, Ankara 1973, s. 178.
458 Notanın tam metni için bkz., Cumhuriyet, 11 Nisan 1936, s. 1. Tan, 11 Nisan 1936, s. 1.
459 Abidin Daver, “Boğazların Tahkimi En Doğal Hakkımızdır.” Cumhuriyet, 12 Nisan 1936, s. 3.
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millet huzurunda kendisine düşen mesuliyetini deruhte etmeye mecbur kalması mümkün
olabilir.”
cümleleriyle bir nevi aba altından sopa gösteriliyordu. Daha birkaç ay önce Hitler’in, Versailles
Antlaşması hükümleri gereğince askersiz bölge ilan edilen Ren havzasını işgal etmesi ve bu durum
karşısında hiçbir yaptırım uygulanamamış olması gerçeği gözönünde tutulursa, nota metnindeki
mesaj da çok daha iyi anlaşılabilir.
Notanın Verilmesinden Sonraki Gelişmeler
Türkiye’nin vermiş olduğu notaya ilk olumlu cevaplar İngiltere ve Rusya’dan gelmiştir. Bu arada
Reuter Ajansı, Ankara’dan aldığı gayriresmi bilgiye dayanarak Boğazlardaki gayriaskeri bölgenin Türk
askerlerince işgal edildiği haberini duyurmuş ve Londra ve Paris’te bazı gazeteler Reuters’e dayanarak
bu haberi yayınlamışlardı. Haber Türk hükümeti tarafından derhal tekzip edilmiş ve Türk basını
derhal bu haberin asılsız olduğunu bildiren haberler yayınlamıştır460.
Nitekim bu dönem
gazetecilerinin ortak kanaatine göre; bu haberin yayılmasını sağlayanların amacı; Türk hükümetinin
gerek usûl ve gerekse esas itibariyle büyük başarı sağlayan, takdir toplayan ve olumlu karşılanan
notasının üzerine gölge düşürmek ve akılları karıştırmaktı461.
10 Nisan’dan Mayıs ortalarına kadar geçen süreçte notayla ilgili devletlerin, İtalya hariç, tamamı
notaya olumlu cevaplar verdi. Artık konferansın toplanmasının önünde bir engel kalmamıştı. Nihayet
22 Haziran 1936’da İsviçre’nin Montreux şehrinde Boğazlar Konferansı açıldı462.
Türkiye konferansın ilk gününde bir tasarı sunarak Boğazlar konusundaki tezini ortaya koydu463. Bu
tezin temelini Boğazların tahkimi konusu oluşturmaktaydı. Türkiye ayrıca; boğazlardan geçecek
ticaret gemilerine tam serbestliği kabul etmekte ancak savaş gemilerine sayı ve tonaj bakımından
sınırlama getirmek istemekteydi. Bunun dışında; savaş ve barış hali dışında bir üçüncü durum olarak
savaş tehdidi halinin kabul edilmesini ve bu durumda Türkiye’nin tıpkı savaş halinde olduğu gibi
gereken önlemleri alabilmesini önermekteydi. Son olarak da tasarıda söz edilmemekle birlikte Türk
tezi, Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılmasını ve Boğazların mutlak Türk denetimine bırakılması
hükümlerini içermekteydi464.
Türkiye’nin sunduğu boğazlar tasarısının Konferans görüşmelerine temel alınması kabul edildikten
sonra bu tasarının maddeler halinde görüşülmesine geçildi. Türk tasarısı, konferansın 25 Haziran’daki
oturumuna kadar madde madde görüşüldü. 25 Haziran’da konferans son toplantısını yaparak
çalışmalarına bir müddet ara verdi. Böylece konferansın ilk müzakere dönemi bitmişti. Görüşmeler 6
Temmuz’da yeniden başlayacaktı465.
Konferansın ikinci dönemi başladığında sürpriz bir gelişme yaşandı. Nitekim İngiltere’nin konferansa
yeni bir tasarı sunmasıyla görüşmelere temel alınan metin değişti. İngiltere konferansa yeni bir tasarı
sunmak niyetini ilk defa 3 Temmuz tarihinde, Teknik Komite toplantısında dile getirmişti. İngiliz
temsilci heyeti, sunmak istedikleri yeni tasarının Türk tasarısını temel alan ve bu tasarıdaki görüşlerle
İngiliz görüşlerini bağdaştırmak amacı güden bir tasarı olduğunu açıklamıştı. İngiliz heyeti
hazırladıkları tasarıyı 4 Temmuz tarihinde diğer devletlerin heyetlerine dağıtmışlardı466.
6 Temmuz tarihinde Montreux Konferansının yeniden görüşmelere başlamasıyla İngiliz tasarısı da
konferansa resmen sunuldu. Türkiye temsilcisi Tevfik Rüştü Aras; İngiliz tasarısının madde madde
olması koşuluyla ve öne sürebileceği birtakım görüş ve öneriler hakkı saklı kalmak koşuluyla İngiliz

“Röyter Boğazları Fiiline İşgal Etttiğimizi Bildiriyorsa da Bu Haber Doğru Değildir”, Tan, 18 Nisan 1936, s. 1.
“Boğazlara Dair Uydurma Haberler”, Akşam, 18 Nisan 1936, s. 2. “Boğazlara Asker Gönderdiğimiz Şayiası”,
Cumhuriyet, 18 1936, s. 1.
461 Abidin Daver, “Mücadele”, Cumhuriyet, 20 Nisan 1936, s. 1.
462 Seha L. Meray-Osman Olcay, Montreux Boğazlar Konferansı: Tutanaklar Belgeler, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:390, Ankara 1976, s. 15.
463 Meray-Olcay, a.g.e., s. 25.
464 Konferansa sunulan Türk tasarısının maddeleri için bkz., Meray-Olcay, a.g.e., s. 437-440.
465 Cumhuriyet, 27 Haziran 1936, s. 1.
466 Meray-Olcay, a.g.e., s. 86.
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tezinin konferansa temel alınmasına bir itirazı olmadığını açıkladı467. Böylece görüşmeler artık İngiliz
tasarısı üzerinden ilerlemeye başladı ve bu tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.
Bu tarihlerde Türk basınında konferansa yönelik olarak son derece iyimser haberler çıkmakta ve
konferansın yakında sonuçlanacağı müjdelenmekteydi. Bu iyimserliğin temel nedeni ise konferansın
birinci dönem toplantılarında, Türkiye’nin Boğazları tahkim hakkının kabul edilmiş olmasıydı.
Dolayısıyla Türk basını olaya “Biz zaten istediğimizi aldık.” Anlayışıyla yaklaşmaktaydı. Nitekim
Cumhuriyet’teki köşesinde Abidin Daver şöyle yazıyordu:
“Teklifimiz esas itibarıyla kabul edilmek suretiyle gayri askeri mıntıkaların lağvı,
Boğazların tahkimi hakkımız kabul edilmiş oluyor....Müzakeratın birinci safhası Türk
tezinin zaferi ile kapanmıştır. Çünkü doğrudan doğruya Türkiye’ye taalluk eden
Boğazların emniyet ve müdafaası prensibi, bilaitiraz kabul olunmuştur 468.”
Konferansın ikinci dönemindeki temel sorun, Boğazlardan geçecek savaş gemileri meselesiydi ve bu
sorun Türkiye’den ziyade İngiliz ve Rusların sorunuydu. Meseleye böyle yaklaşılıyordu. Ancak bu
yaklaşımın yanlış olduğu kısa sürede anlaşıldı. Nitekim konferansın 7 Temmuzdaki oturumunda
İngiliz tasarısının 11. maddesi büyük tartışmalara yol açtı. Bu madde, Boğazlardan geçecek savaş
gemileri tonajının, Karadeniz’e kıyıdaş olan ve olmayan ülkeler için eşit –15.000 ton- olması
hükmünü getirmekteydi. Dolayısıyla Rusya bu maddeye şiddetle itiraz etti. Hatta durum öyle bir
noktaya geldi ki kulislerde Rusya’nın konferanstan çekileceği ve konferansın sonuçsuz dağılacağı
söylentileri dolaşmaya başladı. Elbette ki konferansın dağılması; Türkiye’nin hiç de istemeyeceği bir
durumdu.
Bu tartışmalı oturumundan sonra basında konferansla ilgili çıkan iyimser yazılar birdenbire kayboldu
ve tehditkar bir üslupla yazılar yayınlanmaya başlandı. Nitekim 8 Temmuz tarihli Cumhuriyet
gazetesi; “Devletlerden bizi tuttuğumuz dürüst yoldan inhirafa mecbur etmemelerini rica ederiz.” başlığı
ile çıktı469. Yine aynı gazetede Yunus Nadi’nin makalesi ise “Başkalarının İhtilafı Bizi Boğazları Tahkim
Etmekten Alıkoyamaz.” başlığını taşıyordu.
Montreux Boğazlar Konferansı’nın 9 Temmuz tarihli oturumunda İngiliz tasarısının maddelerinin
görüşülmesi bitti. Tartışmalı maddeler Teknik Komitede görüşülmeye devam ediyordu.
Konferans 13 Temmuz’da yeniden çalışmalara başladığında, Teknik Komitede ve Yazı Komitesinde bir
takım değişikliklere uğramış olan tasarı, yeniden görüşülmeye başlandı. Yeniden görüşmelere
başlayan konferansın bu sefer daha ılımlı bir hava içinde geçtiği tarafların konuşmalarından
anlaşılmaktaydı. İngilizler tartışma yaratan önerilerini geri çekmişlerdi. Nitekim 16 Temmuz tarihli
Cumhuriyet gazetesi “Konferansın Bugün Neticelenmesi Muhtemel” başlığıyla çıktı470. Ancak gazete, bu
iyi haberleri vermekle birlikte, bazı yazarların tehditkâr yazıları devam etmekteydi. Örneğin Muhittin
Birgen, konferansın çok uzamış olmasından yakınıyor ve şöyle yazıyordu:
“İki gündür hususi surette konuşan delegelerin bazı işleri yoluna koyduklarına dair
Montröpalas koridorlarında kuvvetli şayialar dolaşıyor....ve yarından itibaren açılacak
müzakerelerin artık bu defa daha iyi ilerleyeceğine dair kanaatler peyda oldu. Ümid
edelim ki öyle olsun. Yoksa eğer yarın başlayacak hafta da bir taraftan yağmurlu, öte
taraftan neticesiz geçecek olursa, buradaki gazetecilerin sinirlerinde artık takat
kalmayacak ve hep birden yazmaya başlayacaklar: Emrivaki tatlıdır, Adolf Hitler
haklıdır471.”
Konferansın 16 Temmuz tarihli oturumunda da önemli ilerlemeler sağlandı. Nitekim bu toplantıda
Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması da kabul edildi472 ve nihayet Montreux Boğazlar Sözleşmesi 20
Temmuz 1936 tarihinde Pazartesi günü, gece saat 10:30’da imzalandı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi,
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toplam beş kesim ve 29 maddeden oluşmaktaydı. Sözleşmede ayrıca; alınacak vergi ve harçları,
gemilerin sınıflarını, tonaj hesabına katılacak gemilerin neler olduğunu belirleyen dört de ek vardı473.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Boğazlardan geçiş konusunda, ticaret ve savaş gemileri için ayrı ayrı
hükümler getirmekteydi. Ayrıca bu hükümler, savaş zamanı, barış zamanı ve yakın savaş tehdidi
zamanı olmak üzere üç ayrı dönem için, ayrı ayrı belirlenmişti. Ticaret gemileri konusunda, gerek
savaş zamanı ve gerekse barış zamanı tam bir serbesti öngörülmüştü ve Türkiye’nin fiilen bir savaşa
girdiği dönemler hariç, bu geçişin, hiçbir şekilde sekteye uğratılamayacağı hükme bağlanmıştı.
Savaş gemilerinin Boğazlardan geçiş hükümleri de -tıpkı ticaret gemileri gibi- barış dönemi, savaş
dönemi ve yakın savaş tehdidi dönemi olmak üzere üç ayrı dönem içinde ayrı ayrı belirlenmişti. Ancak
ticaret gemilerinden farklı olarak Boğazlardan geçecek savaş gemilerine belirli bir tonaj sınırlaması
getirilmiş, Karadeniz’e kıyıdaş olmayan devletlerin Karadeniz’de bulundurabilecekleri toplam savaş
gemisi tonajı da sınırlandırılmıştı. Dolayısıyla sözleşme, savaş gemileri konusunda Lozan Boğazlar
Sözleşmesi’nden son derece farklı ve oldukça önemli yenilikler getirmekteydi.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği en önemli yeniliklerden biri de kuşkusuz, Boğazlar
Komisyonu noktasındaydı. Nitekim Boğazlar rejimine ilişkin 24 Temmuz 1923 tarihli sözleşme
gereğince kurulmuş olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu, Montreux Sözleşmesi’nin 25. maddesiyle
kaldırılmış ve komisyonun yetkileri de Türk Hükümetine aktarılmıştı. Böylece Türkiye egemen devlet
olmanın bir gereğini daha yerine getirmiş ve kendi Boğazlarını denetleme ve yönetme hakkını bilfiil
eline almıştı.
Sözleşmenin süresi, yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak, yirmi yıl olarak tespit edilmişti. Bununla
birlikte, Sözleşmenin 1. maddesinde belirlenen geçiş ve gidiş-geliş özgürlüğü ilkesinin sonsuz bir
süresi olacaktı. Sözü edilen yirmi yıllık sürenin bitiminden iki yıl önce, hiçbir “Bağıtlı Yüksek Taraf”,
Fransız Hükümeti’ne sözleşmeyi sona erdirme ön-bildirimi vermemişse, sözleşme, bir sona erdirme önbildirimin gönderilmesinden başlayarak, iki yıl geçinceye kadar yürürlükte kalacaktı.
Sonuç
İstanbul’un fethiyle birlikte Türk egemenliğine giren Boğazlar, tarihsel süreç içerisinde pek çok
evreden geçmiş ve giderek Türk egemenliğinden çıkmış, hatta Sevr Antlaşması’yla bir çeşit özerk bölge
statüsüne sokulmuştur. Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasına rağmen, Lozan’da
Boğazlar üzerindeki Türk egemenliği yeniden kurulamamış fakat 1930’lu yıllarda dünyada meydana
gelen siyasi değişimleri dikkatlice takip eden ve doğru hamleler yapan Cumhuriyet hükümeti, 1936’da
Boğazlar Meselesi ile ilgili yeni bir konferans toplanmasını sağlamıştır.
Montreux Konferansı’nın gerek toplanma ve gerekse çalışma süreci boyunca Türk basınının Boğazlar
konusunda hükümet politikalarının büyük destekçisi olduğu ve kamuoyu yaratılmasına katkıda
bulunduğu görülmektedir. Ayrıca bu süreçte “basın”ın bir dış politika aracı olarak kullanıldığı izlenimi
de edinilmektedir. Nitekim konferansın çıkmaza girdiği dönemlerde basında; “Gerekirse Boğazların
Türk askerince işgal edilebileceği” yolunda bir takım haberler ya da “Adolf Hitler haklıdır emrivaki
tatlıdır” gibi son derece sert cümleler dönemin etkin gazetelerinde yayınlanmıştır. Bu dönem basınının,
Türk dışişlerine zarar verebilecek, ya da hükümeti “kızdırabilecek” türden yayınlar yapması
düşünülmeyeceğine göre, bu yazıların, Türk Dışişleri’nin resmi olarak dile getir(e)mediği bazı
görüşlerin, gayri resmi yolardan ifade edilmesi şeklinde değerlendirilmesi akla daha yatkın
görünmektedir. Bu tutumun ne derece etkili olduğunu tespit edebilmek zor olmakla birlikte, taraflar
üzerinde bir baskı kurmaya çalışma amacına yönelik olduğu açıktır.
Sonuç olarak; Montreux Konferansı’nın gerek toplanması ve gerekse görüşmelerin yürütülmesi
sürecinde başarılı bir siyaset izleyen Cumhuriyet hükümeti, nihayetinde Montreux Boğazlar
Sözleşmesi’nin imzalanmasını ve Türkiye’nin Boğazlar konusunda egemen bir devlet olmaktan
kaynaklı tüm hakları elde etmesini sağlamıştır. Sözleşme, ilgili devletler tarafından bu güne kadar bir
sona erdirme ön-bildirimi verilmediğinden günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir.
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Özet
Meşrutiyet döneminde aydınların kadın konusu üzerinde yoğunlaştığı ve kadının sosyal bir varlık
olarak toplumsal hayatta yer almaya başladığı görülür. Böylece kadının eğitimi, sosyal konumu,
görevleri, aile içindeki fonksiyonu vs. gibi meseleler dönemin matbuat hayatında tartışılmaya başlar.
Batı ile etkileşimin yoğun şekilde devam ettiği bu dönemde Batıdaki kadın anlayışı, Osmanlı kadının
modaya yönelişi gibi, Osmanlı toplumuna tesir eder. Yaşadığı dönemde matbuat hayatında oldukça
aktif olan Avanzâde Mehmet Süleyman da kadın konusunda yazılar kaleme almıştır. Yazar; kadının
yeri ve önemi, aile içindeki vazifeleri, devlet ve millet açısından toplumdaki ehemmiyeti vs. gibi
meseleler üzerine kafa yormuş ve düşüncelerini anlattığı eserleri ile toplumu yönlendirmek istemiştir.
Kadın hakları konusunda dönemin aydınlarının teorilerini gerçekçi olmamak hususunda eleştirmiş,
kadın sağlığı, beslenmesi, makyajı, ziyneti, giyim-kuşamı gibi pek çok konuyu eserlerinde işlemiştir.
Bu çalışmada, Avanzâde Mehmet Süleyman'ın o dönem kadın algısı ile kadın ve moda konusundaki
düşünceleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Böylece Avanzâde Mehmet Süleyman üzerinden
Osmanlıdaki kadın imajı da belirtilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, moda, meşrutiyet dönemi, Avanzâde Mehmet Süleyman, edebiyat.
Giriş
Meşrutiyet döneminde kadının toplumsal ve sosyal hayattaki öneminin farkına varılmıştır. Kadının
toplum hayatındaki fonksiyonu üzerinde durulmuş ve kadın eğitiminin ne kadar önemli olduğu
anlaşılmıştır. Kadınlar için "inas mektepleri" açılmış, "kadınlara ve kızlara, riyaziye, kozmoğrafya, fizik,
hukuk-ı nisvân, terbiye-i bedeniye, tarih, hıfzıssıhha, terbiye" gibi konularda dersler verilmesi gerektiği
kabul edilmiştir (Sakaoğlu 2003: 145). Özellikle beden eğitimi, aile, ev yönetimi (idare-i beytiyye) ve
hıfzıssıhha kadın eğitiminin önemli konuları arasında yer almaya başlamıştır (Polat, Erdoğan Çeltik
2017: 496). Pek çok kadın dergisi sahneye çıkmış ve buradan kadın hayatı yönlendirilmeye
başlanmıştır. Bu şekilde oluşan magazin basını ise Osmanlı toplumunda modanın yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Figaro, Femina, Lecturs Pour Tous, Mapple gibi dönemin kadın, moda ve salon dergileriyle
giyim tarzı, kadın sağlığı, cilt ve saç bakımı, ev dekorasyonu gibi konular Osmanlı toplumunun
gündemine girmiştir (Çıkla 2004: 92-93). Kadınlar da "II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan pek çok
gazete ve dergilerde çeşitli konulardaki düşüncelerini dile getirmek amacıyla yazılar" kaleme almışlardır
(Keçeci Kurt 2015: 1074).
Meşrutiyet dönemi aydınlarından olan Avanzâde Mehmet Süleyman kadın meselesi üzerine eğilmiş ve
onların eğitilmesi konusuna dikkat çekmiş; kadının eğitimi ile ülkenin kalkınması arasında sıkı bir
bağ olduğuna inanmıştır. Kadının görevleri, kadın hastalıkları, aile içinde kadının fonksiyonu gibi
meseleler üzerinde kafa yormuş ve bu meseleler hakkında özelde kadınları genelde ise toplumu
aydınlatmak istemiştir. Toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için kadının eğitimi üzerinde durulması
gerektiğini düşünmüş ve bu amaçla kadınları yönlendirmeye çalışmıştır. Yazarın kadın konusundaki
tavrı "Tanzimat dönemi gelenekçi ve İslamcı yazarların görüşleri" ile örtüşmektedir. O, Osmanlı kadının
geleneksel kadın kimliğini dinî bilinciyle bir bütün olarak kabul etmiştir (Kanter 2012: 128-129).
Kadın-erkek eşitliğinin tartışıldığı Meşrutiyet döneminde Avanzâde Mehmet Süleyman bu tartışmaların
dışında durmuş, kadın ve erkeğin fıtraten farklı yaratıldıklarını ve onların toplumdaki vazifelerinin
farklı olduğunu savunmuştur (Ulûm-ı Hafiyyeden Musavver ve Mükemmel Kıyafetname 1330: 114).
Kadın-erkek eşitliğini ve kadınların hukuksal haklarının bizim toplumumuzda Avrupa'da olduğu gibi
bir seyri takip etmeyeceğini ifade etmiştir. Hukuk ve vazife kavramlarının birbirine karıştırılması
sebebiyle böyle tartışmaların meydana çıktığını ileri sürmüştür (Ulûm-ı Hafiyyeden Musavver ve
Mükemmel Kıyafetname 1330: 99-100).
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Avanzâde Mehmet Süleyman, Osmanlı toplumunda kadının erkeklerden daha aşağı seviyede
kalmasını o güne kadar kadının ihmal edilmesine bağlar:
"Kadın hâl-i hazırda ne manen ne de maddeten erkeğe müsâvi değildir. Erkeğin dimağı ile kadınınki
arasında fark küllidir. Burası gayr-i kabil-i inkârdır. Lakin kadın bu hâl-i tüfûliyetle kalması, daha aşağı
teşekkülât-ı uzviyenin tevârüs ve intikâlinden ziyade bugüne kadar terbiye-i maneviyesinde edilen kusur
ve ihmalden ileri gelmiştir." (Ulûm-ı Hafiyyeden Musavver ve Mükemmel Kıyafetname 1330: 159).
Yazar, kadın hakları konusunda gazetelerde afakî fikirler öne sürülmesini Osmanlı toplumunun
gerçek problemlerine çözüm üretmekten uzak kalması noktasında eleştirir:
"Bizde kadınlar insan değil sokaktaki köpek menzilesinde tutulur. Gazetelere hukuk-ı nisvândan bahis
makaleler yazan ve hararetli müdafaalarda bulunan muharrirlere Allah dikkat ve basiret versin…
Hukuk-ı nisvân diye barbar bağırıyorlar da kadınların hangi hukukunu müdafaa etmek lazım geleceğini
idrak edemiyorlar.
Sokakta serbestçe gezemeyen, namus ve haysiyetini muhafaza edemeyen bir kadında daha ne hukuk
aranıyor?
Mevzu-ı bahs edindiğimiz ahval-i ruhiye ve elimeden şimdiye kadar hangi muharrir bahsetti?" (Rehber-i
Muamelât-ı Zevciye 1330: 59-60).
Avanzâde Mehmet Süleyman, o dönemin moda anlayışı hakkındaki düşüncelerini de eserlerinde yeri
geldikçe dile getirmiş ve moda konusunda kadınları bilinçlendirmeye çalışmıştır. Osmanlı ekonomisini
göz önünde bulundurarak kadınların moda için harcadıkları paraları israf olarak kabul etmiş ve
onlara modadan vazgeçmeden evlerinde kendilerinin yapabilecekleri alternatif ürün, reçete ve
kullanımlar sunmuştur. (Erdoğan Çeltik 2017: 202). Bunları yaparken kadın sağlığını esas almış,
kadınları moda ve makyaj konusunda yönlendirmeyi hedeflemiştir.
Kadın ve Eğitimi
Avanzâde Mehmet Süleyman, kadınların ülke geleceğini şekillendiren bireyleri yetiştirdiğini söyler.
Kadının ruh ve beden terbiyesi için yapılan hizmeti vatanseverliğin en kutsalı kabul eder (Ulûm-ı
Hafiyyeden Musavver ve Mükemmel Kıyafetname 1330: 159-160). Ona göre kadın ailenin temelini
teşkil eder. Aile bir memleketi yaşatan ve yükselten, "bir hükümetin, bir milletin kuvvet ve azametini,
şeref ve haysiyetini, servet ve refahatini artıran" unsurdur (Alman Kadınları 1335: 13). Yazar bu
sebeple eserlerinde kadın eğitimi meselesine sıkça yer verir. Kadın eğitiminin ülkenin varlığının
korunmasında ve ilerlemesinde ne kadar önemli olduğunun altını çizer. Kadınların eğitiminde,
Meşrutiyet dönemi eğitim politikasına paralel olarak hıfzıssıhha, beden eğitimi, ev idaresi gibi birtakım
derslerin önemi üzerinde durur. Beden terbiyesinin kadın için önemi, hıfzıssıhha derslerinin kız
mekteplerinde hakkıyla okutulması gerektiği, kadına verilen eğitimin batıl ve cehaleti yok edeceği
fikrini savunur. Kadın eğitimini "evlat ve ahfâdı ve hatta insâli, cemiyet-i beşeriyeyi terbiye" etmek
olarak kabul eder (Ulûm-ı Hafiyyeden Musavver ve Mükemmel Kıyafetname 1330: 159-160). Ona göre
kadınları ıslah edecek ve terakki ettirecek eserler yazmalıdır; çünkü "bir millet müterakki, mütemeddin,
mütefekkir kadınlarıyla teâli ve tefeyyüz edebilir." (Kadın Esrarı 1330: 2-3). Kadın eğitiminin temelini
din ve hıfzıssıhha eğitimine dayandırır (Kızları Nasıl Evlendirmeli 1330: 8). Kızların okullara
(Darülfünunlara, inas mekteplerine) gönderilmesinde ısrarcı olan yazar, kadınların ecnebi mekteplerde
eğitim almasına kesinlikle karşı çıkar (Kızları Nasıl Evlendirmeli 1330: 11-12).
Yazar, kadının evlilik yaşı ve evlenmesi noktasında da halkı aydınlatmak ister. Avrupa'da olduğu gibi
ülkemizde de kanunla belirlenmiş bir evlenme yaşı olması gerektiğini ifade eder. Ülkemizin nüfusunun
artması gerektiğini söyler. Ülkedeki nüfus ve vücutça nitelikli bireylerin azalmasını kadınların erken
yaşta evlenmesine bağlar:
"Elhasıl Avrupa'da olduğu gibi izdivaç için de bir sinn tayin etmeliyiz. İzdivaç gibi bir emr-i mühimmeye
dair bir kanun vaz etmezsek duçar-ı zevâl ve inhitât oluruz. Nüfusumuz gittikçe artacağı yerde azalıyor.
Yeni yetişenler evvelki kadar uzun boylu, güçlü kuvvetli, mütenasip âzâlı olmuyor.
Bütün bu hallerle burada bahs olunamayan maddi ve manevi azîm ve bî-nihaye zararlarımız dolayısıyla
hep genç yaşında izdivaç eden kadınlardan tevellüd ediyor." (Kadın Esrarı 1330: 25-26).
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Ona göre kadın için evlilik yaşı en erken on sekizdir. Eş seçiminde kıstas ise güzel ahlak olmalıdır.
Eşlerin birbirlerine saygı çerçevesinde davranması, erkeklerin eşlerine yardımcı olmaları, çocuk
eğitiminde kadına büyük görev düştüğü, çocuk ve genç kızları yetiştirirken onların okuyacakları
eserleri ailelerin tespit etmesi gerektiği gibi pek çok konuda bilgi verir (Sinir Hastalıkları 1335: 9-11;
Kızları Nasıl Evlendirmeli 1330). Eğitim konusunda Alman kadınlarını örnek olarak gösterir (Alman
Kadınları 1335: 24). Genç kızların ve delikanlıların ergenlik döneminde başıboş bırakılmaması
gerektiği konusuna dikkat çeker. Kız çocuklarının eğitimine verilen önemin bir nesli kurtaracağına
inanır.
Kadınların evlilik hayatı, çocuk bakımı hamilelik beslenmesi üzerine yazdıklarıyla onları aydınlatmayı
hedefleyen Avanzâde Mehmet Süleyman, Yeni Mükemmel Son Rehber-i İzdivaç isimli eserinde
kadınlarda hamilelik süreci, beslenmesi, takibi, doğum, çoğul gebelik, erken doğum, düşük, kısırlık
vs. hakkında bilgiler verir.
Yazar, kadınlar için özel dergi, kitap vs. basılması gerektiğini düşünür. İngiltere'de kadınlara mahsus
basılan eserlerden söz eder:
"İngiltere'de ise kadınlara mahsus mecmualar, kitaplar tab ve temsil edilir. Kadınlar için ciddi ve ahlaki
eserler basılır. Kadınlar hemen diyebilirim ki ciddiyattan bahis kitapları daha ziyade okurlar. Bu gibi
eserlere meyil ve rağbet herhalde daha çoktur.
Londra'da kadınlara müteallik haftalık, aylık her türlü kütüp ve resâil tab ve temsil kılınır." (İngiliz
Kadınları 1918: 8).
Nitekim Avanzâde Mehmet Süleyman, kadınlara mahsus iki adet takvim yayınlamıştır. Bunlardan biri
Nevsâl-i Nisvan ve diğeri Hanımlara Mahsus Takvim'dir. Ayrıca ailelerin bir arada rahatça
okuyabilmeleri için "Aile Kütüphanesi" adıyla kitap serisi de çıkarmıştır.
Kadınların ve ailelerin ahlakına zarar vermeyecek eserleri okumaları ister. Çocukların okuyacağı
kitapları ailelerin seçmesi gerektiğini, kızların ve kadınlarımızın okudukları romanlar sebebiyle
ahlaklarının bozulduğunu savunur (İngiliz Kadınları 1918: 8). Kadınların kitap seçimi konusunda
nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle ifade eder:
"Diyanete, ahlaka, hıfz-ı sıhhate dair eser okumayan bir kadın, beyhude ömür geçiriyor ve ömrünü mahv
ü harabiye sevk ediyor demektir. Roman ve hikâye de okumalı fakat müntehab romanlar okumalı.
Rastgele bir hikâyeyi bir romanı okumak illet sahibi olmak, meraka ve heyecana düşmek, ahlakı
bozmak, sinirli olmak, kalp illetine uğramak, iffet ve haysiyeti haleldar etmek, saadet-i aileyi yıkmak
demektir.
Âkıle ve fâzıla bir kadın, pâk-dâmen ve faziletkâr bir zevce, hakikatli ve şefkatli bir valide her eline
geçen eseri ne okur ne de evlatlarına okutur." (Kızlara ve Hanımlara Jimnastik ?: 44-45).
Kadının Kimliği ve Görevleri
Yazara göre kadın, insan ile insaniyeti birlikte doğurmakla vazifelidir (Kadın Esrarı 1330: 2-3). Kadın
aynı zamanda "aile ve insaniyet ocağıdır, insan fabrikasıdır." (Alman Kadınları 1335: 10). Yazarın nüfus
artışına katkısı noktasında kadın kimliğine yüklediği görev dönemin devlet politikası ile paralellik
gösterir.474
Avanzâde Mehmet Süleyman, din ve hıfzıssıhha konusunda bilgili olan kadının pek çok fenalığın
önüne geçebileceğini savunur (Kadın Esrarı 1330: 26). Kadının çalışkan olanını takdir eder ve
çalışkanlık noktasında köylü ile şehirli kadını şu şekilde karşılaştırır:
"Ayaktaki köylü kadın köşeye kurulan bir hanımefendiden büyüktür. Şüphe yok bir köylü kadın,
meşakk-ı sa'y ile akşama kadar yorulur ama akşam yer, içer, uyur. Lakin vaktini atalet ile geçiren bir
hanımefendiyi hiçbir şey hoşnut etmez. Çünkü tembellik pas gibidir. Pas, çeliği nasıl yiyip bitirir ise
tembellik de insanı durduğu yerde eritir. Bâhusus kâffe-i zemâim-i ahlak, tembellikten doğduğu cihetle
ondan ne kadar kaçınılsa layıktır." (Kadın Esrarı 1330: 74).
Ayrıntılı bilgi için Gülhan Balsoy'un Geç Osmanlı Öğüt Kitaplarında Kısırlık isimli makalesine bakılabilir. (Balsoy
2014: 41-64).
474
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Alman kadınlarının matbuat hayatında aktif olarak yer almaları övülür (Alman Kadınları 1335: 24).
Alman kadınları eğitimleri, çalışma hayatında yer almaları, ev idaresi ve çocuk terbiyesindeki
başarıları noktasında takdir edilirken Osmanlı kadını için de örnek olarak sunulur:
"Alman kadını menba'-ı muhabbet ve şefkat olmakla kalmaz. Yuvasını yapar. Aynı zamanda ona dilfirîb
ve nazar-rübâ bir şekil verir. Okuyup yazar. Hesap ve kitabını yapar. Diplomalı veya mekâtip-i âliyeden
mezun değildir. Fakat bir kadınlığa ve valideliğe ait mâlumata vâkıftır. Ölçüp biçmeyi, kesip dikmeyi,
yuvası demek olan evini takdir ve tahsini celp edecek derecede tertip ve tezyin etmeyi, evladına esaslı ve
ciddi talim ve terbiye vermeyi elhâsıl her şeyi bilir. Kadınlığı valideliği hakkıyla bilir." (Alman Kadınları
1335: 10-11).
Ayrıca Alman kadınlarının tüm bu işlere ilave olarak sanat ve edebiyata düşkünlükleri de takdir edilir
(Alman Kadınları 1335: 23-24).
Avanzâde Mehmet Süleyman, kadınların artık erkeklerin çalıştığı pek çok alanda çalışmaya başladığını
ve bu alanlarda başarı gösterdiğini ifade eder:
"Kadın umûr-ı beytiye ile iştigal etmek, çocuk büyütmek gibi birkaç mahdud vazife ile mükellef bilinir ve
bazı hususât ve ef'âl-i beşerîye sırf erkeklere mahsus ve kadınlar bunlardan mahrum bilinirken ulûm ve
fünûnda sahib-i yed-i tûlu kadınlar yetişerek ve mühendisler, tabibeler, kadın avukatlar meydana
çıkarak kadınların kabiliyet-i fıtriyelerini de irâe ve ispat etmişlerdir.
Şimdi eski ve yeni dünyada birkaç meslek hariç tutulduğu halde bu mahlukât-ı latifenin girmedikleri yer,
kabiliyet göstermedikleri cihet yok gibidir." (İngiliz Kadınları 1918: 3).
Yazar yukarıdaki satırların aynısını Muharrir Kadınlar isimli eserinde tekrar ederken bu kadınların
Avrupa'daki kadınlar olduğunu şu şekilde ifade eder:
"Şimdi Avrupa'da bir iki meslek hariç tutulduğu halde kadınların kabiliyet göstermedikleri bir cihet yok
gibidir.” (Muharrir Kadınlar 1311: 2).
Ancak Avanzâde Mehmet Süleyman, Avrupalı kadınların çalışma hayatında erkeklerin çalıştığı işlerin
neredeyse tamamında çalışmasını takdir ederken Osmanlı kadınının aktif olarak çalışmasını yadırgar
ve onu daha çok ev içerisinde vazifeli olarak kabul eder:
"Kadın aile içinde çalışmaya mecburdur. Bir kadın, hanesinde, ailesi dâhilinde bulunmalıdır. Kadının
hanesi haricinde bir vazifesi yoktur.” (Ulûm-ı Hafiyyeden Musavver ve Mükemmel Kıyafetname 1330:
98).
Kadının aile ve ev içindeki görevlerini; ev işleri, çocuğun eğitimi ve terbiyesi ile sınırlayan yaza;r
kadının kendine ve aile halkına yetebilecek bir meziyete sahip olması gerektiğini düşünür (Alman
Kadınları 1335: 9). Kadınların ev işlerinden bazıların yaparak bir nevi jimnastik yapabileceklerini ifade
ederken evdeki işlerin hepsini hizmetçiye, yemeğin tamamını aşçıya yaptırıp köşe minderine ya da
koltuğa çekilen kadınları tasvip etmez (Kızlara ve Hanımlara Jimnastik ?). Ancak yazar, kadınların ev
içindeki işlerinin ağırlığının da farkındadır:
"Her hanenin bütün ağırlığı kadının üzerindedir. Erkek hariçte çalışır." (Sinir Hastalıkları 1335: 4).
Kadının, görevlerinin zorluğu sebebiyle zamanla asabileştiğini ifade eder:
"Kadına gelince: Hanenin umûr-ı idaresinden başka çocuk doğurur, çocuğa bakar. Yemeği, çamaşırı
düşünmeye, zevcinin ve çocuklarının istirahat ve saadetini ihzar ve temine çalışır. Bu az bir şey değildir.
İşte bu münasebetledir ki asabi yani sinirli olmayan evli bir kadın bir müddet sonra asabi olur." (Sinir
Hastalıkları 1335: 4-5).
Bu duruma çözüm olarak ise kadınlara şu tavsiyede bulunur:
"Kadın biraz evini, kendini, zevcini ve çocuklarını kullanmayı bilse o kadar yorgun düşmez ve asabi
olmaz." (Sinir Hastalıkları 1335: 5).
Ayrıca yazarın erkeklerin kadınlara bakışını değiştirmek istediği ve kadınlara nasıl davranmaları
gerektiği konusundaki tavsiyeleri de dikkat çekicidir. Kadına sadece cinsel bir obje olarak değil,
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toplum içindeki fonksiyonu ve misyonu açısından bakılması gerektiğini savunan yazar, erkeklerin
zihniyetini de bu yönde değiştirmek ister:
"Biz evvel emirde kadınlarımızı idare etmeyi bilmeliyiz. Kadını ezvâk ve huzûzât-ı nefsaniyenin itfa' ve
izalesi için kullanmamalıyız. Kadın her şeyden evvel umûr-ı idare-i beytiyeyi sonra çocuk doğurmayı ve
doğurduktan sonra da iyi bakabilmeyi öğrenmelidir. Gücendirmeyerek, kırmayarak onları yola getirmeli,
her şeyi öğretmeli. Umûr-ı idare ve sıhhiyedeki malumatlarını da artırmalı. Süslenmenin de usulünü
anlatmalı. Usul-i sadegiyi kulaklarına, paraların birkaç günde yıpranıp mahvolacak dantela, kumaş, taş
parçalarına verilmemesini beyinlerine sokmalı. Süs ve ziynetten ziyade paraların ati için, evlatlar için
muhafazası lazım geldiğini, yatmanın kalkmanın, mukarenetin, hamlin, tevlîdin âdâp ve erkânını
öğretmeli… İyi ve memlekete nafi' evlat yetiştirmek için yalnız kadınla yatakta yatmak kâfi değildir…"
(Kız mı Oğlan mı? 1330: 37-38).
Kadınlara toplum içerisinde layık oldukları yerin verilmesi ve onların hak ettikleri itibarın gösterilmesi
gerektiğini de hatırlatır:
"Sokaklarda kadınlarımızı görünce akvâm-ı müterakkiye ve mütemeddine gibi biz de fevkalâde hürmet-i
riayet göstermeliyiz. Terakki ve teâli böyle olur. Elhâsıl hilkaten güzel yaratılmış olan kadınlarımızı
soldurmayarak muhafaza-i tarâvet ve letâfetleriyle sabahatlerine çalışmalıyız. Öyle bir şeye çalışacağız
ki bundan mütehassıl menâfi' ve fevâid-i maddiye ve maneviye yine bize aittir." (Kadın Esrarı 1330: 29).
Güzellik
Avanzâde Mehmet Süleyman, Osmanlı kadınlarını saf, temiz, faziletli, iffet ve ismet timsali olarak
görür (Kadın Esrarı 1330: 21). Ancak erken yaşta evlenmeleri Türk kadının güzelliğini çabucak
almakta, hastalanarak erken yaşta ölümlerine sebep olmaktadır (Kadın Esrarı 1330: 23).
Yazar başka milletlerin kadınları ile Osmanlı kadınlarını karşılaştırır. Onlara nazaran Osmanlı
kadınlarının korkak ve içe kapanık oldukları tespitinde bulunduktan sonra bu durumun din anlayışı
ve tesettürle ilgisinin bulunmadığını öne sürer. Osmanlı kadınlarının vasıflarını şu şekilde sıralar:
“Bugün hepimiz biliriz ki Arnavut, Çerkes, Arap, Kürt, Türk kadınları da erkekler kadar kavî, cesur,
vakur, namuskâr, vefakâr ve metindirler. Erkekler gibi çalışırlar, her yere gidip gelirler. Hiçbir şeyden
korkmazlar. Her türlü meşâk ve mezâhime karşı sabûr ve mütehammildirler. Gayet dindardırlar.
Mesturiyete fart-ı riayet ve hürmetleri vardır. Kocalarına, çocuklarına fevkalâde muhabbet ve meveddet
gösterirler. Hafif mizaçlık bunlarca katiyyen malum değildir. Elhasıl kadınlar cihetinden nısviyyetin,
insaniyetin, İslamiyet’in, faziletin parlak birer timsalidirler.” (Kızlara ve Hanımlara Jimnastik ?: 4-5).
Yazar kadın güzelliğini yüz ve ahlak güzelliği olarak ikiye ayırır (Kadın Esrarı 1330: 4). Kadınların
ahlak güzelliklerini yüz güzelliklerinden daha ziyade güzelleştirmeye çalışmaları gerektiğini savunur
(Kadın Esrarı 1330: 29).
Kadın Esrarı isimli eserde güzellik sunî ve tabi olmak üzere ikiye ayrılırken suni güzellik, sahte olarak
nitelendirilir:
"Suni güzellik zahirdir. İpekli ve dantelalı elbiselerin, mücevherâtın, zehirli pomataların, düzgünlerin
verdiği güzellik sahtedir." (Kadın Esrarı 1330: 8).
Yazar; ahlaki güzelliği, insaniyeti koruyan ve tekâmül ettiren en güçlü ve en etkili yegâne vasıta olarak
görür:
"İnsaniyeti muhafaza etmekle beraber tekâmül ettirecek yegâne vasıta-i mühimme-i kaviyye ve müessire
bir din ile mütedeyyin ve hüsn-i ahlak ile mütehallik olmaktan ibarettir." (Alman Kadınları 1335: 3-4).
Meme Hıfz-ı Sıhhası'nda ise boyanma üzerinde durulur. Boyanmanın batınî ve zahirî iki boyutundan
söz edildikten sonra batınen boyanmanın daha önemli olduğu vurgulanır. Batınen boyanmaktan
kastedilen ise kalp, fikir, terbiye, nezaket, ilim ve irfan gibi boyalardır. Zahirî boyanmaktan kasıt ise
makyajdır. Yazar hanımlara makyaj ile çok meşgul olmamalarını ve dışarıdan makyaj malzemesi
almamalarını tavsiye eder. Zira bu ürünler içerdiği kimyasallar sebebiyle insan sağlığına zarar
vermektedir. Bu sebeple hanımlara evde yapabilecekleri pudra (düzgün) tarifi verir (Meme Hıfz-ı
Sıhhası 1921).
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Giyim Kuşam
Moda
Bir milletin ahlaki faziletleriyle varlığını devam ettireceğini düşünen Avanzâde Mehmet Süleyman, aşırı
derecede süse/ziynete, gezmeye düşkün, ahlak, düşünce ve bilgi yönünden yoksun kadınları olan bir
milletin varlığını koruyamayacağını ve yok olacağını savunur (Kadın Esrarı 1330: 2-3).
Avanzâde Mehmet Süleyman, moda ile tüketim kültürünün birbiriyle ilgisine dikkat çeker. Zira Sanayi
devrimi ile ortaya çıkan tüketim kültürü; "öncelikle İngiltere'de, sonrasında ise diğer batı ülkelerinde
üretimin kitlesel bir düzeye erişmeye başlamasıyla birlikte, üretilen malların satılabilmesi açısından
ihtiyaçların farklılaştırılması ve yeni ihtiyaçların yaratılması"nı temel alır (Yanıklar 2010: 27). Yazar,
modanın özellikle Hıristiyanlar arasında yaygınlaşan bir adet olduğundan bahsettikten sonra modaya
uymanın Avrupa fabrikalarını zengin etmek anlamına geldiğini belirtir. Modayı takip etmeye
çalışanların paralarını israf ettiklerini, aile saadetlerine zarar verdiklerini ve kendilerini rezil ettiklerini
düşünür. Süslenmenin her kadının hakkı olduğunu ancak aşırıya kaçmamak gerektiğini ifade eder:
"Moda, hassaten Hıristiyanlar arasında taammüm etmiş fena ve muzır bir âdettir. Avrupa fabrikalarını
kazandırmak ve kendilerini rezil ve rüsvay etmekle beraber saadet-i ailelerini ihlal etmek ve paralarını
beyhude sarf ve istihlâk etmek isteyenler modaya tâbi olurlar. Bugün sivri uçlu potin, gelecek sene
müdevver, bu sene uzun saplı şemsiye, gelecek sene kısa saçlı, bu sene yeşil moda diyerek her şeyi
yeşile çevirmek gelecek sene kırmızı moda diyerek kırmızıya değiştirmek, başına eğreti saç takmak
ceketleri ve eteklikleri türlü şekillere sokmak hem ayıptır hem günahtır. Beyhude para israf etmektir. Bu
paraları evlat ve ahfâdınız için biriktiriniz. Avrupa fabrikalarına kazandırmayınız.
Süslenmek her kadının hakkıdır. Fakat makbul tarzda olmalı. Her şeyde sadelik iyidir, bâis-i saadet ve
selâmettir. Kanaatkârlık bitmez tükenmez bir hazinedir, israf ise haramdır." (Rehber-i Muamelât-ı
Zevciye 1330: 23-24).
Hanımlara Mahsus Takvim'de de kadınlar için süslenmenin önemi üzerinde durulduktan sonra moda
şu şekilde tanımlanır:
"Süs, kadınların tab'an hakkı olduğunu kimse inkâr etmiyor. Fakat bu süs nasıl olmalı? Bu meseledir.
En vahşî akvâmın kadınları yarı çıplak gezseler bile vücutlarına resimler yaparak süslenirler.
Akvâm-ı medeniyyede bu süs ve ziynet libasların şeklinde ve biçiminde ve rengindedir. Bunlar da lâyenkati tebeddül ve tecedddüd etmek üzere olup bu tahavvüle moda denir." (Hanımlara Mahsus Takvim
1314: 60).
Yine aynı eserde moda lüzumsuz bir süs olarak kabul edilir ve kadınların süs ve ziynet için para israf
etmelerinden dolayı duyulan rahatsızlık dile getirilir (Hanımlara Mahsus Takvim 1314: 62).
Muhafaza-i Sıhhat isimli eserin "Melbûsât Hakkında Kavâid-i Sıhhiye" başlıklı bölümünde rahatsız
edici kıyafetlerin tercih edilmemesi, modadan ziyade kıyafet seçiminde sağlık ve rahatlığın ön planda
tutulması gerektiği üzerinde durulur. Korsenin zararlarından ve tercih edilme sebeplerinden söz edilir.
Genç kızların, vücut yapılarının oluşumunun devam etmesi sebebiyle, kesinlikle korse kullanmasına
izin verilmemesi gerektiği belirtilir. Çünkü korse; kalp, akciğer, karaciğer, vücut gelişimi, kan dolaşımı,
nefes ve hazım rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.
Yazar ayakkabı seçiminde de sağlığın modadan daha önemli olduğundan ve kıyafet seçiminde nelere
dikkat etmek gerektiğinden bahseder (Muhafaza-i Sıhhat 1310). Çocukların giyimi konusunda da
çeşitli uyarılarda bulunur. Çocuk giyiminde modadan ziyade sağlık açısından kıyafet tercihi yapılması
gerektiğini söyler:
"Elbise hususunda çocukları olsun modaya tabi kılmaktan vaz geçmeli. Zaten moda mahza insanların
vücudunu azap içinde bulundurmak ve beşeriyete dünyada azab-ı cismani de çektirmek için mahza
şeytan tarafından icat olunmuş ve kolayca ikna ve iğvâya muktedir olabildiği modistlere ilga edilmiş bir
âdet-i kerîhe gibidir.
Bu ilkaât-i şeytaniyeye hiç olmazsa masum çocuklar da hayır ve şerri fark etmedikleri sinde tâbi
kılınmasın.
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Bazen çocuklar sımsıkı bir libas içinde elif harfi gibi dosdoğru dururlar." (Muharrir Kadınlar 1311: 144145).
Avanzâde Mehmet Süleyman, Müslümanların Hıristiyan modalarına uygun olarak giyinmelerini dinî ve
millî açıdan zararlı bulur. Müslüman kadınların "kendi dinine, şeref-i millîsine yakışır tarzda alaturka
telebbüs ve tesettüre mecbur" olduğunu savunur (Kadın Esrarı 1330: 34).
Kızlara ve Hanımlara Jimnastik isimli eserde taşra Hristiyanları ile İstanbul kadınları karşılaştırılırken
moda ve kadın arasındaki ilişkinin eleştirisi dikkat çeker:
“Taşra Hıristiyan kadınları da âdât ve ahlak, tebâyi’ ve meşrep cihetinden İslam kadınları gibi cesur ve
faziletkârdırlar.
İstanbul’daki kadınlar gibi taşra kadınları nîm-üryan denecek kılığa ve kıyafete girmezler.
İstanbul'dakiler ise Avrupa kadınları gibi modaya tâbîdirler. Çarşafların aşağısını yukarısını keserek
kısaltırlar. Darlaştırırlar. Modadır diyerek düğmelerle, püsküllerle ve daha bilmem nelerle donatırlar.
Gerdanlarını bir karış açarlar. Alınlarından yukarılarını, kulak tarafını kâkülleriyle beraber bilâ-iltizâm
güşâde ve dağınık bırakırlar. Kollar dirseklerine kadar üryandır…" (Kızlara ve Hanımlara Jimnastik ?:
5).
Yazara göre moda aynı zamanda, aileleri mahveden, ekonomik olarak çökerten ahlaki kötülüktür:
Daima çalışan ve düşünen bir erkek ve kadında seyyiât namına bir şeye tesadüf edilemez. Moda, bir
seyyie-i ahlakiyedir. Sârî ve müthiş bir illet, hânümansız bir âfettir. Aileleri mahv ve tahrip eden iktisada
mâni olan modadır." (Alman Kadınları 1335: 9).
Alman Usulü Ticaret ve Servet Usulleri'nde kadınların süs ve ziynet tutkusunun aileleri harap ettiği
ifade edildikten sonra sadelik tavsiyesinde bulunulur:
"Süse ve ziynete meyil ve heves etme. Süs ve ziynet aileleri mahv ve harabiye uğratır. Alman kadınları
namındaki kitabı oku. Almanya'da ailelerin neden kuvvetli, sağlam ve zengin olduklarını görürsün. Onlar
her hususta usul-i sadegîyi iltizam ederler. Sade giyinmek, sade yiyip içmek servet ve refaheti mucip
olur." (Alman Usulü Ticaret ve Servet Usulleri 1335: 11).
Avanzâde Mehmet Süleyman moda konusundaki düşüncelerini desteklemek amacıyla Alman
kadınlarını örnek olarak gösterir. Alman kadınlarını süs ve ziynete düşkün olmamaları, sade bir
yaşam tarzı benimsemeleri, dindar ve güzel ahlak sahibi olmaları, eşlerine sadakatlerini takdir eder.
Ona göre Almanların millî servet ve kudretlerini sürekli artırmamalarının sebebi Alman kadınlarının
modaya düşkün olmamalarıdır (Alman Kadınları 1335: 9).
Almanya'nın yükselmesinin ve gelişmesinin temeli; Alman kadınlarının çalışkanlıkları, aile hayatına
düşkün olmaları, zevk ve sefahatten uzak durmaları, israftan kaçınarak birikim yapmaları ve
nesillerini çoğaltmak maksadıyla çocuk doğurmalarına dayandırılır:
"Alman kadınları hemen umumiyetle süs ve ziynete asla meyl ve inhimâk göstermezler. Mümkün
mertebe sade giyinip kuşanırlar, sade yiyip içerler. Bütün hayatlarında ve tarz-ı maişetlerinde âsâr-ı
sadegî görülür.
Erkekleri gibi Alman kadınları da dindar ve hüsn-i ahlak sahibidirler. Hafif mizaç değildirler. Zevclerine
ve evlerine fevkalâde muhabbet ve merbûtiyetleri vardır.
Din ve ahlak sahibi, insaniyet meftunu olmakla beraber Almanlığın terakki ve i'tilâsı taraftarı oldukları
için gece ve gündüz çalışırlar, bekâr durmazlar, zevk ve sefahate dalmazlar, israftan son derece
çekinirler, para biriktirirler, zürriyetlerini çoğaltmaya pek ziyade gayret ve dikkat ederler." (Alman
Kadınları 1335: 7-8).
Yazar, süs ve ziynete düşkün olmamaları, sade bir hayat tarzı benimsemeleri, bilgi ve görgülerini
geliştirmeye çalışmaları noktasında İngiliz kadınlarını da örnek gösterir. Yaşam tarzları, aile hayatına
ve çocuklarına düşkünlükleri ve çocuklarının eğitimleriyle bizzat ilgilenmeleri noktasında İngiliz
kadınlarını ve Fransız kadınlarına tercih eder (İngiliz Kadınları 1918).
Avanzâde Mehmet Süleyman, kadın giyim kuşamındaki değişimi toplumdaki ahlaki bozulma olarak
tanımlar ve bu durumdan önceki hükumeti sorumlu tutar:
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"Bugün bizde de müthiş ve elîm bir sukût-ı ahlakî var. Bu sukût-ı ahlakiye en ziyade ve yegâne sebep
olarak hükumet-i sâbıkadır. Bizde hayat-ı ictimâiye yokmuş! Bunun için kadınlara iltizâmen yüz
verdiler. Şımarttılar. Kadınlarımız da zaten böyle bir seyyieye ezelden hazırlamışlar gibi gerdanları,
boyunları, baldırları açmaya başladılar… Hıristiyan kadınlarını açıklıkta fersah fersah geride
bıraktılar… Vah gidi Müslümanlık vah…" (İngiliz Kadınları 1918: 6).
Örtünme
Avanzâde Mehmet Süleyman kadın giyimindeki değişim noktasında örtünme meselesi üzerinde de
durmuş ve Müslüman kadınların kendi dinlerinin emrettiği şekilde örtünmeleri gerektiğinin altını
çizmiştir. Kadın Esrarı isimli eserde "Hanımlarda Tesettür" başlıklı bir bölüm açan yazar, burada
kadınlarda örtünme usulleri ve örtünmenin gerekliliği üzerinde durur. Örtünmenin dinî bir vazife
olduğundan, hangi yaşlarda nasıl örtünmek, çarşaf ve peçenin nasıl kullanılması gerektiğinden
bahseder. O dönemde moda olan maşlah kullanımına da karşı çıkar (Kadın Esrarı 1330: 35).
Müslüman kadınların kıyafetleri ve örtünmeleri ile başka millet ile din mensuplarına örnek teşkil
ettiğin ve örtünme meselesine bir usul getirilmesi gerektiğini savunur (Kadın Esrarı 1330: 28).
Kadınlarımızın İslam geleneğine göre örtünmeleri gerektiği üzerine Şeyhülislam'ın yayınladığı
beyannamenin gerekliliğine değindikten sonra Maarif Nezaretini, okullara din ve sağlık dersleri
koymaması, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye'yi ise denetleme konusundaki yetersizlikleri sebebiyle eleştirir:
"Meşîhat-i celîlenin kadınlarımızın âdâb-ı İslamiye dairesinde örtünüp gezmelerine dair neşr eylediği
beyanname umum Müslümanların kalbinde ebedi ve derin bir şükran ve minnet uyandırdı. Allah
kendilerinden razı olsun. Bu vadide biraz da Maarif Nezareti himmet buyurup da mekteplerimize diyanet
ve sıhhate dair dersler ilave etse, bi'l-müsabaka kitapları yazdırsa ve yüksek dereceli mekteplerden
evvel dûn derecede yani iptidâî ve rüştî mektepler güşât ettirse vatana pek büyük hizmette bulunmuş
olur." (Mesâil-i Mühimme-i Sıhhiye ve Hayatiyeden Yalnız Erkeklere Mahsus Adem-i İktidar 1330: 1718).
Müslüman kadınların moda anlayışı sebebiyle İslam'a aykırı giyinmeleri de doğru bulunmaz:
"Fezâil-i İslamiye ve ahlakiyeden ayrılmamalı. Çarşafını daraltıp unsur-ı gayr-ı İslam'a mensup kadınlar
gibi kıçını meydana çıkarmamalı. Boğazını, gerdanını bir karış açmamalı. Bu hareketler hafif mizaçlığa
ahlak cihetinden zaafa delâlet eder." (Rehber-i Muamelât-ı Zevciye 1330: 23).
Yazar, Müslüman kadınların erkekler gibi dışarıda gezip dolaşmalarına İslam dinini ve örtünmeyi bir
engel olarak öne sürer (Kıyafetname 1330: 100). Yazarın buradaki tutumu aslında toplumda görülen
birtakım aksaklıklardan kadınların zarar görmesini önleme gayesiyle olmalıdır. Çünkü ilim ve irfan
için din ve örtünmenin bir engel teşkil etmediğini söyler:
"Mesturiyet kat'iyen mani-i feyz ve terakki değildir. Evvel emirde bunu derpîş etmek gerektir." (İngiliz
Kadınları 1918: 3).
Avanzâde Mehmet Süleyman, örtünmenin bu şekilde kadınların çalışma hayatına engel teşkil
etmediğini belirtse de bizdeki kadınların Avrupa kadınları gibi hareket etmelerini de pek doğru
bulmaz:
"Saniyen Avrupa'da kadınlar şu şu halde bulunuyorlar diye bizimkilerin de aynı ahvâlde bulunmalarını
talep etmek şüphesiz doğru değildir. Bir kere arada ırk, din ve mezhep itibariyle fark-ı azîm vardır."
(İngiliz Kadınları 1918: 3).
O, kadınların iş hayatındaki görünürlüklerini kabul etmiş desteklemiş olsa da jimnastik için dışarıya
gitmelerini dinen uygun bulmaz; bunun yerine onlara evde yapabilecekleri jimnastik hareketlerini
anlatan bir kitap kaleme alır:
"Diyanet, mestûriyet ve fazilet-i İslamiye erkekler gibi kadınların da jimnastik yapmak üzere öteye beriye
gitmelerine mânîdir." (Kızlara ve Hanımlara Jimnastik ?: 11).
Sonuç
Avanzâde Mehmet Süleyman kadın ve moda üzerine düşüncelerini eserlerinde dile getirmiştir. Kadın
eğitimi, kadının toplumdaki yeri ve önemi, kadının görevleri, giyim kuşamı ve moda konularına

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 541

eserlerinde yer vererek Osmanlı toplumundaki kadınları aydınlatmaya ve onları yönlendirmeye
çalışmıştır. Erkeklerin kadına toplumda hak ettiği itibar ve yeri vermelerini tavsiye etmiştir. O, kadının
toplumun temel taşı olduğunu vurgulamış, kadına gerekli önem ve değerin verilmesini istemiş;
ülkenin ilerleme ve gelişmesini buna bağlamıştır.
Osmanlı kadınında eğitim ve çalışma hayatı için örtünmeyi kesinlikle bir engel olarak kabul etmemiş,
ancak kadınların toplumda karşılaşacakların bir takım ahlaki sorunlardan etkilenmeleri noktasında
bazı konularda İslamiyet'i ve örtünmeyi bir engel olarak onların önüne koymuştur.
Yazar, kadın erkek eşitliği tartışmalarını toplum gerçeklerine ve kadınların gerçek problemlerine çözün
sunmaması noktasında eleştirmiştir. Kadınları süs, ziynet ve moda konusunda yönlendirmeye
çalışarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istemiştir. Modanın tüketim toplumu yaratmak
amacıyla ortaya atıldığını, kadınların moda diye yurt dışından getirilen ürünlere rağbet ederek israf
ettiklerini savunmuştur. Kadınların çocuklarının geleceği için birikim yapmalarını ve moda ve süs için
para israf etmemelerini tavsiye etmiş bunu yaparken Alman ve İngiliz kadınları örnek göstermiştir.
Kadının toplum içindeki görevlerini ev idaresi, aile fertlerinin sağlığı ile çocuk doğurma, yetiştirme ve
eğitimi ile sınırlandırmıştır. Böylece toplumun temelini oluşturan ailenin sorunlarını çözerek ülkenin
problemlerini de çözeceğini düşünmüştür. Kadın güzelliğini iç ve dış olarak ikiye ayıran yazar önemli
olanın kalp, fikir, terbiye, nezaket, ilim ve irfan gibi iç güzelliklerin geliştirilmesidir. Dış güzelliği temsil
eden makyaj için kadınların boş yere para israf etmelerini ve böylece sağlıklarına zarar vermemelerini
tavsiye etmiştir. Kadınların süs ve ziynete düşkünlüklerini onların fıtratına bağlarken bunun makul
seviyede tutulması gerektiğini söylemiştir. Kadınların bütçe ve sağlıklarını korumak amacıyla evde
kendilerinin yapabilecekleri birtakım malzeme tarif ve reçeteleri vermiştir.
Avanzâde Mehmet Süleyman ülkenin geleceği, ekonomisi ve ailenin temeli ve sağlıklı bir şekilde
varlığını sürdürmesi noktasında kadına çeşitli görevler yüklemiştir. Erkeklerin ise kadınlara değer ve
itibar göstermelerini, yardımcı olmalarını istemiştir.
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ABSTRACT
The World War II, which began in 1939 when Germany attacked Poland, lasted 6 years. After 6 bloody
years in which all human rights were abolished, especially the right to life, the war ended in 1945 after
the surrender of Germans and then the atomic bombs thrown by the US into Hiroshima and Nagasaki.
Turkey struggled for not to engage with the war from the year of 1939 which the war began, to the
year of 1945. Turkey which is engaged in negotiations with the Allies and the Axis powers exhibited
impartiality image successfully until 1945. When the outcome of the war became obvious in 1945,
Turkey, considering the new circumstances will occur after the war, on the request of the Allies,
symbolically declared war on Germany and Japan. Although Turkey pretended to be impartial over 6
years, it felt the effects of the war in all areas notably in the economy. Since 1939, the course of the
war had led Turkey’s domestic and foreign policy. In the last years of the war with the apparent defeat
of the German, important decisions were taken on domestic politics in Turkey, and the effects of the
war manifested itself in courtrooms and street incidents. The friendship of Turkey and the USSR
which founded in the Turkish War of Independence broke down in 1945. Beginning that year,
converging with the US, Turkey abandoned the "Equilibrium Policy " that is pursued during the war,
and took place alongside the United States in the Cold War period. The post-war formed “New World
Order” and foreign policy conditions that changed after 1945 also affected Turkey's domestic politics.
As a result of this new atmosphere, as Turkey was transitioning to a multi-party life in 1946, the
government of the war period, including the Prime Minister, in particular, underwent fundamental
changes. Hasan Ali Yücel and İsmail Hakkı Tonguç, architects of the Village Institutes project, were
dismissed. USSR's postwar requests from Turkey caused very serious social events such as "Raid of
Tan Press", "DTCF Events", "The Killing of Sabahattin Ali". This period, which is the cornerstone of the
change of course in political, economic and international relations, would be quite decisive also in next
periods.
Keywords: The World War II, Turkey, İsmet İnönü, USSR, Transition to the Multi-Party System

SAVAŞILMAYAN SAVAŞIN YANSIMALARI
ÖZET
1939 yılında Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlayan 2. Dünya Savaşı, 6 yıl sürdü. Yaşama
hakkı başta olmak üzere bütün insan haklarının yok edildiği, çok kanlı geçen 6 yılın ardından, 1945
yılında; önce Almanların teslim olması, ardından da ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom
bombaları sonucu savaş sona erdi. Türkiye, savaşın başladığı 1939 yılından 1945 yılına kadar savaşa
girmemek için mücadele etti. Müttefik ve Mihver Devletlerle görüşmeler yapan Türkiye, tarafsızlık
görüntüsünü 1945 yılına kadar başarıyla sergiledi. Türkiye, savaşın sonucunun belli olduğu 1945
yılında, savaş sonrası oluşacak yeni dengeleri de düşünerek Müttefik Devletlerin bu konudaki istekleri
doğrultusunda, sembolik olarak, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. Türkiye, 6 yıl boyunca
tarafsızmış gibi davransa da savaşın etkilerini, başta ekonomi olmak üzere, her alanda hisseti. 1939
yılından itibaren savaşın gidişatı Türkiye’nin iç ve dış politikasını yönlendirdi. Savaşın son yıllarında
Alman yenilgisinin belirginleşmesi üzerine Türkiye’de iç politikada önemli kararlar alındı; savaşın
etkileri, mahkeme salonları ve sokak olaylarında kendini gösterdi. Kurtuluş Savaşı’nda temelleri atılan
Türkiye-SSCB dostluğu 1945 yılında bozuldu. Bu yıldan itibaren ABD ile yakınlaşan Türkiye, savaş
sürecinde izlediği “Denge Politikası”nı terk ederek Soğuk Savaş döneminde ABD’nin yanında yer aldı.
Savaş sonrası oluşan “Yeni Dünya Düzeni” ve 1945 sonrası değişen dış politika şartları, Türkiye’nin iç
politikasını da etkiledi. Oluşan bu yeni atmosfer sonucunda Türkiye, 1946 yılında çok partili hayata
geçerken savaş dönemi hükümeti, başta Başbakan olmak üzere, büyük bir değişikliğe uğradı. Köy
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Enstitüleri projesinin mimarları olan Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç görevden alındı.
SSCB’nin savaş sonrası Türkiye’den istekleri “Tan Matbaası Baskını” , “DTCF Olayları” , “Sabahattin
Ali’nin Öldürülmesi” gibi çok ciddi toplumsal olaylara neden oldu.
Siyasal, ekonomik ve uluslar arası ilişkilerdeki rota değişiminin mihenk noktası olan bu dönem
sonraki dönemlerde de oldukça belirleyici olacaktı.
Anahtar Kelimeler: 2. Dünya Savaşı, Türkiye, İsmet İnönü, SSCB, Çok Partili Hayata Geçiş

1. Giriş
1. Dünya Savaşı’nın kazanan tarafı İtilaf Devletleri, savaşta yenilen ülkelerle şartları oldukça ağır
ateşkes475 ve barış antlaşmaları imzaladı.476. Osmanlı Devleti ile imzalanan Mondros Mütarekesi477
Sevr Antlaşması478 dışında uygulamaya konulan bu süreçle birlikte Avrupa’da İtilaf Devletleri
tarafından yeni bir dünya düzeni kuruldu.479. Bu hukuk ve milliyet ilkeleri gözetilmeden çizilen yeni
sınırlar gelecekte yeni savaşların ve rejimlerin nedeni olacaktı. Nitekim Versay’ın 480 Almanya’da ortaya
çıkardığı olumsuz durum ve ekonomik sıkıntılar, Nazilerin 1933’te Almanya’da iktidara gelmesine
neden oldu481.
1939 yılının sonbaharında Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla482 2. Dünya Savaşı başladı. 20 yıl
süren barış dönemi sona erdi. Böylece İtilaf Devletleri’nin kurduğu dünya düzeninin ne kadar çürük
ve başarısız olduğu anlaşıldı. Savaşın ilk yılında Alman ordusu gerçekleştirdiği hızlı ve ani hücumlarla
rakiplerine üstünlük kurdu.
Almanya, 1940 yılında Danimarka, Belçika, Hollanda ve Fransa’yı işgal ederek savaşın başında
Avrupa’ya hakim oldu483. 1941 yılında ise Yunanistan’ı işgal ederek Türkiye sınırına dayandı 484.
Avrupa’da ve Balkanlar’da kontrolü sağlayan Almanya, 1941 yazından Sovyetler Birliği’ne saldırdı 485.
Bu saldırı savaşın gidişatını değiştirdi ve Almanların sonunu hazırladı486. Napolyon’un doğu seferine
benzer bir akıbeti yaşayan Alman ordusu Sovyet topraklarında eridi.

Türk İstiklal Harbi I, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Ankara: Genelkurmay Basımevi., 1999, s. 20-70.
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2012), İstanbul: Der Yayınları, 2013, s. 659-673 ; Oral Sander, Siyasi Tarih
İlkçağlardan 1918’e, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, 2003, s. 402-406.
477 İhsan Şerif Kaymaz, “ Mondros: Bir Ateşkesin Tahlili”,21. Yüzyıl Ekim/Kasım/Aralık 2008, s. 239-268; Türk
İstiklal Harbi I, a.g.e., s. 29 vd; Ahmet Hurşit Tolon, Birinci Dünya savaşı Sırasında Taksim Antlaşmaları ve
Sevr’e Giden Yol, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 2004, s. 91-114.
478 Ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Olcay, Sevr Andlaşmasına Doğru, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yayınları No: 455, Ankara: 1981
479 Ali Erhan Ertan-Tevfik Orçun Özgün, “I. Dünya Savaşı’nın Ardından Yeni Dünya Düzenine Doğru”, Türkiye
Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016, ss. 553-556; Uçarol, a.g.e. ,s. 661 ; Şerafettin Turan, İsmet İnönü (Yaşamı,
Dönemi ve Kişiliği), Ankara: Bilgi Yayınevi, 2003, s. 247. Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa öncülüğünde başlatılan
Türk Kurtuluş Savaşı, emperyalist planları bozmuş, bağımsız bir Türk Devleti ortaya çıkarmıştır.
480 Ertan-Özgür, a.g.m., s. 563-570. Ünlü Karikatür Dergisi Akbaba, 28 Mart 1935 yayınlanan kapağında bir Nazi
askerini başucunda Versay yazılı bir mezar taşı bulunan bir mezarın içinden fırlayan bir hortlak olarak
karikatürize etmiştir. Bakınız Ek- 1.
481 Bülent Bakar, Reel Politiğin Türk-Alman İlişkilerine Yansıması: Almanların Ülkelerine Dönmesi ve Türkiye’de
Kalanların Enterne Edilmesi”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı: 63, 2016/1, s. 90 vd; Abdullah Kıran,
“Milletler Cemiyeti ve Önlenemeyen Savaş”, GAU(Girne Amerikan Üniversitesi) Journal of Social and Applied
Science, 3(6), s. 31-36; Uçarol, a.g.e. ,s. 688.
482 Çınar Özen-Atay Akdevelioğlu, II. Dünya Savaşı’nda Liderlik Mücadelesi: III. Cumhuriyet’ten Wichy Fransası’na
Fransız Siyasetinde Yapısal Salınım”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 15, No: 1, Yıl: 2016, s. 150 vd.;
Burak Çınar, “ İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İki Cepheli Savaş Sorunu”, Güvenlik Stratejileri Yıl: 10, Sayı:
20, s. 159 vd.
483 Hüner Tuncer, İsmet İnönü’nün Dış Politikası (1938-1950) İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, İstanbul:
Kaynak Yayınları 2012, s. 65-67; Uçarol, a.g.e. ,s. 843.
484 Hüseyin Kalemli-Ufuk Erdem, “II: Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yunanistan’a Kurtuluş ve Dumlupınar
Vapurları ile Gönderdiği İnsani Yardımlar”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:
46/ 2011, s. 207-208; Uçarol, a.g.e. ,s. 84.; Tuncer, a. g. e. , s. 85.
485 Uçarol, a.g.e. ,s. 849.
486
İlber
Ortaylı,”
Nazileri
Yenmek
Sovyet
Kızıl
Ordu’sunun
Eseridir”,
https://tr.sputniknews.com/rusya/201505071015361052/ (Çevrimiçi 02. 12. 2018)
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2. 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye
1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı süreçlerinde bizzat cephede yer alan İsmet İnönü 487,
Cumhurbaşkanı488 olduktan kısa bir süre sonra başlayan 2. Dünya Savaşı’nda “savaşa tarafsız
kalmayı” başardı489. İnönü, bu başarıya uyguladığı “Denge Politikası490” sayesinde ulaştı. İnönü
savaşın gidişatını yakından takip etti, ortaya çıkan yeni durumlara göre tarafsızlık stratejisini
kurguladı. Türkiye, savaşın başlangıcında 19 Ekim 1939’da İngiltere ve Fransa ile “Üçlü İttifak
Antlaşması’nı491”, Almanların Balkanlara inmesi ve sınırımıza dayanması üzerine “Türk-Alman
Dostluk Antlaşması’nı492” imzaladı. Alman ordusu Balkanlardan sonra yönünü Rusya’ya çevirdi. 1941
Haziran ayında Almanların Sovyetler Birliği’ne saldırdığı haberini alan İnönü kahkahalara boğuldu.493
Barışın savunulması ve tarafsızlığın sağlanması için çırpınan büyük devlet adamı, tarafsızlık
stratejisini devam ettirebileceği bir ortamın doğmasına seviniyordu. İnönü bu beklemeyen durumdan
faydalanarak savaşa tarafsızlık stratejisini savaşın sonuna kadar devam ettirdi.
Türkiye savaşa girmemek için çabalasa da savaşın olumsuz etkilerinden kaçamadı. Savaş başta
ekonomi494 olmak üzere her alanda ülkemize zarar verdi495. Savaşın son yıllarından itibaren ve savaş
sonrası dönemde Türkiye, en az 2. Dünya Savaşı yılları kadar iç ve dış problemlerle uğraştı. Özellikle
savaşın kaderinin belli olduğu 1944 yılından itibaren uluslararası gelişmelerin Türkiye’ye yansıması,
etkisi yıllarca sürecek olaylara neden oldu.
2.1. 1944: Türkiye ve Dünya İçin Kırılma Yılı
Savaş öncesi, Sovyetler Birliği, Almanlardan bile fazla silah üretebilen bir toplum haline gelmişti.
Alman “Panzer” tanklarından daha üstün olan, Rus T-34 tanklarının sayısı 40 bini aşıyordu.
Almanlarınkinden
üstün,
5
binin
üzerinde
İlyuşin
uçağı
üretilmişti.
Savaş sırasında Sovyet halkı, ellerindeki her şeyi devletine verdi ve kanlarının son damlasına kadar
savaştı. 1942 sonuna gelindiğinde, Amerikalılar da yardım olarak, Sovyetler’e 400 bin kamyon, 52 bin
Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmet İnönü, Hatıralar, Ankara: Bilgi Yayınevi, 2009; Şevket Süreyya Aydemir, İkinci
Adam, c. I-III, İstanbul : Remzi Kitapevi 2011; Ahmet Demirel(Haz), İsmet İnönü Defterler 1919-1973, Yapı Kredi
Yayınları 2016; Pars Tuğlacı, İsmet İnönü -Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı-, İstanbul: Etik
Yayınları 2008; Ali Dikici, “Milli Şef Dönemi Laiklik Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü
Atatürk Yolu Dergisi, S. 42, Kasım 2008, s. 162.
488 Şerafettin Turan, İsmet İnönü-Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği-, Ankara: Bigi Yayınevi 2003, s. 140–142
489“Türkiye’nin yakın tarihinde İkinci Dünya Savaşı evresi, üstüne dikkatle eğilinmesi gereken, çok ilgi çekici bir geçit
aşamasıdır.Bu evrede Türk devlet gemisinin dümeni, hiç şüphe yok ki ,sözün bütün anlamıyla İnönü’nün
elindeydi.Bana öyle gelir ki İsmet İnönü’nün İkinci Dünya Savaşı’nda,bu dümenin başındaki yol arayıcılık,yön tayin
edicilik ve karar vericilik başarısı,onun hayat hikayesinin en enteresan faslıdır.Bütün bu devreden Türkiye
gemisini,sert ve çeşitli yönlerden, hepsi de ters esen fırtınalar arasında bir savaş kayasına parçalatmadan selamet
kıyısına ulaştırışındaki sabır,sükunet ve direniş gücü , onun en az Lozan başarısı kadar hatta ondan daha ileri bir
değer taşır.İkinci Dünya Savaşı’nda hiçbir devlet başkanı,İnönü’nünkü kadar,problemlerle dolu ve zaman zaman
çözülmez gibi görünen düğümler karşısında kalmamıştır.” Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, İstanbul : Remzi
Kitapevi,2011,s.153-154
490Ayrıntılı bilgi için bakınız: Selim Deringil, Denge Oyunu (İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası),
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.
491 “Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Muahedesi Dün İmzalandı.” Ulus , 20 İlkteşrin 1939.
492 “Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması Hariciye Vekaleti’nde İmza Edildi. Türkiye ve Almanya Doğrudan Doğruya
Veya Dolayısıyla Yekdiğeri Aleyhine Müteveccih Her Türlü Harekattan İctinap Edeceklerdir” Vatan , 19 Haziran
1941.
493Erdal İnönü,Anılar ve Düşünceler 1, İstanbul: İdea İletişim Hizmetleri A.Ş,1996,s.144.
494 “ Türkiye, 2. Dünya Savaşına girmedi; ancak, cephelerde fiilen savaşmanın dışında savaş ekonomisinin
koşullarını tüm ağırlığıyla yaşadı. 1930’lu yılların politikaları sonucu esasen bir hayli daralmış bulunan ithalat iki yıl
içersinde yarı yarıya düştü. Yetişkin nüfusun büyük bir bölümünün askere alınması üretimde büyük düşmelere yol
açtı ve örneğin savaş yıllarında buğday üretiminde %50’ye yaklaşan bir gerileme meydana geldi. Savaş öncesinde
başlayan planlama çalışmaları ve sınai yatırım programları, savunma harcamalarının bütçeye hakim olması
yüzünden tümüyle ertelendi. Bunlar, savaş yıllarının bir iktisadi gerileme dönemi olmasına yol açan nesnel
etkenlerdir ve 1940-1945 dönemini bu anlamda, yani iktisadi gelişme sürecinin durması anlamında, bir kesinti olarak
nitelendirmek doğrudur.” Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2005, Ankara : İmge Kitapevi Yayınları,
2006, s. 81.
495 Savaşın Gündelik yaşama etkileri için bkz. Murat Metinsoy, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye-Gündelik
Yaşamda Devlet ve Toplum-, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,2016
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cip, 7 bin tank, 18 bin uçaksavar, 8 bin tren vagonu ve tonlarca erzak vermiş bulunuyorlardı496. Tüm
bu nedenlerle, 2. Dünya Savaşı’nın en kritik yılı olan 1944, ufukta bir Sovyet zaferinin görünmeye
başladığı ve savaşın Almanya’nın yenilgisiyle biteceğinin belli olduğu yıl oldu. 497 Almanların doğu
cephesinde art arda yenilgileri ve savaşın sonuna gelinmesi Türkiye’nin iç politikasına da yansıdı 498.
Türkiye savaşa girmese de cephelerde savaşan zıt ideolojiler kendine iç politikada taraftar toplamayı
başardı. Basında, komünizm tehlikesine dikkat çekerek Hitleri ve Nazileri savunanlar olduğu gibi,
Sovyetleri destekleyerek ideolojik olarak Nazilere karşı olanlar ve İngiliz yanlısı liberal yazılar yazan
yazarlar vardı499. Almanların 2. Dünya Savaşı başında kazandığı zaferlere paralel Türkiye’de de basınyayın hayatında Alman propagandası500 arttı. Bu propagandaları yapanlar doğal olarak İsmet Paşa’nın
tarafsızlık politikasını da eleştirdiler 501. Ayrıca Almanlar, Türkiye’deki Turancı düşüncelere sahip
nüfuzlu kişilerle bağlantı kurarak onların öncülüğünde Sovyet savaşı için Türk kamuoyunun
desteğinin almaya çalıştı502. Gazete ve dergi köşelerinde karşılıklı atışmalar 1944 yılına gelindiğinde
ideolojik hesaplaşmaya dönüştü. Orhun Dergisi’nin 1 Nisan 1944 yılında yayınlanan sayısında Nihal
Atsız, “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup”503 yazısında komünizmin Türkiye için en büyük
tehlike olduğunu belirtip, kendince komünist gördüğü kişilerin isimlerini ve faaliyetlerini sıralayıp
Başbakan Saraçoğlu’nun bu kişilere karşı harekete geçmesini istedi. Atsız’ın suçladığı kişiler arasında
Sabahattin Ali ve Pertev Naili Boratav da vardı504. Sabahattin Ali bu yazı üzerine harekete geçti ve
Atsız’a karşı bir hakaret davası açtı. 26 Nisan 1944’te başlayan dava dönemin basını tarafından
yakından takip edildi505. 9 Mayıs 1944’te Ulus Gazetesi başyazarı Falih Rıfkı Atay’ın kaleme aldığı
“Irkçılık-Turancılık” makalesinde Atay, ırkçılığı en beter bela olarak tanımlayarak, bu düşüncenin
ülkemizin birlik ve beraberliğini bozduğunu söyledi. “Sabahattin Ali-Nihal Atsız” davasının sonucunun
belli olacağı gün çıkan bu makalenin aynı gün diğer gazetelerde de yayınlanması dikkat çekicidir 506.
Dava, 9 Mayıs 1944’te sonuçlandı. Nihal Atsız’a, Sabahattin Ali’ye hakaretten 4 ay hapis cezası verildi
ve Atsız’ın cezası ertelendi. Nihal Atsız’ın Orhun dergisi ve solcu Yurt ve Dünya Dergileri de Bakanlar
Kurulu’nun kararı ile kapatıldı.507 Bu dava sıradan bir hakaret davası veya karşılıklı husumetin
mahkeme salonlarına taşınması olarak adlandırılabilecek hukuki olay değildi. 2. Dünya Savaşı’nın
ideolojik hesaplaşmasının Türkiye’deki karşılığıydı. “Sabahattin Ali-Nihal Atsız” davası olmasa da
başka bir şekilde veya başka isimlerle bu hesaplaşma yapılacaktı508.
On gün sonra ise en sert tepki bizzat İnönü’nün ağzından 19 Mayıs törenlerinde döküldü. İnönü,
açıkça Irkçı-Turancı fikirlere karşı cephe aldı ve 2. Dünya Savaşı’nın gidişatına dikkat çekerek şöyle
dedi: “Vatandaşlarıma ikinci sualimi soruyorum: Dünya olaylarının bugünkü durumunda Türkiye’nin
Yaman Törüner, “Almanya’yı Amerika Değil, Rusya Bitirdi” Milliyet, 13. 01. 2015
Uçarol, a. g. e. , s. 853-857.
498 Uğur Mumcu cadı kazanı olarak adlandırdığı bu dönemle ilgili tespiti şu şekildedir: “Almanlar, Stalingrad
önlerinde yenilmişlerdi. Devlet de kararının vermişti. Önce sağ,sonra da sol kesimler için davalar açılacaktı: Dergilerin
kapatılması alınan birinci önlemdi. İkinci önlem davalardı.” Uğur Mumcu, 40’ların Cadı Kazanı, İstanbul: Tekin
Yayınevi 1993, s.61.
499 Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız Sezen Kılıç, Türk Basını’nda Hitler Almanyası 1933-1945, Ankara: Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2010.
500Yasemin Doğaner, 2. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Nazi Propagandası- Emniyet Genel Müdürlüğü
Raporlarına Göre, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2012, s. 65-81 ; Sezen Kılıç, Alman Gizli
Belgelerinde Panturan Faaliyetleri (1941-1942), Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012, s.
189-204.
501 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım,Ankara: Remzi Kitapevi, 2001, s.199. “…Bozkurt Dergisi’nin başyazarı Reha
Oğuz Türkkan da Hitler’in Rusya’ya saldırmasını izleyen günlerde Cumhurbaşkanı İnönü’ye çağrı niteliğinde bir
mektup göndermişti Ulu Başbuğ İsmet İnönü’ye diye başlayan 25 Haziran 1941 tarihli mektupta, Alman-Rus
Savaşı’nın esir Türklerin kurtuluşu için çok önemli bir fırsat yarattığını belirten Türkkan, Türkiye’nin mutlaka bu
fırsatı değerlendirmesini istemişti. Bir süre sonra emekli general Hüsnü Emir Erkilet de Cumhurbaşkanına aynı
öneride bulunmuştu.” Turan, a . g. e. , s. 259.
502 Deringil, a. g. e. , s. 165-171.
503 Nihal Atsız, Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup, Orhun, 1 Nisan 1944.
504Nihal Atsız’ın Orhun Dergisi’nde suçladığı kişiler :Hasan Ali Yücel, Sabahattin Ali, Pertev Naili Boratav, Prof. Dr.
Sadrettin Celal, Ahmet Cevat.
505 Cumhuriyet 27 Nisan 1944, Tan 27 Nisan 1944, Tanin 27 Nisan 1944, Vatan 1944.
506Cumhuriyet , 9 Mayıs 1944. Tan , 9 mayıs 1944.
507 Mumcu, a.g.e., s. 70.
508 Mumcu, a.g.e., s. 72.
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Irkçı-Turancı olması lazım geldiğini iddia edenler, hangi millete faydalı, kimlerin maksadına
yararlıdırlar?509 Tüm bu gelişmeler,
Irkçı-Turancı fikirlerin Almanya’nın yenilmesiyle beraber
ülkemizde de ağır bir mağlubiyet alacağının habercisi, denge oyunun sonuna gelindiğinin de ilk
belirtileriydi510. İnönü’nün Irkçı-Turancı fikirlere açıkça tepki göstermesi, 2. Dünya Savaşı’nın
gidişatından ve buna göre şekillenen Türk dış politikasından ayrı düşünülemez. İnönü’nün bu
konuşması 2. Kahire Konferansı511 ile başlayan ve Almanlara savaş ilan edilmesine kadar uzan bir
sürecin önemli bir kilometre taşıdır. 4-6 Aralık 1943’te İnönü, Roosevelt ve Churchill ile 2. Kahire
Konferansı’nda Türkiye’nin savaştaki durumunu görüştü. İnönü tarafsızlık politikasını bu
konferanstaki görüşmelerde de sürdürse de Müttefiklerin Türkiye’yi savaşa sokma istekleri
konferanstan sonra daha da arttı. Bu baskıların sonucunda Türkiye önce 10 Haziran 1944’te
Almanya’ya yapılan ihracatı yüzde 50 azalttı. Esas kritik hamle 2 Ağustos 1944’te geldi. Türkiye,
Almanya ile olan diplomatik ilişkilerini resmen kesti.512 Başbakan Şükrü Saraçoğlu TBMM’de yaptığı
konuşmada şöyle söyledi: “Şimdi arkadaşlar, müttefikimiz İngiltere ittifak çerçevesi dâhilinde bizden
Almanya ile siyasi ve iktisadi bilcümle münasebatımızın kesilmesini istemiştir. Birleşik Amerika
Hükümeti İngiliz talebini desteklemiştir. Hükümetiniz bu talebi inceden inceye tetkik ederek bunun ittifak
çerçevesi dâhilinde ve haklı bulunduğunu görmüştür ve müspet cevabını Meclisin kabulüne arz etmeyi
kararlaştırmıştır. Bu yüzden doğacak güçlüklere karşı koymak için de iktiza eden iktisadi ve malî
yardım ve askerî malzeme istenmiştir.”513 Saraçoğlu’nun ardından söz alan milletvekilleri de Başbakanı
destekleyici konuşmalar yaptı514 .Kamuoyu da alınan karara tam destek verdi. Tan Gazetesi başyazarı
Zekeriya Sertel’e göre artık tarafsız görünmek lüzumsuzdu, Türkiye için karar verme vaktiydi. Vatan
Gazetesi’nde ise Ahmet Emin Yalman başyazısında uzun uzun tarihte Almanya ile olan siyasi ve
iktisadi ilişkilerimizin bize hiçbir fayda getirmediğinin altını çiziyordu 515.
TBMM’de alınan kararın ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Von Papen Türkiye’den ayrıldı.
Alman vatandaşlarının Türkiye’yi terk etmeleri istendi ve Alman okullarının faaliyetlerine son verildi.
Mihver Devletlere ait radyo istasyonu ve propaganda yayınlarının dinlenmesi yasaklandı516. Almanya
artık Türkiye için bir “öcü”ydü doğal olarak hiç kimse kaybeden tarafın yanında yer almak
istemiyordu. Almanya ile ilişkilerin resmen kesilmesinden kısa bir süre sonra bir hamle de iç
politikada yapıldı. Irkçılık-Turancılık Davası 7 Eylül 1944’te İstanbul’da başladı. Turancılık
düşüncesiyle hareket eden 23 kişi hakkında gizli bir cemiyet kurarak hükümeti devirmek
suçlamasıyla dava açıldı517.
Irkçı-Turancı fikirlere sahip kişiler Almanların Türkiye’deki doğal
destekçileri olarak görülüyordu518. Dönemin gazeteleri davayla ilgili gelişmeleri manşetten Almanların
yenilgi haberleriyle beraber okuyucularına duyurdu519. 29 Mart 1945’te sonuçlanan davada aralarında

İsmet İnönü’nün 19 Mayıs 1944’te yaptığının konuşmanın tam metni için bakınız Turan, a. g. e. , 538-543.
savaşı sırasında karşılıklı yayınlara gösterdiği tahammülün sınırına gelmişti.” Altan Öymen,
Bir Dönem Bir Çocuk, İstanbul: Doğan Kitap 2012, s. 434.
511 İsmet İnönü, Kahire Konferansı’nda, İngiltere ve Amerika’ya, Türkiye’nin Alman saldırılarına karşı savunulması
için Müttefiklerin gerekli askeri yardımları yaptıkları takdirde Türkiye’nin savaşa gireceğini söyledi. İlerleyen
günlerde İnönü, askeri yardımların yeterli olmamasını ileri sürerek bir süre daha savaşa tarafsız kalmayı başardı.
Ahmet Şükrü Esmer-Oral Sander, Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1995, Ankara: Siyasal Kitapevi, 1996, s.
176-181.
512Gotthard Jaeschke, Türkiye Kronolojisi (1938-1945), Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi 1990, s. 105.
Deringil, a.g. e. , s. 251.
513TBMM Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları, Ankara: TBMM Basımevi 2014, s. 188.
Faik Ahmet Barutçu hatırlarında Saraçoğlu’nun nutkunda Hitler ve Mussollini’den haydutlar diye bahsettiğini
fakat sonra bu cümlelerin zabıtlardan çıkarıldığını yazar. Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar Milli
Mücadeleden Demokrasiye Cilt II, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 2001, s. .663.
514
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d07/c013/tbmm07013000.pdf,
Erişim
Tarihi:
23.07.2018.
515 Zekeriya Sertel, Tan , 2 Ağustos 1944
516 Gürbüz Aslan, Şükrü Saraçoğlu’nun Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, 2017, s. 209.
517 Ulus , 8 Eylül 1944. Vatan , 8 Eylül 1944.
518 Hüseyin Cahit Yalçın, Irkçılık-Turancılık Tahriklerinde Nazilerin Rolü Var mıdır? , Tanin, 22 Mayıs 1944.
519 Ulus , 8 Eylül 1944. Vatan, 8 Eylül 1944. Tanin , 30 Mart 1945. Cumhuriyet , 30 Mart 1945.
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Nihal Atsız ve Prof. Zeki Velidi Togan’ın da bulunduğu sanıklara 5 ila 10 yıl arasında hapis cezaları
verildi520.
Alman ordularının art arda gelen mağlubiyetleri denge oyunun sonunu getirerek Türkiye’nin iç ve dış
politikada farklı hamleler yapmasına neden oldu. Fakat tüm bunların yeterli olmayacağı 1945 yılında
görülecekti. Savaşın galip taraflarından birinin Türkiye üzerinde farklı planları ve istekleri vardı. 1945
yılında ortaya çıkan bu istekler hem İsmet İnönü’nün gemisinin rotasını keskin bir şekilde farklı bir
yöne doğru kırmasına hem de büyük toplumsal kırılmalara neden oldu.
3. Stalin “Şah Çekiyor”521
Müttefiklerin başarılı Normandiya çıkartması, akabinde Kızıl Ordu’nun doğu cephesinde Almanlara
karşı başarılı taarruzları522 sonucunda 1945 yılı artık savaşın bittiği ve savaş sonrası yeni dünya
düzeninin planlandığı bir yıl oldu. Müttefik Devletler arası yapılacak konferanslar silsilesi ve gizli/açık
görüşmelerle pek çok ülkenin kaderi belli olacak ve yeni bir dünya haritası ortaya çıkacaktı. 1945
yılının ilk önemli görüşmesi Stalin, Churchill ve Roosevelt arasında Sovyetler Birliği’ne bağlı Yalta’da
yapıldı (4-11 Şubat 1945). Yalta Konferansı’nda genel olarak Almanya’nın durumu ve savaş sonrası
yeni dünya düzeni konuşuldu. Konferansın 7. oturumunda, Türkiye’yi yakından ilgilendiren ve
Sovyetler Birliği- Türkiye ilişkilerinin kopuşunu tetikleyen bir konu görüşüldü. Stalin, Montrö
Boğazlar Sözleşmesi’nin Rusya lehine değiştirilmesini istedi523.
İsmet İnönü, hemen Stalin’e karşı hamlesini yaptı. Türkiye, 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya
resmen savaş ilan etti524. Bu sadece kağıt üzerinde bir savaş ilanıydı. Türkiye sonucu belli olan bir
futbol karşılaşmasının uzatma dakikalarında oyuna giren bir oyuncu gibiydi; çünkü Almanya’nın
1945 yılında kendi ülkesini ve başkentini savunacak gücü bile yoktu. Japonya zaten coğrafi koşullar
nedeniyle Türkiye için bir tehdit oluşturmuyordu. Tüm bu şartlar beraber değerlendirildiğinde İnönü,
skor tabelasında kazanan tarafta yer almak istiyordu525. Buna rağmen Stalin hamlelerine devam etti.
19 Mart 1945’te Sovyetler Birliği, 17 Aralık 1925 tarihinde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında
imzalanan ve süresi 7 Kasım 1945’te dolacak olan dostluk antlaşmasının iptal edilmesini istedi
ardından Sovyet Dışişleri Bakanı Molotof Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yeni bir dostluk
antlaşması yapılabilmesi için Sovyetlerin, Türkiye’den toprak ve boğazlarda üs talebini 7 Haziran
1945’te Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’e iletti 526. Stalin, Sovyetler Birliği’nin Türkiye ile
ilgili taleplerini Potsdam Konferansı’nda da dile getirdi527. Ruslar blöf yapmıyordu, Türkiye ile ilgili
taleplerinde ciddi ve ısrarcıydılar. İnönü’nün Stalin’in hamlesine cevabı netti: “Açıkça söyleriz ki,
Türkiye topraklarından ve haklarından hiç kimseye verilecek bir borcumuz yoktur. Şerefli insanlar olarak
yaşayacağız ve şerefli insanlar olarak öleceğiz.”528
Sovyet Rusya ve komünizm tehlikesi/kabusu artık iç ve dış politikada Türkiye’yi yönlendirecek baş
etken oldu529. Bu durum denge politikasını sona erdirerek alternatifsiz bir dış politika stratejisinin

Mumcu, a.g.e., s. 86-87; Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi, Ankara : Turhan Kitapevi, 1974, s. 254-255.
Cemil Koçak, İkinci Parti Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950, c. I, İstanbul:
İletişim Yayınları 2010, s. 330.
522Uçarol, a. g. e. , s. 858.
523 Tuncer, a. g. e. , s. 158 ; Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), Ankara: Türk Tarih Kurumu
Basımevi, 1991, s. 272.
524 Ulus, 24 Şubat 1945.
525 Birlemiş Milletler’e üyelik için 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya ve Japonya’ya savaş ilan edilmesi
gerekiyordu. Aslan, a. g. e. , s. 211. Deringil, a. g. e. , s. 258.
526 Tuncer a.g.e.,s. 160-161. Bazı yazar ve düşünürler genel kanının aksine SSCB’nin Türkiye’den toprak ve
boğazlarda üs talebinin olmadığını, bu yalanın Türkiye’yi ABD’ye yakınlaştırmak için uydurulduğunu iddia ederler
ayrıntılı bilgi için bakınız: Behlül Özkan, 1945 Türkiye-SSCB krizi Dış Politikada Kurucu Mitin İnşası, Kuşku İle
Komşuluk: Türkiye-Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler, İletişim Yayınları, s. 55-78.
527Uçarol, a.g.e. ,s. 878. Gürün, a. g. e. , s. 291-292. Potsdam Konferansı öncesi Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov,
İngiltere Dış İşleri Bakanı Anthony Eden’e, Kars ve Ardahan’ın Sovyetler Birliği’ne verilmesi durumunda
Anadolu’dan Tehcir edilen Ermenilerin bu bölgeye yerleştirileceğini söyler. Özkan, a. g. e. , s. 63.
528Tarihe Düşülen Notlar-1 Yasama Yılı Açılışlarından Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları-1, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı Yayınları, Ankara:TBMM Basımevi, 2011, s. 124.
529 Özkan, a. g. e. , s. 55-78.
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kurgulanmasına yol açtı. Bu durum ülkemizde 2. Dünya Savaşı’nın son yıllarında iç politikada
yaşanan olaylara benzer bir etki yarattı.
Almanya ile ilişkilerin kesilmesi sonucu Turancıların tasfiye edilmesinin ardından şimdi de tüm gözler
Sovyet ve komünizm yanlısı olarak düşünülen kişilere çevrildi. Sovyetler Birliği’ne karşı siyasette ve
basında bir cephe oluşmaya başladı.530. 2. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş döneminde Naziler ve
Alman ordularına şiddetle karşı çıkan Zekeriya Sertel ve Tan Gazetesi 531 basında ve kamuoyunda
“Sovyet Dostu” olarak hedef haline getirildi532. Sabiha Sertel’in deyimiyle basında bir meydan
muharebesi başladı ve kılıçlar çekildi. Bu muharebenin sonu da çok acı bir olayla “Tan Matbaası
Baskını” ile bitecekti533. Sabiha ve Zekeriya Serteller’in çıkardığı Tan gazetesi ve Tan Matbaası
Baskını’ndan hemen önce 1 Aralık 1945’te çıkan Görüşler Dergisi’nin yayın politikasını Sovyet
Birliği’ne yakın gören çevreler ve bazı basın kuruluşları Serteller’i ve onların çıkardığı gazete ve
dergileri “komünizm propagandası” yapmakla suçluyorlardı534. Görüşler Dergisi’nin başlığındaki “G”
harfini bile Sovyetler Birliği bayrağındaki orağa benzetenler vardı535. Tan Gazetesi’nin iç ve dış
politikaya yönelik sert eleştirilerde bulunması “ajanlık” suçlamalarına bile neden oldu536. Ayrıca
Görüşler Dergisi’nin birinci sayısındaki kapağında dergiye yazı yardımı vadedenler bölümünde Celal
Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü gibi “Dörtlü Takrir”le Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan ve
yeni bir parti kurma hazırlığı içinde bulunan isimler de bulunuyordu537. 3 Aralık 1945’te Tanin
Gazetesi’nin manşetinde “Kalkın Ey Ehli Vatan-Bir Vatan Cephesine Lüzüm Vardır538” başlıklı yazıda,
SSCB’nin Türkiye’den toprak ve üs taleplerine dikkat çekilerek, Yeni Dünya Gazetesi ve Görüşler
Dergisi, komünizm propagandası yapmakla suçlanıp hedef tahtasına oturtuldu. Bu yazıdan hemen bir
gün sonra 4 Aralık günü İstanbul Üniversitesi’nin bahçesinden başlayan yürüyüş, Tan, La Turquie ve
Yeni Dünya Gazeteleri’nin matbaalarının parçalanmasıyla son buldu539. 4 Aralık 1945’te İstanbul
Beyazıt’ta toplanan ve ağırlığını İstanbul Üniversitesi’nin Hukuk, Tıp, Fen ve İktisat Fakültesi
öğrencilerinin oluşturduğu grup ellerinde Türk bayrakları, Atatürk ve İnönü’nün posterleriyle birlikte
“Kahrolsun Komünizm” “Kahrolsun Serteller” sloganlarıyla yürüyüşe başladı540. Yürüyüşün hedefi
Serteller ve Tan matbaasıydı. Göstericiler Tan matbaası, ABC ve Berrak Kitapevlerini, Yeni Dünya ve
La Turquie Gazetelerini kullanılamaz hale getirdiler541. Hükümet hemen İstanbul’un da aralarında
bulunduğu altı ilde 2. Dünya Savaşı nedeniyle 23 Kasım 1940 yılında başlamış olan 542 ve süresi 23
Aralık 1945 yılında bitecek olan sıkıyönetimi altı ay daha uzattı543. Olaydan sonra İstanbul
Savcılığınca Serteller ve Cami Baykurt’a yönelik açılan davalar sonucunda Zekeriya Sertel, Sabiha
Sertel ve Cami Baykurt hakkında “Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir” suçundan birer yıl hapis
cezası verildi. Yapılan itirazlar sonucunda sanıklar dört ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest
Aslan, a. g. e. , s. 219.
Hülya Öztekin (2013), TAN (1938-1945) Serteller Yönetiminde Muhalif Bir gazetenin Tarihi (Doktora TeziErciyes Üniversitesi), s, 189-190. Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
532 Öztekin a. g. e. , s. 315.
533 Sabiha Sertel, Roman Gibi, İstanbul:Belge Yayınları, 1987, s. 306-307.
534 1 Aralık 1945 yılında ilk sayısı yayınlanan Görüşler Dergisi’nde Zekeriya Sertel’in, “Haftanın Görüşleri” isimli
kendi yazdığı bölümde Avrupa’da sol ve sosyalist akımların revaçta olduğunu ve ABD’nin bundan çekindiğini
anlattığı “Dünya Sola Gidiyor” başlıklı bir yazısı bulunmaktadır. Zekeriya Sertel , Görüşler Dergisi, 1 Aralık 1945.
535Cumhuriyet
Gazetesi, Bizim Yoldaşlar Nihayet Maskelerini Attılar, 4 Aralık 1945. Metin Toker,
Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları (1944-1973), Ankara:Bilgi Yayınevi, 1990, s.77-78.
Öymen, a. g. e. ,s. 494.
536 Koçak, a. g. e. ,s. 774.
537 1 Aralık 1945’te, CHP’den ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan yeni bir parti
kuracaklarını ilan ettiler . Tüm bu nedenlerden dolayı Sabiha ve Zekeriya Sertel Tan Matbaası Baskını’ndan
Başbakan Şükrü Saraçoğlu ve Chp’yi sorumlu tutarlar. Sabiha Sertel, a. g. e. , s. 306. Zekeriya Sertel, a. g. e. , s.
229. Görüşler Dergisi’nin kapağı için bakınız EK:2.
538 Tanin , 3 Aralık 1945. Bu yazıdan çok kısa bir süre önce yine Hüseyin Cahit Yalçın Sabiha Sertel’in Yalnız
Moskova gürültülerine kulak verdiğini, Sovyet Propagandası yaptığını yazmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın, İnkılapçı
Parti Meselesi, Tanin , 22 Kasım 1945.
539 Saldırganlar daha sonra Serteller’in İstanbul Moda’daki evine de gitmek istediler fakat olayların daha da
büyümesini istemeyen İstanbul Valisi Lütfü Kırdar tarafından engellendiler. Mumcu, a.g.e., s. 95.
540 Ulus, 5 Aralık 1945.
541 Öztekin a. g. e. , s. 362-363.
542 Örfi İdare Hakkındaki Karar Tasvip Olundu, Ulus, 26 Kasım 1940.
543TBMM Tutanak Dergisi, 7. Dönem 20. Cilt 8. Toplantı, Dokuzuncu Birleşim,7 Aralık 1945,s. 58.
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kaldılar544. Saldırganlar ise herhangi bir ceza almadılar545. Zaten Tan Matbaası Baskını basında, Türk
gençliğinin komünizme karşı heyecanlı gösterileri olarak yer aldı. Yapılan yıkıcı yayınlar Türk
gençliğini tahrik etmiş, Türk gençliği de milli duygularla bu gösteriyi gerçekleştirmişti 546. Hatta
Necmeddin Sadak Akşam Gazetesi’ndeki başyazısında Türk gençliğinin bu gösterisine dünyanın
hayran kaldığını yazar547. Sovyetler Birliği bu toplumsal depremin merkez üssünün boğazlar olduğunu
biliyordu ve bu gösterilerin Sovyet aleyhtarı gösteriler olduğunu belirterek Ankara’ya 8 Aralık’ta bir
nota verdi548. Almanların 1944 yılında 2. Dünya Savaşı’ndaki akıbetlerinin belli olmasından sonra
nasıl ki Irkçı-Turancı akımlara karşı bir mücadele başladıysa Sovyetler Birliği’nin Türkiye üzerindeki
istekleri de iç siyasette yeni bir dönemi başlattı: “Komünizmle Mücadele”549.
Bu yeni dönemde herkes stratejilerini gözden geçirecek dış politikadaki olayların ülkemize yansımaları
sonucunda oluşan bu yeni toplumsal atmosfere göre hareket edecekti. Bunun en tipik örneklerinden
biri Görüşler Dergisi’nin birinci sayısının kapağında dergiye yazı yazacaklarını vadeden Celal Bayar ve
arkadaşlarının bu vaadi yalanlamaları ve CHP’ye karşı toplumsal muhalefetin bir ayağını oluşturan
Serteller ve Tan matbaası ile ilişkilerini reddetmeleridir550. Demokrat Parti’nin kuruluş aşamasında
gerçekleşen bu olay DP’li yöneticilerin 1950 yılına kadar kurgulayacakları muhalefet söylemlerinin
yönünü de belirledi551. DP, SSCB ve komünizm aleyhine gelişen kamuoyunu göre dış politikadaki
söylemlerini şekillendirdi. 552”
Emekli Mareşal Fevzi Çakmak’ta kendini birden bu olayların içerisinde bulan bir başka isimdi. Tan
matbaası baskınından sonra Zekeriya Sertel ve Cami Baykurt İnsan Hakları Derneği’nin kurulması
çalışmalarına başladılar. Derneğin başkanlığı için Fevzi Çakmak ismi düşünüldü. Fevzi Paşa,
İstanbul’daki evinde, Zekeriya Sertel ve Cami Baykurt ile yaptığı görüşmede bu fikre sıcak baktı 553
fakat daha sonra basında İnsan Hakları Derneği’nin, Zekeriya Sertel ve Cami Baykurt isimleri
nedeniyle komünizm ve doğal olarak Sovyetler Birliği ile beraber anılması ve Fevzi Paşa’ya karşı
hükümetten gelen komünistlerle işbirliği yapıyor suçlamaları nedeniyle bu dernek projesi rafa
kalktı.554
4. Değişen Dış Politika Demokratikleşen Türkiye
1946 yılı her yönden Türkiye için bir değişim ve dönüşüm yılı olarak tarihe geçti. Demokrat Parti’nin
kuruluşu, Türkiye-ABD yakınlaşması, 1946 seçimleri ve sonrasında yaşanan hükümet değişikliği,
Recep Peker’in başbakanlığı gibi 365 güne sığan çok önemli gelişmeler yaşandı.
7 Ocak 1946’ta Demokrat Parti resmen kuruldu555. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve
Fuat Köprülü’nün önderliğinde556 kurulan yeni partinin başkanı Celal Bayar oldu557. Celal Bayar,
Mumcu, a.g.e., s. 95.
Sabiha Sertel, a. g. e. , s. 313. Öymen, a. g. e. , s. 498.
546 Ulus , 5 Aralık 1945. Vatan , 5 Aralık 1945. Akşam , 5 Aralık 1945. Tanin , 5 Aralık 1945.
547 Necmeddin Sadak, “Türk Gençliğinin Heyecanlı Gösterisine Dünya Hayran Kalmıştır”, Akşam , 7 Aralık 1945.
548 Koçak, a. g. e. ,s. 817-818. Goloğlu,a. g. e. ,s. 408.
549 Öymen, a. g. e. ,s. 498.
550 Öymen, a. g. e. ,s. 494. Koçak, a. g. e. ,s. 807-808. Zekeriya Sertel, a. g. e. , s. 231.
551 Demokrat Parti Programı 12. Madde “Memleketimizin istiklalini ve toprak bütünlüğünü bozmayı, yurttaş ana
haklarını kayıdlamayı gaye edinen, veya memleket dışındaki siyasi teşekküllere bağlı olan siyasi cemiyet ve
partilerin kanun dışı sayılmasını isteriz.” Cumhuriyet , 8 Ocak 1946.
552Celal Bayar, 28 Mayıs 1947’de TBMM’de yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Peker’in Sovyetler Birliği’nin
Türkiye ile ilgili taleplerini geri çekmesi gerektiğini yönünde basına verdiği demece destek vererek şunları söyledi:
“Bugün gazetelerde, Sayın Başbakanın beyanatını okudum ve ondan evvel Sayın Devlet Başkanının dış politika
hakkındaki bir gazeteye beyanatını da evvelce okumuştum. Harici politikamızın bu ana hatlarından ben şahsen
kendileri ile beraber olduğumu ifade etmekle beraber Demokrat Parti’nin de böyle düşündüğünü ifade edersem yanlış
bir harekette bulunmuş olduğumu zannetmem.” Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri (1920-1953), İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1999, s. 382. Zekeriya Sertel, Celal Bayar’ın Demokrat Parti iktidarında
sürekli Sovyet düşmanlığı yaptığını söyleyerek onu eleştirir. Zekeriya Sertel, a. g. e. , s. 228.
553Zekeriya Sertel, a. g. e. , s. 241.
554Öymen, a. g. e. ,s. 557-567.
555 1946 Demokrat Parti Programı: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/917.
Erişim Tarihi:
25/09/2018.
556 Vatan , 8 Ocak 1946. Ulus 8 Ocak 1946.
557 Ulus, 9 Ocak 1946.
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Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda CHP’nin karşısında gerçek bir muhalefet partisi olarak yer
alacaklarını ortada bir danışıklı dövüşün olamayacağını söyledi558. Parti programında559 ise gizli oy
ilkesine ve tek dereceli seçim sistemine geçilmesi gerektiği savunuldu. Ayrıca programda “Her türlü
ayrımcılığı reddeden bir milliyetçilik” ve “Hiçbir şahsa ve zümreye ayrıcalık tanımayan bir halkçılık”
anlayışının vurgulanması Demokrat Parti kurucularının, parti programını hazırlarken iç ve dış
politikada yaşanan olayları göz önünde buldurduklarını gösteriyordu.
Türkiye çok partili hayata geçiş dönemindeyken Sovyet Birliği ile bozulan ilişkiler ve Sovyet tehdidi dış
politikada Türkiye’nin yönünü belirledi. 1946 yılı, Türkiye için doğudan gelen bu büyük tehlikeye karşı
kesin kararın verildiği yıl oldu. 11 Kasım 1944 yılında hayatını kaybeden Türkiye’nin Washington
Büyükelçisi Münir Ertegün’nün naaşı, 5 Nisan 1946 yılında Amerikan Missouri Savaş gemisi ile
Türkiye’ye getirildi. Hem naaşı getiren savaş gemisinin taşıdığı özellikler 560 hem de Missouri’nin
Türkiye’de görkemli karşılanışı561 , Türkiye-ABD ilişkileri için bir dönüm noktası oldu. Türkiye Soğuk
Savaş döneminin sonuna kadar yanında yer alacağı müttefikini buldu. Ahmet Emin Yalman, Vatan
Gazetesi’nde “Neden Çoştuk” isimli başyazısında 2. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB talepleri
karşısında barış ve emniyet arayan Türkiye’nin, ABD’nin gösterdiği dayanışmaya cevaben Missouri
gemisini çoşkuyla karşılandığını söyler562. Falih Rıfkı Atay’a göre ise “Hür, eşit ve egemen milletlerin
ortaklaşa güvenliğine dayanan, harpsiz, saldırışsız, sadece ahlak ve kanun bağlaşma ve
antlaşmalarının hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamak isteyen herkes Amerikan bayrağında kendi talih
yıldızını da görür563.” Türkiye, Missouri ile doğusundan gelen tehdite karşı güvenli bir liman
bulduğunu düşünüyordu. ABD ise Sovyet Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sonrası Balkanlar’da, Akdeniz’de
ve Ortadoğu’da giderek gücünü artmasının önünü Türkiye’yi yanına alarak kesmek istiyordu 564. 1946
yılının ilerleyen günlerinde Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında adeta nota savaşları yaşandı565. Bu
nota savaşlarında ABD ve İngiltere’nin Türkiye’nin yanında yer alması566, Türkiye’nin elini rahatlattı ve
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin Sovyetler lehine değiştirilmesini imkansızlaştırdı567. Ayrıca TürkiyeABD yakınlaşması 1947 yılında ilan edilen Truman Doktrini568 ve 1948 yılında başlayan Marshal Planı
kapsamında Türkiye’ye mali destek sağlanmasıyla pekiştirildi 569.
2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerle yeni bir dış politika sürecine giren
Türkiye’de yaz aylarında seçim heyecanı ve rekabeti yaşandı. 21 Temmuz 1946 yılında yapılan ve DP
tarafından itirazlara ve tartışmalara neden olan570 seçimlerin neticesinde çok partili bir TBMM ile iç

Cumhuriyet , 8 Ocak 1946. Samet Ağaoğlu, Celal Bayar’ın kendisine yazdığı mektupta yeni kurulacak partinin
adının “Demokrat Halk Partisi” olacağını yazdığını anlatır. Ağaoğlu’na göre “Halk” kelimesi CHP ile yeni kurulacak
parti arasında bir ilişki olduğu sanısı vermemek için kaldırılmıştır. Samet Ağaoğlu, Demokrat Parti’nin Doğuş ve
Yükseliş Sebepleri Bir Soru, Baha Matbaası, 1972, s. 87.
559 Parti Programının tam metni için bakınız Cumhuriyet , 8 Ocak 1946. Ulus, 8 Ocak 1946.
560Missouri, ABD’nin en büyük savaş gemisi ve Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sonunda ABD’ye teslim oluş
töreninin yapıldığı gemiydi. Öymen, a. g. e. ,s. 512-513. Uçarol, a.g.e. ,s. 1004. Erdal İnönü, Anılar 2, s. 186.
561Missouri’nin Yarattığı Heyecan, Vatan, 6 Nisan 1946. Missouri Büyük İlgi ve Sevgiyle Karşılandı, Cumhuriyet, 6
Nisan 1946.
562 Ahmet Emin Yalman, “Neden Çoştuk ?”, Vatan , 8 Nisan 1946.
563 Falih Rıfkı Atay, “Missouri”, Ulus , 5 Nisan 1946.
564 Mehmet Gönlübol-A. Haluk Ülman-A. Suat Bilge-Duygu Sezer, Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1995,
Ankara: Siyasal Kitapevi, 1996, s. 202.
565 Sovyetler Birliği, Boğazların statüsünün değişmesi hakkında Türkiye’ye 8 Ağustos ve 24 Eylül’de iki nota verdi.
Türkiye’de 22 Ağustos ve 24 Eylül 1946’ta bu notalara karşılık vererek Sovyetlerin kendi lehlerine yapmak
istedikleri Boğazlar üzerindeki değişiklik isteklerini reddeti. Uçarol, a.g.e. ,s. 1005-1007. Tuncer a.g.e.,s. 172-175.
Erdal İnönü, Anılar 1, s. 209-214.
566 ABD, Sovyetler Birliği’nin 8 Ağustos ve 24 Eylül 1946’da Türkiye’ye verdiği iki notaya karşılık 19 Ağustos ve 9
Ekim 1946’ta Sovyet Birliği’ne nota vererek Boğazların statüsünün Sovyetler Birliği lehine değiştirilmesi karşı
çıkarak Türkiye’yi desteledi ve 15 Ağustos 1946’ta Akdeniz’e büyük bir deniz kuvveti göndereceğini açıkladı. Uçarol,
a.g.e. ,s. 1005-1006.
567 Erdal İnönü, Anılar 1, s. 213.
568 Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk- Amerikan Münasebetleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991, s.
152.
569 Armaoğlu, a. g. e. , s. 165.
570 Hilmi Uran, Meşrutiyet Tek Parti Çok Parti Hatıralarım (1908-1950), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2008, s. 366. Öymen, a. g. e. ,s. 534.
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politikada da yepyeni bir döneme girildi 571. Değişen çok partili TBMM ile birlikte savaşılmayan savaşın
bedelinin yansımalarını görebileceğimiz çok önemli değişiklikler hükümette de yaşandı.
7 Ağustos 1946 yılında kurulan 15.Hükümette, Şükrü Saraçoğlu’nun yerine beklenmedik bir şekilde
Başbakanlık görevini Recep Peker üstlendi572. Teamüllerin aksine Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkan vekilliğine Başbakan olan Recep Peker değil Şükrü Saraçoğlu getirildi. Bu durumda Recep
Peker, iktidar gücünü Şükrü Saraçoğlu ile paylaşarak bir bakıma “Primus İnter Pares” yani eşitlerin
birincisi oldu573. Bu durum, Recep Peker’in 2. Dünya Savaşı sonrası geçiş dönemi için kısa bir
süreliğine göreve getirildiğini gösteriyordu574. Nitekim Peker hükümetinin ömrü sadece 13 ay oldu.
1946 yılında kurulan Peker hükümetinde en önemli değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapıldı.
Hasan Ali Yücel575’in yerine Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer576 oldu. Akabinde İsmail Hakkı
Tonguç577’ta İlköğretim Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı. Köy Enstitüleriyle eğitim alanında eşi benzeri
görülmemiş578 bir devrim yapan bu iki eğitimcinin görevlerinden ayrılmaları Köy Enstitüleri için sonun
başlangıcıydı. Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı dönemi Türk eğitim ve kültür tarihinin altın
devriydi.579 Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri’nin hedef haline gelmesi 2. Dünya

57121

Temmuz 1946 seçimleri milletvekili dağılımı, CHP: 397, DP: 61, DP listesinden seçilen bağımsızlar: 4,
Bağımsızlar:3. https://global.tbmm.gov.tr/docs/secim_sonuclari/secim3_tr.pdf
572 Uran, a. g. e. , s. 368. Öymen, a. g. e. ,s. 539-540. Aydemir, a. g. e. , s. 456.
573“…Merhum Saraçoğlu da parti genel başkan vekilliğine tayin edilmişti. Çünkü Recep Peker başvekillikle birlikte
parti genel başkan vekilliğini üzerine almak istemediğini söylemişti. Halbuki o vakte kadar başvekiller, aynı zamanda
partinin genel başkan vekilliğini de üzerlerinde bulunduruyorlardı ve esaslı kuvvetlerini de bu cihet sağlıyordu.”
Uran, a. g. e. , s. 369. “… Evet Recep Peker başvekil olmuştu. Ama İnönü, daha önce de değindiğimiz gibi, bir ihtiyat
tedbiri de aldı. Peker’i parti genel başkan vekilliğine getirmedi. Bu vazifeye Şükrü Saraçoğlu’nu getirdi. Halbuki
başvekillerin aynı zamanda Genel Başkan vekili olmaları, Atatürk zamanından beri usuldendi.” Aydemir, a. g. e. , s.
456. Arslan, a. g. e. , s. 276.
574 “Sanırım ki İnönü'nün gözü Recep Peker'deydi. Onun kendisi için bir uysal başbakan olmayacağını biliyordu ama,
aklındaki tatlı sert politika bakımından bu eski kurmay subay biçilmiş kaftandi. Tabiatı, temayülleri, zihniyeti ve
alışkanlıkları itibariyle Peker uygulanacak politikanın sertliğini temsil edecekti. Tatlılığı Cumhurbaşkanına kalacaktı.
Bu da onun, düşündüğü hakemlik görevini kolaylaştıracaktı.” Toker, a. g. e. , s. 133.
575 Hasan Ali Yücel 1897 yılında İstanbul’da doğdu. 1921 yılında Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1932
yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve müfettiş olarak çalıştı. 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğünü ve 1933 yılında ise Orta Öğretim Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1935 yılında 5. Dönem İzmir
Milletvekili olarak meclise girdi. 1938- 1946 yılları arası Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 1946 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan istifa ettikten sonra çeşitli gazetelerde yazılar yazdı. 1961 yılında İstanbul’da vefat etti.
http://keeaum.sdu.edu.tr/tr/koy-enstituleri/hasan-ali-yucel-3039s.html , Erişim Tarihi: 29.09.2018.
576 1901 yılında Sivas’ta doğan Sirer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra
Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve müfettiş olarak çalıştı. 1944 yılında 7. Dönem Sivas Milletvekili olarak
meclise girdi. Recep Peker’in Başbakanlığı’nda kurulan 15. Hükümette 1946-1948 yılları arasında Milli Eğitim
Bakanı olarak görev yaptı. 1953 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. TBMM Albümü- 1. Cilt, 1920-1950,
Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No: 1, s. 453.
577 İsmail Hakkı Tonguç, 1893 yılında Bulgaristan Silistre’de doğdu. 1918 yılında İstanbul Muallim Mektebi’ni
bitirdikten sonra Almanya’ya gönderilen öğrenciler arasında yer aldı. Yurda döndükten sonra çeşitli şehirlerde
öğretmenlik yaptıktan sonra 1929-1935 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde çalıştıktan sonra 1935’te
İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne vekaleten, 1938 yılında ise asaleten atandı ve 1946 yılına kadar bu görevi yürüttü.
1954 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda emekli olan Tonguç, 24 Haziran 1960’ta hayatını kaybetti.
http://keeaum.sdu.edu.tr/tr/koy-enstituleri/ismail-hakki-tonguc-3038s.html, Erişim Tarihi: 29.09.2018.
578 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Fay Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, İstanbul: Tarihçi Kitapevi, 2010.
579 Bu dönemde Köy Enstitülerinin kurulmasının yanı sıra dünya edebiyatından seçkin eserler dilimize çevrilerek
tercüme seferberliği başlatılmış, Lorousse Ansiklopedisi örnek alınarak İnönü Ansiklopedisi yazılmaya başlanmış,
31 Ekim 1939’da Ankara’da Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi açılarak Devlet Resim ve Heykel Sergilerinin
kurumsallaştırılması hedeflenmiştir. Temelleri Atatürk döneminde atılan Ankara Devlet Konservatuvarı için 20
Mayıs 1940’ta kuruluş yasası çıkarılarak, Ankara Devlet Konservatuvarı, Avrupa standartları ölçüsünde yeniden
düzenlendi. Ankara’da Milli Kütüphane’nin kurulma çalışmaları başlamış, 15 Nisan 1946’da Milli Kütüphane
Hazırlık Bürosu oluşturulmuştur. Tarihi eserlere ve müzeciliğe de büyük önem verilerek Yücel’in başkanlığında 1523 Şubat 1945’te “Eski Eserler ve Müzeler Birinci Danışma Komisyonu” toplanmış Tevfik Fikret’in Aşiyan’daki evi
müzeye dönüştürülmüştür. UNESCO’nun kuruluş çalışmalarında da bizzat bulunan Yücel’in doğumunun yüzüncü
yılı olan 1997, UNESCO tarafından Hasan Ali Yücel’i anma yılı olarak ilan edilmiştir. İlhan Tekeli - Selim İlkin,
Savaşın İçinden Geleceğe Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi (3. Cilt), İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, s.
62-84.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 553

Savaşı’nın ideolojik mücadelelerinin Türkiye’ye yansıması ile yakından alakalıydı 580. Ülkemizde savaş
sürecinde yaşanan faşizm-komünizm mücadelesi, asıl etkisini savaş sonrasında gösterdi. Sovyetler
Birliği’nin savaş sonrasında Balkanlar’da etkili olmasıyla birlikte ABD’nin bu nüfuzu sınırlandırmak
amacıyla Türkiye ile yakınlaşma çabaları Türkiye’nin iç politikasına da yansıdı. Yücel, Tonguç ve
Enstitüler komünistlikle suçlanıp, akıl almaz iftiralara maruz kaldılar581. Hatta Recep Peker hükümet
programında “Köy Enstitüleri’ni daha milli bir daha getireceğiz” 582 diyerek Yücel ve Tonguç’un
görevden ayrılmalarının nedenini tek bir cümleyle açıklamış oldu. 1944 yılında başlayan yukarıda
bahsettiğimiz davalarla iyice ayyuka çıkan ideolojik mücadeleler Köy Enstitüleri’ne de sıçradı
öğrenciler arasında da bölünmelere ve kavgalara neden oldu583. Tüm bu gelişmelerin bedelini 1946
yılında önce Yücel ve Tonguç ödedi, hayat damaları koparılan Enstitüler ise 1940-1946 yılları
arasındaki özgünlüğü kaybederek ölüme terk edildi, Enstitülerin cenazesini kaldırmak ise DP
iktidarında Adnan Menderes’e düştü.
4.1. DTCF Olayları
Mustafa Kemal Atatürk tarafından dil ve tarih alanında yapılacak çalışmalara öncülük etmesi
amacıyla 1935 yılında Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu.584 DTCF, Kadrosundaki
ünlü hocaları ve yetiştirdiği öğrencileriyle kısa sürede sosyal bilimler alanında ülkemizdeki en saygın
bilim merkezlerinden biri oldu. Halk Edebiyatı çalışmalarıyla tanınan Pertev Naili Boratav 1938
yılında, Sosyolog Behice Boran ise 1939 yılında doçent olarak DTCF’de göreve başladı.585 İstanbul
Üniversitesi Felsefe Bölümü Mezunu olan Niyazi Berkes de Felsefe asistanı olarak 1939 DTCF
kadrosuna katıldı ve 1941 yılında doçent oldu586. Tan matbaası baskınıyla başlayan antikomünizm
propagandası basından sonra eğitim kurumlarında da bir cadı avı başlamasına neden oldu. Serteller
tarafından sadece 1 sayı yayımlanabilen Görüşler Dergisi’nin kapağında dergiye yazı vadedenler
arasında DTCF’nin hocaları Boratav, Berkes ve Boran’ın isimleri vardı ve ilk sayıda Behice Boran’nın
yazısı bulunmaktaydı.587 Tan Matbaası baskınında kısa bir süre sonra 15 aralık 1945’te Boratav,
Boran ve Berkes bakanlık emrine alınarak Nisan 1946’ya kadar üniversitedeki görevlerinden uzak
kaldı.588 Boratav, Boran ve Berkes Danıştay’a iptal davası açarak görevlerine geri döndüler ama
haklarındaki suçlamalar devam etti. 11 Mart 1947 tarihinde Ankara Üniversitesi Senatosu Boratav,
Berkes, Boran hakkında “Yabancı ideolojileri yayarak Türk gençliğine zehir saçmak” suçlamasıyla
soruşturma açtı589. 27 Aralık 1947 günü ise Tan Matbaası olayları benzeri bir olay da DTCF’de
meydana geldi. Üniversiteli öğrenciler sabah Ulus meydanında toplanarak ellerinde Atatürk ve İnönü
fotoğraflarıyla ve “Komünist Hoca İstemiyoruz”, “Komünistler Üniversiteden Atılmalı” pankartlarıyla
DTCF’ye doğru yürüdüler590. DTCF Rektörlüğü’nü basan göstericiler üniversitenin solcu öğretim

580“

Sıcak savaşın trajedilerinden dışarıda kalmayı ustalıklı bir politika ile başaran Türkiye,soğuk savaşın buz gibi
dondurucu dalgalarına beklenmedik bir zamanda itilivermişti. İşte Köy Enstitüleri’nin alınyazısını saptayan büyük
olay da budur.” Kirby, a. g. e. , s. 449.
581 İlhan Tekeli- Selim İlkin, a. g. e. , s. 97. Engin Tonguç, Bir Eğitim Devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç (Yaşamı,
Öğretisi, Eylemi), İzmir: Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Yayınları, 2009, s. 512-514.“Hasanoğlu’nun üstünden
uçakla geçen keskin zekalı bir yurtsever güzel sanatlar binasının planında tehlikeli bir orak keşfetti; trenle karşı
yamaçtan geçen bir başkası tohum atan bir köylü heykelinde şeytanın ta kendisini gördü: Bina da heykel de
yıktırıldı. Milletçe övüneceğimiz, Avrupa ansiklopedilerinde Türk Pestalozzi’si diye adıgeçen Tonguç Baba, en verimli
yaşında işinden atılıp köşesinden, bütün hayatıyla kurduğu yüce eserin hoyratça budandığını göre göre öldü. Saf
yurttaşlar, Tonguç Baba okulları fabrika, öğrencileri cahil işçi ve şehirli düşmanı yapıyor diye aldatıldı.”Sabahattin
Eyüpoğlu, Neden Köy Enstitüleri?, Yön ,20 Aralık 1961.
582 Aydemir, a. g. e. , s. 383.
583 Talip Apaydın, Köy Enstitüsü Yılları, İstanbul: Literatür Yayınları, 2009, s. 162-166.
584 http://www.dtcf.ankara.edu.tr/kurumsal/fakulte-hakkinda/, Erişim Tarihi: 30.09.2018.
585 Mete Çetik, Üniversitede Cadı Kazanı-1948 DTCF Tasfiyesi ve Pertev Naili Boratav’ın Müdafası, İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 5-6.
586 Çetik, a. g. e. , s. 6.
587 Bakınız EK: 2.
588 Tan Matbaası baskınından sonra MEB profesör ve öğretmenlerin siyasi yazı yazamayacaklarına dair bir genelge
yayımlar. Boratav, Boran ve Berkes bu genelgeden sonra bakanlık emrine alınırlar. Çetik, a. g. e. , s. 16-17.
589 Çetik, a. g. e. , s. 21-22.
590 Ulus, 28 Aralık 1947.
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görevlilerini koruduğu iddiasıyla üniversitenin rektörü Aziz Kansu’nun istifasını istediler 591. Gösteriler,
gazetelere Tan Matbaası Baskını’nı hatırlatacak başlıklarla yansıdı592. Üniversite Senatosu 10 Ocak
1948’de Boratav, Berkes ve Boran’ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.593 DTCF’nin üç öğretim
görevlisinin kadrolarını kaldıran yasa tasarısı TBMM’de 5 Temmuz 1948 günü görüşülürken Hasan Ali
Yücel de DTCF’de “ilmi ahlak buhranı yaratmak” ile suçlandı. Aslında bu suçlamaların başlangıcı
Fevzi Çakmak ile olmuş, Çakmak, Yücel’i, komünistleri korumakla itham etmiş ve bu tartışma Hasan
Ali Yücel- Kenan Öner Davası ile mahkeme salonlarına taşınmıştı594. Tüm bu ideolojik mücadeleler ve
suçlamalar acı bir sonla 2 Nisan 1948’de Sabahattin Ali’nin Kırklareli’nde öldürülmesi ile bitti 595. 2.
Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmayı başarabilen Türkiye’de tek bir kişinin burnu kanamadı, kimsenin
kılına dahi zarar gelmedi ama savaş sonrası başlayan yeni dönem Türkiye’yi bir girdap gibi içine
alarak mahkeme salonlarına taşınacak pek çok toplumsal olaya ve bir de cinayete neden oldu.
5. Sonuç
2. Dünya Savaşı’ndan en az hasarla çıkmayı hedefleyen Türkiye savaş boyunca savaşan ülkelerle
çeşitli görüşmelere yaptı. Sinir harbi içerisinde geçen bu görüşmeler neticesinde Türkiye zıt ideolojilere
sahip ülkelerle kendi çıkarları doğrultusunda antlaşmalar imzaladı. İnönü’nün savaşın başından
sonuna kadar izlediği temel strateji “Savaşa Tarafsızlık”tı. İnönü’nün izlediği bu politika başarılı oldu
ve Türkiye, savaştan ve savaşın yıkıcı etkilerinden uzak kaldı. Savaş süresince tüm dünyaya yayılan
ideolojik mücadele Türkiye’ye de sıçradı. Savaşın son yıllarında dış politikaya bağlı olarak iç politikada
yapılan müdahalelerle savaş ideolojilerinin Türkiye’ye etkileri en aza indirilmeye çalışıldı. Savaştan bir
“Pirus” zaferi elde ederek çıkan Sovyetler Birliği savaş sonrası yeni dünya düzeninde en avantajlı
konumda olabilmek için başta Balkanlar olmak üzere kendisine nüfuz bölgeleri belirledi. Sovyetler
Birliği’nin Türkiye’den de taleplerinin olması Türkiye’nin yepyeni bir dış politika sürecine girmesine
neden oldu. Sovyetler Birliği’ne karşı dış politikada yükselen öfke iç politikada önemli kişi ve
kurumların hedef haline gelmesine yol açtı. Sovyet tehdidine karşı yeni müttefik ABD ile savaş sonrası
giderek yakınlaşan Türkiye yapılan antlaşmalarla savaş sürecinde izlediği denge politikasını terk etti.
Denge politikasının terk edilmesi ve ABD ile çeşitli alanlarda yapılan bağlayıcı antlaşmalar özellikle
1960 yıllardan sonra Kıbrıs Krizi ve ünlü “Johnson Mektubu” ile birlikte sorgulanmaya başladı596.
KAYNAKÇA
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https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/917. Erişim Tarihi: 25/09/2018.
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Aynı gün DTCF’de Prof. Pertev Naili Boratav’ın bir konferansı vardı. Konferans salonunu dolduran “milliyetçi”
öğrencilerin hedefindeki Boratav olayı haber aldığı için konferansa gelmedi. Mumcu, a.g.e., s. 101.
592 “Ankara’da Gençliğin Komünistlik Aleyhinde Dünkü Nümayişleri” Cumhuriyet, 28 Aralık 1947. “Ankara Gençliği
Dün Komünizm Aleyhinde Nümayiş Yaptı.” Vatan, 28 Aralık 1947. “Gençler Dün Komünistlik Aleyhinde Bir
Toplantı Yaptı.” Ulus, 28 Aralık 1947.
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594Öymen, a. g. e. ,s. 565-566.
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EKLER
EK 1: Akbaba Mizah Dergisi’nin Versay Antlaşması’nı anlatan kapağı (28.03.1935)
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EDEBİYAT EĞİTİMİNE DAİR BAZI SORU(N)LAR
Doç. Dr. Ertan Engin
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
uengin@gmail.com
“Dolayısıyla insanlar nasıl yazarsa öyle okumak gerekir.
Edebiyatı bu şekilde yüceltiriz” (Barthes, 2016: 46).
Özet
Yüksek öğretim, bireyin zihninin ve kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynama potansiyeline sahip
bir süreçtir. Ancak onun, yüzyılların birikimiyle oluşmuş temellerinde günümüz dünyasının ‘bu ne
işime yarar?’ sorusuyla karşımıza çıkan pra(gma)tik mantığının açtığı gedikler ve bu temeller üzerine
bıraktığı soru işaretleri hem hocaları hem de öğrencileri düşündürmesi gereken çok önemli bir
meseledir. Bunun sonucunda ortaya çıkan kuru ve tek boyutlu bakış, pozitif bilimlere/tabiat
bilimlerine kıyasla edebiyat eğitiminin de içinde yer aldığı beşeri bilimlerde daha da sakil bir biçimde
görünür olmuş ve edebiyat eğitiminin kökeninde yer alan felsefeyi zedeleyecek noktalara ulaşmıştır.
Edebiyat bölümleri de diğer bölümler gibi verdiği diplomayla kişinin bir meslek edinmesinde gerekli
şartı sağlar. Ancak bu gerekli şart, bugün gittikçe yeterli şart olarak da görülür oldu. Oysa eğitimi
süresince sanatı ve sanat-insan ilişkisini, edebiyat eserinin kendisine verebileceklerini alma yollarının
neler olabileceğini kafasında sorunsallaştırmamış bireyler yalnızca meslek sahibi olarak kalıyor,
sanatın penceresinden dünyayı ve insanı yorumlama kaygısının uzağına düşüyorlar. Bu tebliğde;
sanat eserini tecrübe edişimize ve yukarıda belirtilen, analizi esasen felsefe ve sosyoloji alanına giren
pra(gma)tik mantığın oluşumuna değil yan etkilerine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, yorum, yüksek öğretim.

GİRİŞ
Bugün ülkemizdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde özellikle de yürütülmekte olan Yeni Türk
Edebiyatı alanı derslerine dair öncelikli ve en önemli sorunlardan biri, ne Mehmet Kaplan’ın onda biri
oranında bilimsel üretim yapmışların yakınmalarında dile getirildiği gibi Kaplan Hoca’nın kitaplarının
okutulması597 ne de edebiyatı -ve daha pek çok şeyi- çocuk yetiştirmek için ve dünyamızı

Evet, Kaplan Hoca Şiir Tahlilleri 2’de bazı şiir yorumlarında baltayı taşa vurmuş, bunda ideolojik bakışının etkisi
olmuştur. Bu konu haklı olarak defalarca -ilk kez Memet Fuat tarafından, sonuncusu için bkz.:
http://www.birikimdergisi.com/haftalik/8861/dev-genc-li-ulku-tamer-icin#.Wzk2zNVKjIU- - dile getirildi. Biz
dahasını da ekleyelim: Evet, Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil’in sonunda Roland Barthes’tan yaptığı alıntı üzerine
söyledikleri ile Fikret ve Cenap’ı anlamayan A. Mithat gibi durmaktadır (Unutmayalım ki Barthes Racine Üzerine
gibi erken dönem eserleri yüzünden Fransız akademisyenleri tarafından da yerden yere vurulmuştu. Yani kendi
ülkesinde de önceleri anlaşılmamıştı). Evet, Mehmet Kaplan’ın, Tevfik Fikret kitabında Kenan Evren övgüsü vardır.
Ancak yiğidin hakkını vermek bilimsel etiğin gereğidir; bugün ülkemizde Şiir Tahlilleri 1’deki şiir incelemelerinde
görülen ufuk açıcı yorumları yapabilecek kaç kişi bulabiliriz? Abdülhak Hâmid’den bahsederken Quietism’e
referans verebilecek birisi? Günümüzde, ülkemizde ve dünyada Heidegger entelektüel bir moda. Edebiyatımızın
İçinden’de 22 Mart 1947 tarihli yazısında görüleceği üzere Âkif Paşa’nın Adem Kasidesi’ni Heidegger’le birlikte
okumak gerektiğini söyleyen o dönem Türkiye’sinde kaç aydın vardı? Fikret’i, Tanpınar’ı tahlil ederken Jung’a,
Freud’a başvuran? “Mai ve Siyah Romanının Üslûbu Hakkında” başlıklı yazısında Kaplan Hoca, Halit Ziya’nın bu
romanından ünlü yemek sahnesini ve Ahmet Cemil’in, E. Waldteufel’in Plui de Dimants valsini dinlediği andaki
duygularını veren pasajı ele alır ve iki sahnede yazarın tasvirlerindeki farkı -statik, dinamik- ikna edici biçimde
ortaya koyar. Bugün bir edebiyat eserini inceleme/tahlil için okuyan akademisyenler içinde dahi metin üzerinde
böyle duyarlı, rafine bir dikkat sahibi kaç isim gösterilebilir? Ya R. Wellek ve A. Warren’ın ünlü teori kitabının kendi
döneminde farkını, henüz Türkçeye çevrilmemişken önemini kavrayan? M. Kaplan’ın birkaç ömür gerektiren
külliyatının demode kalacağı bir Türk akademisi için maalesef biraz daha beklememiz gerektiğini acı bir gerçeğin
vereceği entelektüel bir terbiye olarak kabullenmekten başka çaremiz yoktur.
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güzelleştirmek için fırsat bilen ebeveynlerin598 ve ‘medyatik’ edebiyatçıların dediği gibi, müfredâtın
güncel olmaması, yaşayan yazar ve şairlere çok az yer ayrılmasıdır. Bunlar o kadar basit meselelerdir
ki ancak basit bir görüş, bunları düzeltince edebiyat eğitimine katkıda bulunduğu yanılsamasıyla
teselli bulabilir.
Bize göre genelde edebiyat eğitiminde özelde Yeni Türk Edebiyatı derslerinin önündeki en büyük
tehlike, kariyerizm ve araçsallaş(tır)madır. Bizce bunların hem eğitimci hem de öğrencilerin önemli bir
hakikati ıskalamasına neden olduğu, bir gerçektir. Bu gerçeğin -kariyerizm ve araçsallaş(tır)ma ile
bağlantılandırılmadan-, çok dikkate değer biçimde aşağıda ortaya konduğunu görebiliriz ki esasen
bizim de üzerinde durulması ve düşünülmesini arzu ettiğimiz çerçeve budur:
“Metinden çıkmadan nasıl metin hakkında konuşabiliriz? (…) Bir düşünce hiçbir zaman bir metin
kadar şiddet içeremez; düşünce, düşünce olduğu için, içinde türediği toplumun konuşma biçimini
benimsemek zorunda olduğu için her zaman güven vericidir. Ben ancak içinde yaşadığım topluma
ideolojik açıdan uygun olan sözcüklerle düşünebilirim, ancak bu düşünceye karşı kendileri şiddet
olacak metinsel nesneler yaratabilirim. (…) Edebiyatı içindeki şiddeti koruyarak nasıl konuşacağız?
Edebiyattan söz etmeye başladığım an bu şiddet ortadan kaybolacaktır. Üniversitelerin
iyileştirilmesinden konuştuğumuzda da kullandığımız üniversiteyle ilgili her söylem, modernist olanı
bile, yerleşik düzenden kaçmayı amaçlayan yapıtları alıp onları kavramsallaşmanın yerleşik düzenine
yeniden yerleştirecektir” (Grillet, 2011: 52-53).
A.-R. Grillet’nin teşhis ettiği, edebiyatın şiddetinin -buna enerjisinin, potansiyelinin de diyebilirizandığımız bu kariyerizm ve araçsallaş(tır)maya kurban edilişi, üzerinde durulması gereken temel
meselelerdendir. Bugün edebiyat bölümlerinin büyük oranda sürücü kurslarından, herhangi bir
sertifika programından farkı kalmadıysa burada başlıca sorumlu bellidir. Bu; fakülteye gelen
öğrenciye, okuyacağı bölümün normatif bir bilimsel alan olmadığını, bunun temelinde de edebiyatın
bir sanat oluşunun yattığı bilincini veremeyen, edebiyatın şablonlaştırılmasından, verilere
indirgenmesinden rahatsız olmayan hatta bunu teşvik edebilen akademik otoritedir. Aynı otoritenin
temsilcileri; edebiyat bölümlerinde dersleri projeksiyonlarla işleyerek çağdaş599 ve câzip kılacağını
uman, mezunları piyasaya eklemlemede kolaylık sağlayacak ek dersleri bölüm programına koydurarak
öğrenciyi daha donanımlı -ne için daha donanımlı? Elbette piyasa!- kılmak isteyen, edebiyat bölümü
öğrencisini sayısal puan grubundan seçerek edebiyat eğitimine ilişkin birçok sorunu çözeceğini
savunan ve üniversite-piyasa işbirliğinin -uzun vaadede- daima üniversite aleyhine işlediğinden
habersiz seslerdir.600
Kariyerizm ve araçsallaş(tır)ma, hemen aklımıza öğrencilerin mezun olduktan sonra gireceği istisnasız
bütün sınavları ve öğrencinin de daha edebiyat bölümünün ikinci sınıfında teleolojik bir bilinç edinip,
lisans döneminde okuduğu eserlere; hem söz konusu sınavlar hem de öğrenciliği esnasındaki sınavlar
Felsefe için dile getirilmiş şu tespit, esasen edebiyat için de mükemmelen geçerlidir: “kişisel tedavi özelliği vardır
(deliliği bir bakıma önleyebilir) ama ecza ile ilgisi yoktur, dünyadaki kötülüklere çare sunmak iddiasında
bulunmaz” (Rosset, 2018: 12).
599 Edebiyat, toplumsal bellek özelliğiyle ister istemez geçmişin mirasına eğilecektir. Bu mirasın üzerindeki Arapça,
Farsça yahut aruz vb. unsurlardan oluşan eskimiş görünen aynayı son teknoloji ürünü araçlarla cilâlayacağını
sanmak, aldanmaktır. Beşeri bilimlerde ve dolayısıyla edebiyat alanında çalışan bir akademisyen için ‘çağı
yakalamak’ demek, çağdaş teorileri -Foucault, Heidegger, Derrida, Said, Barthes- çalışmak/bilmek demektir. Acı
olan budur ki, teknoloji/teknik konusunda en eleştirel bakışı geliştirmiş olması gereken beşeri bilim yahut edebiyat
alanı akademisyenleri dahi son teknoloji ürünler karşısında, parmaklarından su damlayan peygamber
görmüşçesine teslim olan geniş kitlelerin çok uzağında değildir. Edebiyat eğitiminin; teknolojinin/tekniğin açtığı ve
hayatlarımızı içine aldığı sığlık konusunda en ufak bir tasa belirtisi göstermeyişi de düşündürücüdür. Oysa
teknolojik/teknik zihniyet ve ahlak, edebiyatınki ile neredeyse taban tabana zıttır. Beşeri bilimler ve edebiyat
bölümleri, “kültürlerin sağlık sistemi”dir. “Bilgi yönetimi teknikleriyle ahlaki ölçüler belirleyemezsiniz. Ruh kısık
ateşte demlenmesi gereken bir şeydir. Beşeri bilimler budur. (…) Bildiğiniz üzere, bedeninizi bir yerlere hızlı hızlı
giderek eğitemezsiniz - öğrenmeyi hızlandırmak kolay öğrenme anlamına gelmez” (Spivak, 2016: 27).
600 Edebiyat bölümlerinin piyasalaşmasına basit bir örnek olarak bu bölümlerde düzenlenen şiir dinletilerini
gösterebiliriz. Şiir konusunda en gelişkin, rafine zevke sahip olması gereken kişiler yani edebiyat bölümü
öğrencileri dahi, şiiri sesli okumayı müziksiz düşünememektedir. Her iyi/nitelikli şiirin kendi iç müzikalitesi
olduğu, böyle şiirlerin tam anlamıyla Latinlerin “söz uçar” ifadesindeki gibi “kanatlı söz” olduğu gerçeğinden
gafletten mi yoksa şiiri duyamayacak kitlenin hiç olmazsa müziği duyarak bir şeyler hissetmesini istemekten mi
kaynaklanır bu durum?
598

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 561

için bir basamak olarak bakması sonucunu getirir. Peki, Rus yahut Türk klasiklerine, onlardan
sınavda ne gibi sorular çıkabileceği bilinciyle yaklaşmak -isterse bu bilinç eseri didik didik incelesin-,
“güzel sesli bir bülbülü eti için öldürmek”le eş değer değil midir? Edebiyatın şablonlaştırılması ise,
Yeni Türk Edebiyatı alanındaki bir dersin sınav sorularında çıkabilir örneğin, karşımıza. Bize göre, bu
alan derslerinin yapılacak sınavlarının doğru cevapları olmaz; iyi cevabı olur. Elbette her iyi cevap
doğrudur aynı zamanda; ama her doğru cevap iyi değildir. Örneğin birbirlerine birçok açıdan benzeyen
Aşk-ı Memnu ve Eylül romanlarının mukayesesini isteyen bir sorunun nasıl doğru cevabı olabilir?
Böyle bir sorunun doğru cevabını odasının kapısına öğrenciye şeffaflık adına asabilecek hoca var
mıdır? Bu durumda çoğu kez ikinci yol seçilir ve sanat eseri şablonlaştırılır: ‘Mai ve Siyah’ta Ahmet
Cemil’in tercüme konusundaki düşüncelerini yazınız.’ Dolayısıyla, edebiyat eğitiminin önünde iki yol
olduğunu söylemek mümkündür: ya sanat eserini; ana fikre/temaya, kafiye değişikliklerine, dil
sapmalarına, edebe uzak ve yakınlığı gibi aparat ve hususlara indirgeyerek/bölerek öğrenciye dilimler
halinde sunmak ki bu hem hoca açısından daha kolay hem de öğrenciyi ilk etapta daha mutlu edecek
yoldur. Ya da belirttiğimiz dilimleme hususunda ilk bir-iki yılda öğrenciye bir meleke kazandırdıktan
sonra/kazandırmanın yanında, Ölü Ozanlar Derneği’ndeki Mr. Keating gibi/kadar olmasa da eserin
önemini yukarıda zikredilen aparatlarda değil kendimizde/insanda ve insandaki yankısında aramaya
çalışmak. Aksi takdirde büyük hoca Mehmet Kaplan’ın dediği gibi “üniversite bir zihniyettir” fikrini
öğrencide şuur haline getiremeyiz ve üniversite bugün olduğu gibi bir koridor; içinden geçilmesi bir
mesleğe ulaşmak için zorunlu ve sıkıntılı olan bir koridor olarak kalmaya, üniversite hocası da
kimsenin inanmadığı bir dinin müjdecisi konumunda, şikâyete devam edecektir. Pek yakın bir
gelecekte de üniversiteye gelen öğrenciyi Pink Floyd’un güzel şarkısında söylendiği gibi, “Welcome to
the Machine” diyerek karşılamak durumunda kalacaktır. Oysa sınıftaki dersler de tıpkı makaleler,
sempozyumlar, kolokyumlar, bilimsel projeler gibi bilimsel bir üründür/üretimdir. Hakikat ya da
gerçekler, ne dersek diyelim, sadece kağıt üzerinde irdelenmez, feth edilmez. Hakikat ya da gerçeklerin
dialojik bir ilişkinin olduğu ortamda(sınıf, amfi) ortaya çıkarılması pek âlâ mümkündür.
Buraya kadar söylemek istediğimizi iki alıntı üzerinden açıklamaya çalışalım;
“Tehlike küçük bir gözün sizi cezbeden mini mini bir ibtisâm şulesindedir. Bu şule, ibtisâmının cazibe
sihri altında sizi karınızla, çocuklarınızla, hayatınızın saadetiyle beraber yakacak, yutacak bir yangın
saklıyor, selamet ondan kaçmaktadır, yetişir ki ondan her zaman kaçabilmek mümkün olsun. (…)
İnsanın ruhu ne garip ve mudhik bir sahneydi! Orada aynı şahsiyetin muhtelif temsilleri, tesadüm
haline gelen hissiyata göre ayrı ayrı vaziyetler alıyorlar, vazife ifâ ediyorlar, küçük oyunları
oynuyorlardı; ve bu sahnede oynanan oyunun altında, bütün vazife ifâ eden oyuncuların lisanına,
tefekkürüne, içtihadına karşı asıl oyun, sahnenin görünmeyen karanlıklarında, ruhun murakabe ve
müşahede altına alınmayan başka hafî oyuncuları tarafından oynanıyor, asıl tahakkuk edecek olan
netice ne ise, o sahnenin arkasında vücuda geliyordu. Şu halde azim ve irade, her şeyi inzibat ve
inkıyad altında tutarak hikmet âsâsının işaretlerine göre tedvir ve tahrik eden kuvvet, o neredeydi? (…)
Sevgililerini öldüren âşıkları düşünüyordu. Hıyanet gördükleri, beklenen vefayı bulamadıkları,
mukabil bir aşkın cevabından mahrum kaldıkları için değil, fazla sevmeye, fazla sevilmeye tahammül
edemeyen bir ruhun ıstırabını elden fırlayan bir bıçağın darbesiyle iskât etmek isteyen mecnunları
şimdi anlıyor, onların dimağ buhranına makul bir tefsir buluyordu” (Uşaklıgil, 2015: 103, 226, 318).
Kırık Hayatlar’ın üç farklı yerinden bir araya getirilen ve görebildiğimiz kadarıyla üzerinde hiç
durulmamış bu düşünceler, bizce romanın esasen irdelenmesi gereken en önemli noktalarını ortaya
koyuyor. Edebiyatın, insanı anla(t)mada en iyi araç olduğunu kabul ediyorsak eğer, bu romanı her
şeyiyle kusursuz ve mutlu bir ailenin çöküşünün hikâyesi yerine yukarıdaki alıntılarda karşımıza
çıkan ve biraz rahatsız edici hakikat dolayımında okumalıyız. Bu, “hiç kimsenin esasen belli bir kişi
olmadığı” ve “zamanın belirli bir noktasında, herkesin bir başkasına dönüşebileceği” hakikatidir
(Wilson, 2011: 9).
Aynı hakikatle ilintili, başka bir romandan bir alıntı daha yapalım:
“Kalplerimizde bazı illetler vardır ki vücudun tamamıyla ensicesine hulûl ettikten sonra
keşfolunamayan hafi emraza mahsus bir nüfuz hıyanetiyle kendisini göstermeden, tahriplerini haber
vermeden deruni bir yangının dumansızlığıyla yanar, yanar; bu bir ateştir ki mahiyetini bilmeyiz,
vücudundan haber almayız; o yavaş yavaş, vazifesinden emin, devam eder; nihayet bir gün birdenbire,
bir hiç, bir dakikalık bir vukuf bize gösterir ki kalbimizde bir yangın var. Nedir? Nereden tevellüt
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etmiştir? Bu yangın nasıl serseri bir rüzgârın kanatlarıyla düşerek orasını tutuşturmuştur? Bilmeyiz”
(Uşaklıgil, 2006: 199).
Yaptığımız alıntıların dikkatimize sunduğu gerçekler üzerinde bu romanların işlenişi esnasında kim
özenle duracaktır? Acaba Aşk-ı Memnu, her okuyanın fark edebileceği bir olgu olan bir (Müslüman)
kadının kocasına ihanetiyle mi üzerinde durulacak bir eserdir? Yoksa alıntıladığımız pasajlarda, insan
(ruhu) denen kör kuyuya ufak da olsa ışık tutabilen, bizi bu açıdan düşündürmeye sevk eden
düşünceleriyle mi? Eylül romanını da ‘ihanet’ sorunsalından öteye taşıyabilmenin imkânları yine bu
şekilde var olabilir. Yasak aşk karşısında; “Asıl fenalık ruh hem istiyor, hem tahammül etmiyor,
bunda” diyen yahut “aşk ile namusun bir yerde kâbil olmadığını” kesinlemeye uğraşan Necip’in
düşüncelerini irdelemek…(Mehmet Rauf: 2005: 199). Yahut beş yıldır en ufak bir
sorun/tartışma/gerginlik geçirmemiş olan ve tam da bu yüzden en ufak tehlikenin karşısında bile
sarsılma riski taşıyan bir evliliğin anlatılışı için sarf edilen şu satırları anlamak gayesiyle düşünmek:
“Hiç, hiçbir kederleri, nifakları, hiçbir şeyleri yoktu; fakat işte bu kadar samimi, bu kadar merbût bir
hayata alıştığı için en gayr-i mahsus şeyler ona bir tehdit gibi geliyordu” ( Mehmet Rauf, 2005: 14).
‘Edebî eserin gerçeği/özü; böyle fragmanter yansımalarından, periferisinde kalmış pasajlardan
yakalanamaz’ görüşü hemen dile getirilebilir burada. Oysa bizce durum, çoğu kez ve iyi edebiyat eseri
söz konusu olduğunda bunun tersidir. Zira aslında “öz ancak ilinekseldir: bir şeyi benzersiz kılan ve
onda diğerlerine benzer bir form (benzersiz değil, ortak bir şey) görmeye çalışıldığı için bakışın fark
etmeden geçtiği her görünümdür. (…) Eğer halkın çoğunluğu bir eserdeki en önemli özellik olarak
onun şu veya bu yönünü görmek (…) için uzlaşmışsa, o halk, o eleştirmenler ve o okurlar, yalnızca
bariz olanı, herkes tarafından fark edilir olanı seçecek gözlere sahipler demektir” (Rosset, 2018: 1011).
Hiç kuşkusuz, derslerde edebiyat tarihine girilmesin ve klasik anlamda tahlillerden uzak duralım
demek istemiyoruz. Bu ikisiyle asla yetinmeyelim ve esas olanın, eserdeki (evrensel) insana
bakabilmek/ulaşabilmek olduğu bilincini öğrencide uyandıralım. Demek istediğimiz budur. Bunun
için de eseri şematize etmekten, şematize ederek sanki bir problemi çözdüğümüzü, bir teoremi
ispatladığımızı ortaya koymaktan kaçınmak gerekir. Klasik anlamda mükemmel yapılmış bir roman
tahlili (anlatıcı-zaman- mekân vs.), o romanı(n dünyasını) ve karakterlerin değişik durumlardaki ikilem
yahut davranışlarını anlam(landırm)ada fazla fayda sağlamayacaktır. Bu, başka türden, sadece
entelektüel/akademik yetenekle kavramanın mümkün olmayacağı, farklı ve gelişkin bir sezgi
gerektirir. Üstelik bu söylediklerimizin, edebiyatı oyunlaştıran postmodern roman örnekleri için dahi
geçerli olduğuna inanıyoruz. Postmodern romanda dahi kurguya/oyuna odaklanan araştırmacı,
oyunla/kurguyla başka bir yere ulaşmak isteyen sanatçının meramını ıskalayacaktır. Sanatçının
“yalnızca tutarlı ve kendisine ait güzel bir sistem kurmak arzusuyla yazmadığını”, “özellikle felsefi
söylem üzerinden dile getirdiği konular duygulanım içerdiği, Moliere’in Scapin’e söylettiği gibi ‘içe
dokunduğu’ için yazdığını” maalesef akademik ve pedagojik bakış çoğu kez göz ardı/ihmâl eder
(Rosset, 2018: 167). Eğer edebiyatı; “insanda çok çeşitli bir duyma, düşünme ve hareket etme bilinci”
uyandıracak araçların başında gelir ve “tek bir roman okumak bile, bize insanların karakter yapısı,
sosyal durumu, duygu ve düşünce bakımından ne kadar farklı olduklarını göstermeye yet”er diye
düşünüyorsak, edebiyatı okuma biçimimizi bu düşünce ve anlayış şekillendirmelidir (Kavcar, 1994: 4,
5).
Yukarıda belirtilen edebiyat eğitiminin önündeki iki yolun ikincisini takip etmeye çalışmanın bir başka
riski/zorluğu da şudur: bu bizi, André Breton’un deyişiyle “edebiyatın, insanı her yere götüren en
kasvetli yollardan biri” olduğu gerçeğiyle de yüz yüze getirir (Artun, 2011: 207). Bu, aynı zamanda
toplum(sal)la yüz yüze gelmektir. Edebiyat eserini çeşitli kuramsal öğelerle açıklamada böyle bir
riskten bahsedilemez. Öğrenci, alıcı konumundadır böyle bir durumda. Dinler ve not eder, çünkü
eleştirel/kuramsal süzgeçten geçirilmiş eser, onu fazla sarsmayacak, dolayısıyla insana, kendine ve
yaşadığı topluma yönelik düşüncelere kuvvetle sevk etmeyecektir.
Günümüz dünyasında edebiyatın piyasalaşması, inkâra imkân vermeyecek boyutlardadır. 601 Edebiyat
eğitimi de toplumsal, ekonomik ve düşünsel faktörler dolayısıyla aynı atmosferde gerçekleşmektedir.
601

Bu konuda sayısız veri ve tespit içeren ve hem üniversitede ders veren bir hoca hem de dünyaca tanınmış bir
romancı olan Tim Parks’ın şu eserine bakılabilir: Ben Buradan Okuyorum (çev.: Roza Hakmen), 2016, Metis yay.
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Belki onu yalıtmak hem mümkün değildir hem de iyi. Ancak öğrencilerin, hem entelektüel yönümüze
hem de duygularımıza hitap etmesi açısından benzersiz bir konuma sahip olan edebiyat eğitiminin bu
benzersizliğini, diğer birçok bilim dalına kıyasla iç dünyalarımıza değen canlılığını yaşayabilmeleri
gerekir. Bu ise öyle sanıyoruz ki şöyle mümkün kılınabilir: elbette eser işlenirken/incelenirken hoca ve
öğrencilerce (yeniden) düzenlenecek, parçalara ayrılacak hatta edebiyat dışı araçlarla (psikanaliz,
sosyoloji, feminizm, kolonyalizm, dekonstrüksüyon vb.) mercek altına da alınacaktır. Fakat sanat
eserinin dağınıklığının dahi bir düzen olduğu, her sanat eserinin başlı başına bir dünya olduğu ve
onun ancak kendi iç dünyalarımızla/dünyalarımızda tecrübe edilebileceği, sağlamasının yapılabileceği
ve kıymetinin, eşsizliğinin de bu tecrübede yattığı unutulmamalıdır. Bu sayede, çok kitap bitirerek bir
yere ulaşılacağı yanılgısından; edebiyatı, gerçekliğin kimi zaman bunaltıcı, bizi dışına çıkmaya
zorlayan bize karşı oluşumları için bir ilaç/devâ olarak görme naifliğinden kurtulabiliriz. Çünkü söz
konusu bunaltıcılık yahut insana/insani olana karşı oluş, edebiyattan ayrı düşünüldüğünde edebiyat
da insaniliğini yitirecek, yaşadığımız dünyayı tezyîn eden bir süsten, terapötik bir unsurdan fazlası
olmayacaktır. Dünyamızın içinde barındırdığı trajedi, sorun ve hüzünlerden yalıtık, yalnızca dünyanın
güzellik ve çekiciliğine odaklanan bir edebiyat algısı, hemen herkesin ilk gençliğinde şiir yazmasına
denktir. Daha olgun bir edebiyat vizyonu, kelimeler ve şeyler arasında; tehlike, yadırgatıcılık,
sarsıcılık, şüphe uyandırma, sorgulama açısından fark olmadığını kabullenmekten geçer. Hatta belki
de ilkinin, bu saydıklarımız açısından daha yüksek bir potansiyel taşıdığını dikkate almakla..
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ABSTRACT
In today’s competitive setting, employees, who are considered as the human capital, are the most
important competitive element for organizations that want to sustain their existence. The increase in
the number of studies conducted on Emotional Intelligence in recent years attracts attention among
the issues that are dealt with in the field of human resource management. EI, which is defined as the
awareness of a person’s own feelings, being able to control his/her emotions, establish empathy, and
openness in social relations, contributes to the achievement of the goals of the business organization
by establishing good relations among employees, colleagues and customers. Based on this, the present
study has the aim of examining the relation between performance and EI which is dealt with selfcontrol, motivation, empathy and social skill and personal awareness dimensions. The universe of the
study consists of the private bank employees who work in the city of Erzurum. Economy Bank (TEB),
Akbank, Garanti Bank, QNB Finansbank, Denizbank, which are among the private banks operating in
Erzurum, gave permission for the present study. A total of 25 of the 157 questionnaires, which were
applied by the researchers, were not included in the analyses due to reasons like in complete or
incorrect filling, and the analyses were performed with 132 questionnaires. In the present study, the
EI variable was measured by using the “Schutte Emotional Intelligence Scale”, which was developed by
Tatar et al. The employee performance, was measured by using the “Employee Performance Scale”,
which was adapted by Sigler and Pearson in 2000, and which was translated into Turkish by Çöl
(2008). According to the findings, it was determined that there is a significant relation between the EI
and Performance in bank employees.
Key Words: Emotional Intelligence, Performance, Bank Employees.

DUYGUSAL ZEKÂ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: BANKA
ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA
ÖZET
Günümüz rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler için beşeri sermaye olarak
nitelendirilen çalışanlar en önemli rekabet unsuru olmaktadır. Son yıllarda insan kaynakları yönetimi
alanında verimlilik ile ilgili olarak ele alınan konular arasında duygusal zeka ile ilgili çalışmaların
sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Duygusal zeka, günümüz koşullarında hızla değişen ve
globalleşen dünyada işletme yöneticilerinin ve yönetim bilim insanlarının üzerinde önemle durduğu bir
konu haline gelmiştir. Kişinin kendi duygularının farkında olması, duygularını kontrol edebilmesi,
empati kurabilmesi ve sosyal ilişkilerinde açık olabilmesi olarak ifade edilen duygusal zeka çalışana
üstleri, çalışma arkadaşları ve müşterileri ile iyi ilişkiler kurarak işletmenin hedeflerine ulaşmasına
katkı sağlamaktadır. Buradan hareketle bu araştırma çalışanlarda kişisel farkındalık, kişisel denetim,
motivasyon, empati ve sosyal beceri boyutları ile ele alınan duygusal zeka ve performans arasında
ilişkinin incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma evrenini Erzurum ilinde faaliyet gösteren özel
banka çalışanları oluşturmaktadır. Erzurum’da faaliyet gösteren özel bankalardan Türkiye Ekonomi
Bankası (TEB), Akbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank ve Denizbank araştırma izni vermişlerdir.
Banka yönetimlerinin izni ile görüşülen özel banka çalışanlarından mesai saatleri dışında gönüllü
olarak anketi doldurmayı 157 banka çalışan kabul etmiştir. Araştırmacılar tarafından uygulanan 157
anketin 25 adedi hatalı ve eksik doldurulması nedeni ile analizlere dâhil edilmemiş, 132 adet anket ile
analizler yapılmıştır. Araştırmada duygusal zeka değişkeni Tatar vd. (2011) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Çalışan performansı ise 2000
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yılında Sigler ve Pearson tarafından uyarlanan ve Çöl (2008) tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılan
“Çalışan Performans Ölçeği” kullanılarak ölçülmüştür. Araştırma bulgularına göre banka
çalışanlarında duygusal zekâ ile performans arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Performans, Banka çalışanları
1. Giriş
Duygusal zekâ, hızla değişen dünyada gerek işletme yöneticilerinin gerek yönetim bilim insanlarının
üzerinde önemle durduğu konuların başında gelmektedir. Duygusal zekânın özü, kişinin kendisini
nasıl geliştireceği ve nasıl daha verimli çalışabileceği ile ilgilidir. Rekabetin yok edici boyutlara ulaştığı,
işletmelerin rakiplerine üstünlük sağlamak için birbirleri ile yarıştığı günümüz dünyasında en zor
görev, işletmelerin beşeri sermayesi olarak nitelendirilen çalışanlarıdır. Çalışanların duygusal zekâ
yetilerini uygulamaya geçirebildikleri ölçüde kuruma katkılarının olacağı ifade edilmektedir. Çünkü
duygusal zekâ, çalışanın kendi duygularının farkında olması, duygularını kontrol edebilmesi, yönetici
olarak ise çalışanlarına empati ile yaklaşarak onları motive edebilmesi ve sosyal ilişkilerinde açık
olabilmesidir. Çalışanlar huzurlu bir iş ortamında, kendilerini güvende hissedip, yaptıkları işin
gerçekten önemli olduğunu hissettiklerinde, performansları artmakta ve içinde bulundukları kurum
rekabet avantajını yakalayabilmektedir. Bunun gerçekleşmesinde çalışanların duygusal zekâ
düzeylerinin etkili olduğu düşünülmektedir.
2. Kavramsal Çerçeve
Duygusal zekâ kavramı genel olarak, kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını
algılayabilme, bunlar arasında ayrım yapabilme yeteneği, duyguları yönetme ve kontrol edebilme
kapasitesi olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda duygusal zekâ; duyguların ifade edilmesi,
düzenlenmesi ve sorunların giderilmesini içermektedir (Yaşlıoğlu 2013, s.193). Salovey ve Mayer
(1997) duygusal zekânın duyguları yönetme ve duyguların kapsamıyla ilgili olmasından dolayı diğer
zekâ türlerinden farklı olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Performans, bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek
suretiyle elde ettiği sonuçlardır (Özgen ve diğ. 2002, s.209). Çalışanın performansının artması
otomatik olarak işletme performansının da artmasına sebep olacaktır. Bu yüzden, işletmenin
performansı ancak personelin sergilediği performansı oranında gerçekleşecek ve hedefine bu oranda
ulaşabilecektir. Bu nedenle performansı yüksek çalışanlar organizasyonlarda vazgeçilmez öneme sahip
olan rekabet gücünü de yükseltmektedir (Kaya ve Kesen 2014, s.107).
3.Araştırmanın Amacı
Kişinin kendi duygularını anlayarak, karşısındaki kişinin duygularını algılayıp bu duyguları kontrol
edebilmek, kendi kendini motive edebilmek vs. duygusal zekânın temelinde yatan unsurlardır.
Duyguların akıllıca kullanımı olarak ifade edilebilen duygusal zekâ kavramı, globalleşen iş dünyasında
çalışanlarında aranan özellikler listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Değişen iş yaşamında
mükemmellik için gereken özellikler de farklılaşmaktadır. Başarılı çalışanların yeteneklerini yıllarca
izleyen veriler, 1970’li yıllarda başarı için önem taşıyan yetilerin 1990’lı yıllarda değişmekte olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Bunlardan biri de duygusal zeka olarak ifade edilmektedir. Buradan hareketle
araştırmanın temel amacı stresli bir çalışma ortamında faaliyet gösteren
bankacılık sektörü
çalışanlarında duygusal zekâ ile performansları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
3.1 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Erzurum ilinde faaliyet gösteren özel banka çalışanları olarak belirlenmiştir.
Erzurum ilinde faaliyet gösteren tüm özel banka yöneticileri görüşülmüş, araştırmanın amacı ve
kapsamı açıklanarak araştırma izni istenmiştir. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Akbank, Garanti
Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Türkiye Ziraat Bankası, Şekerbank ve Denizbank
ancak mesai saatleri dışında olması ve çalışanların gönüllü olmaları koşulu ile söz konusu izni
vermişlerdir. Banka yönetimlerinin izni ile önceden planlanan tarih ve saat aralığında görüşülen özel
banka çalışanlarından mesai saatleri dışında gönüllü olarak anketi doldurmayı 157 banka çalışan
kabul etmiştir.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 566

3.2. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları
Çalışanlarda duygusal zekânın ölçülmesinde “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Schutte
Duygusal Zekâ Ölçeği, Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim (1998)
tarafından geliştirilmiş olup, Austin, Saklofske, Huang ve Mükenney (2004) tarafından 41 madde
olarak yeniden düzenlenmiştir. Tatar vd. (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Schutte Duygusal
Zekâ Ölçeği 41 maddeden oluşmakta olup, 5’li likert tipindedir. Çalışanların performanslarının
ölçülmesi ise 1999 yılında Kirkman ve Rosen tarafından kullanılan Türkçe’ye çevirisi Çöl (2008)
tarafından yapılan “Çalışan Performans Ölçeği” ile gerçekleştirilmiştir. 4 maddeden oluşan ölçek 5’li
likert tipindedir.
3.3. Bulgular
28.05.2018 - 10.06.2018 tarihleri arasında bizzat araştırmacı tarafından uygulanan 157 anketin 25
adedi hatalı ve eksik doldurulması nedeni ile analizlere dâhil edilmemiş, 132 adet anket ile analizler
yapılmıştır. Araştırmaya katılan banka çalışanların %51,5’ini kadınlar, %48,5’ini ise erkekler
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan banka çalışanların %9,1’i 25 yaş ve altında, %33,3’ü 26-30 yaş
arasında,%28’i 31-35 yaş arasında, %19,7’si 36-45 yaş arasında, %9,1’i 46-50 yaş arasında ve %0,8’i
de 51 yaş ve üzerindedir. Araştırmaya katılan banka çalışanlarının %45,5’i bekar iken geri kalan
%54,5’i ise evlidir. Araştırmaya katılan banka çalışanlarının %17,6’sı önlisans, %61,1’i lisans ve
%21,4’ü ise lisansüstü eğitimine sahiptir. Araştırmaya katılan banka çalışanlarının bankacılıktaki
deneyim sürelerine bakıldığında %20,6’sının 1 yıldan az, %35,1’inin 1-5 yıl arası, %26,7’sinin 6-10 yıl
arası, %14,5’inin 11-20 yıl arası ve %3,1’inin ise 21 yıl ve üzeri bankacılıkta deneyimi olduğu
görülmektedir. Araştırmaya katılan banka çalışanlarının mevcut bankadaki deneyim süreleri
incelenecek olursa %34,4’ünün 1 yıldan az, %42,7’sinin 1-5 yıl arası, %13’ünün 6-10 yıl arası,
%9,2’sinin 11-20 yıl arası ve %0,8’inin de 21 yıl ve üzeri deneyimi olduğu görülmektedir.
Tablo 1: Model özeti
R
0,505

R2
0,255

Düzeltilmiş R2
0,249

Duygusal zekâ ile performans arasındaki ilişki test edildiğinde duygusal zekânın performans
üzerindeki değişkenliği R2 =0,255 yani %25,5 oranında açıkladığı görülmektedir.
Tablo 2: ANOVA Tablosu

Regression
Residual
Toplam

Kareler
Toplamı
12,799
37,434
50,232

sd
1
130
131

Kareler
Ortalaması
12,799
,288

F

Anlamlılık
(P)

44,448

0,000

Modelin anlamlılık değeri P=0,000<0,05 olduğundan duygusal zekâ ile performans arasındaki ilişki
anlamlıdır. Model özeti tablosundaki R değeri ile katsayılar tablosundaki B ve Beta değerleri pozitif
olduğundan aradaki ilişki aynı yönlüdür. Yani, çalışanların sahip oldukları duygusal zekâları
performanslarına olumlu yönde etki etmektedir. Aşağıdaki katsayılar tablosunda duygusal zekânın
performansı ne düzeyde etkilediği gösterilmiştir.
Tablo 3: Katsayılar Tablosu
B
(Sabit)

1,337

DUYGUSAL ZEKÂ

0,710

Beta

0,505

t

Anlamlılık (P)

3,018

0,003

6,667

0,000
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Katsayılar tablosuna bakıldığında duygusal Zekâda meydana gelen 1 birimlik değişiklik iş
performansında 0,710 birimlik değişikliğe neden olmaktadır. Buna göre modelin regresyon formülü
aşağıdaki gibidir.
Tablo 4: Duygusal Zekâ ve İş Performansı ÖlçekleriTanımlayıcı İstatistikler

İyimserlik-Ruh Halinin Düzenlenmesi
Duyguların Değerlendirilmesi
Duyguların Kullanımı
DUYGUSAL ZEKÂ
PERFORMANS

Kişi Sayısı

Min

Mak

Ortalama

132
132
132
132
132

2,76
2,88
2,33
2,81
2,00

5,00
5,00
5,00
4,97
5,00

4,1381
4,1501
4,0770
4,1355
4,2746

Std.
Sapma
,47621
,43945
,67186
,44005
,61924

4. Sonuç
Duygusal zeka, bugün globalleşen günümüz dünyasında gerek işletme yöneticilerinin gerekse yönetim
bilim insanlarının üzerinde önemle durduğu bir konu olmaktadır. İşletmelerin rekabet üstünlüğü için
kıyasıya yarıştığı günümüz dünyasında beşeri sermaye olarak nitelendirilen çalışanlar stratejik öneme
sahip olmaktadırlar. Duygusal zeka, kişinin kendi duygularının farkında olması, duygularını kontrol
edebilmesi, etkili iletişim, çatışma yönetimi, çalışanlarına empatili davranıp onları işe motive
edebilmesi ve sosyal ilişkilerinde açık olabilmesidir. Çalışanların işlerini yaparken kendilerini güvende
hissedip, iş arkadaşları ile ve üstleri ile etkin iletişim kurabilmeleri performanslarına yansımakta bu
ise kurumlarına rekabet avantajı sağlamaktadır. Hızla değişebilen ekonomik koşulları kendileri için
fırsata dönüştürebilen iş dünyasının profesyonelleri, liderlik özelliklerini koruyabilmek için değişime ve
yeniliğe sürekli açık olmak durumundadırlar. Baskı, stres, kaygı ve endişe ortamını duygusal zeka
becerileri sayesinde yöneterek fırsata çevirebilir hatta bu sayede iş hayatında başarıyı hızla
izleyebilirler. Bu araştırmada, Erzurum’da faaliyet gösteren özel banka çalışanlarında duygusal zeka
ile performans ilişkisi araştırılmış ve aralarında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
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ABSTRACT
The sharing economy model, which seeks to prevent excessive consumption, damage to the
environment and the future, and aims to share it with others, has gained importance in recent years.
On the other hand, social entrepreneurship is a concept that aims to create social values besides
profit. The purpose of this study is to determine the role of social entrepreneurship on the sharing
economy. The literature review shows that there are only a few number of studies that describe the
role of social entrepreneurship on the sharing economy. To determine the role of social
entrepreneurship on sharing economy, major sharing economy platforms (Airbnb, Uber, Zumbara,
Ebay, Streetbank, Bla Bla Car, Couchsurfing, etc.) in total 18 platforms were researched and
discussed the role of social entrepreneurship by taking into account their organizational goals,
innovativeness, whether creating social values and profit-oriented. Following this review, the result is
that most models of shared economy can be conceptualized as examples of social entrepreneurship.
Key Words: social entrepreneurship, sharing economy, social value, over consumption

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN PAYLAŞIM EKONOMİSİ
ÜZERİNDEKİ ROLÜ
ÖZET
Aşırı tüketimin, çevreye ve geleceğe vereceği zararı önlemeyi amaçlayan ve sahip olmaktan ziyade
paylaşmayı hedefleyen paylaşım ekonomisi modeli son yıllarda önem kazanmaktadır. Öte yandan,
sosyal girişimcilik, kârın yanı sıra sosyal değerler yaratmayı amaçlayan bir kavramdır. Bu çalışmanın
amacı, sosyal girişimciliğin paylaşım ekonomisi üzerindeki rolünü belirlemektir. Literatür taraması,
sosyal girişimciliğin paylaşım ekonomisi üzerindeki rolünü tanımlayan sadece birkaç çalışma
olduğunu göstermektedir. Sosyal girişimciliğin paylaşım ekonomisi üzerindeki rolünü belirlemek için
toplam 18 paylaşım ekonomisi platformları (Airbnb, Uber, Zumbara, Ebay, Streetbank, Bla Bla Car,
Couchsurfing, vb.) araştırılmış ve sosyal girişimciliğin rolü ele alınarak tartışılmıştır. Platformların
örgütsel hedefleri, yenilikçilik düzeyleri, sosyal değer algısı ve kar odaklılıkları dikkate alınmıştır.
Sonuçlar, paylaşım ekonomisi modellerinin çoğunun sosyal girişimcilik örneği olarak sayılabileceğini
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: sosyal girişimcilik, paylaşım ekonomisi, sosyal değer, aşırı tüketim
1. Introduction
Social entrepreneurship and sharing economy have been gaining great intention from both scholars
and businesses. Sharing economy has been approved to deal with social, economic and environmental
problems and social enterprises can implement the basis of sharing economy to enhance their
business model. (Roh, 2016).
To provide and maintain a social benefit, it is stated that social entrepreneurship, which defines the
creation of the organizations where the resources are used in an innovative way, cannot be profitoriented in some definitions, while in some definitions the profit can be in the background. There is no
consensus about what makes entrepreneurship social. However, there is one thing which is common
in the literature that they all need to have “social value”. According to the European Commission's
definition, the social enterprise is a business in the social economy, whose main objective is to have a
social impact rather than to provide profit to its owners or shareholders. It operates in an innovative
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manner providing goods and services to the market and uses it primarily to achieve social goals. It is
managed in an open and responsible way and includes employees, consumers, and stakeholders,
particularly those affected by commercial activities (European Commission, 2018).
On the other hand, the idea of sharing is not new, the way is different than the traditional meaning.
The behavior of sharing has already existed in human genes. But after the booming of consumerism
and capitalism encourage and push people to buy more, to own more, and to have more even if they
don’t need them. This was how over-consumption started the first time in human life. The
documentary of ‘The Self’ and ‘True Cost’ also supports these ideas about human buying behavior. The
over-consumption became a threat for our century which causes damage to the environment by
polluting, a big threat to the health of all species in the World. This ongoing situation emerged the idea
of sharing and get along the concept of sharing economy to the academic literature.
This study aims to understand the role of social enterprises on sharing economy and investigated on
18 sharing economy practices whether their purpose match with the aim of social entrepreneurship.
Those different sharing economy platforms have been searched for whether profit-oriented, employing
innovation, creating values and indicating a sense of social responsibility.
2. Social Entrepreneurship
Social entrepreneurship can be defined as the use of entrepreneurial movements for social purposes
rather than profit purposes. However, this is not a proper definition. The profit generated by the
initiative is used for the benefit of a particularly disadvantaged group (Hibbert and et al., 2005, p.
159). There is no significant distinction between commercial and social entrepreneurs. Because the
common goals can be mentioned. The goal of sustainability is common for both initiatives. At the same
time, although it seems important for commercial enterprises, profitability is also crucial for some
social enterprises (Wilson and Post, 2013). This approach leads social entrepreneurs to adopt
commercial strategies and to adopt strategies that include a social mission in commercial
entrepreneurs (Wilson and Post, 2013).
The concept of social entrepreneurship has become increasingly common. There are studies that
emphasize the importance of the contributions to economy and employment in literature. In the study
conducted by Taş and Şemşek, they stated that the service contents of social enterprises are based on
cooperation and sharing. At this point, voluntary labor participation is very important. Reducing
unemployment and participation of the labor force in the economy is in the interest of all elements. Its
contribution to the sharing economy is of great importance in this respect (Taş and Şemşek, 2017).
Mort et al. (2013) stated that social enterprises interacted with the environment and development were
provided multilateral.
Social entrepreneurship is an innovative scientific research area known as a dominant discourse in
entrepreneurship research. In particular, they have created a dynamic global environment that
encourages politicians, environmentalists and disadvantaged communities to mobilize in the last
decade. There has been a worldwide and unprecedented increase in the issue in question, which was
encouraged by important political, economic and environmental changes (Kraus, 2014).
The resources required for social entrepreneurship activities can be obtained through certain
organizations. The US-based Skoll Foundation invests in social entrepreneurs and entrepreneurs who
help to solve urgent problems around the world. They invested more than the US $ 470 million in 128
social initiatives and 106 organizations worldwide (Skoll Foundation, 2018). There is also a public
initiative to promote social initiatives, the UK government's “Great Society” and the European
Commission's “ Social Entreprises” (European Commission, 2013).
Social entrepreneurship can be described as the improvemenet of innovativ, mission-supporting,
earned income, job-creating or licensing ventures undertaken by individual social entrepreneurs,
nonprofit organizations, or nonprofits in association with for profits (Pomerantz,2013). There are four
characteristics existed in order to be a social enterprise. These criterias are; “a continuous activity,
producing and selling goods or services, a high degree of community, a significant level of economic risk,
a minimum amount of paid work” (EMES, 1994).
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2.1. The Main Approaches of Social Entrepreneurship
Looking at the literature, the number of studies on social enterprises and entrepreneurship is
increasing. When the studies about these concepts are examined, it is seen that three main
approaches are emphasized. These three approaches are; “Business Model Approach”,
”Entrepreneurship Competence Approach” and “Financial approach” (Szegedi et al., 2016).
In the studies on the Business Model approach, social enterprises have stated that they have adopted
an economic business model in order to achieve their social goals and that they are guided by social
missions, goals and objectives (Crossan, Bell and Ibbotson (2004, p.7). The BC Center for Social
Enterprise which states that social enterprises are the organizations that use the methods used by the
profitable economic enterprises but aim to provide a social benefit with these methods, contributed to
the Business Model approach (BC Center).
It is stated about the competence approach that the company aims and objectives in creating social
value and the initiatives can benefit from the opportunities. Likewise, while benefiting from
innovations, it is stated that a social enterprise will adopt an appropriate level of risk and that it will
implement appropriate social entrepreneurship (Peredo and McLean, 2006).
In the financial approach, a social enterprise is defined as a company that has been devised to address
a social problem in a financially sustainable and potentially profitable way or to directly solves the
problem (NESsT).
Zahra et al. (2014) stated social entrepreneurship and classical definitions of entrepreneurship. It is
mentioned that social benefit initiatives remained at the local level, and today it is mentioned that it
takes on the role of an international initiative. The difference between the two types of initiatives is not
much. This intersection paves the way for a fruitful dialogue between the social and financial goals of
entrepreneurship and at the same time acknowledges the globalization of entrepreneurship activities
undertaken by individuals and companies (Zahra et al., 2014).
The main point highlighted in the work of Calic and Mosakowski, in which the disadvantages of social
enterprises are revealed, is that resource access is low compared to commercial companies. This
situation has a negative impact on the newly established social enterprises. But social initiatives have
found an innovative way to create resources: crowdfunding. Whether sustainability can be achieved in
this way is examined. As a result, positive data were obtained. Social enterprises have a significant
impact on the success of creating income sources (Calic and Mosakowski, 2016).
3. Sharing Economy
Sharing economy which is also called as collaborative consumption, Access-based consumption, gift
economy, peer economy, etc. The term of collaborative consumption first used by Felson and Spaeth
on 1978 and the concept became popular especially after 2010 when Bootsman and Rogers published
their book which named as ‘What’s mine and yours?’.
The concept contains renting, swapping, bartering, redistribution, coworking, home sharing, car and
bike sharing (Bostman & Rogers (2010); Heinrichs (2013)) In the book of “History of Sharing” which is
written by Buczynski (2013) also added that in sharing economy, people host, teach, fund, care, guide
and cook for their friends or even someone who they have never met before. It is an earth where selfinterest and common goods or services meet. Belk (2014) defined the term as ‘it is the process of
getting people to use and utilize what they have to others and to use and benefit from what others
have. Yakın and Kaçar (2016) point out the main points in the definitions of sharing economy and two
main factors are decisive. The first is that the system allows products and services to be used
temporarily without purchasing them completely. The second feature is that users and users of
products and services communicate through an advanced web and mobile networks.
3.1. Sharing Economy Practices
According to “The Mesh Directory” Ertz, et. al. (2016) stated that there are 6000 sharing platform
existed. In other research which was applied by Kiracı and Kayabaşı in 2017, 106th of sharing
economy platforms have been investigated. The results indicate that 61% of them are profit-oriented,
89,65 of the Peer to Peer (P2P) sharing, 48% of them renting, and 11% of them bartering oriented.
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Botsman and Rogers (2010) categorized the collaborative consumption platforms in three main
networks. These are;


Product Service Systems (PSS): this system disrupting individual private ownership. such as
Zipcar, RelayRides, Interface, GetAround, Zilok, Ecomodo, ext. This system gives two
important benefits to users. The one is removing the responsibilities of ownership such as
insurance and repair. The other opportunity is to fulfill the other needs instead of buying the
goods or services.

Redistribution Markets: this system encourages reusing and reselling old items rather than
throwing them out. It is significantly against to modern consumerism, buy more, has more.
such as E-bay, Freecycle, craigslist, flippid, kashless, neighbor goods, etc.)

Collaborative Lifestyles: interaction between human is crucial for that purpose trust is a
very important issue. This system generates social connectivity. Such as Airbnb,
CouchSurfing, HubCulture, Landshare, Citizen Space, etc.)
3.1.1. Airbnb
Airbnb was founded in 2008 by designers Brian Chesky, Joe Gebbia and Nate Blecharczyk. Back then,
roommates Chesky and Gebbia couldn't afford the rent of their San Francisco apartment, so they
made the living room a bed and breakfast, accommodating three guests in air beds and preparing a
home-made breakfast. After renting their living room, they earned enough money to pay their rent. On
this occasion, they realized a great market potential by considering that such a need could be in other
people (Zekanovic-Korona and Grzunov, 2014).
Airbnb is a website that offers a house, apartment, boat, room and even a tree house. Thanks to
Airbnb, accommodation can be found almost anywhere in the world and the advantage of being fast,
simple and safe is seen. The hotel is increasingly being used by tourists because it offers better offers
than prices (Zekanovic-Korona and Grzunov, 2014).
Airbnb accommodation offers more than 5 million destinations to stay in more than 81,000 cities and
over 191 countries. Airbnb offers access to local communities and interests with over 15,000 local
activities hosted in more than 1,000 markets worldwide. Airbnb P2P platform benefits all its
stakeholders, including its host, guests, employees and communities in which it operates (Airbnb)
3.1.2. Uber
Uber is a car sharing platform which is founded in 2009. Uber is informing the member before
selecting the service about car types, drivers, prices, destination. It enables members to save both time
and money. Uber can build many service areas for itself in time, intelligent device, internet,
application, driver and today, 60 countries and 330 cities are served through this application (Ülker,
2018).
3.1.3. Bla Bla Car
Frédéric Mazzel, one of the founders of BlaBlaCar, was a student at Stanford University. On a
Christmas break, the foundations of ideas were laid when he wanted to go to his family in France.
Frédéric didn't have a car and all the trains were full. On the roads, there were people traveling alone
in their vehicles. Frédéric came up with the idea to find a driver who was in the same direction as him
and offer him to share gasoline in exchange for filling the empty seat in his vehicle (The BlaBlaCar).
BlaBlaCar is a travel sharing network that brings drivers and passengers who want to go in the same
direction. It has 50 million members in 22 countries. In every quarter of the year, 12 million members
share their journey with BlaBlaCar. With the website and mobile applications, it is growing very
rapidly. It seems to be preferred because it makes the trip easier, more affordable and social
(BlaBlaCar).
3.1.4. Indiegogo
Danae, Eric and Slava founded Indiegogo in 2008. The idea of changing the world with innovation
attracted them. They set out to make people meet at a common denominator. Indiegogo is a
community that takes power out of curiosity and carries out over 800,000 innovative ideas since 2008.
As of 2018, they have more than 9 million supporters in 235 countries and territories. Always looking
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for new solutions to a day-to-day problem, this community supports innovative ideas to offer people an
easier life (Indiegogo).
3.1.5. Eatwith
Eatwith co-founder Jean-Michel made friends with a local family who invited him to his house for
dinner during his trip to Peru. Meanwhile, Camille, the other founder of the company, lived in Asia,
discovered China, and was learning local cuisine and culture. After sharing their travel stories with
each other, they wanted to realize their common passion for contributing to authentic food and local
tourism (Eatwith).
Eatwith is the largest community in the world, set up for authentic dining with local people in over
130 countries. It is a community that has been set up at the table to gather local tastes together by
blending the idea of food and sociability, which is perhaps the beginning of what people like to do.
3.1.6. Kickstarter
Kickstarter was established in 2009. It is a platform that helps artists, musicians, filmmakers,
designers, video game makers, and other content creators find the resources they need to make their
ideas a reality. More than 10 million people from all continents in the world have supported the
Kickstarter project (Kickstarter).
In the operation of Kickstarter, the approach "completely or none" stands out. The content creator
takes all the commitments if the financing target is met at the end of the campaign. There is no other
source. When a fund falls below the target, it does not provide support to the supporters. In this
respect, it differs from some other platforms such as Indiegogo (Qui, 2013).
3.1.7. Zipcar
Zipcar is a car sharing platform. This initiative was created by Robin Chase and Antje Danielson. With
fewer vehicles, more comfortable roads, a cleaner environment and a city with the goal of life continue.
3.1.8. InnoCentive
InnoCentive was founded in 2001 by Alph Bingham and Aaron Schacht. While working for a dual drug
company, it has come to mind during a brainstorming session on how the internet can be integrated
into the business world. InnoCentive serves to solve companies' problems and solve inter-company
problems with more than 390,000 solvents in more than 190 countries (InnoCentive).
3.1.9. KIVA
Kiva was established in San Francisco in 2005 with the mission of bringing people together through
lending to reduce poverty. The platform congratulates and supports people who want to create a better
future for themselves, their families and communities. People who lend at least 25 dollars to Kiva can
help people who receive money to start a business, go to school, or realize their full potential. All of the
dollars borrowed from Kiva are financing loans. In this way, Kiva, primarily with optional donations
and the support of sponsors meet the costs.
3.1.10. Zumbara
Zumbara which is a time bank system established in Turkey by Ayşegül Güzel. The Internet has
created a new idea by combining the role of a participatory role in the organization. Zumbara is an
alternative economic system platform that focuses on enabling users to receive services as long as they
serve. The members of Zumbara exchange more than 10 thousand hours service.
3.1.11. Freecycle
It is one of the oldest and most widely used attempts to get something free from local communities.
Freecycle's most important goal is to ensure that the unused items are provided free of charge to other
people. It aims to reduce waste worldwide, protect valuable resources and reduce the burden on
landfills. In this way, it has become a sharing movement (Freecycle).
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3.1.12. Craigslist
Craigslist is an organization that offers free classification in many categories including material, stock,
garage sale, home exchange, used material for sale. When people want to buy or sell something, it is a
sharing environment through which they share all kinds of products with each other with an
affordable prices.
3.1.13. NeighborGoods
NeighborGoods is the transformation of neighbors into an enterprise. If the neighbors go to each other
when they need something, this platform aims to achieve the same goal by giving the same feeling.
Real-world connections are based on the idea that creates happier and healthier communities. To
reach your neighbors using modern web platform makes it safe and easy.
3.1.14. TaskRabbit
TaskRabbit is a company established by Leah Busque in 2008. TaskRabbit aims to make sure that
people on the internet can find someone to do their home repairs. It offers a growing network of
services to handle everything from furniture assembly to repairman services.
3.1.15. CouchSurfing
Couchsurfing is a platform that allows people to share their lives and journeys. As of 2018, it is the
largest community in more than 200,000 cities and has reached 14 million people. It aims to make
travels a social experience by connecting the world with a global network of people (CouchSurfing). In
this way, people have the opportunity to share their culture with each other and offer alternatives to
stay somewhere (Buczynski, 2013).
3.1.16. Turo
Turo is the world's first peer-to-peer vehicle sharing platform, founded by Shelby Clark in 2010, under
the name RelayRides. The vehicle owner acts as a bridge between people and those who need a vehicle
(Buczynski, 2013).
3.1.17. Getaround
As in Turo, it is one of the peer-to-peer vehicle sharing platforms. Getaround, which allows people to
share their vehicles on a daily or weekly basis, has the purpose of finding a solution to the problem of
environmental protection and traffic. Jessica Scorpio was founded by Sam Zaid and Elliot Kroo
(Getaround).
3.1.18. Landshare
Landshare was founded in 2009 by Hugh Fearnley-Whittingstall in the UK. For those who want to
grow food in the gardens of their own homes, it is possible to connect with landowners who want to
donate land suitable for agriculture. Since 2009, it has reached more than 70,000 shareholders.
4. The Integration of Social Entrepreneurship and Sharing Economy
The terms of the social entrepreneurship and sharing has increased profound consideration from both
the researcher and organizations. The sharing economy that at the same time seeks after making a
corporate profit and the acknowledgment of social values has been proposed and spreaded as an
alternative creator of social value. It is the integration of both financial and social values. Furthermore,
social business enterprise is essential in making both financial and social values (Predo and McLean,
2006).
The sharing economy has additionally been relied upon to adequately cope with these social issues,
and social ventures can apply the rule of sharing economy to build up their plans of action. Sharing
economy can possibly expand social welfare, social entreprise can possibly make both social and
monetary values from the sharing economy by associating individuals and making sharing more
productive (Predo and McLean, 2006).
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The examples of sharing economy practices with some criterias for social entrepreneurship are listed
in Table 1. The criterias are determined by synthesizing of the current literature. To accept
entrepreneurship as social, four criterias have been choosen. And the Table 1 demonstrates that
Airbnb, Uber, Bla Bla Car, Indiegogo, Eatwith, Kickstarter, Freecycle, KIVA, NeighGoods, Zumbara,
Couchsurfing, Turo, Getaround, Landshare support four criterias, while Zipcar, TaskRabbit,
Innocentive, Craigslist don’t support all the criterias. However, it doesn’t mean that they are not social
entrepreneurship platforms. As also supported by the literature, creating social value is the crucial
criteria to accept the entreprises as social. Consequently, 18 of these sharing economy can be
accepted as social entreprise.
Table 1: Criterias of sharing economy practices for social entrepreneurship
The Name of
Organization
Airbnb
Uber
Bla Bla Car
The Name of
Organization
Indiegogo
Eatwith
Kickstarter
Zipcar
Taskrabbit
Freecycle
Innocentive
KIVA
NeighGoods
Zumbara
Craigslist
Couchsurfing
Turo
Getaround
Landshare

Create
Value
Yes
Yes
Yes
Create
Value
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Non-Profit
Oriented
Yes
Yes
Yes
Non-Profit
Oriented
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Employing
Innovation
Yes
Yes
Yes
Employing
Innovation
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Indicate Sense of Social
Responsibility
Yes
Yes
Yes
Indicate Sense of Social
Responsibility
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes

5. Conclusion
After the booming of consumerism, people started to get crazy about buying and owning things which
they don’t even need it or only to use one time. The trends, the fashion, social media encourage people
to have more. This habit causes huge pollution and threat to the environment and the future of the
human. Sharing economy practices bring up a solution to over-consumption and support people to
share or rent the product or services. This study shows that the sharing economy platforms can be
also considered as socially enterprises. The main purpose of social entrepreneurship is to create social
value. The crucial importance of the sharing economy is the same.
This study aims to understand the role of social enterprises on sharing economy and investigated on
18 sharing economy practices whether their purpose match with the aim of social entrepreneurship.
Those different sharing economy platforms have been searched for whether profit-oriented, employing
innovation, creating values and indicating a sense of social responsibility. The results indicate that 14
platforms support four criteria together, while four of them promote only two or three criteria.
However, they can be still accepted as a social enterprise which carries social value.
This study sheds light and makes a contribution to the literature about awareness of overconsumption and its possible solution. It would be a great direction to add more platforms and
investigate them for the future researches.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞININ, TÜRKİYE’DE SİYASİ
MUHALEFETİN OLUŞUMUNA ETKİSİ
Gültekin Kâmil BİRLİK
Dr.Öğr.Üy. Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, gkbirlik@gmail.com.
GİRİŞ
Bu çalışmayla İkinci Dünya Savaşının, Türkiye’de siyasi muhalefetin ortaya çıkmasına nasıl bir etki
yaptığının ve muhalefeti nasıl şekillendirdiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, siyasi
muhalefetin hangi kurum çatısı altında, hangi olaylar sonrasında ortaya çıkmaya başladığı ve
muhalefetin taleplerinde ne tür değişiklikler yaşandığı konuları incelenmiştir.
Türkiye İkinci Dünya Savaşına girmeme politikasını benimsedi ve izlediği politikayla savaşın dışında
kalmayı başarabildi. Ancak,
savaşın Avrupa’da hızla yayılması üzerine, Türkiye çeşitli tedbirler
almak zorunda kaldı. Bu tedbirlerin ilki, 1940 yılında başlanılan sıkıyönetim uygulamasıydı. Önce
Marmara Bölgesi’nde başlatılan sıkıyönetim daha sonra genişletildi ve çok partili hayata geçildikten
sonra da bir süre daha sürdürüldü. Sıkıyönetim uygulamasının en büyük etkisi basın üzerinde
görüldü. Bu dönemde hangi haberin yazılıp yazılmayacağına ya da nasıl yazılacağına müdahale
edildiği gibi, pek çok gazete de sıkıyönetim ya da hükümet tarafından kapatıldı. 602 Hükümet bu
dönemde, kişilerin siyasal anlamdaki haklarının kullanımına da sınırlamalar getirdi.
İKTİDARA KARŞI “EKONOMİ ALANINDA” GÖSTERİLEN MUHALEFET
Savaşın en olumsuz etkileri ekonomi alanında görüldü. Türkiye fiili olarak savaşa girmemekle birlikte,
savaş ekonomisinin koşullarını tamamen yaşadı. Savaş süresince ekonomide yaşanan sorunlar,
azalan üretim, daralan ithalat, yüksek enflasyon, büyük kentlerin beslenmesi, giyindirilmesi ve
ısınmasının sağlanması gibi konular oldu. Yetişkin nüfusun büyük çoğunluğunun askere alınmasıyla,
üretimde düşüşler yaşandı.603
Savaş döneminde başbakan olan Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu, savaş ekonomisini iki farklı
şekilde yönetmişti. Refik Saydam Hükümeti sorunları çözmek için katı fiyat kontrolünü ve tarım
ürünlerini düşük fiyatla satın alma yöntemini benimsedi. Ocak 1940’da çıkarılan “Milli Korunma
Kanunu” bu amaçla kullanıldı. Milli Korunma Kanunu ile hükümete, çalışma sürelerini uzatma,
ücretli iş yükümlülüğü, ücretleri sınırlandırılma, özel işletmelere geçici el koyma, ithalat, ihracat ve iç
ticarette sınır koyma, temel tüketim maddelerini karneye bağlama gibi yetkiler verildi. 604
Refik Saydam Hükümeti zamanında alınan bu tedbirlerle, ordu düşük bir maliyetle hazır bir halde
tutulurken, kentte yaşayanlar çok fazla zorlanmadan ekmek ve kömür gibi ihtiyaçlarını karşılayabildi.
Buna karşılık, piyasayı denetleme çabaları sonuç vermedi ve karaborsa, istifçilik, vurgunculuk,
yüksek enflasyon ile rüşvet ve nüfuz ticareti engellenemedi.605
Temmuz 1942’de başbakan olan Şükrü Saraçoğlu zamanında piyasaya uygulanan sıkı kontrol
mekanizması gevşetildi, gıda maddeleri üzerindeki fiyat denetimi hafifletildi. Bunun sonucunda genel
fiyat seviyesi % 90’a, buğday fiyatları ise % 200’e varacak şekilde arttı. 1942 ve 1943 yılları, savaş
yıllarının en yüksek enflasyonuna sahne oldu. Bu ortamda orta ve büyük ölçekli çiftçi ile tüccarlar
büyük kazançlar elde etti.606 Geniş halk kesimleri ise bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendi.
Karaborsacılık gibi yöntemlerle zenginleşmiş olan tüccarlardan ve aracılardan vergi almak, böylece
ekonomik sıkıntı çeken dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek amacıyla 607 Şükrü Saraçoğlu Hükümeti
602
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Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), İmge Kitapevi, Ankara, 2008, s. 440-442.
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girişimlerde bulundu. İlk olarak, haksız kazanca karşı Kasım 1942’de Varlık Vergisi çıkartıldı. Varlık
Vergisi esas olarak tüccar ve sanayiciye uygulansa da, tali olarak esnaf ve çiftçiyi de kapsadı.
Komisyonlarca belirlenecek ve bir kez uygulanacak olan bu vergi, yaklaşık olarak yarısı gayrimüslim
olmak üzere toplam 114.000 kişiye uygulandı, 315 milyon lira gelir elde edildi. Bu miktar, 1943
yılındaki devlet harcamalarının % 38’ine karşılık gelmekteydi. İtiraz hakkı olmayan bu vergiyi bir ay
içinde ödemeyenlere ise çalışma yükümlülüğü getirildi. Bu kapsamda 1400 kişi Aşkale’ye çalışmaya
gönderilmişti. Yoğun eleştiriler sonucunda, 1944 yılının başında yürürlükten kaldırılmakla 608 birlikte,
tüccar ve sanayiciler, Varlık Vergisini bir uyarı olarak gördü. Tüccar ve sanayicilerle birlikte azınlıklar
da, Varlık Vergisinden sonra Cumhuriyet Halk Partisinden ya desteklerini çekti ya da asgari düzeye
indirdi.609
Vergiden etkilenen kesimde, devlet içinde sermayeye düşman gruplar bulunduğu düşüncesi yayıldı ve
bu durum siyasi güveni oldukça sarstı. Mülkiyete karşı beliren tehlikeyi gidermenin çaresi hükümeti
dizginlemek, ya da bu hükümet yerine, kişisel mülkiyeti ve hürriyeti fiilen güvence altına alacak olan
yeni bir hükümet kurmak olarak görüldü. Vergiyle, istenen gelir elde edilemediği gibi, genel ekonomik
durum daha da kötüleşti. Ayakta kalabilen büyük firmalar zararlarını kapatmak için fiyatlarını
arttırdı. Bu dönemde, Vatan gazetesi Varlık Vergisini eleştirdiği için kapatılmıştı. 610
Şükrü Saraçoğlu Hükümeti zamanında ikinci olarak, tarımsal alanda elde edilmiş olan yüksek
kazançlara karşı Nisan 1944’de “Toprak Mahsulleri Vergisi” kabul edildi. Elde edilen ürünün % 10’u
vergi olarak alındığından, bu vergi aşar vergisini çağrıştırmıştı. 1946’da kaldırılan bu vergiyle, toplam
167 milyon lira toplandı. Bu vergi, piyasa için üretim yapmayan yoksul köylünün üzerinde büyük bir
yük oluşturmuştu.611 Savaş yıllarında büyük kâr elde eden orta ve büyük ölçekli toprak sahipleri ise,
Toprak Mahsulleri Vergisi ve daha sonra çıkartılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu nedeniyle,
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının karşısında yer aldı.612
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun” görüşmeleri sırasında, Mecliste ilk kez olarak muhalefetin
varlığı görüldü.613 Kanun tasarısı önce, 32 milletvekilinin üye olduğu Meclis Komisyonunda
görüşüldü. Bu komisyonda, büyük toprak sahipleri olan Rahmi Öken komisyon başkanı, Adnan
Menderes raportör, Cavit Oral ve Emin Sazak da üye olarak görev almışlardı.614 Komisyonda görüşülen
tasarıda, bazı maddelerde değişiklik yapılmakla birlikte, ana prensipler korunmuştu. Ancak
komisyonun son toplantısına katılan Başbakan Şükrü Saraçoğlu, tasarıda bazı değişiklikler
yapılmasını istemiş, Adnan Menderes’in şiddetli itirazlarına rağmen, yeniden görüşmeler yapılarak
başbakanın istekleri (17. Madde) kabul edilmişti.615
14 Mayıs’ta görüşülmeye başlanılan, köylünün durumunu iyileştirmek için hazırlanmış olan ve reform
niteliği taşıyan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 11 Haziran 1945’te yasalaştı. Kanun ile topraksız ya
da toprağı az olan köylüler ile çiftçilik yapmak isteyenlere, geçimlerine yetecek kadar toprak dağıtmak
ve dağıtılan toprağın sürekli işletilmesi için gerekli donatımı sağlamak amaçlanmıştı. Bu amaçla
ihtiyaç duyulan topraklar, Hazine, vakıf ve belediyelere ait topraklar ile 5.000 dönümden büyük
çiftliklerden istimlak yoluyla elde edilecekti. Bunlar ihtiyacı karşılayamazsa, 2.000 dönümlük, yani
orta büyüklükteki topraklar da istimlak edilebilecekti. 17. Madde ile nüfus yoğunluğu fazla olan
bölgelerde Hazine, vakıf ve belediyelere ait topraklar yeterli olmazsa, yarıcılar, ırgatlar ve kiracılar
tarafından işletilen 2.000 dönümden daha az olan topraklar da istimlak edilebilecekti. İstimlak bedeli
ise uzun vadede ödenecekti.616
Almanya’nın 7 Mayıs 1945’te teslim olmasının ve savaşın Avrupa’da bitmesinin hemen sonrasında, 14
Mayıs’ta Kanun görüşmeleri başlar başlamaz617, özellikle aşırı bir istimlak içeren 17. Madde, çoğu
608
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büyük toprak sahibi olan milletvekillerince eleştirilmeye başlandı. Kanunu savunanlara göre, bu
düzenleme Anayasada tanımlanmış olan halkçılık ilkesine uygundu. Toplumsal adaleti sağlayan bu
Kanun milli bir ihtiyaçtı ve milyonlarca köylüyü, toprak sahibinin yarıcısı ya da ırgatı olmaktan
kurtaracaktı. Eleştirenlere göre ise, Kanun Anayasadaki ve Medeni Kanun’daki özel mülkiyet hakkına
aykırıydı. Onlara göre, toprağın bölünmesi yerine ziraat usulleri geliştirilmeliydi. 618
Kanuna karşı en şiddetli eleştiriler, daha sonra Demokrat Partinin kurucularından olacak olan, Adnan
Menderes ve Refik Koraltan tarafından dile getirildi. Refik Koraltan’a göre çağdaş bir toplumda en
öncelikli olması gerekenlerden biri mülkiyet hakkıydı. Bu Kanun’un özü ise, Ali’nin malını alıp Veli’ye
vermekten ibaretti. Aydınlı toprak sahibi olan Adnan Menderes, Başbakan Rüştü Saraçoğlu’nu,
görüşmeler bittikten sonra komisyona müdahale ederek 17. Maddeyi usule aykırı olarak Kanuna
koydurduğu için eleştirdi. Adnan Menderes’e göre Türkiye’de büyük toprak mülkiyeti yoktu. Toprak
yetersizliği, ziraata uygun arazilerin işletmeye açılmamasından kaynaklanıyordu. Bununla birlikte, 17.
Madde hariç olacak şekilde, Kanunu desteklediğini de açıkladı.619
Oysa
17.
Maddenin
hazırlanmasını ve çıkartılmasını bizzat İsmet İnönü istemişti. 620 Kamuoyu, Cumhuriyet Halk Partisi
içinde beliren muhalefete büyük bir ilgi göstermekle birlikte, Kanunu, vakti çoktan gelmiş bir toprak
reformu olarak görmekteydi.621
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun görüşmeleri sırasında Mecliste ilk kez olarak muhalefet
görülmüştü. Birkaç gün sonra yapılan 1945 Yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinde ise (o dönem mali yıl
haziran ayında başlamaktaydı) muhalefet açık bir şekilde ortaya çıktı. Meclisteki daha önceki
oylamalarda hiçbir aleyhte ya da çekimser oy kullanılmamışken, 1945 Yılı Bütçe Kanunu
görüşmelerinde, Adnan Menderes önderliğinde küçük çaplı da olsa bir muhalefet hareketi ortaya
çıkmıştı. O dönemde İstanbul basını, bu gelişmelere geniş bir yer ayırarak kamuoyuna
duyurmaktaydı.622
1945 Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında, Cumhuriyet Halk Partisinde ortaya çıkan ilk
muhalefette, Adnan Menderes, Celâl Bayar, Hikmet Bayur, Emin Sazak, başta ekonomi kararları
olmak üzere hükümeti eleştirdi.623 Dördü Demokrat Parti kurucusu olmak üzere, toplam yedi
milletvekili 1945 bütçesi aleyhinde oy kullandı. Bu, Meclisteki muhalefetin artık daha da
belirginleşmesi anlamına gelmekteydi.624
İKTİDARA KARŞI “SİYASİ ALANDA” GÖSTERİLEN MUHALEFET
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomi ve siyasi alanda liberalleşme eğilimini teşvik eden etmenler,
Almanya, İtalya ve Japonya’daki totaliter rejimlerin yenilgisi, yani Batı demokrasilerinin zaferiydi. 625
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin siyasi ve ekonomik çıkarları Batı ile birlikte olmasını
gerekli kılmıştı. Buna karşın Batıda oluşan hava, Türkiye’nin politik sistemi daha demokratik bir hale
gelmedikçe, Batının sempati ve yardımını göremeyeceği yönündeydi. Türkiye’nin de katıldığı, Nisan
1945’te başlayan San Francisco Konferansında, Birleşmiş Milletler Anayasası hazırlanmıştı. 626
Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere girişiyle, demokratikleşme yolunda önemli adımlar atması gerektiği
ortaya çıkmıştı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Anayasasını kabul etmekle, demokratik prensiplere uygun,
daha hür bir rejime geçmeyi taahhüt etmişti.627
Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere girmek için San Francisco Konferansına katılması ve Birleşmiş
Milletler Anayasasını kabulü sırasında, 7 Haziran 1945’te Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubuna,
Adnan Menderes, Celâl Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından “Dörtlü Takrir (Önerge)”
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verildi. Bu, Meclisteki muhalefetin artık iyice belirginleştiği anlamına gelmekteydi.628 Dörtlü Takrir ile
muhalefet bu kez, siyasi düzenin demokratikleşme zamanının artık geldiğini savunuyordu.629
Dörtlü Takrir ile üç istekte bulunulmuştu. Bunlar, TBMM’nin yaptığı denetimin, Anayasanın yalnızca
şekline değil, ruhuna da uygun olarak yapılması; vatandaşların Anayasadaki politik hak ve
hürriyetlerini kullanabilmesi; Cumhuriyet Halk Partisinin çalışmalarının, bu esaslar doğrultusunda
yeniden belirlenmesiydi. Bu isteklerin açık bir oturumda görüşülmesi istemişti. Ancak Dörtlü Takrir,
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun kapalı bir oturumunda, yedi saat görüşüldükten sonra
reddedildi.630
Dörtlü Takrir 12 Haziran’da reddedilmişti. Cumhuriyet Halk Partisine karşı tenkitleri iyi karşılayan
kamuoyu, takrir sahiplerini de tasvip etmişti. Bunun da etkisiyle, muhalif olan Vatan gazetesinde,
başbakanı ve bazı antidemokratik kanunları eleştiren yazılar yayınlayan Adnan Menderes ve Fuat
Köprülü, 21 Eylül 1945’te Cumhuriyet Halk Partisinden çıkarıldı. Bu durumu eleştiren Refik Koraltan
da aynı sonuçla karşılaştı. Celâl Bayar, Basın Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesi için bir
tasarı hazırlamıştı. Tasarının, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda reddedilmesi sonrasında Celâl
Bayar, 30 Eylül 1945’te milletvekilliğinden, 2 Aralık 1945’te de yeni parti kuracağını açıklayarak
Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etti.631
1945 yılı sonuna gelindiğinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, cumhuriyetin ilk 15 yılındaki siyasi ve
ekonomik atılımlarla sağladığı meşruiyetini büyük ölçüde yitirmişti. Türkiye’deki tüm sınıf ve
katmanlar, savaşın sonunda değişiklik beklentisi içine girmişti. 632 Savaş döneminde çekilen sıkıntılar
işçi, köylü ve memurların Cumhuriyet Halk Partisine karşı bir tutum içine girmelerine neden olmuştu.
Öte yandan Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu da orta ve büyük ölçekli sermaye ile toprak sahiplerini benzer bir şekilde
Cumhuriyet Halk Partisine karşı hareket etmeye yöneltmişti. 633 Böylesi bir ortamda, demokratikleşme
talepleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmak zorunda kalan Adnan Menderes, Celâl
Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, Mayıs 1950’de iktidarı devralacak olan Demokrat Partiyi 7
Ocak 1946’da kurdu.634
SONUÇ
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle geniş halk kesimlerinin zorluk yaşamasına, savaş ortamında büyük
kazanç sağlayanların 1942’den başlayarak ağır vergilerle karşılaşmasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı
süresince Türkiye’de siyasi anlamda herhangi bir muhalefet ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte,
geniş halk kesimleri kadar, orta ve büyük ölçekli çiftçi, tüccar ve sanayici gibi kesimler de,
Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin uygulamalarını tasvip etmemiş ve hükümetlere olan
desteklerini azalmıştır.
Almanya’nın 7 Mayıs 1945’te teslim olmasının ve savaşın Avrupa’da bitmesinin hemen sonrasında,
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı milletvekilleri tarafından, hükümete karşı ilk kez olarak,
Mecliste muhalefet başlatılmıştır. Avrupa’da savaşın bitişiyle beraber başlayan Meclisteki bu
muhalefet, savaş nedeniyle en çok etkilenilen konu olan, “ekonomi alanıyla” sınırlı kalmıştır.
Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrasında “Demokrasi Cephesi” olarak isimlendiren Batıda yer almak
istemiş, ancak bunun için, Türkiye’nin daha demokratik bir yapıya kavuşması gerektiği mesajı Batı
tarafından verilmiştir. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere girmek için San Francisco Konferansına
katılması ve Birleşmiş Milletler Anayasasını kabulü sırasında, hükümete karşı Mecliste oluşan
muhalefet “Dörtlü Takrir” ile bu kez “siyasi alanda" taleplerini dile getirmiştir. Siyasi alanda
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demokratikleşme talepleri içeren Dörtlü Takrir reddedildiği gibi, takrir sahipleri de Cumhuriyet Halk
Partisinden ayrılmak zorunda kalmıştır.
Türkiye’de siyasi muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arasından, Mecliste ortaya
çıkmıştır. Başlangıçta muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi içinde yapmak isteyen Dörtlü Takrir
sahipleri, buna imkân bulamadıklarından, 1950’de iktidarı devralacak olan Demokrat Partiyi 7 Ocak
1946’da kurmuştur.
Türkiye’de siyasi anlamda muhalefetin ortaya çıkmasında ve muhalefetin taleplerini
şekillendirmesinde, İkinci Dünya Savaşının sonuçlanmasının ve kazanan taraf olan Batının demokrasi
önceliğinin, belirleyici olduğu görülmektedir.
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EVALUATION OF DEMOCRATIZATION POLICIES IN
GOVERNMENT PROGRAMS (1980-2018)
Dr. Öğr. Üyesi Fuat UÇAR
Giresun Üniversitesi Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, fuat.turkuaz@gmail.com
ABSTRACT
The government is the highest executive body in charge of identifying and implementing the politics of
the state in all areas. The government program is also a document which contains the basic policies of
the executive body aimed at implementation and, on this basis, the Assembly wants confidence. When
considering sixty-five Republican governments as a whole from the establishment of the Republic,
democratization policies have taken place in almost every government program; it has been even one of
the most basic features of some. Especially in the 1990s, it was one of the most important areas of
sensitivity of the governments. In this study; The program of twenty-two governments, which served
until the Presidential Government System with the parliamentary elections held on 12 June 1980, was
examined. In the texts examined through scanning, the concepts that are prioritized for
democratization; concepts such as democratic order, democratic thought, democratic constitution,
civil society, restructuring of public administration, democratic culture and democratic politics. In the
survey conducted, it was observed that the standards regarding the democratization policies of the
governments continued with an increasing tendency due to the conjunctural internal and external
developments.
Key Words: Democratization, Government Program, Politics, Demilitarization

HÜKÜMET PROGRAMLARINDA DEMOKRATİKLEŞME
POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (1980-2018)
ÖZET
Hükümet, devletin her alandaki siyasetini belirleyip uygulamakla görevli en üst yürütme organıdır.
Hükümet programı da yürütme organının uygulamayı amaçladığı temel politikalarını içeren ve buna
dayanarak Meclis’ten güvenoyu istediği bir belgedir. Cumhuriyet’in kurulmasından günümüze kadar
altmış beş Cumhuriyet hükümetine bir bütün olarak bakıldığında, demokratikleşme politikaları
hemen her hükümet programında yer almış, hatta bazılarının en temel özelliklerinden biri olmuştur.
Özellikle de 1990’lı yıllarda hükümetlerin en önemli duyarlılık alanlarından birini oluşturmuştur. Bu
çalışmada; 12 Eylül 1980 askeri darbesinden 24 Haziran 2018’de yapılan milletvekilli seçimi ile
geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kadar görev yapan yirmi iki hükümetin programı
incelenmiştir. Tarama yolu ile incelenen metinlerde, demokratikleşmeye yönelik olarak öncelik
kazanan kavramlar; demokratik düzen, demokratik düşünce, demokratik anayasa, sivil toplum, kamu
yönetiminin yeniden yapılandırılması, demokratik kültür ve demokratik siyaset gibi kavramlar
olmuştur. Yapılan taramada hükümetlerin demokratikleşme politikalarına yönelik standartların
konjonktürel iç ve dış gelişmelere bağlı olarak artan bir eğilimde devam ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Demokratikleşme, Hükümet Programı, Politika, Sivilleşme
1. Giriş
Dünya gündeminin önemli bir politik teması olan demokratikleşme olgusu Türk siyasal hayatının da
önemli konularından birisi olmuştur. Bu yönüyle demokratikleşme kavramı, Türk siyasal hayatında
19. yüzyılın başlarına kadar uzanmakta olup iki yüz yıllık süreci aşan bir kavram olmuştur.
Kollektif kararlar almanın değerli ve meşru bir yolu olan demokratik süreçler, çok değişik biçimlere
bürünebilen karmaşık toplumsal yapılardır.635 Özellikle iki boyutlu bir kavram olarak
635
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demokratikleşme; bir yanıyla demokratik olmayan bir politik sistemden demokratik bir politik sisteme
geçmeyi, diğer yanıyla da ana çerçevesi itibariyle demokratik olan bir sistem içindeki demokrasi
ilkesiyle bağdaşmayan unsurları demokratik kurum ve mekanizmalarla değiştirmeyi veya
“demokrasiye ikinci geçiş”i tamamlamayı ifade etmektedir.636 Demokrasinin bir ülkede yerleşmesi ve
istikrar kazanması açısından önemli diğer bir yaklaşım ise, demokratikleşme sürecini bir toplumun
sahip olduğu kültür ve bunun bir yansıması olarak siyasal kültür ile açıklayan kültürel
çalışmalardır.637 Her yönetim şekli gibi demokrasi de bir takım değerler üzerine kuruludur. Bu
değerler; halk egemenliği, hak ve özgürlükler, eşitlik, özgür ve adil seçimler, siyasal partiler ile şeffaf
ve sorumlu iktidardır.638 Türkiye’de demokratik dönüşümün temel belirleyicileri genel olarak;
toplumsal ve ekonomik etkenler, geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş, eğitim olanaklarının
gelişmesi, kentleşme, ekonomik olguların gelişmesi, hukuk ve siyaset alanındaki değişme, hak ve
özgürlüklerin gelişimi, çok partili hayatın başlaması ve seçim sistemleri gibi çeşitli iç etkenlerden
oluşmaktadır.639
Osmanlı İmparatorluğu’nda demokratikleşme yönünden ele alınabilecek ilk somut gelişme 29 Eylül
1808’de kabul edilen Sened-i İttifak olmuştur.640 Bunun yanında; 3 Kasım 1839’da Tanzimat
Fermanı’nın, 18 Şubat 1856’da Islahat Fermanı’nın, 23 Aralık 1876’da Meşrutiyet’in ilanı ve Kanun-i
Esasi’nin yürürlüğe girmesi demokratikleşme yönündeki diğer önemli gelişmeler olmuştur. Milli
Mücadele Dönemi’nde 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi (BMM)’nin açılması, 20 Ocak 1921’de
Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun kabulü, 1 Kasım 1922’de Saltanat’ın kaldırılması ve 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyetin ilanı Türkiye’de demokrasinin ve demokratikleşmenin gelişmesinde önemli aşamaları
oluşturmuştur. Tek partili dönemde 1945 yılı başlarından itibaren demokratikleşme çabaları başlamış
ve bu çabalar daha sonraki yıllarda artarak devam etmiştir. Bu çerçevede İsmet İnönü ve Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) 1945’ten sonra daha liberal siyasalar izlemeye başlamıştır.641 1950-1960 dönemini
kapsayan on yıllık Demokrat Parti (DP) iktidarının, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile sona ermesi, daha
sonra yine sivil iradeye karşı ortaya çıkan 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi
Türkiye’nin demokratikleşme sürecini olumsuz yönde etkileyen en önemli gelişmeler olmuştur. 642 Bu
açıdan Türkiye’de çok partili demokratik sisteme geçişten itibaren her on yılda meydana gelen askeri
darbe ve muhtıralar demokratikleşme olgusunu şekillendiren önemli unsurlar olmuştur.
1980’li yıllar, gerek teorik gerekse pratik anlamda Türkiye’de sivil toplumun gerçek anlamda canlanışı
noktasında önemli bir süreç olmuştur. Sivil toplum kavramın keşfinde, toplumsal güçlerin taleplerine
bağlı olarak yapılan yasal değişiklikler, imza koyulan uluslararası anlaşmalar, 12 Eylül 1980 askeri
darbesi sonrasında şekillenen ekonomik politikalarda meydana gelen değişimler önemli etkenler
olmuştur.643 Bu açıdan daha ziyade 1980 sonrası dönemde uygulama imkânı bulan 24 Ocak kararları
ile Türkiye’de neo-liberal politikaların benimsenmesinde 12 Eylül 1980 askeri darbesinin rolü önemli
olmuştur. Kahraman’a göre, Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli sınıfsal gelişmelerden biri olarak
görülmesi gereken 24 Ocak kararları, bir açılım niteliğinde siyasal planda da sivilleşme-liberalleşme
arayışlarının doğmasına neden olmuştur.644
12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren Milli Güvenlik Kurulu (MGK)’nun rolü aynı zamanda
sivilleşme ve demokratikleşme yönünden de etkili hatta belirleyici olmuştur. Özellikle darbe
sonrasındaki ilk demokratik seçim olan 6 Kasım 1983 seçimlerini MGK’nın telkinleri ile Anavatan
Mustafa
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Partisi (ANAP)’nin kazanması bu yöndeki önemli bir gelişme olmuştur. Türkiye’nin siyasal ve
toplumsal hayatında “çevre”de önemli bir değişimi başlatan bu hareket 1983’te ANAP’a iktidar yolunu
açarak bir kez daha “merkez”e karşı varlığını ortaya koymuştur.645 Böylece 1980’li yıllar devletin
topluma ve ekonomiye müdahalesinin arttığı ya da biçim değiştirdiği, çoğulcu parlamentarizmin yerini
kollamacı, yanaşmacı, halkçı (popülist) ve informel bir yapıya bıraktığı bir dönem olmuştur. Bu
dönemin alternatifi olmayan durumundaki bir partisi olarak “ANAP, Türkiye’de bu süreci tamamlayan,
Yeni Sağ ve neo-liberal ekonomilerle bütünleşen bir parti” olmuştur.646 Bu kapsamda devletin ve iktidar
partisi olarak ANAP’ın da etkin olduğu 1980 sonrası yönelimler demokratikleşme yönünden şu şekilde
sıralanabilir: Yürütmenin güçlendirilmesi, artan merkezileşme ve kişiselleşme, siyasi partilerin
toplumdan uzaklaşması, meclisin kurumsallığının ve etkinliğinin azalması ya da yanaşmacı ilişkilerin
odağı haline gelmesi, sivil siyasetin üzerinde askeri vesayetin gücünün ve baskısının artması, kültürel
toplumsal yaşama devlet müdahalelerinin artması, bürokrasinin tarafsızlığını yitirmesi, devletin
otoriter, keyfi, hukuk dışı ve gizliliğe dayanan yapısının güçlenmesi eğilimleri bu kapsamda ön plana
çıkan hususlar olmuştur.647 Dolayısıyla 1980’li yıllarda “devlet vatandaş için vardır” yaklaşımı yerine
“vatandaş devlet için vardır” anlayışının yönetim zihniyetine hâkim olması, bürokrasinin gittikçe
güçlenmesi ve toplumsal yapının da gittikçe bozulması dönemin eleştirilebilecek en önemli yönleri
olmuştur.
Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme ve yeni devlet anlayışı kapsamında, ulusal sınırların
kalktığı, rekabetin ve serbest piyasa mekanizmasının benimsendiği yenidünya düzenine adapte olmak
için yoğun çaba göstermiştir.648 Devlet aygıtının dönüşümünde etkili ve belirleyici olan bu durum
Türkiye’de, siyasetin yeniden “çevre”nin eline geçtiği 1990’lı yıllarda yeni siyasal oluşumlarla daha da
hızlanmıştır. Özellikle bu dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), dönemin yükselttiği kimlik,
fark ve tanıma politikalarına, neo-liberal çevreler tarafından savunulan sivil toplum ve sivilleşme gibi
kavramlara sahip çıkan bir kitle partisi niteliği kazanmıştır. Siyasal ve toplumsal hayatta bu yönde
ortaya çıkan gelişmeler demokratikleşme olgusunu da kaçınılmaz olarak etkilemiş; Türkiye’de daha
demokratik bir yapının oluşması gerektiği yönünde İslam ve Kürt kimliği temelinde yeni açılımlar
gündeme gelmiştir.649 Konjonktürel olarak ortaya çıkan bu tür gelişmeler; hem ülkeyi yönetmeye aday
siyasal parti programlarına hem de ülke yönetimini elinde bulunduran hükümet programlarına da
yansımıştır. Ayrıca 1990’lı yılların koalisyonlar şeklinde yaşanmış olması da diğer alanlarda olduğu
gibi demokratikleşme olgusunu da önemli ölçüde etkilemiştir.
3 Kasım 2002 seçimleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin iktidara gelmesi, daha sonraki
seçimlerde de farklı kesimlerin toplumsal desteği ile iktidarını devam ettirmesi yeniden tek partili
iktidar dönemini başlattı. Bu dönemde siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarındaki gelişmeler yeni
açılımları da gündeme getirmiş, özellikle ordu, bürokrasi ve aydınların oluşturduğu müesses nizamın;
yani vesayet rejiminin sorgulanması ya da bu yapının değiştirilme çabaları demokratikleşme çabalarını
sürekli gündemde tutmuştur.
Türkiye’de demokratikleşme; çeşitli iç dinamiklerin yanında Avrupa Birliği (AB) gibi dış dinamikler
çerçevesinde de şekillenmiştir. Böylece AB ile bütünleşme süreci bir yandan kimlik politikaları
bağlamında bir demokratikleşme modelinin oluşmasında da etkili olmuştur. 650 1990’lı yıllardan
itibaren AB sürecine yönelik katılım müzakerelerinin başlatılmasından sonra Türkiye’nin
demokratikleşmesi üzerine yapılan tartışmalar artmaya başlamıştır. Ülkenin “Avrupa standartları”nda
yeterince demokratik olup olmadığına dair tartışmalar; Anayasa reformu, yargı reformu ve seçimler
gibi daha özel alanlarda yoğunlaşmıştır.651 Avrupa Parlamentosu (AP)’nun, Türk demokrasisi hakkında
sık sık dile getirdiği kaygılara göre; statik ve demokratik olmayan yani demokratikleşmez bir ülke ile
demokratik olmayan ama ilişkisel olarak temel demokratik değerleri taşıyan Avrupa’nın yardımıyla
A.g.e., s. 224.
A.g.e., s. 225.
647 Alev Özkazanç, “Türkiye’de Siyasi İktidar Tarzının Dönüşümü”, Mürekkep Dergisi, Sayı:10-11, 1998, s. 22-24.
648 Emre Aydilek - Şeyda Bükrücü Kazkondu, “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Devlet Aygıtının Dönüşümü”,
Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 55, 2016, s. 176.
649 Kahraman, a.g.e., s. 226-227.
650 Kahraman, a.g.e., s. 234.
651 Senem Aydın Düzgit, Türklük, Müslümanlık, Doğruluk AB’nin Türkiye Söylemleri, (çev.) Barış Cezar, Koç
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, s. 69.
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değişmesi mümkün bir ülke olarak temsil edilen iki Türkiye figürü orta çıkmıştır. 652 Böylece AP
çevrelerinde, Türkiye’nin demokratik değişime karşı dirençli bir ülke olarak tasvir edilmesi,
Türkiye’nin AB’nin yardımıyla Avrupa modelini izleyerek demokratik açıdan değişebilecek bir ülke
olduğu inancını güçlendirmiştir.653 Bu çerçevede Türkiye’nin AB sürecinin en önemli araçsalları haline
gelen ve gerçekleştirilmeyi bekleyen ana hedefleri arasında yadsınamayacak bir hal alan
demokratikleşme gündeminin ana başlıkları; devletin yapılanmasının daha demokratik hale getirilmesi
için yürütmenin içyapısının bu ilke doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, parlamentonun “temsili”
özelliğini artırmak için seçim sisteminin yeniden ele alınması, siyasi istikrar ve yargıda
demokratikleşme şeklinde sıralanabilir.654
Çalışmanın sınırlılıklarının başlangıç tarihini; Türkiye’nin siyasal, toplumsal, ekonomik vb. yönden
yeni bir sürece girmesine neden olan 12 Eylül 1980 askeri darbesi’yle başlayan dönem
oluşturmaktadır. Bitiş tarihini de; hükümet programının hazırlanmasına ve Meclis’ten güvenoyu
almaya gerek kalmayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi’ni fiili olarak başlatan 24 Haziran 2018
seçimleri oluşturmuştur. Bu kapsamda görev yapan 22 hükümetin programı demokratikleşme olgusu
açısından incelenmiştir.
2. Hükümet Programlarında Demokratikleşme Kavramı
44. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan Ulusu Hükümeti (20.09.1980-13.12.1983). Hükümeti
kurma görevi Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve MGK Başkanı Orgeneral Kenan Evren
tarafından emekli Oramiral Bülend Ulusu’ya verildi. Kurulan hükümet 27.09.1980 tarihinde MGK’nın
güvenoyunu aldı. Hükümet 6 Kasım 1983’de yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.
Programda655 12 Eylül öncesi yaşanan anarşi, terör ve ekonomik olumsuzluklar anlatılarak, temel
düzenleme alanları ve hedefler belirtilmiştir. Devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve
demokratik düzenin işlemesine mani olan sebeplerin ortadan kaldırılacağı, sendikaların demokratik
ilkelere uygun olarak faaliyetlerine devam edeceği, ancak sendikal hakları kötüye kullanmak
isteyenlere fırsat verilmeyeceği belirtilmiştir. Ana hedef olarak, milli, demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
haline getiren yurttaşlar yetiştirmek başlıca hedefler olacağı, AET ile ilişkiler,. Avrupa Konseyi ve
demokratik ülkelerin üyesi bulunduğu diğer kuruluşlarla ilişkiler ve işbirliği parlamenter düzene
dönüş kararlılığı, devletin bekasını ve vatandaşların yaşama hakkı ile özgürlüklerini her türlü saldırıya
karşı tam olarak koruyacak yasal ve idari tedbirleri bir an önce gerçekleştirecek hürriyetçi parlamenter
sisteme süratle geçmenin en samimi dilek olduğu ifade edilmiştir.
45. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan
I. Özal Hükümeti (13.12.1983-21.12.1987). 6 Kasım
1983 genel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren, hükümeti kurma görevini İstanbul
milletvekili Turgut Özal’a verdi. Güvenoyu alan hükümet, 1987’de yapılan genel seçimlerekadar
görevde kaldı. Program, Meclis’te 19.12.1983’te okunmuş ve 24.12.1983’te yapılan güven oylaması ile
kabul edilmiştir.
Programda656 hükümetin katı ve dogmatik merkezi planlamanın tamamıyla dışında, demokratik
kuruluşların ve fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkân
veren, düzenleyici yönlendirici ve denge kurucu bir planlama anlayışına sahip olduğu ifade edilmiştir.
Yine programda; hukukun üstünlüğü olan demokratik nizamın, insan hak ve hürriyetlerinin ve vicdan
hürriyetinin en güvenilir teminatı olduğu, millete en iyi hizmet verilebilmesinin, devlet idaresinde
milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesinin ancak demokratik nizam ile mümkün olduğu,
cumhurbaşkanlığını, demokratik siyasi nizamın yüksek seviyede temsil edildiği bir makam olarak
görüldüğü, demokratik idarenin, sadece parlamentodan ibaret olmadığı, mahalli idarelerin
demokrasinin alt yapısını tamamlayan en önemli unsurlar olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca 6 Kasım
1983 seçimleriyle Türkiye’nin demokratik rejime olan bağlılığının bir defa daha ispat edildiği,
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A.g.e., s. 69-79.
A.g.e., s. 96-97.
Erdoğan, a.g.m., s. 10-11.
https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP44.htm, (erişim: 25.10.2018).
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TBMM’nin çalışmaya başlaması ve normal demokratik nizamın yeniden işlerlik kazanmasından sonra
Avrupa Konseyi ile ilişkilerin normalleşmemesi için bir sebep kalmadığı da ifade edilmiştir.
46. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan II. Özal Hükümeti (21.12.1987-09.11.1989). 29.11.1987
tarihinde yapılan genel seçimlerde ANAP’ın birinci parti olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kenan
Evren, hükümeti kurma görevini İstanbul milletvekili Turgut Özal’a verdi. Program Meclis’te
25.12.1987 tarihinde okunmuş ve 30.12.1987’de yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir.
Başbakan Özal’ın 9.11.1989’da Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hükümet sona erdi.
Programda657 Türkiye ANAP iktidarıyla, sivil idare döneminde Anayasasını değiştirebilen,
demokrasinin geliştiği ve yerleştiği bir ülke hüviyetini kazandığı, mahalli idareleri güçlendirerek
demokrasinin en küçük birimlere kadar uzanmasını ve bir hayat tarzı olarak yerleşmesini sağladığı,
Türkiye’nin süratle değişip geliştiği, her şeyin 1980 ve öncesinden çok farklı olduğu, yönetimin
sivilleştiği, sıkıyönetimin kaldırıldığı, demokrasinin bütün müesseseleriyle yürürlükte olduğu
demokratikleşme yönündeki önemli gelişmeler olarak ifade edilmiştir. Bu çerçevede ilk ANAP
hükümetinin kritik bir dönemde iktidar olduğu, 6 Kasım 1983 seçimi sonucunda iktidarın askeri
yönetimden devralınmasına rağmen, demokratik sistemin tam anlamıyla rayına oturtulduğu, siyasi
yasakların kaldırıldığı, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna ferdi müracaat hakkının tanındığı,
Türkiye’nin süratle değişmekte ve gelişmekte olduğu, bu nedenle ülkenin 1980 ve öncesinden çok
farklı olduğu, yönetimin sivilleştiği, sıkıyönetimin kaldırıldığı, demokrasinin bütün müesseseleriyle
yürürlükte olduğu ifade edilmiştir.
47. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan
Akbulut Hükümeti
(09.11.1989-09.23.6.1991).
Başbakan Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilince, Başbakanlık görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı
Özal, hükümeti kurma görevini Erzincan milletvekili Yıldırım Akbulut’a verdi. 15.06.1991’de yapılan
ANAP Olağan Büyük Kongresi’nde Mesut Yılmaz’ın ANAP Genel Başkanı seçilmesiyle, Başbakan
Akbulut’un görevi sona erdi. Program Meclis’te 10.11.1989 tarihinde okunmuş ve 15.11.1989’da
yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir.
Büyük oranda 46. Cumhuriyet hükümetinin programı ile çoğu yerlerde birebir aynı ifadelerin
kullanıldığı programda658 önceki ANAP hükümetleri dönemlerinin, demokrasinin bütün kurumlarıyla
yerleştiği insan haklarına saygının büyük duyarlılık içinde sürdürüldüğü, ülke itibarının arttığı parlak
bir dönem olduğu, Türkiye’nin ANAP iktidarıyla, sivil idare döneminde anayasasını değiştirebilen,
demokrasinin geliştiği ve yerleştiği bir ülke hüviyeti kazandığı, bu dönemlerin siyasi istikrarın
pekiştiği, demokrasinin geliştiği yıllar olarak ifade edilmiştir. Ayrıca programda sivilleşmeye yönelik
olarak önceki hükümetle aynı ifadeler kullanılmıştır.
48. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan I. Yılmaz Hükümeti (23.6.1991-20.11.1991). Hükümeti
kurma görevi Cumhurbaşkanı Özal tarafından Rize milletvekili Mesut Yılmaz’a verildi. 1991 erken
genel seçimleri nedeniyle hükümet sona erdi. Program Meclis’te 30.6.1991 tarihinde okunmuş ve
5.7.1991’de yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir.
Programda659 Türk Ceza Kanunu’nun 141’inci, 142’inci, 143’üncü ve 163’üncü maddelerinin
kaldırılmasının demokrasi adına atılan önemli adımlardan biri olduğu, partinin (ANAP), demokratik
siyasi mücadelede tek yolun ikna, uzlaşma ve fikirlere hürmet olarak gördüğü; hür, bağımsız, gelişmiş,
itibarlı, büyük ve güçlü bir Türkiye idealine ulaşmayı gaye edinmiş siyasi bir parti olduğu, huzur ve
güvenin bedelinin, demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetlerinden vazgeçmek olamayacağına
samimiyetle inandığı ifade edilmiştir.
49. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan VII. Demirel Hükümeti (21.11.1991-23.6.1993). 1991
erken genel seçimleri sonucunda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Özal tarafından Isparta
Milletvekili Süleyman Demirel’e verildi. Demirel, Doğru Yol Partisi ( DYP) ve SHP’den oluşan bir
koalisyon hükümeti kurdu. Program Meclis’te 25.11.1991 tarihinde okunmuş ve 30.11.1991’de
yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir. . Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümünden sonra 16.05.1993’te
DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi ile hükümet istifa etti.
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Programda660 Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler ölçülerine göre insan hakları ve demokrasi
değerlendirmesinde 66. sıraya gerilediği vurgulanmıştır. Ülkenin, çağdaş ve tam demokratik bir sivil
toplum Anayasa’ya ihtiyacı olduğu, bu nedenle özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik
rejimin Türk milletinin vazgeçilmez, feda edilemez ve ödün verilemez yaşam tarzı olduğu
vurgulanmıştır. Bu nedenle yeni bir Anayasa ile Paris Şartı’ nın da öngördüğü katılımcı demokrasinin
tüm koşullarının, insan haklarının, kişi hak ve hürriyetleri ile sendikal hakların en ileri ülkelerde
görülen oranda yer almasının sağlayacağı ve bu şekilde Türkiye’nin uygar dünya ile bütünleşmesine
yönelik önemli bir adımı oluşturacağı belirtilmiştir. Böyle bir Anayasa’nın siyasi partiler başta olmak
üzere, ülkedeki ilgili kuruluşlarının ve halkın uzlaşması sonucu oluşması gerektiği, hukuk sisteminde,
evrensel demokrasiye aykırı hüküm veya yapılanmaların hangi yasada yer almış olursa olsun,
bunların tümünün evrensel değerler ve normlar çerçevesinde değiştirileceği ifade edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter bir devlet olduğu, bu devleti kuran ulusun, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi benimseme, sürdürme ve geliştirmede rıza ve irade birliği taşıdığı, demokrasi kültürünün
yerleşmesi ve tüm kültürel etkinliklerin çoğulcu demokratik bir anlayış içinde geliştirilmesiyle
gerçekleştirileceği, demokratik sistem çerçevesinde ve normal yargı mekanizmasında, yolsuzlukların
takip edilmesinin millete karşı yükümlülük olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca hükümetin koalisyon
protokolünde EK-I’de demokratikleşme ve EK-III’de Güneydoğu şeklinde hazırlanan ekler de
demokratikleşme konusuna verilen önemi göstermektedir.
50. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan I. Çiller Hükümeti (25.6.1993-05.10.1995). Hükümeti
kurma görevi Cumhurbaşkanı Demirel tarafından İstanbul milletvekili Tansu Çiller’e verildi. Çiller DYP
ve SHP’den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. DYP - SHP ortaklığı, SHP Genel Başkanı Erdal
İnönü’nün Başbakan Yardımcılığı ile başladı. SHP’nin 4. Olağan Kurultayı’nda Murat Karayalçın’ın
SHP Genel Başkanı seçilmesiyle İnönü hükümetten istifa etti. 12.09.1993 tarihinde DYP - SHP
ortaklığı Karayalçın’ın Başbakan Yardımcılığı ile devam etti. 18.02.1995’te yapılan 9. Olağanüstü SHP
Kurultayı’nda SHP’nin CHP’ye katılmasıyla CHP Genel Başkanlığı’na Hikmet Çetin seçildi. Böylece
Karayalçın hükümetteki görevinden istifa etti. DYP - CHP koalisyonu Çetin’in başbakan yardımcılığı ile
devam etti. 9.09.1995’de yapılan CHP’nin 27. Olağan Kurultayı’nda ise Genel Başkanlığa Deniz Baykal
seçildi. Başbakan Çiller, CHP Genel Başkanı Baykal ile anlaşamayınca 20.09.1995’te istifa
etti. Program Meclis’te 30.6.1993 tarihinde okunmuş ve 05.7.1993’de yapılan güven oylaması ile kabul
edilmiştir.
Programda661 milletin çoğulcu demokrasi içinde demokratik katılımını güçlendirmek amacıyla, kişi
hak ve hürriyetlerinin güvence altına almanın zorunluluğu ifade edilmiştir. Hükümetin kültür
politikasının, demokratikleşmeyi gerçekleştirmek ve insanı özgür kılmak, bu amaçla kendisini
tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bir toplum oluşturmak olduğu; hoşgörüye ve karşılıklı
uzlaşmaya dayanan katılımcı ve çoğulcu demokratik sistem içinde ülkenin demokrasi kültürünün
güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Türk devletinin bölünmez bütünlüğü ve demokratikleşme
süreci içinde, çağdaş değerlerin önünde duran yasa ve engellerin kaldırılacağı, çoğulcu demokrasi
içinde demokratik katılımı güçlendirmek amacıyla, kişi hak ve hürriyetlerini, güvence altına almanın
zorunluluğu, özgürlükçü, çoğulcu ve her anlamda tam demokratik rejimden vazgeçilemeyeceği ve
bundan asla ödün verilemeyeceği ifade edilmiştir.
Yurttaşlar arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farklılıklarının doğal olduğu, bu çeşitliliklerin
demokratik ve üniter devlet için zaaf olmadığı, bunların özgürce ifade edilebileceği, bunun ulus ve
devlet
birliğinin
gücünü
azaltmayacağı,
aksine
pekiştireceği,
Türkiye’de herkesin eşit ve birinci sınıf yurttaş olduğu, ülkede uluslararası anlaşmalarla kabul edilen
azınlıklar dışında hiçbir yurttaşın azınlık durumunda olmadığı, herkesin kendi ana dilini, kültürünü,
tarihini, folklorunu, dini inançlarını koruması temel insan hak ve özgürlüklerin kapsamında olduğu
ifade edilmiştir. Ayrıca demokratikleşmeye verilen önem, hükümetin koalisyon protokolünde de
Demokratikleşme ve Devletin Yeniden Yapılanması, Güneydoğu, Güvenlik ve İç Barış ile Değişim ve
Reform Politikaları başlı altında ayrıca ele alınmıştır.
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51. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan II. Çiller Hükümeti (05.10.1995-30.10.1995). Hükümeti
kurma görevi Cumhurbaşkanı Demirel tarafından İstanbul Milletvekili Çiller’e verildi. Çiller de ancak
azınlık hükümeti kurabildi. Program Meclis’te 10.10.1995 tarihinde okunmuş ve 15.10.1995’de
yapılan güven oylaması yapılmıştır. Güven oylamasında 191 “Evet” oyuna karşılık 230 “Hayır” oyu ile
programın kabul edilmemesi sonucu hükümet güvenoyu alamadı.
Programda662 demokratikleşme yolunda tarihi adımların bu hükümet tarafından atılacağı,
demokratikleşme standartlarının yükseltilmesinin sağlanacağı, yasaların çıkarılacağı; bunun için
hükümete destek beklendiği ifade edilmiştir. Ayrıca demokratikleşme süreci ile ilgili olarak AB ile
Gümrük Birliği (GB)’nin, Türkiye için olduğu kadar, Avrupa içinde büyük önem taşıdığı, Türkiye ve
Avrupa’nın önlerine gelmiş bulunan bu tarihi fırsatı yakalamak zorunda olduğu, GB’nin sırf bir ticari
anlaşma olmadığı Avrupa’yla beraberlik yolunda kurumsal ve kavramsal yönden de büyük önem
taşıdığı da ifade edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. azınlık hükümeti olan II. Çiller Hükümeti’nin
programı güvenoyu alıp da uygulama imkânı bulamamıştır.
52. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan
III. Çiller Hükümeti (30.10.1995-06.3.1996). Azınlık
hükümeti olan önceki II. Çiller Hükümeti’nin güvenoyu alamaması üzerine yeni kurma görevi
Cumhurbaşkanı Demirel tarafından İstanbul Milletvekili Çiller’e yeniden verildi. Çiller, DYP - CHP ile
bir koalisyon hükümeti kurdu. Program Meclis’te 31.10.1995 tarihinde okunmuş ve 5.11.1995’de
yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir. 1995 genel seçimleri nedeniyle hükümet sona erdi.
DYP – CHP koalisyon hükümetinin demokratik uzlaşma anlayışının ürünü olduğu ifade edilen
programda663 Olağanüstü Hal’ in uygulandığı illerde bir an önce normal yönetim biçimine geçilmesini
sağlayacak yasal değişikliklerin gerçekleştirilmesine, terör koşullarına rağmen bölgede demokratik
hakların eksiksiz kullanılmasına ve diğer ekonomik ve kültürel önlemlere yönelik çalışmaların
hızlandırılacağı ifade edilmiştir. Seçim yasalarında yapılan değişikliklerle, 18 yaşını doldurmuş
gençlere seçme hakkı ile demokratik topluma katılma ve yön verme imkânın sağlandığı,
demokratikleşmenin ve yeniden yapılanmanın temel taşları olan bu yeni düzenlemeler TBMM’ne güç
ve dinamizm kazandırıldığı ifade edilmiştir.
Demokratikleşme çabalarının kararlılıkla sürdürüleceği programda; temel duyarlılık alanının
demokratikleşme olduğu, her koşulda ve fırsatta demokratikleşme sürecinin geliştirerek sürdürüleceği
bu koalisyon hükümetinin temel iddiası olarak ifade edilmiştir. Terörle Mücadele Yasası’nın 8.
maddesinin, düşünce özgürlüğünü ve hoşgörü anlayışını genişletecek bir yaklaşımla değiştirilmesi
demokratikleşme için hükümetin kararlılığının güçlü bir kanıtı olduğu da ifade edilmiştir.
53. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan II. Yılmaz Hükümeti (06.3.1996-28.6.1996). 24.12.1995
genel seçimleri sonucuna göre hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Rize
Milletvekili Mesut Yılmaz’a verildi. Yılmaz, ANAP - DYP ortaklığı ve DSP desteği ile koalisyon hükümeti
kurdu. Program Meclis’te 08.3.1996 tarihinde okunmuş ve 12.3.1996’dayapılan güven oylaması ile
kabul edilmiştir. Refah Partisi, güven oylamasının Anayasa’nın 96. maddesine göre geçersiz olduğu
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme 14 Mayıs 1996’da güven oylamasını,
olağanüstü hali ve çekiç gücün süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararını iptal etti, fakat yeni
oylamaya gerek olmadığını bildirdi. Refah Partisi’nin, 27.05.1996’da Başbakan Yılmaz hakkında
gensoru önergesi vermesi üzerine Yılmaz’ın da gensorunun görüşülmesini beklemeden 6.06.1996’da
istifa etmesiyle hükümet düşmüş oldu.
Ülkenin içinde bulunduğu şiddet ve terör ortamı programa da yansımıştır. Bu çerçevede programda664
şiddet ve terör yolu ile devletin varlığına ve demokratik otoritesine yönelik saldırıların insan hak ve
hürriyetleri çerçevesine giremeyeceği ve hiç bir hukuk sistemince de kabul edilemeyeceği, devletin
görevinin, hukuka ve insan haklarına bağlı demokratik bir devlet anlayışının tavizsiz uygulamak
olduğu ve hükümetin de bu temel anlayışa sıkı sıkıya bağlı kalacağı ifade edilmiştir. Ayrıca diğer
hükümet programlarında olduğu gibi ziraat odalarının demokratik bir yönetim yapısına
kavuşturularak etkinleştirileceğinin belirtilmesi de ihmal edilmemiştir. Yürürlükteki yasaların, eskimiş
ve günün gereklerine cevap vermeyen yönlerinin, hukukun üstünlüğü ve hukuka objektif uygunluk
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açısından taranacağı; ayrıca, hukuk dili açısından güncelleştirileceği, çağdaş ve demokratik yapı ile
bağdaşmayan hükümlerin metinlerden çıkarılmasının sağlanacağı ifade edilmiştir. Yine hükümet
olarak, sosyal güvenliğin, ferdin güvencesi olması yönüyle demokratik rejimin sigortası olarak kabul
edilmesinden dolayı, demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla; kamu hizmetlerinde etkinliğin
sağlanması, rasyonel kaynak kullanımı, demokratik ve katılımcı yerinden yönetim ilkelerine uygun
olarak, merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımının
temel esaslarını belirleyen çerçeve yasasının çıkarılacağı da belirtilmiştir. Ayrıca koalisyon
protokolünde Demokrasinin Güçlendirilmesi ve Standardın Yükseltilmesi
başlığı altında
demokratikleşmeye yönelik ifadelere de yer verilmiştir.
54. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan
Erbakan Hükümeti (28.6.1996-30.6.1997). Mesut
Yılmaz’ın başbakanlıktan istifasının ardından hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı
Demirel tarafından Konya Milletvekili Necmettin Erbakan’a verildi. Erbakan da RP - DYP koalisyon
hükümetini kurdu. Program Meclis’te 07.7.1996 tarihinde okunmuş ve 08.7.1996’da yapılan güven
oylaması ile kabul edilmiştir. 18.06.1997 tarihinde Erbakan koalisyon protokolü çerçevesinde görevi
DYP Genel Başkanı Çiller’e devretmek üzere istifasını Cumhurbaşkanı’na sunmasıyla hükümetin de
görevi sona ermiş oldu.
Hukuka ve insan haklarına bağlı demokratik bir devlet anlayışının tavizsiz bir şekilde uygulanacağının
ifade edildiği programda665 Ziraat odalarının demokratik bir yönetim yapısına kavuşturulacak ve
etkinliği artırılacağı, kanun önünde eşitlik, hukukun üstünlüğü, temel hakların güvence altına
alınması, devletin vatandaşa hükmeden değil, hizmet eden hale getirilmesi, sivil toplum
örgütlenmesine ağırlık verilmesi önde gelen hedefler olarak ifade edilmiştir. Din ve vicdan hürriyeti,
teşebbüs hürriyeti ve düşünce hürriyetinin demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olduğu, hükümetin
temel bir kabulü olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca koalisyon protokolünde de Demokrasinin
Güçlendirilmesi ve Standardın Yükseltilmesi başlığı altında değerlendirmelere yer verilmiştir.
55. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan III. Yılmaz Hükümeti (30.6.1997-11.9.1999). Başbakan
Necmeddin Erbakan’ın 18.06.1997 tarihinde koalisyon protokolü uyarınca görevi DYP Genel Başkanı
Tansu Çiller’e devretmek üzere istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Demirel, yeni hükümeti kurma
görevini 20.06.1997 tarihinde ANAP Genel Başkanı Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz’a verdi
(20.06.1997 tarih Cumhurbaşkanlığı KAN. KAR. 39-08-2-97-392 sayılı yazı ile) Yılmaz tarafından
Cumhurbaşkanlığına, 30.06.1997 tarih B.02.0.PPG.0.12-1/1-13696 sayılı yazı ile sunulan bakanlar
kurulu listesi Cumhurbaşkanlığının 30.06.1997 tarih ve 39-08-3-97-402 sayılı yazısı ile uygun
görülmüştür. ANAP, DSP ve DTP koalisyonu şeklinde kurulan hükümet CHP tarafından dışarıdan
desteklendi. Program Meclis’te 07.7.1997 tarihinde okunmuş ve 08.7.1997’de yapılan güven oylaması
ile kabul edilmiştir.
30.07.1998 tarihli 131. birleşiminde 11 ret, 486 kabul oyu ile genel ve yerel seçimlerin 18 Nisan
1999’da yapılması kararı verildi. 25.11.1998’de Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan A. Mesut
Yılmaz hakkında verilen gensoru önergelerinin ayrı ayrı görüşülmeleri sırasında Devlet Bakanı Taner
315 güvensizlik oyu ile Başbakan Yılmaz’ın başbakanlığındaki hükümet de 314 güvensizlik oyu ile
düşürülmüştür.
Program666 diğer hükümet programlarından farklı olarak giriş ve çeşitli alt başlıklardan oluşmuştur.
Demokratikleşme alt başlığında; kuvvetler ayrılığı ilkesini hukukun üstünlüğü ve demokrasi
zemininde hayata geçirirken aynı zamanda yönetimin daha etkili olmasını sağlanacağı, demokrasinin
eksikliklerini gidermek için gerekli düzenlemelerin yapılacağı, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı
kalınarak, demokratik rejimin tüm kurumlarıyla eksiksiz olarak işletileceği taahhüt edilmiştir. Ayrıca,
muhalefet partileri ile düzenli bilgilendirme toplantılarının yapılacağı, demokratik katılımcılığın tüm
gereklerinin yerine getirileceği, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılacağı, gayretlerinin
destekleneceği temel hedef olarak ifade edilmiştir.
56. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan
IV. Ecevit Hükümeti
(11.1.1999-28.5.1999). 55.
Cumhuriyet Hükümeti’nin güven oylaması sonucunda düşürülmesinin ardından genel seçimlere üç ay
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kala Cumhurbaşkanı Demirel tarafından görevlendirilen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı
Bülent Ecevit tarafından kurulan azınlık ve seçim hükümetini, ANAP ve DYP dışarıdan desteklemiştir.
Program Meclis’te 12.1.1999 tarihinde okunmuş ve 17.1.1999’de yapılan güven oylaması ile kabul
edilmiştir.
Programda667 hükümetin, sağlıklı demokrasinin gereği olan uzlaşma kültürünü geliştirmeye katkıda
bulunmayı görev saydığı, Türkiye’nin bölgesinde ve İslam âleminde, demokrasinin, laikliğin,
çağdaşlaşmanın ve kadın-erkek eşitliğinin öncüsü olduğu vurgulanmıştır. Yine hükümetin, Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine ödünsüz bağlı kalacağı; anlatım ve inanç
özgürlüklerine saygılı davranacağı; insan haklarıyla bağdaşmayan uygulamalara meydan verilmemesi
için gereken özeni göstereceği de ifade edilmiştir.
57. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan V. Ecevit Hükümeti (28.5.1999-18.11.2002). Hükümet,
18.4.1999’da yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkan DSP’nin genel başkanı Ecevit’in
başbakanlığında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve ANAP’ın koalisyon yapması ile kurulmuştur.
Program Meclis’te 4.6.1999 tarihinde okunmuş ve 09.6.1999’de yapılan güven oylaması ile kabul
edilmiştir. Hükümet 03.11.2002’de yapılan seçimlere kadar görevde kalmıştır.
Programda668 ülkenin karşılaştığı sorunların aşılmasında demokrasinin üretmeyi başardığı çözümler
sonucunda demokrasi kültürünün giderek güçlendiği ve daha sağlam gelenekler oluşturduğunu ifade
edilmiştir. Hükümet ortaklarının, birbirleriyle ve TBMM ile de uyum içinde çalışmaya özen gösterdiği,
bu şekilde ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara sağlıklı ve kalıcı çözümler üretilebileceği ve
demokrasi kültürünün daha da güçlendirileceği, 21. yüzyıla girerken, demokrasinin eksikliklerini
gidermeyi, insan haklarını geliştirmeyi, düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmayı,
hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın gereği olarak, yargının daha verimli ve etkili
çalışabilmesini sağlamayı; aynı zamanda, organize suç örgütleriyle, çetelerle ve yolsuzluklarla
mücadeleyi her türlü yasal imkân ve vasıtalardan yararlanarak sürdürmek öncelikli görevleri arasında
saymıştır. Yine hükümetin ülkede demokrasinin, laikliğin, çağdaşlaşmanın ve kadın-erkek eşitliği
dâhil insan haklarının ve temel özgürlüklerin, uluslararası alanda işbirliği ve dayanışmanın
savunucusu olduğu; Toplumun kendi kültürünü, demokrasi ve özgürlük ortamında geliştirmesi ve
çağdaşlaştırabilmesi için gerekli olanakların sağlanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca hükümetin bu
çerçevede, Sünnî-Alevî kardeşliğinin pekiştirilmesine de gereken önemi vereceği, bu konulardaki
çabalarına, bütün siyasal partilerimizin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm vatandaşlarımızın yapıcı
katkılarını beklendiği de vurgulanmıştır.
58. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan Gül Hükümeti (18.11.2002-14.3.2003). 03.11.2002’de
yapılan genel seçimlerinin ardından yeni bir parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidara geldi.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeni hükümeti kurma görevi AKP’den Abdullah Gül’e
verildi ve hükümet Gül tarafından kuruldu. Program Meclis’te 23.11.2002 tarihinde okunmuş ve
28.11.2002’de yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, 09.3.2003’te Siirt milletvekilliği yenileme seçimi sonucunda parlamentoya girmesinden
sonra hükümet 11.3.2003’te istifa etti.
Programda669 demokratikleşme kapsamında, ülkenin elli yılı aşan çok partili siyaset tecrübesine
rağmen, yeterince demokratikleşemeyen, temel hak ve özgürlüklerin tam olarak kullanılamadığı
ülkeler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Demokratik yönetim anlayışının hedefi; başta düşünce,
inanç, eğitim, örgütlenme ve teşebbüs özgürlüğü olmak üzere, bütün sivil ve siyasi özgürlükleri
güvenceye almak ve insanların korku ve endişeden uzak olarak, bireysel gelişimini sürdürebildiği
özgür bir ortam sağlamak olarak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, uluslararası demokratik standartların
tüm politikalarda esas alınacağı, işkence başta olmak üzere, demokratik hukuk devleti ilkeleriyle
bağdaşmayan tüm insan hakları ihlallerinin üzerine kararlılıkla gideceği, demokratik bir yönetimin
hayata geçirilmesi için sivil toplumun güçlenmesini ve “yönetişim” anlayışı içinde etkili bir kamuoyu
denetiminin kaçınılmaz olduğu, demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir diyalog
yürütüleceği, demokratikleşme ve kalkınmanın birbirinin alternatifi değil de bir arada yürümesi
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gereken ve birbirlerini destekleyen süreçler olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, dar gelen yürürlükteki
Anayasa yerine katılımcı ve özgürlükçü yeni bir Anayasa hazırlanacağı, yeni Anayasa’nın güçlü bir
toplumsal meşruiyete sahip, başta AB olmak üzere uluslararası normlara uygun, bireyin hak ve
özgürlüklerini üstün tutan, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi esas alan demokratik hukuk devleti
anlayışını taşıyacağı, yerel düzeyde demokratikleşmeye önem verileceği, AB’ye tam üyelik, ekonomik ve
demokratik gelişimin sağlanması bakımından öncelikli hedefin olduğu, öte yandan AB’nin sunduğu
ekonomik ve demokratik standartlar, yasal ve kurumsal düzenlemeler, tam üyelik şartına bağlı
olmaksızın destekleneceği de ifade edilmiştir.
59. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan Erdoğan Hükümeti (14.3.2003-29.8.2007). Siyasi yasağı
bulunduğu için seçimlere giremeyen ve milletvekili seçilemeyen AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın siyasi
yasağının kaldırılması için 58. Cumhuriyet Hükümeti döneminde TBMM’ye yasa teklifi sunuldu. Bu
yasanın kabulüyle Erdoğan’ın milletvekili seçilmesi için yasal bir engel kalmadı AKP Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 09.3.2003’te Siirt milletvekilliği yenileme seçimi sonucunda
parlamentoya girmesinden sonra önceki hükümetin istifası nedeniyle Cumhurbaşkanı Sezer, yeni
hükümeti kurma görevini aynı gün Erdoğan’a verdi. Program Meclis’te 18.3.2003 tarihinde okunmuş
ve 23.3.2003’de yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir. Hükümet 22.7.2007’de yapılan genel
seçimlere kadar görevde kaldı.
Programda670 bireysel ve kolektif hak ve özgürlükleri hiçe sayan totaliter ve otoriter anlayışlar, sivil ve
demokratik siyasetin en büyük düşmanı olarak görülmüş ve her türlü dayatmacı, buyurgan, tek tipçi,
toplum mühendisliğine dayanan yaklaşımları sağlıklı bir demokratik sistem için engel olarak
değerlendirilmiştir. Demokratik bir toplumda sivil toplum örgütlerinin büyük önem taşıdığı
vurgulanan programda; sivil ve özgürlükçü bir ortamın oluşabilmesi ve bireyin devlet karşısında
korunabilmesi için sivil siyasetin önemsendiğine ve siyasette sivil toplumun etkisine inanılmıştır.
Demokratik kültür, siyasetin ana unsuru olarak görülmüş, itibarlı, demokratik ve dinamik bir millet
iradesinin hayata geçireceği ifade edilmiştir. Ayrıca önceki hükümet programında olduğu gibi yerel
düzeyde demokratikleşmeye önem verileceği, seçimlerle oluşan yerel organlar üzerindeki merkezî
idarenin denetimi, hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırılacağı ifade edilmiştir. Hükümetin
demokratikleşme hedefleri arasında; üniversitelerin, her çeşit düşüncenin, demokratik bir ortamda,
hoşgörü içinde öğretilip tartışıldığı, yasakların ve sınırlamaların olmadığı özgür bir foruma
dönüştürüleceğinin amaçlandığı belirtilerek; özgür, bağımsız, çoksesli bir yazılı ve görsel basının
demokratik rejiminin önemli güvencelerinden biri olduğu da ifade edilmiştir.
60. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan II. Erdoğan Hükümeti
(29.8.2007-06.7.2011).
22.7.2007’de yapılan genel seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hükümeti kurma
görevini seçimlerden birinci parti olarak çıkan AKP’nin Genel Başkanı Erdoğan’a vermesi sonucu
hükümet kuruldu. Program Meclis’te 31.8.2007 tarihinde okunmuş ve 05.9.2007’de yapılan güven
oylaması ile kabul edilmiştir. Hükümet 12.6.2011’de yapılan genel seçimlere kadar görevde kaldı.
Programda671 yeni Anayasa’da, Cumhuriyet’in değiştirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmesi, bireylerin haklarını en etkili şekilde
koruması, temel hak ve özgürlükleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına alması gerektiği savunulmuştur. Sıfır
tolerans” anlayışıyla işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk
devletinde kabul edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra
da büyük bir kararlılıkla gidileceği; hükümetin, çoğulcu ve katılımcı demokratik siyasal sürecin sivil
toplum örgütlerine daha fazla açılmasına ve siyasal karar alma süreçlerinde ilgili toplum kesimlerinin
görüş ve önerilerini almaya devam edeceği vurgulanmıştır. Yine bireylerin doğru habere ulaşma
hakkının güçlü bir demokratik kültürün oluşması için birinci şart olduğu, şeffaf bir yönetimin, ancak
bağımsız, tarafsız ve sorumlu bir medyayla mümkün olabileceği, eleştirel düşünce ve evrensel
demokratik değerlerin yaygınlaştırılması gibi alanlarda toplumsal beklentileri karşılayabilmek için bir
dizi yeniliğe ihtiyaç duyulduğu da ifade edilmiştir.
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61. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan III. Erdoğan Hükümeti (06.7.2011-29.8.2014).
12.6.2011’de yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AKP’nin birinci parti çıkmasıyla
Cumhurbaşkanı Gül hükümeti kurma görevini AKP Genel Başkanı Erdoğan’a verdi. Program Meclis’te
08.7.20011 tarihinde okunmuş ve 13.7.2011’de yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir. Hükümet
10.8.2014’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilip 28.8.2014’te Köşk’e çıkmasına kadar görevde kaldı.
Demokratik geleneğin ve kültürün 2011 seçimleriyle daha da kuvvetlendiğinin belirtildiği
programda672 bölgesel çatışmalardan küresel krize, siyaset kurumuna demokrasi dışı müdahale
çabalarına kadar birçok iç ve dış badirenin dirayetle atlatıldığı, “diklenmeden dik durulduğu”,
demokratik siyaset kurumunu bir bütün olarak zayıflatmaya yönelik her türlü tahrik ve tertibi aşıldığı
ve bundan sonra da aşmaya kararlı olunduğu vurgulanmıştır. AB üyeliğinin temel hakların
kurumsallaşması ve demokrasinin derinleşmesi olarak görüldüğü, demokratikleşme yolunda atılan
adımlara yenileri ile devam edeceği ve bu çerçevede mevzuatımızda yer alan tüm antidemokratik
hükümlerin tarayarak ortaya çıkarılacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda; AB’ye üyelik sürecinin de
önemli katkıları ile demokratikleşme yönünde alınan mesafenin, sivil yeni anayasa ile taçlanmış
olacağı ve Türkiye’nin bu şekilde ileri demokrasiye kavuşacağı savunulmuştur. Diğer AK Parti
hükümetleri gibi politikaların demokratik gelişmelerden ayrı düşünülemeyeceği, sosyo-ekonomik
politikalarla demokratik gelişmelerin bağlantılı görüldüğü; bu nedenle yeni Anayasa’nın demokratik
ülkelerin kabul ettiği temel siyasi değer ve ilkeleri benimseyen, demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir
metin olması gerektiği düşüncesi ifade edilmiştir.
62. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan Davutoğlu Hükümeti (29.8.2014-28.8.2015). Başbakan
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilip 28.8.2014’te Köşk’e çıkmasıyla yeni hükümeti kurma görevini
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na verdi. Davutoğlu tarafından kurulan hükümetin programı
Meclis’te 01.9.2014 tarihinde okunmuş ve 06.9.2014’de yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir.
07.6.2015 seçimleri sonucuna göre yeni hükümetin kurulamaması üzerine 28.8.2015’te geçici seçim
hükümetinin kurulmasına kadar görevde kaldı.
Amacın çok daha güçlü, müreffeh, saygın ve demokratik bir Türkiye’ye ulaşmak olduğu belirtilen
programda anti-demokratik hiçbir baskıya boyun eğmeden, gerekli adımları atarak, meclisin çizdiği
rotada ilerleneceği, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi ve demokratik dönüşüm sürecinin Yeni
Türkiye’nin temel parametrelerini oluşturduğu ifade edilmiştir.673 Demokratikleşme, AK Parti
iktidarlarının büyük reformlar gerçekleştirdiği bir alan olarak görülmüş, bu nedenle vesayet sistemine
temel teşkil eden sivil ve askeri bürokratik kurumları dönüştürme ve demokratikleştirme mücadelesi
verildiği, siyasete siyaset dışı yollardan müdahale etme ve onu etkileme döneminin sona erdirildiği
vurgulanmıştır. 12 yıllık demokrasi mücadelesinde halkın hakem, demokratik süreç ve
mekanizmaların yegâne yol belirlendiği, geçmiş AK Parti hükümetlerinin oluşturduğu bu demokratik
mirasın derinleştirilerek devam ettirileceği ve bu mirasın Yeni Türkiye’nin harcına katılacağı, katılımcı
demokrasinin hayata geçmesi için öncelikle temsili demokrasinin kurumsallaşması, milli iradeyi
örseleyen siyaset-dışı odakların etkinliklerinin sınırlandırılması, toplumsal eğilimlerin demokratik
süreçlerle siyasete yansımasının garanti altına alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Demokrasini artık
yeni bir evreye geçtiği yeni dönemde,Türkiye’de temsili demokrasinin siyasi ve demokratik katılım ile
taçlandırmak arzusunun bu dönemdeki ana hedef olduğu, bu hedefe yönelik olarak, hükümetin sivil
toplum kuruluşlarının yönetime daha aktif katılımı ile temsili demokrasinin katılımcı demokrasiye
doğru gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. AK Parti hükümetlerinin, iktidara geldiği günden
beri, devletin topluma kimlik biçme, dikte etme hakkının olmadığının dile getirildiği, bu vesayetçi
zihniyetle mücadele edildiği ve siyaseti demokratik meşruiyete kavuşturma hedefini öncelendiği
belirtilmiştir.674 Mevcut Anayasa’nın demokratik denge ve denetim araçlarına sahip olmadığı belirtilen
programda, Yeni Türkiye’de artık sivil, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü bir demokratik ve sivil
anayasanın vaat olmaktan çıkarılması gerektiği, Yeni Türkiye’nin, sivil ve demokratik yeni anayasası
ile yönetilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca farklı etnik, dini, mezhebi kesimlere yönelik ayırımcı
politikaları sona erdirmek üzere hayata geçirilen Demokratik Açılım-Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci’nin
sorunların tartışılmasına katkı sağladığı, toplumun farkındalığını arttırdığı, çözüm iradesinin geniş bir
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tabana yayılmasına hizmet ettiği, AK Parti hükümetleri, iktidara geldiği ilk günden itibaren ret, inkâr
ve asimilasyon politikalarına son vererek hak ve özgürlükleri tüm yurttaşlar için eşit düzeyde
gerçekleştirmeye çalıştığı vurgulanmıştır. Böylece tarihin en kapsamlı demokratik değişim, dönüşüm
ve normalleşme sürecinin uygulamaya konulduğu ifade edilmiştir. 675 Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuru hakkının hayata geçirildiği, yargılama sürecinde kendini daha iyi ifade etmek istediği dilde
savunma hakkına ilişkin düzenlemenin de hayata geçirildiği, demokratikleşme kapsamında yürütülen
çalışmalar arasında ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ve bu mahkemelerin yerine kurulan
özel yetkili mahkemelerin kaldırılması da önemli bir demokratikleşme faaliyeti olarak ifade edilerek,
demokratik bir ülkede bireyi devlete, özgürlüğü güvenliğe ve adaleti statükoya üstün tutmanın ortak
ideali olması gerektiği belirtilmiştir.676
Türkiye’nin tarihinde hiç olmadığı kadar demokratikleştiği; sorunlarının üzerine cesaretle gider hale
gelindiği ve siyaset mekanizmasının önündeki engellerin kaldırılarak ülkenin siyasi, ekonomik ve
demokratik bir istikrara kavuştuğu. Türkiye’nin normalleşmesi ve demokratikleşmesi yolunda
adımların atılarak siyasal sistemin demokratikleştirme hedefinde ciddi ilerlemelerin kaydedildiği;
ancak, geleneksel vesayetçi aktör ve kurumlarla yürütülen mücadele neticesinde hükümetin, milli
iradeye dayalı demokratik bir siyasal sistemi inşa etme hedefine odaklanmışken, 7 Şubat, 17-25 Aralık
hadiseleri ve takip eden gelişmelerle yeni bir vesayet odağının saldırılarına maruz kaldığı ifade
edilmiştir.677
63. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan II. Davutoğlu Hükümeti (28.8.2015-24.11.2015).
7.6.2015’te yapılan seçimlerde herhangi bir parti tek başına iktidar imkânını elde edemedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden birinci parti olarak çıkan AK Parti Genel Başkanı ve önceki
hükümetin başbakanı olan Davutoğlu’na yeni hükümeti kurma görevini verdi. Fakat 45 gün
geçmesine rağmen hükümetin kurulamaması sonucu Davutoğlu geçici seçim hükümetini kurdu. 1
Kasım 2015’de yapılacak olan yılın ikinci genel seçimlerine kadar geçici bakanlar kurulundan oluşan
bu hükümetin programı yoktur.
64. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan III. Davutoğlu Hükümeti
(24.11.2015-24.5.2016).
1.11.2018’de yenilenen seçimlerde AK Parti’nin yeniden tek başına iktidara gelmesinin ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu
hükümeti kurmakla görevlendirdi. Program Meclis’te 24.11.2015 tarihinde okunmuş ve 30.11.2015’de
yapılan güven oylaması ile kabul edilmiştir. Hükümet Başbakan’ın 24.5.2016 tarihinde istifasına
kadar görevde kaldı.
Demokratikleşme ve Yeni Anayasa678 çalışmaları ile başlayan programda, önceki hükümetler
döneminde kurumsal vesayet unsurları demokratikleşme ile nasıl ortadan kaldırılmışsa, devlet içi ve
dışı her türlü illegal yapılanma karşısında hukuk devletinin güçlendirilmeye devam edileceği
belirtilmiştir. Önemli bir reform alanı olarak görüldüğü belirtilen demokratikleşme konusunda
Türkiye’nin birikmiş ve kronikleşmiş pek çok meselesinin milletin beklenti ve ihtiyaçları
doğrultusunda çözüme kavuşturulduğu, ülkenin güçlü bir hukuk devleti olması yönünde önemli
adımların atıldı vurgulanmıştır. Dinamik bir süreç olarak kabul edilen demokratikleşmenin toplumun
tüm kesimlerinin katkılarıyla daha ileriye seviyeye taşınacağı, hükümetin bir yandan terörle kararlı bir
şekilde mücadele ederken, diğer yandan demokratikleşmeyi ve çözüm iradesini sürdüreceği ifade
edilmiştir. Ayrıca yeni Anayasa’nın, Türkiye’nin 2023 ve sonrasına yönelik demokratikleşme ve
kalkınma hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak etkin ve sağlıklı bir yönetim modeli arayışını da
içermesi gerektiği vurgulanmıştır. 679
65. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan Yıldırım Hükümeti (24.5.2016-09.7.2018). Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti Genel Başkanlığı ve başbakanlık görevinden istifa etmesinin
ardından 22 Mayıs 2016 tarihinde Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hükümeti
kurması için görevlendirildi. Program Meclis’te 24.5.2016 tarihinde okunmuş ve 29.5.2016’de yapılan
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güven oylaması ile kabul edilmiştir. Hükümet 24.6.2018’de yapılan seçimlerle
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve yeni hükümetin kurulmasına kadar görevde kaldı.

geçilen

Program, temel alanda çalışmaların yoğunlaşacağı alanlar olarak; demokrasi ve adalet, eğitim, kamu
yönetimi gibi alanlarda öncelikli dönüşüm programı şeklinde hazırlanmıştır. Cumhuriyet’in 100. yılı
olan 2023’e yürürken önceliğin; ülkenin çoğulcu, özgürlükçü, demokratik, sivil, milli ve hukukun
üstünlüğüne dayanan bir Anayasa’ya sahip olmak gerektiği belirtilmiştir. Bu amaçla önümüzdeki
dönemde sivil, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü bir demokratik ve sivil Anayasa’nın yapımına öncülük
edileceği belirtilmiştir.680 AK Parti hükümetlerinin önemli bir reform alanı olarak gördüğü hak ve
özgürlükler konusunda Türkiye’nin pek çok meselesinin milletimizin beklenti ve ihtiyaçları
doğrultusunda çözüme kavuşturulduğu, ülkede güçlü bir hukuk devleti olması yönünde önemli
adımlar atıldığı ve anti-demokratik uygulamalar ile vesayetlerin ortadan kaldırıldığı ifade edilmiştir.
Etnik kimliği, mezhebi ve inancı ne olursa olsun herkesi eşit vatandaşlık ile evrensel ilke ve değerler
temelinde demokratik ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışın daha güçlü bir şekilde hayata
geçirileceği vurgulanmıştır.681
3. Sonuç
Cumhuriyet’in ilanına kadar görev yapan beş ayrı İcra Vekilleri Heyeti’nin dışında 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet’in ilanından, 24 Haziran 2018 seçimleriyle fiili olarak geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne kadar altmış beş hükümet görev yapmıştır.
Bu süre içinde kurulan hükümet programlarında genel olarak; ekonomi, dış politika, iç politika, hak
ve özgürlükler gibi genel konuların yanında seçimler, anayasalar sorunlar, rejim meselesi gibi
demokratikleşme olgusu yönünde daha özel konulara da yer verilmiştir. Bu açıdan programlarda,
demokratikleşme ile ilgili ifadeler daha sınırlı düzeyde kalmıştır. Programlarda demokratikleşmeye
yönelik olarak önem ve öncelik kazanan kavramlar; demokratik rejim, seçim sitemi, basın hürriyeti,
iktidar-muhalefet ilişkileri, anayasa değişikliği, sendikal örgütlenme, bireysel hak ve özgürlüklerin
geliştirilmesi, sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesine yönelik kavramlar olmuştur.
1980-2018 dönemini demokratikleşme olgusu açısından; tek parti iktidarı dönemleri ve koalisyon
hükümetleri dönemi şeklinde ele almak daha pratik sonuçlar vermektedir. Demokratikleşme olgusu,
bu alt dönemlerde meydana gelen gelişmelerden önemli derecede etkilenmiş ve programlarına
yansımıştır. Bu durum sonraki dönemlerde gündeme gelen demokratikleşme ya da “açılım”
süreçlerinin de önünü açan gelişmeler olmuştur. Yine 1980 öncesi hükümet programlarında yer
verilmeyen, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi ile ilgili ifadeler 1980-2018 dönemi hükümet
programlarında
yer
almaya
başlamıştır.
1980-2018
dönemi
hükümet
programlarında,
demokratikleşme çerçevesinde kamu yönetimi reformuna yönelik temel ilke ve unsurlarının yanında;
genel çerçevede demokrasinin geliştirilmesi, bireysel hak ve özgürlüklerin daha da artırılmak
istenmesi, etnisite ve kimliğe ilişkin bireysel ve toplumsal taleplerin meşru zeminlere çekilmek
istenmesi ve sivil toplumun geliştirilmek istenmesi amaçlanmıştır.
1983 seçimleri ile sivil yönetim iş başına gelmiş olsa da, 1980’lı yıllar; askeri vesayet rejiminin
etkisinin devam ettiği yıllar olarak bu durum hükümet programlarına da yansımıştır. 1993’ten
itibaren yeniden başlayan koalisyonlar döneminin şartları, özellikle de koalisyonların tesisi için gerekli
olan “uzlaşma” çabaları programlarda yer alan ifadelere de yansımıştır. 1990’lı yıllarda siyasal ve
toplumsal gelişmenin dinamiğinde etkili olan sivilleşme, bireysel hak ve özgürlüklerin artırılması,
inanç ve düşünce özgürlüğü, kimliklerin ifadesi ve artan milliyetçilik dalgası demokratikleşmeyi
konjonktürel olarak daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bu açıdan demokratikleşme 1990’lı yıllarda
hükümetlerin en önemli “duyarlılık” alanlarından birini oluşturmuştur. 2002’den itibaren yeniden tek
parti iktidarının başlaması hükümetlerin demokratikleşme politikalarının içeriğini de etkilemiştir. Bu
tarihten itibaren “Eski Türkiye” olarak ifade edilen ve “vesayet rejimi”nin etkili olduğu uygulamalar
yerine “Yeni Türkiye” kavramı gündeme gelmiş ve demokratikleşme politikaları da zaman zaman
“açılım” şeklinde bu minvalde uygulanmıştır.

680
681

https://www.akparti.org.tr/site/haberler/65.-hukumet-programi/84149#1, s. 5-6, (erişim: 25.11.2018).
A.g.k., s. 7.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 595

İki yüz yıldan fazla bir zaman dilimi içinde demokratikleşme sürecini yaşayan Türkiye’de, AB ve GB
gibi dış etkenlere bağlı gelişmeler sadece ekonomik ve ticari yönleri olan antlaşmalar olmamış; aynı
zamanda siyasal ve hukuki yönden de demokratikleşmenin önemli itici gücünü oluşturmuştur. Bu
açıdan Türkiye’nin AB süreci siyasi, kurumsal ve kavramsal yönden olduğu kadar demokratikleşme
yönünden de büyük önem taşımaktadır. Öncelikle siyasal ve toplumsal gelişmelerden etkilenen
demokratikleşme olgusu, konjonktürel gelişmelerden de önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu özelliği
bakımından demokratikleşme, 1980-2018 dönemi hükümet programlarında daha fazla yer almaya
başlamış, hatta koalisyon dönemlerinde hükümet programlarına ek olarak koalisyon protokollerinde
de ek maddeler şeklinde ve daha geniş ölçüde yer almıştır. Dolayısıyla demokratikleşme olgusu,
değişen ve gelişen dinamiklere bağlı olarak; siyasi ve hukuki bir nitelik olmanın ötesinde kapsamı
daha da genişleyen ve hemen her alanda gündeme gelen bir kavram haline gelmiştir.
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A QUALITATIVE ANALYSIS OF AUDITOR OPINIONS IN
INDEPENDENT AUDIT REPORTS IN 2013-2017 PERIODS
Doç. Dr. Metin ATMACA
ÇOMÜ Biga İİİBF İşletme Bölümü,matmaca20@gmail.com
Ezgi AKAR
ÇOMÜ SBE İşletme Doktora Öğrencisi
ABSTRACT
The purpose of this study is to make a periodic assessment of qualified opinion and disclaimer
opinion, which are two of the modified auditors' opinions, given for the financial statements between
years of 2013-2017. The study was based on qualitative research method and the data were evaluated
through the MAXQDA 2018 program. Qualified opinion and disclaimer opinion were selected as the
main theme of the research and the design was formed within the framework of these themes. In
addition, sub-codes related to main themes were formed and evaluations were made in the context of
these codes. As a result of the study, it was revealed that independent auditors mainly gave qualified
opinion on the collection problems and on the cases such as impairment of assets and/or no
provisions. It has been determined that independent auditors expressed disclaimer opinion specifically
about the going concern of business and the conditions of not performing audits.
Key Words: Audit, Independent Audit, Independent Auditor.

2013-2017 DÖNEMLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM
RAPORLARINDA YER ALAN DENETÇİ GÖRÜŞLERİNİN NİTEL
BİR ANALİZİ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı 2013-2017 yılları arasında finansal tablolara ilişkin verilen olumlu görüş
dışındaki denetçi görüşlerinden olan şartlı ve görüş bildirmeden kaçınmanın dönemsel bir
değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınmış ve MAXQDA 2018
programı aracılığıyla veriler değerlendirilmiştir. Şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma ana tema seçilmiş
ve bu temalar çerçevesinde araştırmanın deseni oluşturulmuştur. Ayrıca ana temalara ilişkin alt
kodlar oluşturulmuş ve bu kodlar bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda
bağımsız denetçilerin ağırlıklı olarak tahsilat sorunu ile varlıklarına değer düşüklüğüne ilişkin karşılık
ayırmama gibi durumlarda şartlı görüş verdikleri ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetçilerin özellikle
işletme sürekliliği ile denetim yapılamama gibi durumlar için görüş bildirmeden kaçınma görüşünü
verdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi.
1.GİRİŞ
Bağımsız denetim sürecinin son aşaması olan rapor oluşturma aşamasında bağımsız denetçiler
denetledikleri işletmelere ilişkin olarak denetim görüşlerini beyan etmektedirler. İşletmeye ilişkin
verilen denetim görüşleri hem işletme içi hem de işlet dışı tarafların faaliyetlerini ve kararlarını
doğrudan doğruya etkilemektedir. Bu bağlamda olumlu görüş dışında verilen denetim görüşlerinde
bağımsız denetçilerin dayanak oluşturarak raporunu tamamlaması ve yayınlaması gerekmektedir.
Çalışmanın ilk kısmında denetim ve bağımsız denetim kavramları incelenmiş olup, ikinci kısımda
bağımsız denetim görüşlerine ilişkin ilgili standartlar ele alınmıştır. Son kısımda ise çalışmaya ilişkin
araştırmanın metodolojisi, literatür, verilerin analizi ve yorumlanmasına ilişkin bilgiler sunulmuştur.
2.DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Denetim kavramı “ bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve olaylara ilişkin açıklanan bilgilerin, önceden
belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere
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ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması, değerlemesi ve sonucun bilgi
kullanıcılarına raporlanma süreci” olarak tanımlanmaktadır (Kepekçi, 1998:1). Bu tanım ışığında
denetimin unsurları şu şekilde sıralanabilir (Güredin,2010:11-12):


Denetim, bir süreç olarak ifade edilebilir,



Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaları ihtiva eder,



Denetimde önceden saptanmış ölçütler ve bu ölçütlere uygunluk derecesi esastır,



Denetimde tarafsızca kanıt toplama ve bu kanıtların değerlemesi ile ilgili taraflara
sunma esastır.

Denetimi çeşitli açılardan türlerine ayırmak mümkündür. Buna göre denetim; amaçlarına, kapsamına,
yapılış nedenine, uygulama zamanına ve denetçi statüsüne göre sınıflandırılabilir. Bu başlıklar
aşağıdaki gibi özetlenebilir (Gürbüz,1995:11-17;Gücenme,2004:2-4):


Amaçlarına göre denetim: Bu denetim türü finansal tablolar, uygunluk ve faaliyet
denetimi olarak alt sınıflamaya tabidir. Mali tablolar denetimi, işletmeye ilişkin
finansal tabloların işletmenin finansal ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst biçimde
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve kanunlara göre düzenlenip
düzenlenmediğinin denetimi yapılır. Uygunluk denetimi, işletmenin çalışanları
tarafından yapılır ve yetkili kurulların belirlediği usul ve kurallara uyulup uyulmadığı
denetlenir. Faaliyet denetimi ise işletme faaliyetlerinde etkililik ve etkenlik açıdan
değerlendirmelerin yapıldığı bir denetim türüdür.



Kapsamına göre denetim: İki alt başlıkta sınıflanır. Genel denetim, bir işletmenin
her türlü kayıt ve işlemlerin tümünü kapsayan bir denetimdir. Özel denetim ise
muhasebenin belirli bir konusu üzerinde yapılan denetimdir.



Yapılış nedenine göre denetim: Zorunlu ve isteğe bağlı denetim olarak ikiye ayrılır.
Zorunlu denetim, kanun hükümlerince yapılan denetimi ifade eder. İsteğe bağlı
denetim, yasal bir zorunluluk olmadan işletme ilgililerinin isteği doğrultusunda
yapılan denetimdir.



Uygulama zamanına göre denetim: Üç alt başlığa ayrılır. Devamlı denetim,
muhasebe işlem ve kayıtların yıl boyunca denetimini ifade eder. Ara denetim, üç, altı
aylık gibi belirli dönemlerde yapılan denetimdir. Son denetim ise işletmede hesap
dönemi kapatıldıktan sonra yapılan denetim türüdür.



Denetçi statüsüne göre denetim: Üç başlıkta sınıflanır. Kamu denetimi, kamu
çıkarların korunması amacıyla kamu kuruluşlarının çalışanları tarafından yapılan
denetimdir. İç denetim, bir işletmede iç denetimden görevli olan personel tarafından
yapılan denetimdir. Bağımsız (Dış) denetim, denetlenen işletmeden bağımsız olan ve
denetim konusunda uzman kişi/kişiler tarafından yapılan denetim olarak tanımlanır.

Bağımsız denetimin amacı, işletmeye ait finansal tabloların raporlama standartları çerçevesinde
işletmenin finansal ve faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle gerçeğe uygun biçimde gösterip
göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş sunmasını sağlamaktır. Bu açıdan bağımsız
denetimin işletmelere şu konularda fayda sağlamaktadır (Deloitte, 2010:3-6):


İşletme yönetimine doğru bilgi akışı sağlanması ile geleceğe yönelik analizlerde doğru
kararların alınması,



Finansal tablolarda hile yapılmasını engelleme ve bu şekilde gerçeğe uygun sunumun
sağlanması,



İşletme ve işletmeye ilişkin tarafların haklarının korunması.

Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar mevcut ve gelecek yatırımcıların doğru karar vermesine
yardımcı olur. İşletme satın alma, devrolma gibi işlemlerde ortaklara güvenilir bilgi sunarken
muhasebe işlemlerinde hileli finansal raporlamayı azaltır. Ayrıca bağımsız denetimden geçmiş finansal
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tablolar göre hazırlanmış vergi beyannameleri ve düzenlemelerine güven düzeyinin artmasına yardımcı
olur (Erol, 2015:21-23).
Bu faydalar ışığında bağımsız denetimin gereği şiddetle işletmelerde hissedilmektedir. Yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip uzmanlarca işletmenin denetlenmesi tüm işletme ilgilileri açısından daha ekonomik ve
güvenilirdir (Güredin, 1995:28). İşletmelerde bağımsız denetimi gerektiren ana unsur bilgi riskidir.
Bilgi riski, finansal tablolardaki bilgilerin yanlış, eksik ve taraflı olma riski olarak ifade edilir.
Denetimin bilgi riski üzerinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Bilgi riskini oluşturan koşullar, finansal
tabloların denetiminin bağımsız denetçi tarafından yapılmasını gerekli kılmaktadır (Kepekçi, 1998:89).

Bağımsız denetimde denetim süreci denetçinin; belgelere ilişkin incelemelerden başlayıp finansal
tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilke ve esaslarına uygunluğunu denetleyen ve bu
denetlemeden
sonra
kamuya
açıklanmak
üzere
denetim
raporunun
hazırlamasıyla
sonuçlandırılmaktadır (Güredin,2010:13). Bir başka ifadeyle bağımsız denetim süreci yeterli bilgi ve
tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilir ve tarafsız biçimde hazırlanacak rapor ilgili taraflara
sunularak sonuçlanır (Gücenme,2004:1).
3. BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞLERİ
Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 700’ün 6. maddesine göre denetçinin amaçları iki başlıkta
toplanmıştır. Buna göre;


“Elde edilen denetim kanıtları çerçevesinde çıkarılan sonuçların değerlendirilmesine dayanarak
finansal tablolara ilişkin görüşün oluşturulması,



Yazılı bir rapor ile açık bir biçimde bu görüşü ifade edilmesi”

Bu bağlamda BDS 700 nolu standardın 10. maddesine göre denetçi, finansal tabloların tüm
önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına
ilişkin bir görüş oluşturur.
BDS 705 nolu standart “Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş
Verilmesi”ne ilişkin hususları içeresin bir standarttır. BDS 705’in 7-10. maddelerinde olumlu görüşün
dışındaki görüş türleri; sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş), olumsuz görüş ve görüş bildirmekten
kaçınma olarak üç başlıkta sınıflandırılmıştır. BDS 705, denetçinin bağımsız denetçi raporunda
olumlu görüş dışında bir görüş verilmesine yönelik durumları ve açıklamaları ihtiva eden bir
standarttır. Bu standardın 6. Maddesine göre denetçi iki hususun varlığında olumlu görüş dışında bir
görüş vermesi gereklidir. Bunlar; (ı) elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, bir bütün olarak
finansal tabloların önemli yanlışlık içerdiği sonucuna varırsa veya (ıı) ) Bir bütün olarak finansal
tabloların önemli yanlışlık içermediği sonucuna varmak için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edemezse , denetçi olumlu görüş dışında bir görüş vermektedir.
BDS 705’in 20.maddesi uyarınca denetçi, finansal tablolara ilişkin olarak olumlu görüş dışında bir
görüş vermesi halinde BDS 700’de zorunlu kılınan belirli unsurlara ek olarak bu standardın 28.
Paragrafında zorunlu tutulan ve Görüş bölümünün altında yer alan Görüşün Dayanağı başlığı
altında, duruma göre “Sınırlı Olumlu (Şartlı) Görüşün Dayanağı”, “Olumsuz Görüşün Dayanağı” veya
“Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı” başlıklarını kullanarak değiştirmesi gerekmektedir. Ayrıca
denetçinin bu bölüme olumlu görüş dışındaki bir görüş verilmesine sebep olan konulara ilişkin
açıklamaları raporunda belirtmelidir. Şekil 1’de olumlu görüş dışındaki denetçi görüşleri ile bu
görüşlere ilişkin açıklamalar sunulmuştur.
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Şekil 1: Olumlu Görüş Dışındaki Denetçi Görüşleri










“Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi,
yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak önemli olduğu
ancak finansal tablolarda yaygın olmadığı sonucuna
varması durumunda
Görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim
kanıtı elde edememekle birlikte denetçi, -varsa- tespit
edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki
muhtemel etkilerinin önemli olabileceği ancak yaygın
olmayabileceği sonucuna varması durumunda”

“Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi,
yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak finansal tablolar
için önemli ve (etkisinin) yaygın olduğu sonucuna varması
durumunda”
“Denetçi, görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edemezse ve -varsa- tespit edilmemiş
yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin
önemli ve yaygın olabileceği sonucuna varması durumunda
Denetçi, birden fazla belirsizlik içeren istisnai durumlarda,
belirsizliklerin her birine ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı
elde edilmiş olmasına bağlı olmaksızın, belirsizliklerin
muhtemel etkileşimi ve finansal tablolar üzerindeki muhtemel
kümülatif etkileri sebebiyle, finansal tablolara ilişkin görüş
oluşturmanın
mümkün
olmadığı
sonucuna
varması
durumunda”

Şartlı Görüş

Olumsuz
Görüş

Görüş
Bildirmekten
Kaçınma

Kaynak: 705 nolu Bağımsız Denetim Standardının ilgili maddelerinden (7-10) hazırlanmıştır.
705 nolu standardın 11. Paragrafına göre denetçi, işletme yönetiminden denetim sürecinin sağlıklı
yapılmasını engelleyecek hususların kaldırılmasını talep eder. Eğer işletme yönetiminin denetim
kapsamını sınırlandırması ve bu sınırlandırmayı kaldırmayı reddetmesi durumunda denetçi; (ı)”Üst
yönetimden sorumlu olan kişilerinin tamamının yönetimde yer alıp almadığına,(ıı) Üst yönetime konunun
iletilmesi, yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmeye yönelik alternatif prosedürlerin uygulanmasının
mümkün olup olmadığına”
karar verir (Madde 12).
Bu aşamadan sonraki süreç Şekil 2’de
sunulmuştur.
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Şekil 2: Denetçi Görüşleri ve Kanıt İlişkisi
Denetçinin yeterli ve
uygun kanıt elde
edememesi

Tespit edilememiş yanlışlıkların
finansal
tablolar
üzerindeki
etkisinin önemli olabileceği ancak
yaygın olmayabileceği sonucu

ŞARTLI GÖRÜŞ

Tespit edilememiş yanlışlıkların
finansal tablolar üzerindeki
etkisinin önemli ve yaygın
olabileceği sonucu

DENETİMDEN
ÇEKİLME

GÖRÜŞ
BİLDİRMEKTEN
KAÇINMA

Kaynak: 705 nolu Bağımsız Denetim Standardının ilgili maddelerinden hazırlanmıştır.
BDS 570 İşletmenin Sürekliliği standardının 2. Maddesine göre işletmenin öngörülebilir gelecekte
faaliyetlerini sürdüreceği varsayımı esastır. Bu varsayım esasına göre genel amaçlı finansal tablolar
hazırlanmaktadır. Özel amaçlı finansal tablolar ise ihtiyaca göre bu varsayım çerçevesinde
hazırlanabilir.
İşletmenin sürekliliğinin devamında sorumluluk işletme yönetimine aittir. Bu
sorumluluk TMS 1 nolu standart çerçevesinde zorunlu kılınmıştır. Bu noktada işletme yönetiminin
işletmenin sürekliliği konusunda muhakeme yapması gereklidir. Bu muhakemede dikkate alınacak
hususlar 570 nolu standardın 5. Maddesinde sunulmuştur;


İşletmedeki olay veya şartların mevcut durumu ve bunları sonuçlarının belirsizlik
derecelerinin belirlenmesi,



İşletmenin büyüklüğü ve karmaşıklık durumu, faaliyetlerin yapısı ve niteliği ile dış
faktörlerden etkilenme seviyesi,



Bilanço tarihinden sonraki olayların durumu.

BDS 570’e göre denetçinin işletmenin sürekliliği açısından sorumluluğunu şu şekilde açıklamıştır.
“Finansal tabloların hazırlanmasında yönetimin kullandığı işletmenin sürekliliği varsayımının uygunluğu
hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek ve işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin önemli
bir belirsizliğin var olup olmadığını konusunda sonuca varmaktır”(Madde 6). Bu maddeden de
anlaşılacağı üzere, denetçinin işletmenin sürekliliğini sona ermesine yol açabilecek gelecekteki olay
veya şartların tahmin etmesi mümkün olmamakta ve bu nedenle denetçi raporunda işletmenin
sürekliliği ile ilgili belirsizliğe yer verilmemesi, işletmenin sürekliliğinin devamlılığını güvence altına
almamaktadır.
4. ARAŞTIRMANIN DESENİ VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmanın bu kısmında, literatür araştırması ile birlikte araştırmanın amacı, önemi, yöntemi,
verilerin analizi ve değerlendirilmesi üzerine bilgiler verilmiştir.
4.1. Literatür Araştırması
Bağımsız denetim ve bağımsız denetim görüşleri konularına ilişkin literatürde yer alan bazı
çalışmaların özeti şu şekildedir;
Akdoğan ve diğerleri (2015a) çalışmasında Borsa İstanbul Gözaltı Pazarında işlem gören şirketleri
incelemiş olup, bağımsız denetçi görüşlerinin şirketlerin Gözaltı Pazarına alınmasında ve yatırım
kararlarının verilmesinde önemli değişken olduğu tespit edilmiştir. Akdoğan ve diğerleri (2015b)
çalışmasında Borsa İstanbul Ulusal pazarda işlem gören şirketlerin, bağımsız denetçilerin görüşleri ve
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bu görüşlere ilişkin sebepler ve gelecek dönem bağımsız denetçi değişikliği olup olmadığı ve denetçi
değişikliğinin deneti görüşlerine etkisini incelemiştir. Şartlı görüş alan şirketlerin bir sonraki yıl
bağımsız denetçi değiştirdiği, değişim sonrası görüşün olumluya döndüğüne ilişkin açık bir bağlantı
olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca şartlı görüşe sebep olan hususların belirli konulara yoğunlaştığı
sonucuna ulaşılmıştır. Ocak (2016) çalışmasında kar yönetimi, bağımsız denetim görüşleri ve denetim
firması değişimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Borsa İstanbul imalat sektöründe yapılan bu
çalışmada; geçmiş dönem olumlu görüş dışında bir görüş alma ile mevcut dönemde denetim firması
değişimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yaşar (2016) çalışmasında veri madenciliği yöntemlerinden C5.0, CART ve GRI algoritmalarını olumlu
görüş dışındaki denetin görüşlerinin tahmin etmek için kullanmıştır. Bu çalışmada kullanılan
yöntemler ile önceki denetim görüşünün en etkili değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cari
oran ve işletme büyüklüğü değişkenlerinin de önemli etkiye sahip olduğu belirtilmiştir.Umut (2017)
çalışmasında Türkiye’deki yatırım fonlarının almış oldukları denetin görüşlerinin denetçiyi değiştirme
kararı üzerindeki etkisini incelemiştir. Yaşar (2017) çalışmasında Borsa İstanbul’da 2011-2015
dönemlerine ilişkin sınai işletmeler üzerinde lojistik regresyon yöntemini kullanarak işletmelerin
sürekliliğine ilişkin belirsizlikler içeren denetim görüşlerinin belirleyicilerini araştırmıştır. Buna göre
önceki denetim görüşü ve denetim raporunun gecikmesi değişkenlerinin en etkili değişkenler olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Akdoğan ve diğerleri (2018) çalışmasında 2014-2016 yılları arasında BİST’de işlem gören 511 şirketin
denetim raporlarını BDS 570 ve BDS 700’e göre uygun hazırlandığı tespit edilmiştir. İşletmeninin
sürekliliği, alacakların tahsilinde belirsizlik, ortaklık ve ilişkili taraflara olan işlemlerin olumlu görüş
dışında görüş verilen raporlara da sıklıkla dayanak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yılmaz ve Yaşar
(2018) çalışmasında işletmenin sürekliliğine ilişkin şüphe oluşturabilecek en sık karşılaşılan olayın
veya şartın “önemli tutarlardaki faaliyet zararı veya nakit akışı oluşturan varlıkların değerindeki
önemli azalışlar” olduğu tespit edilmiştir.
4.2.Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada örnek olay araştırması ile tasarım yapılmıştır. Örnek olay araştırması “bir olgu veya
problemi anlamak için bir veya birden fazla olay ve kişiler kullanılarak yapılan çalışmaya”denir. Bu
araştırma ile araştırmacılar raporlar, gözlem, görüşme gibi veri toplama yöntemleri olay veya olayları
düzenleyerek belirli bir süreç dahilinde inceler (Güler ve diğerleri, 2015:301). Verilerin analizinde
MAXQDA programından faydalanılmış olup “şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma” ana temaları bu
programda tanımlanmıştır. Daha sonra bu ana temalara ilişkin alt kodlar oluşturulmuştur. Tablo 1’de
ana temalar ve alt kodlar gösterilmiş olup bu kodların neleri kapsadığına ilişkin açıklamalar parantez
içinde gösterilmiştir.
Tablo1: Çalışmanın Ana Temaları ve Alt Kodları
Şartlı Görüş (Ana Tema)
Tahsilat Sorunu (kredili, senetli alacaklarda belirsizlik,
ilişkili taraflara yönelik alacaklar)
Değer Düşüklüğü ve/veya Karşılık Ayrılmaması
(varlıklara ve borçlara ilişkin)
Değerlemede Hatalar (varlıklara/borçlara ilişkin)
Mali Duran Varlıkların Yanlış Raporlanması (iştirak,
bağlı ortaklık)
Süreklilik Riski (negatif özsermaye, yetersiz çalışma
sermayesi vb.)
Dava Yükümlülükleri (aleyhine açılan davalar)
Vergisel Nedenler (SGK,borçları, diğer vergi
yükümlülükleri, ertelenen vergi
alacağı/yükümlülüğünün yanlış raporlanması)
Mutabakat Sorunu (denetim yapılamaması, finansal
kalemlerle ilgili doğrulama alınamaması)

Görüş Bildirmeden Kaçınma (Ana Tema)
Süreklilik Riski (negatif özsermaye, yetersiz çalışma
sermayesi vb.)
Mutabakat Sorunu ve Denetim Yapılamama(finansal
kalemlerle ilgili doğrulama alınamaması)
Vergisel Nedenler (SGK,borçları, diğer vergi
yükümlülükleri, ertelenen vergi
alacağı/yükümlülüğünün yanlış raporlanması)
Değer Düşüklüğü ve/veya Karşılık Ayrılmaması
(varlıklara ve borçlara ilişkin)
Tahsilat Sorunu(kredili, senetli alacaklarda belirsizlik,
ilişkili taraflara yönelik alacaklar)
Dava Yükümlülükleri(aleyhine açılan davalar)
Değerlemede Hatalar ve GUD (varlıklara/borçlara
ilişkin)
Gelir-Gider Tutarındaki Sorunlar (Kapsamlı gelir
tablosuna ilişkin)
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Bu araştırmada 2013-2017 dönemlerinde bağımsız denetim raporlarında yer alan denetçi görüşleri
incelenmiştir. Bağımsız denetçilerin şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma görüşlerinin yıllar itibariyle
karşılaştırılması yapılmıştır. Bu görüşlerin yıllar itibariyle kullanım sıklıkları ve bağımsız denetim
raporlarında yer alan yüzdesel ağırlıklarının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır.
Araştırmanın verileri doküman incelemesi aracılığıyla elde edilmiştir. Doküman incelemesi,
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini
kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016,189). Bu noktada bağımsız denetçi raporları “şartlı ve görüş
bildirmeden kaçınma” olacak şekilde doküman haline getirilmiştir.
Araştırma verilerinin analizi için sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik
analizi, “belirli kurallara bağlı kodlamalarla bir metinde bazı sözcüklerin daha küçük kategorileri ile
özetlendiği sistematik bir teknik” olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2008:263). Bu
çalışmada içerik analizi, 2013-2017 yılları arasında şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma görüşlerini
içeren bağımsız denetim raporları dikkate alınmış olup bu görüşler çerçevesinde alt kodlamalar
yapılmıştır.
4.3. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı bağımsız denetçilerin düzenledikleri bağımsız denetim raporlarında “şartlı ve
görüş bildirmeden kaçınma” görüşlerinin hangi unsurları dikkate alarak verdiklerini ortaya koymaktır.
Bu bağlamda araştırmanın önemi, bağımsız denetim sürecinin son aşaması olan raporlama konusuna
nitel bir araştırma yapmak suretiyle yeni bir inceleme alanı oluşturmasıdır.
4.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırmanın kapsamına “şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma” görüşü alan şirketlerin bağımsız
denetim raporları alınmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları olarak olumlu görüş alan şirketler araştırmaya
dahil edilmemiştir. Ayrıca araştırma verileri 2013-2017 yılları ile sınırlandırılmıştır.
4.5. Araştırmanın Bulguları ve Sonuçların Yorumlanması
“Şartlı Görüş”
ve “Görüş Bildirmeden Kaçınma” temalarına ilişkin alt kodların 2013-2017
dönemlerine ilişkin sonuçları sırasıyla aşağıda sunulmuş olup, ilk üç sırada yer alan kodlar yorumlara
dahil edilmiştir. Ayrıca tablolarda alt kodlara ilişkin kodlama sıklıkları parantez içerisinde
rakamla gösterilmiş ve bu rakamların ilgili yılın genel kodlama toplamına bölünmesi
suretiyle yüzdeler hesaplanmıştır. Bu yüzdeler ışığında ilgili yıllarda ön plana çıkan alt kodlar
belirtilmiştir.
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2013 yılı şartlı temasına ilişkin en fazla kodlanan tahsilat sorunu (11) ve değer düşüklüğü/karşılık
ayırmama (11) %16,2’dır. Bağımsız denetçiler tarafından bu iki alt kod arasında yoğun biçimde
kodlama yapılmıştır. Değerlemede hatalar %14,7 (10) ile ikinci sırada, mali duran varlıkların yanlış
raporlanması %13,2 (9) ile üçüncü sıradadır.

2014 yılına bakıldığında ilk sırada mali duran varlıkların yanlış raporlanması %17,1 (13), ikinci sırada
mutabakat sorunu %15,8 (12), üçüncü sırada ise tahsilat sorunu (11) ile değerlemede hatalar (11)
%14,5 ile yer almaktadır. Ayrıca tahsilat sorunu ile mutabakat sorunu kodları arasında güçlü bir kod
ilişkisi mevcuttur.

2015 yılında en fazla kodlanan tahsilat sorunu (17) %23,9 ile ilk sırada yer almaktadır. Değer
düşüklüğü ve karşılık ayırmama (16) %22,5 ikinci sıradadır. Üçüncü sırada mutabakat sorunu (10)

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 604

%14,1 ile gelmektedir. En fazla kodlama sıklığı değer düşüklüğü ve karşılık ayırmama ile tahsilat
sorunu kodları arasındadır.

2016 yılında ise ilk sırada tahsilat sorunu (14) %24,6 ile gelmektedir. Ardından değer düşüklüğü ve
karşılık ayırmama (13) %22,8 ile ikinci sıradadır. Üçüncü sırada mutabakat sorunu (8) ve süreklilik
riski (8) %14 ile gelmektedir. Tahsilat sorunu ve değer düşüklüğü ve karşılık ayırmama beraber en
fazla kodlanan alt kod durumundadır.

2017 yılında en fazla kodlanan %20,3 ile değer düşüklüğü ve karşılılık ayırmama (14) kodudur.
Ardından süreklilik riski (13) ve tahsilat sorunu (13) %18,8 ile gelmektedir. Tahsilat sorunu ve değer
düşüklüğü ve karşılık ayırmama beraber en fazla kodlanan alt kod durumundadır.
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2013-2017 yılları Görüş Bildirmeden Kaçınma (GBK) ana temasının alt kodlarının durum özeti şu
şekildedir.

2013 yılında süreklilik riski (5) %35,7 ile en faz la kodlanan alt kod durumundadır. Tahsilat sorunu
(2), dava yükümlülükleri (2), mutabakat ve denetim yapılamama (2) alt kodları %14,3 değerindedir.
Süreklilik riski ile mutabakat ve denetim yapılamama beraber en fazla kodlanan alt kodlar
durumundadır.
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2014 yılında ilk sırada süreklilik riski (10) %27,8 gelmekte olup, ikinci sırada mutabakat ve
denetim yapılamama (8) %22,2 ile yer almaktadır. Üçüncü sırada %16,7 ile tahsilat sorunu (6) vardır.
Süreklilik riski ile mutabakat ve denetim yapılamama beraber en fazla kodlanan alt kodlar
durumundadır.

2015 yılında ilk sırada %31,7 ile süreklilik riski (19), ikinci sırada %38,3 ile mutabakat ve denetim
yapılamama (17), üçüncü sırada %11,7 ile dava yükümlülükleri (7) gelmektedir. Dava yükümlülükleri,
süreklilik riski ile mutabakat ve denetim yapılamama beraber en fazla kodlanan alt kodlar
durumundadır.
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2016 yılında ilk sırada %25 ile süreklilik riski (2) ve dava yükümlülükleri (2) gelmektedir.
Ardından %12,5 ile mutabakat ve denetim yapılamama (1) alt kodu vardır. Dava yükümlülükleri,
süreklilik riski ile mutabakat ve denetim yapılamama beraber en fazla kodlanan alt kodlar
durumundadır.

2017 yılında ilk sırada %25 ile süreklilik riski (4), mutabakat ve denetim yapılamama (4) ile değer
düşüklüğü/karşılık ayırmama (4) alt kodları gelmektedir. Aynı zamanda bu alt kodlar beraber en fazla
kodlanan alt kod durumundadır.
Şartlı görüş temasının alt kodlarının 2013-2017 dönemlerine ilişkin yüzdesel değerleri sırasıyla
aşağıdaki gibidir.

2013-2017 dönemlerinde bağımsız denetçilerin şartlı görüş ana temasına ilişkin alt kodların yüzdesel
ağırlıklarına bakıldığında %19,5 ile tahsilat sorunu ilk sıradadır. Bağımsız denetçilerin alacaklara
ilişkin tahsilat belirsizliklerini tespit etmesi sonucu şartlı görüşü raporlarında yer vermiştir. İkinci
sırada ise %18,7 ile değer düşüklüğü ve/veya karşılık ayırmama alt kodu gelmektedir. Bağımsız
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denetçilerin işletmelerde uluslararası Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS)’na
göre yapılması gereken değer düşüklüğü ve/veya karşılık ayırmama durumları ile sıklıkla
karşılaştıkları görülmektedir. Üçüncü olarak denetim aşamasında denetim yapılan hususlara ilişkin
mutabakat alınamaması alt kodu %13,7 ile sıralanmıştır. Ardından %12 ile değerlemede hatalar,
%10,8 ile süreklilik riski, %9,9 ile vergisel nedenler, %9,6 ile mali duran varlıkların yanlış
raporlanması ve son olarak %5,8 ile dava yükümlülükleri alt kodu gelmektedir.
Görüş bildirmeden kaçınma temasının alt kodlarının 2013-2017 dönemlerine ilişkin yüzdesel değerleri
sırasıyla aşağıdaki gibidir.

2013-2017 dönemlerinde bağımsız denetçilerin görüş bildirmeden kaçınma ana temasına ilişkin alt
kodların yüzdesel ağırlıklarına bakıldığında %29,9 ile süreklilik riski ilk sıradadır. Bağımsız
denetçilerin bu alt kodu kullanmasında negatif işletme sermayesi, özsermaye kaybı ve faaliyetlerinin
durdurulması gibi hususlar etkili olmuştur. İkinci sırada ise %23,9 ile mutabakat ve denetim
yapılamama alt kodu gelmektedir. Bağımsız denetçiler denetlediği işletmeye ilişkin bilgilere
ulaşamaması ve/veya doğrulama alamaması nedenleriyle bu kodun sıklıkla kullanıldığı tespit
edilmiştir. Üçüncü sırada %12,7 ile dava yükümlülükleri bulunmaktadır. Ardından %10,4 ile değer
düşüklüğü ve karşılık ayırmama, %9,7 ile tahsilat sorunu, %7,5 ile değerlemede hatalar ve GUD, %3,7
ile vergisel nedenler, %2,2 ile gelir-gider tutarındaki sorunlar alt kodları sıralanmıştır.
5. SONUÇ
Bu çalışmada 2013-2017 yılları arasında finansal tablolara ilişkin verilen olumlu görüş dışındaki
denetçi görüşlerinden olan şartlı ve görüş bildirmeden kaçınmanın dönemsel bir değerlendirilmesinin
yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada 2013-2017 yılları arasında şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma
görüşlerini içeren bağımsız denetim raporları dikkate alınmış olup içerik analizi ile bu görüşler
çerçevesinde alt kodlamalar yapılmıştır. Verilerin analizinde MAXQDA programından faydalanılmış
olup “şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma” ana temaları ve bu temalara ait alt kodlar bu programa
tanımlanmıştır. Bu süreçten sonra şartlı ve görüş bildirmeden kaçınma görüşlerine ait alt kodların
yüzdesel ağırlıklarını ve kodlama sıklıklarını gösteren çıktılar elde edilmiştir. Bu çıktılar çerçevesinde
değerlendirmeler yapılmıştır.
Şartlı görüş ana temasında ön plana çıkan alt kodlar tahsilat sorunu, değer düşüklüğü/karşılık
ayırmama ve mutabakat sorunu olmuştur. Bağımsız denetçiler, bağımsız denetim raporlarında en
fazla tahsilat sorunu (%19,5) nedeniyle ilgili şirketlere şartlı görüş vermişlerdir.
Görüş bildirmeden kaçınma ana temasında ön plana çıkan alt kodlar süreklilik riski, mutabakat ve
denetim yapılamama ve dava yükümlülükleri olmuştur. Bağımsız denetçiler bağımsız denetim
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raporlarında en fazla süreklilik riskine (%29,9)
kaçınma görüşünü vermişlerdir.

vurgu yaparak ilgili şirketlere görüş bildirmeden
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PEACE JOURNALISM IN THE CONTEXT OF PRESS ETHIC
CODES
İbrahim Sena Arvas
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi, ibrahimarvas@ibu.edu.tr
ABSTRACT
This study was conducted based on the idea that existing ethical codes do not adequately encourage
peace journalism. In this context, the sources related to peace journalism have been screened and the
principles that are expected to be included in the new journalism concept that are necessary for the
practice of peace journalism are listed. Following this ranking, a literature review on the current
professional codes of ethics was made and the existing ethic codes were compared with the new
journalism understanding. As a result of this comparative literature review, it was found that existing
codes of ethics in the field of press did not adequately encourage peace journalism. To contribute to
the literature of peace journalism that has a background of nearly twenty years and to emphasize the
inadequacy of professional codes of ethics, which are thought to not be reflecting the requirements of
the era, regarding peace journalism are among the main purposes of this study. In the conclusion part
of the study, the data obtained as a result of the comparative literature review were interpreted and
recommendations were given about what the new professional ethic codes required by peace
journalism should include.
Key Words: Peace journalism, Social responsibility, Press ethic, Ethic codes.

BASIN MESLEK ETİĞİ BAĞLAMINDA BARIŞ GAZETECİLİĞİ
ÖZET
Bu çalışma, mevcut etik kodların barış gazeteciliğini yeterince teşvik etmediği düşüncesinden
hareketle yapılmıştır. Bu doğrultuda barış gazeteciliği konulu kaynaklar taranmış ve barış gazeteciliği
pratiği için gerekli olan yeni habercilik anlayışının içerisinde yer alması beklenen ilkeler sıralanmıştır.
Bu sıralamanın akabinde mevut mesleki etik kodlarla ilgili bir kaynak taraması yapılarak, yeni
habercilik anlayışı ile mevcut etik kodlar karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu karşılaştırmalı kaynak
taraması sonucunda basın alanında var olan mevcut meslek etik kodlarının barış gazeteciliğini
yeterince teşvik etmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağı yukarı yirmi yıllık bir alt yapıya sahip olan
barış gazeteciliği literatürüne katkıda bulunmak ve çağın gerekliliklerini yansıtmadığı düşünülen
mesleki etik kodların barış gazeteciliği karşısındaki yetersizliğini vurgulamak bu çalışmanın temel
amaçlarındandır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise; gerçekleştirilen karşılaştırmalı kaynak taraması
sonucu elde edilen veriler yorumlanarak, barış gazeteciliğinin gerektirdiği yeni mesleki etik kodların
neler içermesi gerektiği konusunda öneriler yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Barış gazeteciliği, Sosyal sorumluk, Basın etiği, Etik kodlar.
1. Giriş
İlk kez 1970’lerde Johan Galtung tarafından gündeme getirilen barış gazeteciliğinin kuramsal alt
yapısı 1990’ların sonunda oluşmaya başlamıştır. Barış gazeteciliği fikri temelde, toplumun basın
yoluyla şiddete, nefrete ve savaşmak düşüncesine yönlendirilmesini engellemek amacıyla ortaya
atılmıştır. Barış gazeteciliği, çatışmalara duyarlı gazetecilik, arabulucu ya da aracı gazetecilik, proaktif
gazetecilik, önleyici (preventive) gazetecilik gibi çeşitli isimlerle anılsa da hepsi aynı kavram ve yöntem
üzerinde birleşir: Kitle iletişimi tekniklerinin anlaşmazlık ve çatışmaların önlenmesine ve barışçıl
yollarla çözümüne yönelik amaçlarla kullanılması (Yıldız, 2012: 29). Bu çerçevede, barış gazeteciliği
barışı savunan, barışa, barış için yapılanlara haber değeri atfeden, bu arada çatışmalı durumlarla ilgili
olarak yapılan her türlü habercilikte savaşı, şiddeti kışkırtmak yerine barışı, çözümü kolaylaştırmak
peşinde olan bir gazeteciliktir. Dolayısıyla savaş gazeteciliğinde sadece savaş haber değerleri taşırken,
barış gazeteciliğinde savaşın şiddetinin doruğunda olduğu zamanlarda bile, barış çabalarına özel
haber değeri verilir (Alankuş, 2009: 112). Geleneksel gazetecilik anlayışının, savaş haberlerini
sunarken, zaman zaman barışçıl unsurlardan ziyade çatışmaya ve savaşa ilişkin unsurları ön plana
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çıkardığı eleştirisi, yeni arayışların çıkış noktasını oluşturmuştur. Geleneksel gazeteciliğin haber
sunumları, toplumda biz ve öteki karşıtlığının doğmasına, eşitsiz toplumsal tabakalar yaratılmasına ya
da sürdürülmesine katkı sağlayabilmektedir. Barış gazeteciliği, bu temel düşünceden hareketle savaş
haberlerine ilişkin yukarıda bahsedilen tutumlardan kaçınan, yeni bir haber söyleminden söz
etmektedir (Dündar, Deniz, 2010: 201).
Tanımlarından da anlaşılacağı gibi barış gazeteciliği, şiddetin her türlüsünün toplum algısında
normalleştirilmesine karşı çıkmaktadır. Bu bağlamda barış gazeteciliği tavrını sadece savaş karşıtı bir
eylem olarak tanımlamak, geçmişten bu güne konuyla ilgili yapılan tüm çalışmalara ve çabalara
haksızlık olacaktır. Yukarıda da değinildiği gibi barış gazeteciliği, savaş gazeteciliğine tepki olarak
doğmuş ancak daha sonra şiddetin her türlüsüne karşı bir gazetecilik duruşu, tavrı halini almıştır.
Özetle barış gazeteciliği, gazetecilerin çatışmasızlığa ve barışa olumlu katkı sağlamak amacıyla
benimsemeleri gereken bir mesleki tavırdır.
Son yirmi yılda barış gazeteciliği kavramının gazeteciler tarafından bir tavır olarak benimsenmesi için
çalışmalar yapılmaktadır. Barış gazeteciliğinin ahlaki ve vicdani bir refleks olarak benimsenmesi için
mevcut mesleki etik kodlar tarafından teşvik edilmesi gerekmektedir. Yeni bir habercilik anlayışı
gerektiren barış gazeteciliği tavrı, ancak haberde tarafsızlık ve gerçeklik gibi ilkelerin yeniden
yorumlanması ile uygulanabilecek bir yaklaşımdır. Sadece olanı aktarmak, salt bir tarafsızlık
benimsemek, gerçeklere iman ederek hiçbir otokontrol mekanizmasını işletmemek, nihayetinde
haberin gazetecinin kurgusu olduğu gerçeğini göz ardı ederek deyim yerinde ise; elçiye zeval olmaz
anlayışıyla haber yapmak, basın alanındaki mevcut etik kodlarla çelişmiyor gibi görünmektedir. Oysa
bu anlayış barış gazeteciliği tavrının önündeki en büyük engeldir.
Bu doğrultuda, uzun yıllardır güncellenmeyen basın meslek etik kodlarının, çağın gereklilikleri ve
gazetecilik uygulamalarında yenilikler göz önünde bulundurularak yeniden ele alınması ihtiyacı
doğmuştur. Özellikle 2000’li yıllara gelindiğinde internet teknolojisinin de hızla gelişmesi ve gazetecilik
mesleğine yeni hareket alanları açmasıyla basın alanında hızlı değişimler yaşanmaya başlanmıştır.
Dijital çağ olarak da adlandırılan günümüzde, gazeteci nedir sorusunun cevabı bile değişmiştir.
Burada altı çizilmesi gereken temel tartışma ise dijital çağdaki basın meslek etiği kodlarının akıbetidir
(Meyer, 2011: 31). İnternet teknolojisi gazetecilik alanına hâkimiyet kurmaya başladıktan sonra basın
meslek etiği kodlarının güncellenmesi de durmuştur. Sürekli yenilenen bir teknoloji olan internet
beraberinde gazetecilik mesleğine farklı ve yeni hareket alanları, uygulamalar ve tanımlamalar
kazandırmıştır. Meslek etiği kodları ise bu güncellenme hızı karşısında sabit kalmışlardır. Günümüzde
internet medyası kendi ahlak kurallarını, denetim veya özdenetim mekanizmalarını oluşturma
çabasındadır. Bu durum için; geçmişte gazetecinin davranış kurallarını belirleyen otoriteler internetin
yenilikleri karşısında çaresiz kaldılar da denilebilir.
Nefret söylemi ve özellikle barış gazeteciliği gibi yeni kavramların uygulamada teşvik edilmesi ve
gazetecilik mesleğinin etik kodları arasında yer almaması dolayısıyla gerek basın konseyleri gerekse
basın meslek örgütleri tarafından henüz yeterince benimsenmemiş olması basın meslek etiği
bakımından son derece olumsuz bir gelişmedir. Oysa hali hazırda barış gazeteciliğine ilişkin birçok
makale yazılmış, nefret söylemine ilişkin araştırmalar ve tanımlamalar yapılmıştır.
Dünyada ve Türkiye’de barış gazeteciliği konusunda bir farkındalığın oluşması için çalışmalar yapan
araştırmacılar, mevcut etik kodlar arasında barış gazeteciliği kavramına destek olabilecek tavsiyeler
aramaktadır. Araştırmacılar mevcut etik kodlar arasından savaşlara, ırkçılığa, ayrımcılığa, şiddete
karşı olan hükümleri bularak, barış gazeteciliği kavramını mevcut meslek etik kodları ile
ilişkilendirmeye gayret etmektedirler.
Bu çalışma da, Türkiye’de bulunan mevcut basın etik kodlarının barış gazeteciliğini yeterince teşvik
etmediği düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Bu doğrultuda barış gazeteciliği konulu kaynaklar
taranmış ve barış gazeteciliği pratiği için gerekli olan yeni habercilik anlayışının içerisinde yer alması
beklenen ilkeler sıralanmıştır. Bu sıralamanın akabinde mevut mesleki etik kodlarla ilgili bir kaynak
taraması yapılarak, yeni habercilik anlayışı ile mevcut etik kodlar karşılaştırılmıştır. Bu kodlar;
Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, Basın İlan Kurumu Basın Ahlak Esasları ve Basın
Meslek İlkeleri ile sınırlandırılmıştır. Bu kodlardan ilki Türkiye’de basın alanında en saygın ve köklü
meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne, ikincisi adından da anlaşılacağı gibi, resmi
ilanların dağıtımından sorumlu olan Basın İlan Kurumu’na, sonuncusu ise bir özdenetim
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mekanizması olarak kabul edilen Türk Basın Konseyi’ne aittir. Yukarıda da vurgulandığı gibi bu
çalışmanın temel amacı adı geçen basın meslek etiği kodları içerisinde barış gazeteciliği tavrı ile çelişen
ya da çelişmeyen noktaları tespit etmektir. Aşağı yukarı yirmi yıllık bir alt yapıya sahip olan barış
gazeteciliği literatürüne katkıda bulunmak ve çağın gerekliliklerini yeterince yansıtmadığı düşünülen
mesleki etik kodların barış gazeteciliği karşısındaki katkılarını veya yetersizliklerini vurgulamak da
çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise; gerçekleştirilen
karşılaştırmalı kaynak taraması sonucu elde edilen veriler yorumlanarak, barış gazeteciliğinin
gerektirdiği yeni mesleki etik kodların neler içermesi gerektiği konusunda öneriler yer almaktadır.
2. Bir Habercilik Uygulaması Olarak Barış Gazeteciliği
Barış gazeteciliğinin temel özellikleri aşağıda madde madde özetlenen yaklaşımlarla ifade edilebilir (Lee
ve Maslog, 2009’dan aktaran Yıldız, 2012: 62):
1.

Çatışma durumlarında inisiyatif kullanmak, konuya dahil olmak.

2.

Savaş, çatışma ve anlaşmazlıkların görünmeyen etkilerini sergilemek.

3.

Etkin olanlar kadar, edilgen durumda olanlara ve olayın kaynağına da yönelmek.

4.

Anlaşmazlığın çözümünde etkili olabilecek uzlaşma alanlarına da odaklanmak.

5.

Anlaşmazlığın nedenleri kadar sonuçlarını da olumsuzluklarıyla ortaya koymak.

6.

Taraflar arasında iyi-kötü ayırımından sakınmak.

7.

Meseleye mümkün olduğunca fazla taraf açısından bakabilmek ve ilgili tüm tarafların sesine
kulak vermek.

8.

Tarafsız kalınmasa da anlaşmazlığın taraflarından biri olmamak.

9.

Kazan-kazan yaklaşımı bağlamında çözüm, çıkış ya da amaç bulunabileceğini göz önünde
bulundurmak.

10. Çatışma ve savaşın durması ve ateşkesin ilanıyla anlaşmazlık ya da çatışmaya olan ilgiyi
kesmemek, çatışmadan sonra da yapıcı, durumu iyileştirici, uzlaştırıcı sorumluluklarını
sürdürmek.
11. Kurbanlaştırıcı dil kullanmaktan sakınarak, yapılabileceklere odaklanmak.
12. Şeytanlaştırıcı, canavarlaştırıcı dil kullanarak hedef ve sorumlu göstermemek, net ve kesin
başlıklarla, uygun tanımlamalar kullanmak.
13. Nesnel ve arabulucu dil kullanmak. Duygusal ve abartılı sözlerden sakınmak.
Barış gazeteciliği iyi haber vermek anlamına gelmemektedir. Sadece geleneksel haber yapma
yöntemleri karşısında, çatışmaların daha adil şekilde haberleştirilmesi anlamına gelmektedir. Barış
haberciliği, profesyonel yaklaşımın ve gazetecilik performansının geliştirilebileceğine ve medyanın daha
iyi kamu hizmeti sunmasını sağlayabileceğine işaret etmektedir (Shinar, 2007:3’ten aktaran Alankuş,
2016: 52). Barış gazeteciliği, sadece savaşa karşı olma durumunun çok ötesinde olan bir gazetecilik
tavrıdır.
Örneğin; bir hemzemin geçitte tren çarpması sonucu hayatını kaybeden insanın konu edildiği habere
ilişkin gazetecinin yaklaşımı ve haberi ele alışı da barış gazeteciliği tavrı ile bağdaştırılabilir. Şüphesiz
ki, her hangi bir anlayıştan ve yaklaşımdan bağımsız olarak; gazetecinin söz konusu olayı tüm yönleri
ile araştırması, daha önce aynı yerde aynı kazaların olup olmadığını sorgulaması ve bu kazalardaki
ihmalleri ortaya çıkarması, onun mesleki sorumluluğudur. Ancak burada, mesleki literatürde fikri
takip olarak anılan sorumluluk bağlamında hareket eden gazeteci, olayın üzerinden belli bir zaman
geçtikten sonra, aynı kazanın tekrar yaşanmaması için ne gibi tedbirlerin alındığını haberleştirir ise;
onun bu tavrı barış gazeteciliği yaklaşımının konusu olabilir. Çünkü yaptığı fikri takip ile gazeteci;
farkındalık oluşturmak suretiyle yetkililer üzerinde bir sosyal baskı kurulmasını sağlayacak ve
yukarıda anılan hemzemin geçidin yerine bir üst geçit yaptıracak güce sahiptir. İşte gazetecinin bu
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gücünü insanları yaşatmak için kullanması tam anlamıyla barış gazeteciliği tavrının bir gereğidir ve
bu kavram ile birlikte anılabilir.
Yukarıda sıralanan 13 yaklaşıma ek olarak, barış gazeteciliğinin uygulama aşamasında gerektirdiği
belli başlı bazı kodlar belirlenmiştir. Birçoğunu barış gazeteciliği üzerine çalışmalar yapan, Mowlana,
Tehranian, Galtung ile Vincent ve Lynch ile McGoldrick’in belirlediği bu kodları Süleyman İrvan (2006:
38) üç kategoride şu şekilde derlemiştir:
1.

2.

3.

Misyon Odaklı İlkeler:
a.

Gazeteciler barışçıl çözümleri araştırmalıdır.

b.

Barış gazeteciliği gerçek odaklı gazeteciliktir. Gazeteciler gerçekleri açığa çıkarmalıdırlar.

c.

Gazeteciler sorunun parçası olmaktan kaçınmalı, çözümün parçası olmaya çalışmalılar.

Haber Toplama İlkeleri:
a.

Gazeteciler elit olmayan haber kaynaklarını aramalıdır.

b.

Gazeteciler barış için çabalayanlara daha fazla ve olumlu bir şekilde dikkat çekmelidirler.

c.

Gazeteciler tüm iddiaları doğrulamak için çok uğraşmalılar. Şüphecilik iyi gazetecilerin
önemli bir niteliğidir.

d.

Gazeteciler bir çatışmanın tüm taraflarının yanlışlarını araştırmalıdır.

e.

Gazeteciler yalnızca belirli olaylara değil, sürece odaklanmalıdır.

Haber Yazma İlkeleri:
a.

Gazeteciler barış girişimlerini vurgulamalıdır.

b.

Gazeteciler şiddet ve çatışmanın görünür ve görünmez etkilerine odaklanmalıdır.

c.

Gazeteciler şiddet ve çatışmaya neden olan arka plan bilgilerini de sunmalıdır.

d.

Gazeteciler her zaman dürüstlük, adalet ve insan haklarını gözetmelidir.

e.

Gazeteciler mağdur edici, şeytanlaştırıcı, aşağılayıcı ve kışkırtıcı bir dilden kaçınmalıdır.

f.

Gazeteciler biz ve onlar ikilemine dayanmaktan kaçınmalıdırlar.

İrvan bu listeyi derlerken bu ilkeler listesinin tam olmadığının tartışılması, detaylandırılması ve
geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu derlemenin en önemli bölümü ise Süleyman İrvan’ın bu
listenin üzerine, “Barış gazeteciliği için etik bir kod çizeceğim.” notunu yazmış olmasıdır (İrvan, 2006:
38). Bu ifade barış gazeteciliğinin etik bir kod olarak basın mesleğine ait ahlaki değerler içerisinde yer
alması gerekliliğine işaret etmektedir. Buna ek olarak yukarıda da vurgulandığı gibi, Türkiye’deki
basın meslek etiği kodları uzun yıllardır güncellenmemiş, çağın ve yenilenen gazetecilik pratiklerini
karşılayamaz duruma gelmiştir.
3. Güncellenen Gazetecilik Uygulamaları, Barış Gazeteciliği ve Basın Meslek Etiği
Geleneksel medyaya ait etik kodların internet ile birlikte gelen hızlı güncellenme, sınırsız içerik,
sansürsüzlük ve interaktif yapı gibi özellikler karşısında yetersiz kaldığı görülmektedir. İnternet
teknolojisi medyaya, interaktiflik olarak bilinen hızlı geri bildirim özelliği, hedef kitlenin boyutu ve
çeşitliliği gibi birçok yeni özellik katmıştır. Yaşanan bu teknolojik değişim, beraberinde medyayı yeni
kavramlar, uygulamalar, tanımlamalar, özgürlükler, sınırlamalar ve tabiatı ile yeni bir meslek ahlâkı
anlayışı ile yüz yüze getirmiştir (Arvas, 2015: 21). İliştirilmiş gazetecilik, internet haberciliği, yurttaş
gazeteciliği, hak odaklı habercilik, iyi gazetecilik ve barış gazeteciliği gibi yeni uygulamalar, anlayışlar
gazetecilik mesleği üzerinde iyiden iyi etkili olmaktadırlar. Nasıl ki tıp alanındaki her gelişme ve yenilik
bu alanı derinden etkiliyorsa, gazetecilik uygulamaları da sürekli gelişmekte ve yeni yaklaşımlarla
güncellenmektedir. Gazeteciliğe ait akademik literatürdeki ve dolayısıyla mesleki uygulamalardaki
gelişmeler, bu alana ait etik kodların da paralel bir şekilde güncellenmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
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Zira gazetecilik meslek etik kodları diğer birçok mesleğe göre oldukça özelliklidir. Örneğin bu etik
kodların içerisinde gazetecilerin davranış kurallarının yanı sıra, haber yazarken gözetilmesi gereken
unsurlar, haber kaynakları ile kurulan ilişki, topluma karşı sorumluluklar gibi birçok ahlaki kural
tanımlanmıştır. Ancak yukarıda da söz edildiği gibi; gazetecilik alanında yaşanan gelişmeler mesleki
anlayışı ve uygulamaları derinden etkilese de bunların etik kodlar içerisindeki karşılıkları yeterince
güncel ve net değildir. Buradan hareketle barış gazeteciliği tavrının da mevcut etik kodlar içerisinde ne
derece temsil edildiği ve desteklendiğine hatta herhangi bir karşılığının bulunup bulunmadığına
bakmak gerekmektedir.
3.1. Barış Gazeteciliği ve Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi
10 Haziran 1946 günü İstanbul Valiliği’ne verilen dilekçe ile Gazeteciler Cemiyeti resmen kurulmuş ve
tüzüğü Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti, cumhuriyet döneminde sadece
gazetecilerin girişimi ile kurulan ilk basın meslek örgütüdür (Arvas, 2014: 146). Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, kuruluşundan günümüze kadar yapmış olduğu etkinliklerle, mesleki çalışmalarda ortaya
çıkabilecek bazı konularda gerek gazetecilerin gerekse gazete okurlarının durumlarına açıklık getirecek
titiz ve detaylı bir çalışma ortaya koymuştur. Bu, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi’dir. Bildirge Kasım 1998 tarihinde TGC Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek topluma
bildirge şeklinde duyurulmuş ve yayımlanmış olup, gazetecilerin hak ve sorumlulukları hakkında
önemli bilgilere içeriğinde yer vermektedir (Özgen, 2004: 32).
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin adı daha sonra Türkiye Gazetecilik Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi olmuştur. Söz konusu bildirgede yer alan ilkelerin takibi için bir de Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Meslek İlkeleri İzleme Komisyonu bulunmaktadır. Cemiyet’in birkaç kez bu
bildirgenin güncellenmesi için girişimleri olsa da henüz somut bir adım atılmamıştır. Ancak bu
bildirinin Türkiye’de faaliyet gösteren en köklü ve saygın basın meslek örgütü tarafından yayınlanmış
en kapsamlı metin olduğu tespiti rahatlıkla yapılabilir. Bildiriyi güncelleme amacıyla kayda geçen en
somut girişim, 21 Mart 2012 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Turgay Olcayto'nun
koordinatörlüğünde bir araya gelen komisyonun toplantısında basın özgürlüğü konulu bir sempozyum
düzenlenmesi yönünde alınan karardır. Bu toplantıda Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi’nin güncellenmesi için yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır (Medyatava, 2012).
Sempozyumda gazeteci hak ve özgürlükleri kavramlarının tanımları ve bu tanımların meslek
mensuplarına kavratılması ve bunların Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde
güncellenmiş olarak yer alması amaçları açıklanmıştır. Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi’nde de yer bulan ancak günümüz koşullarında bu konuda basında ve toplumdaki
farkındalığı pekiştirmek amacıyla nefret suçlarını; insanların aidiyetlerinden dolayı aşağılanması,
dışlanması ve benzeri ayrımcı muameleye tutulması konusuna da özel bir vurgu yapacak biçimde
bildirgenin güncellenmesi kararlaştırılmıştır.
Yukarıdaki girişime rağmen bildirge üzerinde bir güncelleme yapılmamıştır. Türkiye Gazetecilik Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi halen eski haliyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin internet adresinde yer
almaktadır (https://www.tgc.org.tr/bildirgeler/turkiye-gazetecilik-hak-ve-sorumluluk-bildirgesi.html,
Erişim: 24 Kasım 2018). Söz konusu bildirge 6 ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; insan ve yurttaş
hakkı, gazeteci tanımı, gazetecinin sorumluluğu, gazetecinin hakları, gazetecinin temel görev ve
ilkeleri, gazetecinin doğru davranış kurallarıdır. Bu başlıklar kendi içlerinde maddeler içermektedir.
Gazetecinin sorumluluğu başlığında şu ifadeler yer almaktadır: “Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın
doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve
otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı
sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan
önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak
toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır.
Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler.”
Herhangi bir güncelleme durumunda, bu başlık altında gazetecinin halka karşı sorumluluğu
tanımlanırken, halkın barış içerisinde yaşaması konusunda gazeteciye aktif bir rol tanımlamak barış
gazeteciliği tavrı açısından destekleyici ve teşvik edici bir hamle olabilir.
Bildiride basın meslek etiği kodu kapsamında değerlendirilecek iki ana başlık bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, 17 maddeden oluşan gazetecinin temel görev ve ilkeleri başlığıdır. Bu başlığın üçüncü
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maddesi şöyledir; “Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve
felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve
saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından
kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını)
doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan
yayın yapamaz.” Bu madde barış gazeteciliği konusunda basın meslek etiği kodları içerisinde örnek
gösterilebilecek en etkili ve kapsamlı vurguları içermesi bakımından oldukça önemlidir. Görüldüğü
gibi maddenin ilk vurgusu da “başta barış” şeklindedir. Özellikle gazeteciye insanlar, topluluklar ve
uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınma ile her türden şiddeti haklı
gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapmama tavsiyesi barış gazeteciliği literatürüne katkı
sağlamaktadır. Bu doğrultuda Sevda Alankuş tarafından hazırlanan, Barış Gazeteciliği El Kitabı’nda
da bu maddeye özel bir yer ayırılmıştır (Alankuş, 2016: 17).
Bir diğer ana başlık olan, gazetecinin doğru davranış kuralları içerisinde ise çeşitli gazetecilik
uygulamalarıyla ilgili tavsiyeler yer almaktadır. Bu başlıklar şöyle sıralanmaktadır: Haber-Yorum,
Fotoğraf-Görüntü, Haber-İlan, Yargı, Çocuk, Cinsel saldırılar, Kimlik veya özel durum, Sağlık, Hediye,
Müessese Çıkarı, Özeleştiri, Taraf olma, Özel hayat, Bilgi-Belge, Haber için para, Sarsıcı durumlarda,
Suçlu yakınları, İntihar olayları, Ekonomik-mali bilgi, Ambargo, Rekabet, Kaynak gösterme, Gazeteci
olmayanlar, Özdeşleşme. Bu başlıklar içerisine çatışma ve savaş durumlarında gazetecinin nasıl bir
tavır ile haberlerini kurgulaması gerektiği konusunda yol haritası çizilebilir.
3.2. Barış Gazeteciliği ve Basın İlan Kurumu Basın Ahlak Esasları
Basın İlan Kurumu, Milli Birlik Hükümeti döneminde, resmi ilan dağıtımının düzene sokulması ve
besleme basının yok edilmesi amacıyla 2 Ocak 1961'de kabul edilen 195 sayılı yasa ile kurulmuş,
özerk bir kurumdur. O tarihten bu yana yasa 1979, 1984, 1988 ve 1990'da bazı değişikliklere
uğramış; ancak Kurum'un temel ilkeleri değişmemiştir (Girgin, 2008: 261). Basın İlan Kurumu’nun
oluşturulduğu 195 sayılı yasanın 49. maddesinde sözü edilen Basın Ahlak Esasları, ilk olarak 20
Mayıs 1964’de 25 sayılı Genel Kurul kararı ile belirlenmiş ve 9 Haziran 1964 tarih ve 11723 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Basın İlan Kurumu Basın Ahlak Esasları’nın bu ilk metni 3 madde
halinde hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Daha sonra 1994 yılında güncellenmiştir (Arvas, 2014: 151).
Basın İlan Kurumu bünyesinde hazırlanan Basın Ahlak Esasları’nı diğer basın meslek etiği
kodlarından ayıran en büyük özellik bu kodların sahip olduğu yaptırım gücüdür. Söz konusu Ahlak
Esasları’na uymadığı tespit edilen gazetelere dağıtılan resmi ilanların kesilmesi yaptırımı bu kodları
diğerlerinden ayırmaktadır. Basın İlan Kurumu Basın Ahlak Esasları kuruma ait internet adresinde
yayınlanmaktadır (https://www.bik.gov.tr/basin-ahlak-esaslari/ Erişim: 25 Kasım 2018).
7 maddeden oluşan ahlak esaslarının 4. Maddesinde yer alan; “Gazete ve dergilerin, Basın Ahlâk
Esasları’na uymadıkları Yönetim Kurulu’nca, kendiliğinden veya başvuru üzerine tespit edildiğinde,
195 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin (a) bendi uygulanır.” ibaresi bu ahlak esaslarına bir nevi
kanun özelliği yüklemektedir. Sözü edilen 49. Maddenin (a) bendinde ise şu cümleler yer almaktadır:
“Kurum tarafından o gazete veya dergiye verilecek ilan ve reklamlar, kesinleşen Yönetim Kurulu
Kararına dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğünce, iki ayı geçmeyecek bir süre ile kesilir. Ayrıca, bu
kanunla temin edilen menfaatlerden de aynı şekilde faydalandırılmaz.”
Toplam 7 maddeden oluşan Basın Ahlak Esasları’nın sadece birinci maddesinde yer alan bentler basın
meslek etiği kodları içerisinde sayılabilir. Bu maddede a’dan n’ye kadar sıralanan toplam 17 bent
bulunmaktadır. Bunlar içerisinden (d) bendinde yer alan: Şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu
maddeler ve her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz.” ifadesi ile (e)
bendinde yer alan: “Küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını
olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın
yapılamaz.” ifadesi barış gazeteciliği bağlamında değerlendirilebilir. Her iki ifadede şiddetin teşvik
edilmemesi konusunda vurgular yer almaktadır. Ancak Basın Ahlak Esasları içerisinde herhangi bir
barış, çatışmasızlık, uzlaşı veya savaş karşıtlığı vurgusu bulunmamaktadır. Bu durumun Basın İlan
Kurumu’nun özerk kimliği ile bağdaştırılması da anlamsız bir gayrettir. Zira barış, her türlü ideoloji ve
yaklaşımın ötesinde eşsiz bir çıkardır. Bu gerçekten hareketle Basın Ahlak Esasları’nın barış
gazeteciliği bakımından son derece yetersiz olduğu tespiti yapılabilir. Bunun yanı sıra internet haber
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sitelerinin 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un da kapsamında yer almaması ve bu
yasal çerçevenin dışarısında kalan internet haber siteleri ve buralarda görev yapan gazetecilerin,
yasalar karşısında sıradan içerik üreten internet kullanıcılarından farksız olması da Basın İlan
Kurumu’nun karşı karşıya bulunduğu bir güncellenme sorununu ortaya çıkartmaktadır.
3.3. Barış Gazeteciliği ve Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri
Yukarıda sözü edilen girişimler sonucu çalışma grubunun faaliyetinin, 6 Şubat 1988 günü Konseyin
fiilen kurulmasıyla birinci aşamanın tamamlandığı bilinmektedir. Böylelikle Basın Konseyi’nin resmi
kuruluşu olarak kayıtlara geçen tarih de 6 Şubat 1988 olmuştur. Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri,
Konsey henüz resmen kurulmadan, yukarıda sözü edilen çalışma grubu tarafından gazetecilerle
yapılan fikir alışverişleri sonucu belirlenmiştir. Buna göre, Basın Konseyi, Basın Meslek İlkeleri
temelinde kurulan bir özdenetim kuruluşudur (Arvas, 2015: 174-179).
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri’ni diğer meslek etik kodlarından ayıran özelliği ise, Konseyin bu
ilkeler doğrultusunda gazetelere ve gazetecilere, kınama, uyarı ve şikâyeti yersiz bulma kararları
verebilmesidir. Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri Teşhir yoluyla utandırma kapsamında
değerlendirilmesi gereken bu kararlara referans teşkil etmesi bakımından oldukça önemlidir. Basın
Meslek İlkeleri Konseye ait internet adresinde yer almaktadır (http://basinkonseyi.org.tr/basinmeslek-ilkeleri/ Erişim: 25 Kasım 2018).
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri 16 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler içerisinde şiddete karşı
olma vurgusu sadece 13. Maddede yer almaktadır. Söz konusu madde şöyledir: “Şiddet ve zorbalığı
özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.” Buradaki şiddet, zorbalık ve insani
değerler vurgusu nispeten barış gazeteciliği kapsamında olumlu katkı olarak değerlendirilebilir. Ancak
Basın Konseyi gibi yapısı tamamen etik ilkelere dayanan bir özdenetim mekanizmasına ait etik kodlar
içerisinde; savaş, çatışma ve şiddet karşıtlığı gibi durumlarda gazetecilerin nasıl davranması
gerektiğine dair ifadelerin yer almaması bu metnin gazeteciliğe ait evrensel etik kodlar karşısında zayıf
kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca söz konusu etik kodların gelişen gazetecilik uygulamaları
karşısında çağın gerekliliklerine güncellenme ihtiyacı giderek artmaktadır.

4. Sonuç
Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan; “Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin
sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle
sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler.” ifadesi bu çalışmanın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Barışa katkı sağlamak meslekler üstü toplumsal bir sorumluluktur. Barışa katkı sağlamak, en büyük
dayanağı toplumsal sorumluluklar olan gazetecilik mesleği için oldukça önemli bir görevdir. Gazeteci
yaptığı her haberin sorumluluğunu taşır. Bu bağlamda çatışma ve savaş haberlerinin sunuluş biçimi
yani gazetecinin bu haberleri kurgulayışı ona son derece büyük sorumluluklar yüklemektedir.
Haberleri ile çatışmayı ve savaşı olağanlaştıran, meşrulaştıran, haklı gösteren ve teşvik eden gazeteci
bu olaylarda hayatını kaybeden insanların vebalini omuzlarında taşır. Bildirge yer alan ifadenin
devamında, bu sorumluluklardan ve onların sıralandığı meslek ilkelerinden söz edilmektedir. Buradan
hareketle söz konusu meslek ilkelerini düzenleyen ve yayınlayan kurum ya da kuruluşlar da dolaylı
olarak bu vebali yüklenmektedirler. Çünkü bu etik kodlar içerisinde gerekli tanımlamaları, tavsiyeleri
ve kuralları belirleyerek gazeteciyi barışa yönlendirme görevi onlara aittir. Özetle başta etik kodları
belirleme ehliyetine sahip kişiler ve kurumlar olmak üzere, gazetecilik uygulamalarında aktif olan her
bireyin barışa katkı sağlamak konusunda oldukça hassas davranması gerekmektedir. Buradan
hareketle Türkiye’de bulunan basın meslek etik kodlarının barışa ne ölçüde katkı sağladığını
belirleyerek gerekli görülen yerlerde tavsiyeler kaleme almak ve bunları yayınlamak da
araştırmacıların ve gazetecilik akademisyenlerinin sorumluluğudur.
Hazırlandığı tarih göz önünde bulundurulduğunda, barış gazeteciliği bakımından Türkiye Gazetecilik
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin olumlu değerlendirilmesi gereken bir metin olduğu görülmektedir.
Bildirinin teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni gazetecilik uygulamaları göz önünde
bulundurularak güncellenmesi Türk basınındaki etik kodlar arasında sahip olduğu saygınlığı daha
uzun yıllar korumasına yardımcı olacaktır. Yukarıda Bildirge içerisine barışa katkı sağlayabilecek
ifadeler için uygun olan bölümler işaret edilmiştir. Bildiri bu tavsiyeler ve çağımızın gereklilikleri göz
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önünde bulundurularak güncellenmesi durumunda Türkiye’de var olan basın meslek etiği metinleri
içerisindeki saygın, kapsamlı ve barışçıl konumunu uzun yıllar koruyabilir.
Maalesef barış gazeteciliği kavramının Türkiye’nin toprak bütünlüğüne karşı silahlı mücadele yürüten
ayrılıkçı gruplar tarafından manipüle edildiği görülmektedir. Buradaki amaç bir barış
savunuculuğundan ziyade, ülkenin meşru kolluk kuvvetleri içerisinde hayatını kaybeden insanlar ile
toprak bütünlüğüne karşı silahlı mücadele yürüten insanların haber metinlerinde aynı sıfatlarla
anılmasını sağlamaktır. Kısacası ve yazık ki; barış gazeteciliği kavramı, gayrimeşru silahlı mücadele
yürüten grupların bu mücadeleyi ulusal ve uluslararası arenada meşru göstermek adına kutsadıkları
bir çalışma alanı haline dönüşmektedir. Yanıtlanması gereken asıl soru; buradaki derdin barışa katkı
sağlamak mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne karşı barışı bir silah olarak
kullanmak mı? sorusudur. Söz konusu alanda yapılan çalışmalarda kullanılan söylemler, tavsiyeler ve
eleştiriler dikkatli bir biçimde incelendiğinde bu sorunun yanıtı bulunacaktır. Bununla beraber ana
akım medyada yer alan haber içeriklerinde savaşın ve şiddetin sürekli olarak meşru gösterilmesi ve
kutsanmasına da karşı durmak barış gazeteciliği bağlamında önemli bir sorumluluktur. Şiddetin
aktörlerinden birisinin meşru kolluk kuvveti olması, bu şiddetin sürekli olarak övülmesini haklı ve
ahlaki gösteremez. Asıl beceri böyle durumlarda barış gazeteciliği tavrını sergileyerek, şiddeti ve savaşı
kutsamadan milli bir duruş sergilemeyi başarabilmektir.
Barışa olumlu katkı sağlayacak etik kodlar içerisinde Basın İlan Kurumu bünyesinde yer alan ilkelerin
ayrı bir önemi bulunmaktadır. Özerk yapısından dolayı devleti de dolaylı olarak temsil eden Basın İlan
Kurumu’nun etik kodları ile barış gazeteciliğini teşvik etmesi, barış gazeteciliğinin gayrimeşru
odakların tekelinden kurtulmasına vesile olabilir. Bu bakımdan Basın İlan Kurumu’nun sahip olduğu
güç ve yüklendiği sorumluluk diğerlerine göre daha farklıdır.
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri ise; her bakımdan güncellenmeye muhtaçtır. Çünkü Basın
Konseyi’nin varlık nedeni basın meslek etiğidir. Basın Konseyi’nin barış gazeteciliği bir yana,
iliştirilmiş gazetecilik, internet haberciliği, yurttaş gazeteciliği, hak odaklı habercilik, iyi gazetecilik gibi
birçok kavramı ele alması ve gereken her durumda meslek ilkelerini güncel tutması gerekmektedir.
Basın alanında sağlıklı ve çağdaş bir özdenetim sağlamanın yegâne yolu, Basın Meslek İlkelerinin
çağdaş ve güncel olmasından geçmektedir.
Nitekim barışın dili, dini, ırkı ve coğrafyası yoktur. Bu gerçekten hareketle uluslararası bir komisyon
kurularak barış gazeteciliğine katkıda bulunabilecek etik kodların yer aldığı bir metin de
oluşturulabilir. Oluşturulacak olan bu metne gerek ulusal gerekse uluslararası basın meslek
örgütlerinin ve basın konseylerinin atıfta bulunması barış gazeteciliği yaklaşımının kısa sürede etik
kodlar yoluyla teşvik edilmesine yardımcı olacaktır. Dünyada kabul görmüş basın meslek etiği
kodlarının tümüne barış gazeteciliğine ilişkin hükümler yerleştirmek hayli zaman alacak bir çaba gibi
görünse de bu faaliyet barışa olumlu katkı sağlayacak bir adım olacaktır.
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CREATIVE ACCOUNTING PERCEPTION AS MANIPULATION
EXTENSION IN INDEPENDENT AUDIT: A STUDY ON
INDEPENDENT AUDITORS IN TURKEY
Murat Genç
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, murat.genc@beun.edu.tr
ABSTRACT
The main aim, together with the various methods, appearances and definitions of accounting
manipulation; managers will affect the perception, perceptions and differences of market participants
about the risk associated with the company. Creative Accounting Practices (CAP), which are
considered as one of the methods of accounting manipulation, have caused many international
arrangements in the process of coming into existence with bankruptcies of big companies in global
economic activity. This study investigates the evaluation of the independent auditor in Creative
Accounting (CA) as an extension of accounting manipulation; it is aimed to determine whether the
responsibilities of independent auditors in terms of legal, professional, independency, auditing
activities and ethics based on the CAP and whether they differ in terms of their responsibilities
according to the titles of independent auditors. According to the results, it has been found that there is
no significant difference in the sense of responsibility according to the titles of the independent
auditors in which the auditor acts with responsibility consciousness in order to prevent CAP.
Key Words: Creative Accounting, Fraud, Manipulation, Responsibility of Auditor, Independent Audit.

BAĞIMSIZ DENETİMDE MANİPÜLASYON UZANTISI OLARAK
YARATICI MUHASEBE ALGISI: TÜRKİYE’DEKİ BAĞIMSIZ
DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ÖZET
Muhasebe manipülasyonunun çeşitli yöntemleri, görünümleri ve tanımları olmakla birlikte temel
amacı; şirket yöneticilerinin, şirketle ilgili risk hakkında piyasa katılımcılarının izlenimini, algısını ve
şirketin vurgulanması istenen farklılıklarını etkileme isteğidir. Muhasebe manipülasyonu
yöntemlerinden biri olarak kabul edilen yaratıcı muhasebe (YM) uygulamaları, küresel ekonomik
faaliyette bulunan büyük şirketlerin iflasları ile gündeme gelmiş ve yaşanan süreçte birçok
uluslararası düzenleme yapılmasına neden olmuştur.
Muhasebe manipülasyonunun bir uzantısı olarak YM uygulamalarının bağımsız denetçiler tarafından
değerlendirildiği bu çalışmada; bağımsız denetçinin YM uygulamaları karşısındaki yasal, mesleki,
bağımsızlık, denetim faaliyeti ve etiksel açıdan sorumluluk algıları ve bağımsız denetçilerin
unvanlarına göre söz konusu sorumlulukları açısından farklılık olup olmadığı yapılan anket
çalışmasıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; YM uygulamalarını önlemek bakımından denetçinin
sorumluluk bilinci ile hareket ettiği, bağımsız denetçilerin unvanlarına göre sorumluluk algısı
bakımından önemli sayılabilecek farkların olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Muhasebe, Hile, Manipülasyon, Denetçi Sorumluğu, Bağımsız Denetim.
1. Giriş
Bilgi kullanıcılarının fayda sağlayacakları bilginin gerçeğinden farklı bir biçimde sunulması
neticesinde karşılaşılan kavramlardan biri manipülasyondur. Fransızcadan dilimize geçmiş olan
manipülasyon kavramı, kelime olarak farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bu anlamlardan ilki,
insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirmedir. İkincisi; seçme,
ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirmedir. Üçüncüsü de ekonomi alanında; varlıkları yapıcı,
açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işidir (TDK, 2017).
2002 yılının şubat ayında ABD’nin yedi büyük şirketinden biri olan Enron’un iflasını ilan etmesi
dünyada ve özellikle ABD’de büyük yankı uyandırmıştır. Asıl düşündürücü olan, dünyanın en büyük
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beş denetim firmasından biri olan Arthur Andersen’in Enron’un kötü olan durumunu üç yıl boyunca
iyi olarak göstermesi ve böylelikle şirketle ilgili tüm kesimi aldatması olmuştur (Dinç ve Cengiz,
2014:225). 2001 ve 2002 yıllarında, Enron, Worldcom ve diğer büyük şirketlerin çöküşü ile başlayan
şirket skandallarından sonra muhasebe, denetim ve kurumsal yönetişim gibi alanlarda peş peşe
reformlar yapılmaya başlanmış ve yasal tedbirler geliştirilmiştir.(Toraman ve Tunçsiper, 2007:164).
Finansal raporlarda gerçek dışı bilgilerin sunulmasıyla karşılaşılan manipülasyon, temel olarak
yapılan işlemin kasıtlı olup olmamasına göre ikiye ayrılır (Young, 2006:3). Bu işlemler sırasıyla,
muhasebede hata ve hile kavramlarıdır.
Gerçek dışı muhasebe bilgilerinin, finansal tabloları hazırlayanların bilinçsiz bir şekilde yapmış
oldukları eylemler neticesinde ortaya çıkması durumda “hata”dan bahsedilir. Hata, istemeyerek ve
bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma ya da yanılgıdır (TDK, 2017). Hatalar, finansal tablo
unsurlarının tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması sırasında ortaya çıkmaktadır. TMS’ye
göre hata, işletmenin finansal tablolarında, güvenilir bilgiyi kullanmaması veya yanlış kullanması
sonucu ortaya çıkan ihmaller veya yanlış bilgilendirmelerdir. Bu tip hatalar; matematiksel hataları,
muhasebe politikalarının uygulanmasındaki yanlışlıkları, yolsuzlukları ve bilgilerin yanlış
yorumlanmasından veya yönetilmesinden kaynaklanan etkileri içermektedir (KGK, TMS-8, md.5). KGK
ise hata kavramını, yanlışlık kavramı içerisinde değerlendirmiş ve ayrı bir tanımlama yapmamıştır.
KGK’ya göre yanlışlık; raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı, sınıflandırılması, sunumu veya
açıklaması ile aynı kalemin geçerli finansal raporlama çerçevesine göre olması gereken tutarı,
sınıflandırılması, sunumu veya açıklaması arasındaki farklılık olup, yanlışlıklar hata veya hileden
kaynaklanabilmektedir (KGK, BDS-200, md.13). KGK hatayı hileden ayıran en önemli özelliği finansal
tablolarda kasıt olmaksızın yapılan yanlışlıklar olarak ifade etmektedir (KGK, BDS-240, md.2).
Finansal tablolarda sunulan gerçek dışı bilgilerin onu hazırlayanlar tarafından kasıtlı bir biçimde
oluşturulması durumunda ortaya çıkan manipülasyon işlemi “hile” olarak adlandırılır. Hilenin kelime
anlamı; birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere,
desise ve entrikadır (TDK, 2017). Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) hileyi; işletme
yönetiminin içinde bulunan yada yönetimden sorumlu çalışanlardan veya üçüncü kişilerden olan, bir
veya daha fazla kişi tarafından adil olmayan ve yasa dışı hak sağlayan kasıtlı bir davranış şeklinde
tanımlamıştır (IFAC, 2015:167). Bir başka tanıma göre hile, muhasebe ile ilgili olayın oluşumu,
belgelenmesi, kaydedilmesi ve işletme ile ilgili çıkar çevrelerine rapor edilmesi aşamasında kötü niyetle
ilgili çıkar çevrelerinin bilgisi dışında maddi zarara uğrayacakları şekilde basılı ve dijital ortamda
ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı davranmak, davranmaya teşvik etmek veya suça iştirak
etmektir (Çalıyurt, 2007:202). Hileden bahsedildiğinde eylemde bulunurken ortaya çıkan temel
unsurlar; gizli bir faaliyet olması, yapan kişi tarafından kasıtlı yapılması, hileyi yapanın kendine direkt
ya da endirekt biçimde finansal yarar sağlaması ve işletmenin varlıklarının, gelirlerinin veya
kaynaklarının hileden zarar görmesidir (ACFE, 2016).
2. Muhasebe Biliminde Manipülasyon Kavramı ve Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları
Muhasebe bilgisi finansal tablo ve raporlar halinde ilgililere sunulmaktadır. Finansal tablo ve
raporların üretildiği muhasebe sistemi, pek çok farklı duruma uyum sağlamak için bazı esneklikler
içermektedir. Bu durum, düzenleme alanındaki şirketlerin faaliyet gösterdikleri ekonomik çevre ve
koşulların aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler için bile farklı ve çeşitli olmasından
kaynaklanmaktadır ve bu nedenden dolayı da gereklidir. Muhasebe standartlarındaki bu gerekli
esneklik, şirketlerin finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bu bilgileri kullananları
yanıltmalarına neden olmaması gerekmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002:19-20). Muhasebe
standartlarındaki esneklik, finansal tablolar hazırlanırken birbirinden farklı muhasebe politikalarının
benimsenmesi neticesinde sunulan finansal durum ve faaliyet sonuçlarının işletmeler bazında farklı
olmasına neden olmaktadır. Böylelikle işletmelerin dönem karı seçilen muhasebe politikaların
etkilenmekte ve seçilen muhasebe politikasına göre işletmenin kar düzeyi değişebilmektedir.
2.1 Manipülasyonun Hile ve Hata Kavramlarıyla Arasındaki İlişki
Finansal tablolardaki bilgilerin tahrif edilmesinde karşılaşılan manipülasyon, hile ve hata kavramları
anlam açısından birbirlerine benzeseler de aralarındaki ayrım kesin sınırlarla belirlenebilir.
Manipülasyon genel olarak yönlendirme ve/veya değiştirme eylemini ifade etmektedir. Dolayısıyla bir
olay ya da işlem manipüle edilirken bilinçli bir şekilde yapılabileceği gibi farkında olmadan da
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yapılabilir. Örneğin işletmenin stoklarının yapılan envanter işlemi sonucunda olması gerekenden farklı
bulunup, bu bilgiye göre satış maliyetlerinin hesaplanması bir manipülasyon işlemidir. Ancak burada,
yani manipülasyon kavramında, hangi nedenden ötürü stoklar olması gerekenden farkı
hesaplanmıştır sorusu yanıtsız kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yapılan değiştirme işleminin bilinçli ya
da bilinçsiz yapıldığı manipülasyon kavramından çıkarılamamaktadır. Hata ve hile kavramlarının
açıklamalarında da değinildiği gibi, yapılan değişiklik ya da yönlendirme faaliyeti sonucu ortaya çıkan
yanılgı bilinçli yani kasıtlı bir biçimde yapılmış ise hileden, istemeden ya da farkında olmadan yapılmış
ise hatadan bahsedilmektedir. Bu yönüyle manipülasyon kavramı, hata ve hile kavramlarını
kapsamaktadır.
Manipülasyon işlemi sonunda ortaya çıkan sonuç bilgi kullanıcılarına zarar veriyorsa, genellikle bu
zararın bilinçli bir şekilde verildiği düşünüldüğünden; bu durumda hile kavramı manipülasyonun
yerine kullanılabilmektedir. Ancak, yapılan her manipülasyon işlemi bilgi kullanıcılarının zararına bir
sonuç yaratmayacağı gibi yapılan işlemin kasıtlı olmamasından ötürü hata olma ihtimali de
bulunmaktadır. Bu nedenle manipülasyon işlemi hile değildir. Manipülasyonun hile olarak ifade
edilmesi sadece yorumlama meselesi olup, konuya nereden bakıldığı ile ilgilidir (Balaciu ve Madalina,
2008:939).
Şekil 1. Hile ile Manipülasyon Arasındaki İlişki

Hile
Manipülasyon

Hile
Manipülasyon

Kaynak: Diana Balaciu ve Pop Cosmina Madalina (2008); “Is Creative Accounting A Form of
Manipulation?,” Economic Science Series, Cilt 17, Sayı 3, s.939.
Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, hile ile manipülasyon arasında ince bir ayrım vardır.
Manipülasyon işlemleri bilgi kullanıcılarının zararına olmadıkça gerçeğe uygun sunuş alanında yer
alır. Gerçeğe uygun sunuş alanı, yukarıdaki şekilde çift taraflı oklar ile gösterilmiştir. Gerçeğe uygun
sunuş, işletmeyle ilgili işlem ve olayların uluslararası muhasebe standartlarında belirtilen varlık, borç,
gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine uygun bir biçimde sunulması gerektiğini
ifade etmektedir (TMSK, 2009:243). Gerçeğe uygun sunuş alanının dışına çıkılması halinde ise hile ile
karşılaşılmaktadır. Bu alan şekilde tek taraflı oklar ile gösterilmiştir. Finansal durum uyumsuzluğuna
neden olan ve gerçeğe uygun sunuş olarak değerlendirilen manipülasyon davranışı neticesinde elde
edilen kar, firmanın kazanç sağlamaya yönelik uzun vadeli kapasitesini yansıtmayacağını
göstermektedir (Balaciu ve Madalina, 2008:938). Bunun yanında manipülasyon ile hile arasında yer
alan ince ayrım, ard arda yapılan manipülasyon işlemlerinin hilenin sonuçlarına dönüştüğü noktada
ortadan kalkmaktadır.
2.2. Muhasebe Manipülasyonu
Muhasebe manipülasyonunun çeşitli yöntemleri, görünümleri ve tanımları olmakla birlikte temel
amacı; şirketle ilgili risk hakkında piyasa katılımcılarının izlenimini, algısını ve şirketin vurgulanması
gereken farklılıklarını etkileme ya da isteğidir (Stolowly ve Breton, 2000:2). Muhasebe manipülasyonu,
genel olarak karı yönetmek üzere yapılan işlemleri, gerçekleştirilen aşamaları kapsamakta dolayısıyla
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dönemler arası işlemlere vurgu yapmaktadır. Bununla birlikte, muhasebe manipülasyonu, herhangi
bir dönemde gerçekleştirilen ve o döneme ilişkin kar ya da nakit akımını olduğundan farklı göstermeye
yönelik işlemleri de kapsamaktadır (Mulford ve Comiskey, 2002:58).
Muhasebe manipülasyonun türleri ile ilgili literatürde farklı sınıflandırmaların olduğu gözükmektedir.
Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu’na göre (2004) akademik alanda finansal bilgi manipülasyonunun
belirli amaçlarla gerçekleşip gerçekleşmediği çeşitli yöntemler aracılığı ile tahmin edilmeye
çalışılmaktadır. Bu nedenle muhasebe manipülasyonu uygulamaları ortaya çıkarılan gerçek olaylarda
yapılan işlem ve uygulamaları kapsamaktadır. Bu bağlamda muhasebe manipülasyonu;
1- Gelirlerin muhasebeleştirilmesi ya da finansal tablolara alınması,
2- Giderlerin ve karşılıkların muhasebeleştirilmesi,
3- Varlık ya da yükümlülüklerin gerçeğe aykırı olarak sunulması,
4- Finansal tablolarda yer alan kalemlere ilişkin sınıflandırmaların değiştirilmesi,
5- İşlem ya da faaliyetlerin amaca uygun olarak oluşturulması,
6- Yapılan işlemlerin fark edilmemesi için konusu ayrı bir suç oluşturan işlem ve uygulamaların
gerçekleştirilmesi şeklinde sınıflandırılabilecek tüm uygulamaları içermektedir (2004:8).
Dechow, Sloan ve Sweeney, (1995:27) muhasebe manipülasyonlarını üçlü bir ayrıma tabi
tutmuşlardır. Bunlar :
a- Gelir manipülasyonu,
b- Gider manipülasyonu ve
c- Kar marjı manipülasyonudur.
Gelir Manipülasyonu; gelirin henüz gerçekleşmeden kaydedilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu
manipülasyon, karın artırılmak istenildiği yılda belirli tutardaki gelirin henüz gerçekleşmeden toplam
tahakkuklara, gelirlere ve ticari alacaklara eklenmesi, ertesi yıl aynı tutarın toplam tahakkuklardan,
gelirlerden ve ticari alacaklardan düşülmesi seklinde uygulanmaktadır.
Gider Manipülasyonu; giderlerin kaydedilmesinin geciktirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu
manipülasyon, giderlerin belli bir tutarının toplam tahakkuklara karın azaltılmak istenildiği yılda ilave
edilmesi, izleyen yılda ise aynı tutarın toplam tahakkuklardan çıkarılması şeklinde uygulanmaktadır.
Kar
Marjı
Manipülasyonu;
Gelirin
henüz
gerçekleşmeden
kaydedilmesi
şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Ancak burada, ilgili döneme ilave edilen gelirle birlikte ilgili dönemin gideri de
dönem karı hesabında dikkate alınmaktadır. Gelir manipülasyonunda ise sadece gelir, ilgili dönemin
karını artırmak için gelirlere eklenmekte; bu gelirle ilgili giderler ise dikkate alınmamaktadır. Diğer bir
ifade ile kar marjı manipülasyonu, gelir ve gider manipülasyonlarının birlikte uygulanması ile
gerçekleşir.
Stolowy ve Breton (2004) ise muhasebe manipülasyonu türlerini; Kar Yönetimi (Earnings
Management), Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi (Income Smoothing), Büyük Temizlik Muhasebesi (Big
Bath Accounting) ve Yaratıcı Muhasebe (Creative Accounting) şeklinde ifade etmiştir.
KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları (BDS) kapsamında manipülasyon
kavramının genel olarak hile kavramı içerisinde değerlendirildiği görülmektedir. BDS tarafından
manipülasyon kavramının ayrı bir tanımı yapılmamış, finansal raporlama sürecinin manipülasyonu
tanımlanırken finansal tablolardaki hile kaynaklı önemli yanlışlıkların genellikle yevmiye kayıtlarının
uygun olmayan veya yetkisiz şekilde yapılması şeklinde ifade edilmiştir. Finansal raporlama sürecinin
manipülasyonun dönem içinde veya dönem sonunda ortaya çıkabileceği gibi yeniden sınıflandırmalar
ve konsolidasyon düzeltmeleri gibi, yevmiye kayıtlarında yer almayan ancak işletme yönetimi
tarafından yapılan
ve
finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerindeki düzeltmelerden
kaynaklanabileceği belirtilmiştir (KGK, BDS-240, A41).
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Mulford ve Comiskey (2002) muhasebe hilelerini
değerlendirerek, muhasebe manipülasyon türlerini;

de

muhasebe

manipülasyonu



Agresif Muhasebe (Aggressive Accounting),



Kar Yönetimi (Earnings Management),



Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi (Income Smoothing)



Hileli Finansal Raporlama (Fraudalent Financial Reporting),



Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları (Creative Accounting Practices)

içerisinde

şeklinde sıralamıştır (Mulford ve Comiskey, 2002:3).
Manipülasyon, hile ve hata arasındaki ilişkiden bahsederken, manipülasyon işlemlerinin her zaman
bilgi kullanıcılarının zararına sonuçlar doğurmayabileceğini belirtmiştik. Dolayısıyla muhasebe
manipülasyonlarının da her zaman hile amaçlı yapıldığı söylenemez. Yapılan manipülasyon işlemi bilgi
kullanıcılarını yönlendirmek veya etkilemek için yapılıyorsa ve işlem muhasebe standartlarına ve diğer
düzenlemelere uygunsa, bu durumda yapılan faaliyet muhasebe manipülasyonu olup, hile değildir.
Ancak yapılan bazı muhasebe manipülasyonları, muhasebe standartlarından ve diğer yasal
düzenlemelerden açıkça sapma göstermektedir. Böylesine yapılan muhasebe manipülasyonları,
muhasebe hilesi olarak ifade edilmektedir (Lev, 2003:34). Literatürde, Stolowly ve Breton (2004),
Mulford ve Comiskey (2002) gibi bazı yazarlar, muhasebe manipülasyonunu muhasebe standartlarına
ve diğer düzenlemelere uygun olan işlemlerle sınırlı tutmaktadır. Diğer bir ifade ile muhasebe hilesini
muhasebe manipülasyonu içerisinde değerlendirmemektedirler. Çalışmamızın konusu gereği
muhasebe hilesi işlemlerini de muhasebe manipülasyonu kavramı içerisinde almak gerekmektedir.
2.3. Muhasebe Manipülasyonun Bir Uzantısı Olarak Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları
Yaratıcı muhasebe uygulamalarının (YMU) en önemli çıkış noktasını bir işletmenin finansman maliyeti
ve hisse senetlerinin piyasa değeri üzerindeki olumlu etkileri oluşturmaktadır. Esas itibarıyla mali
tabloların, işletmenin durumunu olduğundan daha farklı göstermek amacına hizmet eden muhasebe
uygulamaları olarak tanımlanabilir. Saltoğlu’na göre YM, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
(GKGMİ), muhasebe standartları ve yasal düzenlemelerdeki esnekliklerin yanında boşluklardan da
yararlanmak suretiyle de gerçekleştirilebilir (2003:108).
Kar yönetimi ve karın istikrarlı hale getirilmesi şeklinde uygulanan muhasebe manipülasyonu
kavramları, esas olarak akademisyenler tarafından geliştirilmişken; YM kavramı özellikle gazeteciler
gibi uzmanlar ve daha az ölçüde akademisyenler tarafından ele alınmıştır (Stolowy ve Breton,
2000:44).
YM’nin muhasebe manipülasyonunun bütünüyle ilişkisini ortaya koyabilmek bakımından İtalya’da
ortaya çıkan Parmalat skandalını incelemekte yarar bulunmaktadır (Darman, 2004). 2003 yılının son
aylarında ortaya çıkan bu skandal, bazı yazarlara göre Avrupa’nın Enron skandalıdır. Yılda yaklaşık
7.5 milyar euroluk ciro yapan İtalyan gıda devinin hesaplarının bir kısmını Deloitte bir kısmını ise
Grant Thornton isimli firmalar denetlemekteydi.
Parmalat, 1961 yılında süt endüstrisinde faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. 13
kişilik yönetim kurulunun 10 üyesi aile fertlerinden oluşmaktadır. Geriye kalan 3 tanesinin biri de
Parmalat’ın kreditörlerinden Parma bankasının eski başkanıdır. Yönetimle, “soft ties” denilen ahbabçavuş ilişkisi bulunmaktadır. Parmalat, 1990 yılında Milan Borsasına kote olmuştur. Kısa sürede beş
kıtada 30 ülkede faaliyet gösteren, 200 tane iştiraki olan ve 35.000’den fazla kişinin çalıştığı küresel
bir şirket haline dönüşmüştür.
Skandal, 500 milyon Euro’luk bir bono ödemesinin 19 Aralık 2003’de, Bank of Amerika tarafından geri
döndürülmesi ile patlak vermiştir. Arkasından Bank of Amerika, Parmalat’ın Cayman adalarına kayıtlı
bir iştirakinin 3.95 milyon Euro’luk hesabının sahte olduğunu beyan etmiştir. Parmalat, vergi cenneti
olarak bilinen Cayman adalarında, Hollanda Antilleri’nde, Venezuella’da ve Nikaragua’da kurduğu özel
amaçlı şirketler aracılığı ile uluslararası sermaye piyasalarından fon sağlamıştır. 1997 yılından
itibaren toplam 7.8 milyon Euro değerinde bono ihraç etmiş ve bütün bonolar İtalya dışında
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satılmıştır. Bonoların %40’nın satışında önde gelen Amerika bankaları yer almışlardır. Parmalat’ın
1999 yılına kadar denetçisi Grant Thorthon, bu yıldan sonra da konsolide hesaplarının denetçisi
Deloitte olmuştur. Parmalat bir dizi muhasebe manipülasyonuna başvurmuştur. Bunlar şöyle
sıralanabilir (Darman, 2004):


Bir sürü sahte muhasebe işlemi gerçekleştirilmiş, olmayan hesaplar açılmış ve bunlar
için sahte evraklar düzenlenmiştir.



Borçları saklamak için offshore şirketlerde fiktif varlıklar gösterilmiştir.



Özellikle Cayman adaları ve Singapur’daki iştirakler arasında ticari ve mali sözleşmeler
düzenlenmiş, sonra da bu sözleşmeler bankalara ibraz edilerek nakit para temin
edilmiştir.



İlk önce bono ihraç ederek piyasalardan para toplanmış, bunlar offshore hesaplara
aktarılmış, sonra bu borçlar tekrar satılmıştır. Böylelikle bilanço dışı borçlanma yoluna
gidilmiştir.



Piyasalarda kendi
yapmışlardır.



Şirket sahipleri, halka açık şirketlerinden 500 milyon Euro civarında bir parayı kendi
özel seyahat şirketlerine aktarmışlardır.



Sonuçta Parmalat’ın borç yükü 14.8 milyar Euro’ya ulaşmıştır.

hisselerinin

fiyatları

ile

oynayarak

pazar

manipülasyonları

Yapılan manipülasyon işlemlerinin doğurduğu sonuçları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Darman,2004) :


Hissedarların ve bütün tasarruf sahiplerinin tasarrufları buharlaşmıştır.



Dünyanın her tarafında kreditörler dava açmışlardır.



Özellikle Amerika’da hayat sigortası sektörü büyük darbe yemiştir. Moody’sin
tespitlerine göre, Parmalat menkul kıymetlerine doğrudan yatırım yapan hayat sigortası
şirketlerinin yaklaşık 1.6 milyar doları batmıştır.



Parmalat’ın her iki denetçisinin itibarı büyük zarar görmüştür. Grant Thorthon hemen
İtalya’daki birimini kapatmış ve denetçiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.



Bu skandal kredi derecelendirme kuruluşlarının güvenirliğine gölge düşürmüştür.
Standard&Poor’s bir şirketin kasıtlı muhasebe oyunları karşısında kendilerinin
suçlanamayacağına dair bir bildiri yayınlamıştır.



Parmalat ile ilişkisi olan bütün bankalar, Citibank Grubu, JP Morgan Chase, Merrill
Lynch, Deutsche Bank, Banka Intesa, Capitalia skandaldan etkilenmiştir.
Soruşturmalara maruz kalmışlardır. Bu bankaların Parmalat’a, Parmalat’ın bu
bankalara açtığı bir dizi dava söz konusudur.



Son olarak şirketin Brezilya’daki iştirakine süt veren 10.000 çiftçi mağdur olmuştur.
Brezilya’daki 11 süt kooperatifine olan borç 2.4 milyon doları bulmuştur.

Parmalat örneği muhasebe manipülasyonu olan hileli finansal raporlamayı da içeren YMU’nun hemen
hemen hepsinin görüldüğü ve son derece olumsuz sonuçlara neden olan güzel bir örnektir. Zayıf
kurumsal yönetimin bütün semptomlarını içeren bu vaka, şirket yönetiminde ve raporlamada şeffaflık
olmaması, muhasebe hileleri, yetersiz yönetim kurulları, nitelikli ve bağımsız denetim kurulunun
olmayışı yüzünden başta hissedarlar olmak üzere, şirketle ilişki içine girmiş bütün tarafları mağdur
etmiştir.
3. Yaratıcı Muhasebe Algısı Üzerine Türkiye’deki Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma
YMU’ların bağımsız denetçiler tarafından nasıl değerlendirildiği ve YMU’ların önlemesine yönelik
bağımsız denetçinin sorumluluk algısı üzerine bir saha çalışması yapılmıştır. Bu bölümde yapılan
saha çalışmasının ayrıntıları üzerinde durulacaktır.
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Uluslararası literatürün ardından ülkemiz literatüründe de yer alan bir kavram olan YM ve uygulama
yöntemleri ile ilgili olarak, gerek uluslararası literatürde gerekse ülkemiz literatüründe üzerinde tam
manasıyla fikir birliğine varılmış değildir. Söz konusu kavram kimilerine göre; GKGMİ’nin esnetilmesi
ve sınırlarının zorlanması ile yapılan uygulamalar ile hileli finansal raporlamadan ayrılırken,
kimilerine göre de hile ve usulsüzlüğün diğer adı olup GKGMİ dışında yer alan uygulamaları ifade
etmektedir. Akademik alanda bu şekilde farklı algılanıp değerlendirilen YM kavramının, denetim
faaliyetini icra eden bağımsız denetçiler açısından nasıl algılandığı belirlemek uygulama açısından
önem arz etmektedir.
Çalışmanın ana konusu bağımsız denetçilerin YMU’daki sorumlulukları ile ilgilidir. Bağımsız denetim
faaliyetleri ile YMU arasındaki ilişki denetçilerin etik değerler, bağımsızlık, yasal ve mesleki
sorumlukları bakımından belirlenmeye çalışılarak; söz konusu uygulamaların önünü kesmede
sorumluluk algısının olup olmadığını ortaya koymak çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
3.1. Araştırmanın Kapsamı
Çalışmada Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili
Kuruluşlar” listesinde yer alan bağımsız denetim firmalarındaki denetçilerin konu ile ilgili deneyimleri
ve görüşleri yer almaktadır. Bu amaçla, SPK’dan bağımsız denetim yetkisi almış şirketlerdeki bağımsız
denetçiler ana kütle olarak belirlenmiştir. Ana kütleyi oluşturan bağımsız denetçiler; sorumlu ortak
baş denetçi, baş denetçi, kıdemli denetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı olmak üzere gruplara
ayrılmıştır. Her bir gruptaki denetçiler SMMM veya YMM mesleki unvanına sahiptir.
SPK’dan bağımsız denetim yetkisi almış şirket sayısı Eylül 2016 itibariyle 100 adettir. Söz konusu
şirketlerde bağımsız denetim ile uğraşan personel sayısı toplam 1129’dur. Personellerden 227’si
stajyer denetçidir. Stajyer olan denetçiler SMMM ya da YMM mesleki unvanlarına sahip olmadığından
ve tek başlarına da denetim faaliyetinde bulunma yetkilerinin olmaması nedeniyle, bu çalışmanın
kapsamı içerisinde değerlendirilmemişlerdir. Bu nedenle ana kütle sayısı toplam 902’dir. Bağımsız
denetçilerin 398’i YMM mesleki unvanına sahip iken, 504’ü de SMMM unvanına sahiptir. Şirketlere
ilişkin bağımsız denetçi bilgileri, şirketlerin 2016/2015/2014 yıllarına ilişkin şeffaflık raporlarının
incelenmesiyle elde edilmiştir.
Araştırma kapsamında hazırlanan anket dört ana bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde
bağımsız denetçilerin YMU ile hileli mali nitelikte işlemleri aynı biçimde ele alıp almadıkları
belirlenmek istenmiştir. Buna yönelik olarak, iki kavramın birbirinin yerine kullanıp kullanılmadığına
yönelik bağımsız denetçi görüşü ile YM’nin GKGMİ içinde yer alıp almadığına ilişkin bağımsız
denetçinin tutumu belirlenmiştir.
Anketin ikinci bölümünde, denetçi tarafından denetim sırasında karşılaşılan YMU sıklık derecesi ve
yöntemleri, literatürdeki farklı sınıflandırmalar gözetilerek ve hileli işlem sınıflandırmaları kapsam
dışında tutularak belirlenmiştir.
Anketin üçüncü bölümünde, bağımsız denetçilerin YMU’nun tespiti ve önlenmesine yönelik kendi
sorumluluk alanlarına ilişkin tutumları ortaya konmuştur. Bağımsız denetçin sorumluluk alanına
giren ifadeler için Balaciu vd. (2012), Lin (2004), Rabin (2005) ve Saad ve Lesage (2010)’ın
çalışmalarındaki ölçeklerde yer alan ifadelerden yararlanılmıştır. Bağımsız denetçinin sorumluluk
alanı; yasal, denetim faaliyetleri, bağımsızlık, etik ve mesleki açıdan belirlenmiş ve söz konusu
alanlardaki sorumluluklara ilişkin tutumlar ortaya konmuştur.
Anketin son bölümünde ise YMU ile karşılaşılan işletmelerin genel özellikleri, YM uygulama biçimleri
dikkate alınarak belirlenmiştir. SAS No. 82 “The Auditor’s Responsibilities To Detect Fraud”
(Denetçinin Hile Tespit Etme Sorumlulukları) standardı ve SEC’in muhasebe ve denetim uygulama
yönergelerinde yer alan ve “kırmızı bayrak” olarak ifade edilen manipülasyon göstergeleri kullanılarak
(Loebbecke vd, 1989:6-7), YMU’ya yönelen işletmelerin belli başlı özellikleri ortaya konulmuştur. Söz
konusu manipülasyon göstergelerinin oldukça fazla olması ve hileli finansal işlemlere ilişkin durumları
da içermesi nedeniyle, kapsam YMU ile ilişkilendirilebilinen göstergeler ile sınırlı tutulmuştur.
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3.2. Araştırmadaki Veri Toplama ve Analiz Yöntemi
Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunda belirtilen YM
uygulama yöntemleri, yöntemleri kullanan işletmelerin genel özellikleri, denetçilerin etik değer,
bağımsızlık ve yasal ve kişisel sorumluklarına ilişkin ifadeler yapılan literatür taraması çerçevesinde
belirlenmiştir. Anket sorularının belirlenmesinin ardından pilot çalışma olarak, Zonguldak ve Bartın
illerinde faaliyette bulunan 15 bağımsız denetçi ile yüz yüze görüşülerek, soruları incelemeleri ve
anlaşılamayan ifadelerin düzeltilmesi sağlanmıştır. Yüz yüze görüşmenin ardından konusunda uzman
akademisyenlerin yardım ve desteği ile ankete son şekli verilmiştir.
Anket formu, hem yazılı biçimiyle hem de http://www.online-anket.gen.tr web sitesinde elektronik
olarak oluşturulmuştur. Hazırlanan elektronik anket formu, SPK’dan bağımsız denetim yetkisi almış
100 adet şirkete öncelikle kurumsal e-posta sistemleri kullanılarak yollanmıştır. Bu yöntemle
neredeyse hiç geri dönüşün olmaması nedeniyle, şirket yöneticileri ile iletişime geçilmiştir. Şirket
yöneticilerinin onayı ve yardımıyla elektronik anket formu, tam sayım yöntemi ile ana kütlede yer alan
denetçilerin hepsine kişisel e-posta aracılığı ile ulaştırılmıştır. Ankete katılım düzeyini artırmak
amacıyla, 15-25 gün ara ile anket formu 4 kez tekrar yollanmıştır. Anket formunun denetçilere
ulaştırılması ve yanıt alınabilmesi için 6-8 aylık bir zaman harcanmıştır.
Anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak analiz edilmiştir.
Veri analizi istatistiksel olarak belirlendiğinden dolayı, söz konusu yöntemler için en etkin ölçme
araçlarının toplamsal likert ölçekler olduğu saptanmıştır. Geliştirilen ölçek, önce hedeflenen ana
kütlenin bir kısmına uygulanıp, daha sonra tekrar düzeltmeler yapılarak hedeflenen örneklemin
tamamına uygulanır. Bu çalışmada hedeflenen ana kütle sayısının düşük olması ve dolayısıyla
ulaşılabilecek örneklem sayısının da düşük olması sebebiyle, bu aşama tek seferde gerçekleştirilmiştir.
Ölçme araçlarının önemli bir kısmının daha önceki başka çalışmalarda kullanılmamış olması ve
çalışmada kullanılan bir takım ölçeklerin de ölçeğin kullanıldığı diğer çalışmaların araştırma
konularından farklı olması sebebiyle, oluşturulan soru formlarının ölçme işlevlerini yerine
getirebildiğinden emin olmak için güvenirlilik ve geçerlilik testlerine tabi tutulmuştur.
Soru formlarının bilimsel ölçme aracı niteliklerinden emin olmak adına öncelikle olgu ve kavramları
açıklayabileceği düşünülen sorular literatürden faydalınarak bölümlere ayrılmış, faktör (bileşen)
yapıları belirlenmiştir. Belirlenen faktör yapıları elde edilen veriler ile yapısal eşitlik modellerinin özel
bir türü olan doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak doğrulanmaya çalışılmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizi sonucu yapı geçerliliği sağlayan ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek amacıyla; Cronbach’s
Alpha güvenilirlik katsayısı, madde toplam korelasyon katsayısı, ölçek toplanabilirlik olasılığı ve ikiye
bölme yöntemi ile güvenilirlik korelasyon katsayıları incelenmiştir.
Araştırma kapsamında elde edilen bulguların oldukça kapsamlı olması nedeniyle; bu çalışma
kapsamında, yapılan araştırmanın bağımsız denetçilerin sorumluluk algılarına yönelik tutumunu
içeren anket sorularına verdikleri yanıtlar paylaşılmayarak geliştirilen soru ölçekleri ve araştırma
problemleri ile ilgili hipotez sonuçları sunulmuştur.
3.2. Araştırma Problemleri ve Hipotezler
Uygulama kapsamında anket yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda aşağıda belirtilen araştırma
problemleri yanıtlanacak ve bu problemler neticesinde geliştirilen hipotezler test edilecektir.
Araştırma Problemi 1: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız denetçiler
YMU’yu hile ile aynı şekilde mi değerlendirmektedir?
H1: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız denetçiler açısından çalıştığı
firmadaki unvanına göre, YM kavramı ile hile kavramı arasında farka dair görüşleri bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 2: Bağımsız denetçilerin karşılaştıkları YMU türleri ve sıklığı bakımından, bağımsız
denetçiler arasında bir fark var mıdır?
H2: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre gelirlerin artırılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
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H3: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre giderlerin azaltılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H4: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre varlıkların artırılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H5: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre kaynakların azaltılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H6: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre nakit akışlarını değiştirme aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 3: Bağımsız denetçilerin YMU ile GKGMİ arasındaki ilişkiyi değerlendirmeleri farklı
mıdır?
H7: Bağımsız denetçilerin unvanlarına göre YMU’yu GKGMİ içinde ve /veya dışında değerlendirmeleri
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 4: YMU’ya başvuran işletmelerin genel özellikleri denetçinin unvanına göre
değişmekte midir?
H8: Bağımsız denetçilerin unvanlarına göre YMU’ya başvuran işletmelerin genel özelliklerine ilişkin
görüşler bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 5: Bağımsız denetçilerin YM uygulayan işletmelerin finansal durumunu
olduğundan daha iyi ya da daha kötü gösterdiğini değerlendirmeleri bakımından denetçiler arasında
farklılık bulunmakta mıdır?
H9: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU ile denetlenen işletmenin
finansal görünümünü olduğundan daha iyi göstermesi ile karşılaşmaları bakımından istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktur.
H10: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU ile denetlenen işletmenin
finansal görünümünü olduğundan daha kötü göstermesi ile karşılaşmaları bakımından istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 6: Bağımsız denetçiler arasında yasal sorumlulukları açısından bir farklılık
bulunmakta mıdır?
H11: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya karşı yasal sorumluklarına
yönelik görüşleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 7: Bağımsız denetçiler arasında bağımsızlığa ilişkin sorumlulukları açısından bir
fark var mıdır?
H12: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya karşı bağımsızlıklarına
ilişkin sorumlulukları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 8: Bağımsız denetçinin etik ilke ve değerlere tam manasıyla uyması, YMU’yu
engelleyebilir mi ?
H13: Bağımsız denetçilerin firmadaki unvanlarına göre YMU’yu önlemede etik ilke ve değerlere uygun
davranılmasını istemeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Araştırma Problemi 9: Bağımsız denetçilerin YMU’yu önlemede sorumlulukları açısından unvanlarına
göre bir fark bulunmakta mıdır?
H14: Bağımsız denetçilerin firmadaki unvanlarına göre YMU’yu önlemede sorumlulukları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
3.3. Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Yaratıcı muhasebe uygulamaları çalışma kapsamında 5 alt boyut ile ele alınmıştır. Alt boyutlar;
1.Gelirlerin Artırılması, 2.Giderlerin Azaltılması, 3.Varlıkların Artırılması, 4.Kaynakların Azaltılması ve
5. Nakit Akışlarının Değiştirilmesi şeklindedir. 5. alt boyutun ölçümlenmesi için yalnızca bir adet soru
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üretilebilmiştir. Bunun nedeni, nakit akışlarının değiştirilmesi ile gerçekleştirilen YMU’nun sadece
nakit akım tablosu manipüle edilerek gerçekleştirilmesidir. Bundan dolayı 5. alt boyut ölçek dışında
bırakılmış, fakat soru ilgili olguyu ölçen bir veri olarak tek başına irdelenmiştir.
Bağımsız denetçilerin karşılaştıkları YM uygulama türlerinin ve sıklığının tespiti amacıyla YM
uygulama türleri adında bir ölçek oluşturabilmek için 5’li likert tipte oluşturulan 23 maddelik form ile
toplanan veriler ile doğrulayıcı faktör analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir. YM türleri ölçeği 4 ana
başlık ile tasarlanmıştır. Ölçekte yer alan tüm maddeler için Standardize Edilmiş Katsayı (β)
hesaplanarak, ölçekte yer alan önermelerin ölçeğe katkıları belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör
analizinde ölçeğe katkısı düşük olan maddeler teker teker çıkarılıp, her defasında ölçekteki önermeler
için yeni β değerleri hesaplanmaktadır. Ölçek dışında bırakılan maddelerle gerekli düzeltmeler
yapıldığında ölçeğin model uyum indeksleri Tablo 4.1’de verilmiştir.
Tablo 1. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum
İndeksleri
Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları

CMIN
268,665

CMIN/DF
2,799

IFI
0,921

CFI
0,951

RMSEA
0,078

YMU ölçeğinin model uyum indeksleri incelendiğinde, tamamının kabul edilebilir seviyede olduğu
görülmektedir. YMU ölçeği doğrulayıcı faktör analizi tahmin katsayıları Tablo 2’deki gibidir.
Tablo 2. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi
Soru/
Madde

Faktör

Standardize Edilmiş Katsayı
(β)

Standart Hata
(S.E.)

Kritik Oran
(C.E.)

P

s4/m.10

Gelirlerin artırılması

,744

s4/m.9

Gelirlerin artırılması

s4/m.7

Gelirlerin artırılması

,643

,086

7,035

0,000

,746

,100

7,932

s4/m.15

Giderlerin azaltılması

,663

0,000

s4/m.14

Giderlerin azaltılması

s4/m.13

Giderlerin azaltılması

,720

,163

7,270

0,000

,544

,123

5,780

0,000

s4/m.11
s4/m.2

Giderlerin azaltılması

,581

,148

6,116

0,000

Giderlerin azaltılması

,531

,145

5,660

0,000

s4/m.16

Giderlerin azaltılması

,499

,149

5,354

0,000

s4/m.21

Varlıkların artırılması

,498

,108

6,183

0,000

s4/m.20

Varlıkların artırılması

,569

,104

7,222

0,000

s4/m.19

Varlıkların artırılması

,880

,095

11,241

0,000

s4/m.18

Varlıkların artırılması

,861

s4/m.23

Kaynakların azaltılması

,449

,171

5,688

0,000

s4/m.22

Kaynakların azaltılması

,446

s4/m.4

Kaynakların azaltılması

,550

,219

5,232

0,000

Ölçekte bırakılan tüm maddelerin ölçeğe katkısı % 95 güven düzeyinde anlamlıdır. Maddelerin ölçek
katkısı 0,446 ile 0,880 arasında değişmektedir. İstatistiksel olarak maddelerin ölçeğe katkılarının 0,5
ile 1 arasında olması istenen bir durumdur. Ölçek uyum indeksleri ve 0,5’in altında ölçek katkısı olan
maddelerin katsayılarının 0,5’e oldukça yakın olması göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu
maddelerin ölçekte bırakılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Ölçek ve alt boyutlarına ait
güvenirlilik katsayıları ise Tablo 3’de yer almaktadır.
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Tablo 3. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları Ölçeği Güvenirlilik İstatistikleri

Alt boyutlar /
Ölçek
Gelirlerin
artırılması alt
boyutu
Giderlerin
azaltılması alt
boyutu
Varlıkların
artırılması alt
boyutu
Kaynakların
azaltılması alt
boyutu
YMU ölçeği

Madde
Sayısı

Cronbach’s
Alpha
Güvenirlilik
Katsayısı

Toplanabilirlik
Olasılık Değeri

İkiye Bölme
Güvenirlilik
Katsayısı

Madde Toplam
Korelasyonu

3

0,743

0,000

-

-

6

0,755

0,004

-

-

4

0,810

0,000

-

-

3

0,585

0,025

-

-

16

0,871

0,00

0,834

0,230

Tablo 3 incelendiğinde tüm alt boyutların ve ölçeğin güvenirlilik katsayısının kabul edilebilir değer
olan 0,5’in üzerinde olduğu gözükmektedir. YMU ölçeğinin α değeri 0,871 olduğu, bu haliyle ölçeğin
güvenilirlik katsayısının iyi olduğu ifade edilebilir. Alt boyutlardan ise sadece kaynakların azaltılması
boyutunun α değeri diğer alt boyutlara nazaran düşük çıkmıştır. Bunun nedeni, ilgili alt boyuta ilişkin
soruları yanıtlayan denetçilerin diğer alt boyutlara kıyasla daha az yanıt vermesi dolayısıyla daha çok
kayıp verinin oluşması ile ilgilidir. Tüm ölçek ve alt boyutlara ait toplanabilirlik olasılığı incelendiğinde
ise, ölçek maddelerinin toplam ölçek oluşturabileceğini göstermektedir. Ölçeğin toplam madde
korelasyon ortalaması 0,230 ve ikiye bölme yöntemi ile güvenirlilik katsayısı 0,834 dür.
Bağımsız denetçilerin sorumluluklarına dair görüşlerin ölçülenebilmesi amacıyla denetçinin
sorumluğu adına bir ölçek geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda; denetçinin yasal sorumluğu,
denetim faaliyetlerine ilişkin sorumluluğu, bağımsızlığa ilişkin sorumluluğu, etiksel sorumluluğu ve
mesleki açıdan sorumluluğu şeklinde 5 alt boyutta toplam 23 ifade içeren 5’li likert tipinde sorular ile
toplanan veriler doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçek ve alt boyutlara katkısı çok düşük
ve anlamsız olan maddeler ölçek dışında bırakıldığında etiksel sorumlulukla ilgili alt boyutu
açıklamaya yönelik ölçeğe eklenen tüm maddelerin ölçek dışında kaldığı görülmüştür. Bu durumda
geçerli bir ölçüm aracı geliştirmek amacıyla etik ile ilgili alt boyut ölçek dışında bırakılmış, 4 alt
boyutlu bir ölçek ile çalışılmaya devam edilmiştir. Ölçek dışında bırakılan etiksel sorumluluk ile ilgili
alt boyuta ait sorular araştırma sorularının irdelenmesi esnasında ölçek dışı birer soru olarak dikkate
alınacaktır. Belirtilen maddeler ölçek dışında bırakıldıktan sonra modelin uyum indeksleri Tablo 4’de
sunulmuştur.
Tablo 4. Denetçinin Sorumluluğu Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum İndeksleri
Denetçinin Sorumluğu

CMIN
121,446

CMIN/DF
1,446

IFI
0,920

CFI
0,956

RMSEA
0,054

Model uyum indeksleri incelendiğinde tamamının kabul edilebilir seviyede ve iyi derecede uyuma
işaret ettiği görülmektedir. Denetçinin sorumluğu ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonucu tahmin
edilen standardize faktör yükleri ise Tablo 5’deki gibidir.
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Tablo 5. Denetçinin Sorumluluğu Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi
Standart Hata
(S.E.)

Kritik
Oran
(C.E.)

P

,372

2,526

,012

,433

,322

3,426

0,000

,483

,350

3,632

0,000

,565

,315

3,089

,002

,556

,338

3,869

0,000

,893

,356

5,368

0,000

,907

,359

5,374

0,000

,584

,320

4,650

0,000

,487

,294

3,360

0,000

,664

,420

3,372

0,000

,482

,240

2,398

,016

Soru/
Madde

Faktör

Standardize Edilmiş
Katsayı (β)

s5/m.2

Yasal Sorumluluk

,644

s5/m.1

Yasal Sorumluluk

,572

s5/m.8
s5/m.7
s5/m.6
s5/m.5
s5/m.9
s5/m.14
s5/m.12
s5/m.11
s5/m.10
s5/m.23
s5/m.22
s5/m.21
s5/m.20

Denetim Faaliyetine
İlişkin Sorumluluk
Denetim Faaliyetine
İlişkin Sorumluluk
Denetim Faaliyetine
İlişkin Sorumluluk
Denetim Faaliyetine
İlişkin Sorumluluk
Denetim Faaliyetine
İlişkin Sorumluluk

,429

Bağımsızlığa İlişkin
Sorumluluk
Bağımsızlığa İlişkin
Sorumluluk
Bağımsızlığa İlişkin
Sorumluluk
Bağımsızlığa İlişkin
Sorumluluk

,427

Mesleki Açıdan
Sorumluluk
Mesleki Açıdan
Sorumluluk
Mesleki Açıdan
Sorumluluk
Mesleki Açıdan
Sorumluluk

,467

Faktör yükleri 0,429 ile 0,907 arasında değişmektedir. Beklenen faktör yükleri 0,5 ile 1 arasında
olmasına rağmen 0,5’in altındaki faktör yüklerinin 0,5’e yakınlığı ve model uyum indeksleri göz
önünde bulundurulduğunda maddelerin ölçekte kalmasında karar kılınmıştır. Maddelerin ölçek
dışında bırakılmaması kararında bir diğer etken ise her alt boyutun en az 2 değişken tarafından
açıklanma gerekliliğidir. Bu hali ile yapı geçerliliği sağlayan ölçek ve alt boyutlara ait Cronbach’s Alpha
güvenirlilik katsayıları Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Denetçinin Sorumluluğu Ölçeği Güvenirlilik İstatistikleri

Alt boyutlar / Ölçek

Madde
Sayısı

Yasal sorumluluk alt
boyutu

2

Denetim faaliyetine
ilişkin sorumluluk alt
boyutu

5

Cronbach’s
Alpha
Güvenirlilik
Katsayısı

Toplanabilirlik
Olasılık Değeri

İkiye Bölme
Güvenirlilik
Katsayısı

Madde Toplam
Korelasyonu

0,538

0,044

-

-

0,562

0,000

-

-
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Bağımsızlığa ilişkin
sorumluluk alt boyutu

4

0,772

0,000

-

-

Mesleki açıdan
sorumluluk alt boyutu

4

0,536

0,000

-

-

Denetçinin sorumluluğu
ölçeği

15

0,706

0,000

0,879

0,321

Ölçek ve alt boyutların güvenirlilik katsayıları 0,5’in üzerinde kabul edilebilir derecede güvenilirliğe
işaret etmektedir. Ölçeğin α değerinin 0,706 olduğu ve bu haliyle ölçeğin güvenilirlik katsayının iyi
olduğu ifade edilebilir. Alt boyutlardan sadece bağımsızlığa ilişkin boyutun α değeri diğerlerine
nazaran yüksek çıkmıştır. Yasal sorumluğa ilişkin alt boyutun α değerinin düşük olmasındaki ana
etkenlerden biri ölçeğe giren soru sayının azlığıdır. Denetim faaliyetlerine ilişkin sorumluluk ile
mesleki sorumluluk alt boyutu ise araştırma sorularını oluşturan hipotezlerde kullanılmamıştır.
Ölçeğin toplanabilirlik olasılığı tüm alt boyutların ve ölçeğin toplanabilir olduğu göstermektedir.
Ölçeğin toplam madde korelasyon ortalaması 0,321 ve ikiye bölme yöntemi ile güvenirlilik katsayısı
0,879 dür.
YMU şeklinde manipülasyon yapan işletmelerin genel özellikleri ölçeği ise bağımsız denetçilerin
denetledikleri ve YMU çerçevesinde manipülasyonlar ile karşılaştıkları şirketlerdeki durumları ifade
eden 20 adet sorudan oluşmaktadır. Ölçek, manipülasyon yapan firmalardaki genel özellikleri
ölçümlemek amacıyla alt boyutsuz (tek boyutlu) olarak tasarlanmıştır. Ölçeğin ölçme gücünü
arttırabilmek ve model uyum indekslerinin en azından kabul edilebilir seviyede hesaplanabilmesi
amacıyla ölçeğe katkılarının çok düşük olan ve model uyum indekslerini olumsuz etkileyen maddeler
ölçek dışında bırakılmıştır. Maddeler ölçek dışında bırakıldıktan sonra, ölçeğe ilişkin model uyum
indeksleri Tablo 7’deki gibi gerçekleşmiştir.
Tablo 7. Manipülasyon Yapan İşletmelerin Genel Özellikleri Ölçeğini Doğrulayıcı Faktör Analizi
Model Uyum İndeksleri
Manipülasyon Yapan İşletmelerin Genel Özellikleri

CMIN

CMIN/DF

IFI

CFI

RMSEA

103,180

1,358

0,917

0,953

0,048

Model uyum indekslerinin tamamı kabul edilebilir ve iyi uyumu işaret etmektedir. Ölçeğin doğrulayıcı
faktör analizi standardize tahmin değerleri ise Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8. Manipülasyon Yapan İşletmelerin Genel Özellikleri Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi
Soru /
Madde
s6/m.19
s6/m.18
s6/m.16
s6/m.15
s6/m.14
s6/m.13
s6/m.12
s6/m.11
s6/m.10

Faktör
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri

Standardize Edilmiş
Katsayı
(β)

Standart
Hata
(S.E.)

Kritik
Oran
(C.E.)

P

,425

,283

3,695

0,000

,363

,196

3,340

0,000

,544

,246

4,226

0,000

,364

,254

3,345

0,000

,494

,230

4,025

0,000

,552

,291

4,254

0,000

,526

,249

4,133

0,000

,459

,306

3,865

0,000

,430
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Soru /
Madde
s6/m.9
s6/m.8
s6/m.6
s6/m.1
s6/m.20

Faktör

Standardize Edilmiş
Katsayı
(β)

Standart
Hata
(S.E.)

Kritik
Oran
(C.E.)

P

,581

,277

4,357

0,000

,538

,275

4,204

0,000

,430

,233

3,724

0,000

,390

,226

3,467

0,000

,401

,260

3,565

0,000

İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri
İşletmelerin Genel
Özellikleri

Manipülasyon yapan işletmelerin genel özellikleri ölçeğinin faktör yükleri 0,363 ile 0,552 arasında
değiştiği gözlemlenmektedir. Faktör yükleri için istenen değerlerin 0,5 ile 1 arasında olmasına rağmen
model uyum indeksleri göz önünde bulundurulduğunda maddelerin ölçekte kalmasında karar
kılınmıştır. Yapı geçerliliği için sağlanan ölçeğe ait güvenirlilik istatistikleri şu şekildedir:
Tablo 9. Manipülasyon Yapan İşletmelerin Genel Özellikleri Ölçeği Güvenilirlik İstatistikleri

Ölçek
Manipülasyon yapan
işletmelerin genel
özellikleri

Madde
Sayısı
14

Cronbach’s
Alpha
Güvenirlilik
Katsayısı

Toplanabilirlik
Olasılık Değeri

İkiye Bölme
Güvenirlilik
Katsayısı

Madde Toplam
Korelasyonu

0,000

0,816

0,269

0,834

Ölçeğin güvenirlilik katsayısı 0,834 α değeri ile iyi derecede güvenirliliğe işaret ederken toplanabilirlik
olasılık değeri ise ölçeğin toplanabilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Ölçeğe ait hesaplanan toplam
madde korelasyonu 0,269 iken ikiye bölme yöntemi ile güvenirlilik korelasyon katsayısı 0,816’dır.
Ölçeğin madde toplam korelasyonu ve ikiye bölme yöntemi ile güvenirlilik katsayıları ölçeğin iyi
derecede güvenilir olduğunu işaret etmektedir.
3.4. Araştırma Bulguları ve Hipotezlerin Sınamaları
SPK’dan bağımsız denetim yetkisi almış denetim şirketlerindeki YMM ve SMMM sayısı 902’dir.
Bağımsız denetçilerin 398’i YMM mesleki unvanına sahip iken, 504’ü de SMMM unvanına sahiptir.
Tam sayım yöntemiyle 902 kişiye anket formu ulaştırılmış ve 155 bağımsız denetçiden yanıt alınmıştır.
Anketlere geri dönüş oranı %17.2’dir. Çalışmadaki hata payı (margin of error), %95 güvenilirlik
seviyesinde %5.41 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamında anket uygulanan bağımsız
denetçilerin yaş dağılımı şu şekildedir; % 2.72’si 18 ile 25 yaş arası (n=4), % 59.86’sı 26 ile 40 yaş
arası (n=88), % 24.49’u 41 ile 55 yaş arası (n=36), % 12.93’ü 56 yaş ve üzeridir (n=19). Bağımsız
denetçilerin % 84.31’i erkek (n=129) iken % 15.59’u kadındır (n=24). Bağımsız denetçilerin eğitim
durumlarına göre dağılımı ise; % 62.34 lisans (n=96), % 33.12 yüksek lisans (n=51), % 4.54 doktora
(n=7) şeklindedir. Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre dağılımı ise; % 21.29
sorumlu ortak baş denetçi (n=33), % 10.97 baş denetçi (n=17), % 14.84 kıdemli baş denetçi (n=23), %
36.77 denetçi (n=57), % 16.13 denetçi yardımcısı (n=25) şeklinde gerçekleşmiştir. Anketi yanıtlayan
bağımsız denetçilerin % 83.23’ü SMMM iken (n=129),
% 16.77’si (n=26) YMM’dir. Son olarak,
bağımsız denetçilerin hizmet sürelerine göre dağılımları ise; % 57.89 1 ile 5 yıl arası (n=77), % 21.80 6
ile 10 yıl arası (n=29), % 8.27 11 ile 15 yıl arası (n=11), ve % 12.04 16 yıl ve üstü (n=16) biçimindedir.
Çalışmanın kapsamında yer alan araştırma problemlerinden ilki, Türkiye’deki bağımsız denetim
firmalarında çalışan bağımsız denetçilerin YMU ile hile kavramlarını aynı şekilde değerlendirip
değerlendirmediklerini belirlemeye yöneliktir. Söz konusu araştırma problemi, bağımsız denetçilerin
YMU ile hile kavramları arasındaki ilişkiye yönelik görüşlerinin incelenmesini içermektedir. Bu
bağlamda sıfır hipotezi ve alternatif bir hipotezi aşağıdaki gibidir:
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H1,0: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız denetçiler açısından çalıştığı
firmadaki unvanına göre, YM kavramı ile hile kavramı arasındaki farka dair görüşleri
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H1,1: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız denetçiler açısından çalıştığı
firmadaki unvanına göre, YM kavramı ile hile kavramı arasındaki farka dair görüşleri
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Hipotezlerin sınanması esnasında bağımsız denetçilerin unvanlarına göre; “Denetim alanında kimi
zaman hile, usulsüzlük, yolsuzluk gibi ifadelerin YM ile aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Size
göre yaratıcı muhasebe (creative accounting) ile hile kavramları arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır?” sorusuna verdikleri cevaplar çapraz tablo ve ki-kare istatistiği incelenmelidir.
Bağımsız denetçilerin unvanlarına göre soruya verdikleri cevaplar ve ki-kare test istatistiği Tablo 10’da
sunulmuştur.
Tablo 10. Bağımsız Denetçilerin Unvanlarına Göre Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ile Hile
Kavramı Arasındaki Farka Dair Görüşleri
Firmadaki Unvan
Görüş

Her ikisi de aynı anlamdadır.
Anlamları birbirinden farklıdır.
İkisi birbirinden kesin çizgilerle
ayrılamamaktadır.
Diğer
Toplam
Ki-Kare
sig.

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Sorumlu Ortak
Baş Denetçi
7
21,2%
14
42,4%
11
33,3%
1
3,0%
33
100,0%
12,865
0,379

Baş
Denetçi
0
0,0%
10
58,8%
7
41,2%
0
0,0%
17
100,0%

Kıdemli
Denetçi
1
4,8%
11
52,4%
9
42,9%
0
0,0%
21
100,0%

Denetçi
7
12,5%
23
41,1%
26
46,4%
0
0,0%
56
100,0%

Denetçi
Yardımcısı
6
24,0%
10
40,0%
9
36,0%
0
0,0%
25
100,0%

Toplam
21
13,8%
68
44,7%
62
40,8%
1
,7%
152
100,0%

Tablo incelendiğinde ki-kare test istatistiğinin 0.05’den büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda H1,0
hipotezi reddedilememektedir. Bir başka ifade ile firmadaki unvanlarına göre denetim firmalarında
çalışan bağımsız denetçiler arasında YM kavramı ile hile kavramı arasındaki farka dair görüşleri
bakımından % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Çalışmadaki araştırma probleminin ikincisi, bağımsız denetçilerin karşılaştıkları YM uygulama türleri
ve sıklıklarının irdelenmesi yönündedir. Bu bağlamda unvanlarına göre bağımsız denetçilerin
karşılaştıkları YMU arasındaki farkları sınamak amaçlı aşağıdaki dört sıfır hipotezi ve alternatif bir
hipotezleri oluşturulmuştur.
H2,0: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre gelirlerin artırılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H2,1: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre gelirlerin artırılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
H3,0: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre giderlerin azaltılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H3,1: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre giderlerin azaltılması aracılığıyla
karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
H4,0: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre varlıkların artırılması
aracılığıyla karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktur.
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H4,1: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre varlıkların artırılması
aracılığıyla karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
vardır.
H5,0: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre kaynakların azaltılması
aracılığıyla karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktur.
H5,1: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre kaynakların azaltılması
aracılığıyla karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
vardır.
H6,0: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre nakit akışlarını değiştirme
aracılığıyla karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktur.
H6,1: Bağımsız denetçilerin çalıştığı firmadaki unvanlarına göre nakit akışlarını değiştirme
aracılığıyla karşılaştıkları YMU’nun sıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
vardır.
Hipotezlerin sınanması amacıyla seçilecek test istatistikleri önem arz etmektedir. Ölçek geliştirme
çalışmaları kısmından anımsanacağı üzere ilk dört hipoteze ait olgular geçerli ve güvenilir birer alt
boyutla ölçümlenebilmişken, nakit akışlarını değiştirme ile ilgili YMU ise tek bir soru ile
ölçümlenebilmiştir. Bu bağlamda normal dağılıma uyan giderlerin azaltılması alt boyutu ile yapılacak
sınamada anova testi kullanılacak iken, normal dağılmayan alt boyutlar ve tek soru ile yapılacak
sınamalarda Kruskal Wallis H istatistiğinin kullanılması uygun olacaktır. Giderlerin azaltılması alt
boyutu ile ilgili H3 hipotezi için anova testi öncesi varyans homojenliği araştırması amacıyla yapılan
Levene test istatistikleri Tablo 11’deki gibidir.
Tablo 11. Giderlerin Azaltılması Alt Boyutu Varyans Homojenliği Levene Test İstatistikleri
Levene Statistic
,576

df1
4

df2
81

Sig.
,681

Levene test istatistikleri incelendiğinde anlamlılık değerinin 0,681 olduğu gözlemlenir. Bu durumda
Levene testinin varyansın homojen olmadığını ileri süren sıfır hipotezi reddedilir. Diğer bir ifade ile
giderlerin azaltılması alt boyutu için varyans homojendir. Varyansın homojen olması alt boyutun
anova testine uygun olduğunu göstermektedir. Anova test istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 12. Bağımsız Denetçilerin Çalıştıkları Firmadaki Unvanlarına Göre Giderlerin Azaltılması
Alt Boyutu Açısından Anova Test İstatistikleri
Değişken

Firmadaki Unvan

N

Ortalama

Standart
Sapma

Giderlerin
Azaltılması

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Baş Denetçi
Kıdemli Denetçi
Denetçi
Denetçi Yardımcısı
Toplam

17
12
16
28
13
86

2,4706
2,9861
2,8854
2,8631
2,1923
2,7054

,63255
,78643
,82264
,87378
,66613
,81034

F

sig.

2,678 0,073

Tablo 12’de görüleceği üzere çalıştığı firmalardaki unvanlarına göre bağımsız denetçilerinin karşılaştığı
YMU’dan giderlerin azaltılması alt boyutundaki ortalamalar birbirine oldukça yakındır. Ortalamalar
arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlılığının sınanması amacıyla anlamlılık değeri
incelendiğinde ise; anlamlılık değerinin 0,05’den büyük olduğu görülür. Bu durumda H3,0 hipotezi
reddedilemez. Diğer bir ifade ile unvanlarına göre bağımsız denetçilerin giderlerin azaltılması ile
gerçekleştirilen YMU ile karşılaşma sıklıkları bakımından % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır (sig.>0,05).
Gelirlerin artırılması, varlıkların artırılması, kaynakların azaltılması ve nakit akışını değiştirmek
suretiyle gerçekleştirilen YMU ile karşılaşma sıklığı bakımından unvanlarına göre bağımsız denetçiler
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arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığının tespiti için yapılan Kruskal Wallis H istatistikleri Tablo
13’de sunulmuştur.
Tablo 13. Bağımsız Denetçilerin Çalıştıkları Firmadaki Unvanlarına Göre Karşılaştıkları Yaratıcı
Muhasebe Uygulama Türleri Açısından Kruskal Wallis H İstatistikleri
Değişken

Gelirlerin Artırılması

Varlıkların Artırılması

Kaynakların Azaltılması

Nakit Akışının
Değiştirilmesi

Firmadaki Unvan

N

Ortalama

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Baş Denetçi
Kıdemli Denetçi
Denetçi
Denetçi Yardımcısı
Toplam
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Baş Denetçi
Kıdemli Denetçi
Denetçi
Denetçi Yardımcısı
Toplam
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Baş Denetçi
Kıdemli Denetçi
Denetçi
Denetçi Yardımcısı
Toplam
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Baş Denetçi
Kıdemli Denetçi
Denetçi
Denetçi Yardımcısı
Toplam

18
12
17
28
14
89
18
11
17
27
13
86
19
12
16
27
14
88
21
12
17
27
14
91

1,7593
1,7778
1,8627
2,0357
1,5952
1,8427
2,6944
2,3409
2,3676
2,3611
2,1731
2,4012
2,2105
2,1111
2,6875
2,4938
1,9286
2,3258
2,2857
1,9167
2,8235
2,8148
2,7143
2,5604

Standart
Ki-Kare Kruskal Wallis H (sig.)
Sapma
,97555
1,01835
,74590
,94429
,58731
,87341
,85128
1,39317
,83907
1,07715
,77315
,98614
,89035
,75656
,77430
,89333
,76436
,85617
1,18924
,90034
1,18508
1,27210
,99449
1,17576

2,848

0,584

2,936

0,569

7,919

0,095

7,008

0,135

Tablo 13’de çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre bağımsız denetçilerinin gelirlerin artırılması,
varlıkların artırılması, kaynakların azaltılması ve nakit akışlarını değiştirme amacıyla yapılan mali
nitelikli işlemler ile karşılaşma sıklığı arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığını sınayan Kruskal
Wallis H istatistiği anlamlılık değerinin 0,05’den büyük olduğu gözükmektedir. Bu durumda, H 2,0,
H4,0, H5,0 ve H6,0 hipotezleri reddedilememektedir. Daha açık bir ifadeyle, unvanlarına göre bağımsız
denetçiler arasında gelirlerin artırılması, varlıkların artırılması, kaynakların azaltılması ve nakit
akışını değiştirme suretiyle yapılan YMU ile karşılaşma sıklıkları bakımından % 95 güven düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (sig.>0,05).
Çalışmada yer alan bir diğer araştırma problemi, bağımsız denetçilerin YMU’yu GKGMİ içinde ya da
dışında değerlendirmelerine ilişkin görüşlerinin irdelenmesini içermektedir. Bu bağlamda oluşturulan
hipotezler şu şekildedir:
H7,0: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız denetçiler açısından çalıştığı
firmadaki unvanına göre, YMU’yu GKGMİ içinde veya dışında değerlendirmeleri açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H7,1: Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarında çalışan bağımsız denetçiler açısından çalıştığı
firmadaki unvanına göre, YMU’yu GKGMİ içinde veya dışında değerlendirmeleri açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Hipotezlerin sınanması için ki-kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Tablo 14’de test istatistikleri
sunulmuştur. Tablodan görüleceği üzere Ki-Kare test istatistiği anlamlılık değeri 0,420 olarak
hesaplanmıştır. Bu durumda H7,0 hipotezi reddedilememektedir. Diğer bir ifade ile denetim
firmalarındaki bağımsız denetçilerin firma unvanlarına göre YMU’yu GKGMİ içinde veya dışında
değerlendirmeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
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Tablo 14. Bağımsız Denetçilerin Çalıştıkları Firmadaki Unvanlarına Göre Yaratıcı Muhasebe
Uygulamalarını GKGMİ İçinde Değerlendirip Değerlendirmemelerine İlişkin Ki-Kare Farklılık
Sınaması
Firmadaki Unvan

n
%
n
%
n
%
n

Sorumlu
Ortak Baş
Denetçi
7
21,2%
3
9,1%
10
30,3%
12

%

36,4%

47,1%

52,4%

36,4%

48,0%

41,7%

n
%
n
%

1
3,0%
33
100,0%
16,486
0,420

0
0,0%
17
100,0%

0
0,0%
21
100,0%

1
1,8%
55
100,0%

0
0,0%
25
100,0%

2
1,3%
151
100,0%

Görüş
Yaratıcı muhasebe uygulamaları
GKGMİ içerisinde yer almaktadır.
Yaratıcı muhasebe uygulamaları
GKGMİ dışında yer almaktadır
Yaratıcı muhasebe ile GKGMİ
arasında herhangi bir ilişki yoktur.
Yaratıcı muhasebe uygulamalarının
bir kısmı GKGMİ içinde iken, bir
kısmı GKGMİ dışındadır
Diğer
Toplam
Ki-Kare
Sig.

Baş
Denetçi

Kıdemli
Denetçi

Denetçi

Denetçi
Yardımcısı

Toplam

5
29,4%
3
17,6%
1
5,9%
8

6
28,6%
2
9,5%
2
9,5%
11

16
29,1%
8
14,5%
10
18,2%
20

7
28,0%
2
8,0%
4
16,0%
12

41
27,1%
18
11,9%
27
17,9%
63

Çalışmadaki bir başka araştırma problemi, YMU şeklinde manipülasyon yapan işletmelerin genel
özelliklerinin bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre değişip değişmediğidir.
Araştırma problemine yönelik geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
H8,0: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya başvuran işletmelerin
genel özelliklerine ilişkin görüşleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H8,1: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya başvuran işletmelerin
genel özelliklerine ilişkin görüşleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Çalıştıkları firmalardaki unvanlarına göre bağımsız denetçilerin YMU’ya başvuran işletmelere ait
görüşleri arasındaki farkların tespiti için bu amaç için geliştirilen, YM uygulaması şeklinde
manipülasyon yapan işletmelerin genel özellikleri ölçeği kullanılmıştır. Yapılan Kruskal Wallis H
testinin test istatistikleri Tablo 15’de verilmiştir.

Tablo 15. Bağımsız Denetçilerin Çalıştıkları Firmadaki Unvanlarına Göre Yaratıcı Muhasebe
Uygulamaları Şeklinde Manipülasyon Yapan İşletmelerin Genel Özelliklerine İlişkin Kruskal
Wallis H Test İstatistikleri
Firmadaki Unvan

N

Ortalama

Standart Sapma

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Baş Denetçi

27
15

2,0450
2,2000

,52941
,51593

Kıdemli Denetçi

22

1,9545

,63794

Denetçi
Denetçi Yardımcısı
Toplam

51
22
137

2,1625
2,1266
2,1043

,46381
,44848
,51054

Ki-Kare

Kruskal Wallis H (sig.)

2,991

0,559

Tablo 15’de görüleceği üzere, çalıştığı firmalardaki unvanlarına göre bağımsız denetçilerinin YM
uygulaması şeklinde manipülasyon yapan işletmelerin genel özelliklerine ilişkin görüşlerini ifade eden
ortalamalar birbirine oldukça yakındır. Anlamlılık değerinin 0,05’den büyük olduğu görülmektedir. Bu
durumda H8,0 hipotezi reddedilememektedir. Diğer bir anlatım biçimiyle, bağımsız denetçilerin YM
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uygulaması şeklinde manipülasyon yapan işletmelerin genel özelliklerine ilişkin ait görüşleri arasında
% 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir (sig.>0,05).
Çalışmanın beşinci araştırma problemi, YM uygulayan işletmelerin finansal görünümündeki
değişikliklerin bağımsız denetçiler arasında farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi üzerinedir.
Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetçilerin YMU ile denetlenen şirketin finansal görünümünü
olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermesi ile karşılaşmaları bakımından istatistiksel açıdan
farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanları
arasında YM uygulayan işletmelerin finansal görünümün olduğundan daha iyi ya da daha kötü
olduğunu karşılaştırmak amacıyla geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
H9,0: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU ile denetlenen
işletmenin finansal görünümünü olduğundan daha iyi göstermesi ile karşılaşmaları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H9,1: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU ile denetlenen
işletmenin finansal görünümünü olduğundan daha iyi göstermesi ile karşılaşmaları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
H10,0: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU ile denetlenen
işletmenin finansal görünümünü olduğundan daha kötü göstermesi ile karşılaşmaları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H10,1: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU ile denetlenen
işletmenin finansal görünümünü olduğundan daha kötü göstermesi ile karşılaşmaları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Söz konusu hipotezlerin sınanması için Kruskall Wallis H istatistiği uygun test istatistiğini verecektir.
Kruskall Wallis H istatistiğine ilişkin değerler Tablo 16’da sunulmuştur.
Tablo 16. Bağımsız Denetçilerin Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları Aracılığıyla Şirketin Finansal
Durumunun Değiştirilmesi ile Karşılaşmalarına Yönelik Kruskall Wallis H İstatistiği
İfade
Yaratıcı muhasebe ile denetlenen
şirketin
finansal
durumunu
olduğundan daha iyi gösterilmesi
ile karşılaştım.

Firmadaki Unvan

N

Sorumlu Ortak Baş Denetçi 22
Baş Denetçi
12
Kıdemli Denetçi
17
Denetçi
28
Denetçi Yardımcısı
14
Toplam
93
Yaratıcı muhasebe ile denetlenen Sorumlu Ortak Baş Denetçi 19
şirketin
finansal
durumunu Baş Denetçi
12
olduğundan
daha
kötü Kıdemli Denetçi
17
gösterilmesi ile karşılaştım.
Denetçi
28
Denetçi Yardımcısı
14
Toplam
90

Ortalama Standart
Sapma
2,5909
1,09801
3,1667
1,46680
3,0000
,86603
3,1429
1,17739
2,2143
1,25137
2,8495
1,18822
2,0000
1,37437
1,7500
,96531
2,0588
1,14404
1,8929
,87514
1,4286
,75593
1,8556
1,04463

Kruskall
Ki-Kare Wallis H
(sig.)

8,004

0,091

3,710

0,447

Tablo 16’da görüleceği üzere unvanlarına göre bağımsız denetçilerin YMU ile denetlenen işletmenin
finansal görünümünü olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermesi ile karşılaşmaları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (sig.>0,05). Bu durumda, H 9,0 ve H10,0 hipotezleri
reddedilmeyecektir. Denetlenen şirketin finansal durumunun olduğundan daha iyi gösterilmesi ile
karşılaşan bağımsız denetçilerin ortalamaları 2,21-3,16 arasında değişir iken, daha kötü gösterilmesi
ile karşılaşan bağımsız denetçilerin ortalamaları 1,75-2,05 arasında değişmektedir. Ortalamalara göre;
bağımsız denetçiler, denetlenen şirketin finansal durumunu olduğundan daha iyi gösterilmesi ile
nadiren/bazen aralığında karşılaşırlarken, daha kötü gösterilmesi ile hiç/nadiren aralığında
karşılaşmışlardır.
Çalışmanın bir başka araştırma problemi, bağımsız denetçilerin YMU’ya yönelik olarak çalıştıkları
firmadaki unvanlarına göre yasal sorumlulukları açısından bir farklılık olup olmadığını belirlemeye
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yöneliktir. Bağımsız denetçiler arasındaki farkın tespiti amacıyla denetçinin sorumluluğu ölçeğinin
yasal sorumluluklar alt boyutu için Kruskall Wallis H testi yapılacaktır. Testte sınanacak hipotezler şu
şekildedir;
H11,0: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya karşı yasal
sorumluklarına yönelik görüşleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H11,1: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya karşı yasal
sorumluklarına yönelik görüşleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Bağımsız denetçilerin yasal sorumluluğa ilişkin Kruskall Wallis H test istatistikleri Tablo 17’de
verilmiştir.
Tablo 17. Denetçinin Yasal Sorumluluğu Alt Boyutunun Kruskall Wallis H Test İstatistikleri
Firmadaki Unvan

N

Ortalama

Standart
Sapma

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

31

3,0645

,91051

Baş Denetçi

17

3,1176

,97675

Kıdemli Denetçi

23

2,6087

,96480

Denetçi

55

3,0727

,92505

Denetçi Yardımcısı

24

3,2917

,91979

Toplam

150

3,0400

,94215

Ki-Kare

Kruskall Wallis H
(sig.)

6,390

0,172

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere bağımsız denetçiler arasında çalıştıkları firmadaki unvanına göre
YMU’ya karşı yasal sorumlulukları açısından % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir
fark yoktur (sig.>0,05). Bu durumda, H11,0 hipotezi kabul edilecektir.
Çalışmadaki bir diğer araştırma problemi bağımsız denetçinin bağımsızlığına ilişkin sorumluluğunun
irdelenmesini içermektedir. Bağımsız denetçilerin denetim faaliyetlerini yerine getirirken
bağımsızlıklarına gölge düşürecek uygulama ve durumlardan kaçınması esastır. YMU’nun tespiti ve
önlenmesinde bağımsızlığa ilişkin sorumluluğu tam manasıyla yerine getirebilmek önem taşımaktadır.
Bağımsız denetçiler arasında bağımsızlığa ilişkin sorumluluk açısından bir fark olup olmadığını
belirlemek amacıyla aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
H12,0: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya karşı
bağımsızlıklarına ilişkin sorumlulukları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H12,1: Bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’ya karşı
bağımsızlıklarına ilişkin sorumlulukları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Söz konusu hipotezler denetçinin sorumluluğu ölçeğinin bağımsızlık alt boyutu ile sınanabilir.
Bağımsızlık alt boyutunun denetçinin firmadaki unvanına göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti
için Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Test istatistiği sonuçları Tablo 18’de sunulmuştur.
Tablo 18. Bağımsız Denetçilerin Çalıştığı Firmadaki Unvanlarına Göre Denetçinin Bağımsızlık
Alt Boyutu Kruskal Wallis H Test İstatistikleri
Firmadaki Unvan

N

Ortalama

Standart
Sapma

Ki-Kare

Kruskall Wallis H
(sig.)

Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Baş Denetçi
Kıdemli Denetçi
Denetçi
Denetçi Yardımcısı
Toplam

31
17
23
54
24
149

4,3468
4,4412
4,4457
4,3241
4,3021
4,3574

,96755
,79809
,77590
,79597
,66340
,80395

2,284

0,684
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Tablo incelendiğinde bağımsızlık alt boyut ortalamalarının tüm gruplarda yakın olduğu ve farkların %
95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmektedir. Bu durumda, H 12,0 hipotezi
reddedilemez. Daha açık bir ifade ile firmadaki unvanlarına göre bağımsız denetçilerin YMU’ya karşı
bağımsızlıklarına ilişkin sorumlulukları bakımından anlamlı bir fark yoktur (sig.>0,05).
Çalışmadaki diğer araştırma problemi bağımsız denetçinin etik değerlere uymasıyla ilgilidir. YMU’nun
tespiti ve önlenmesinde etik değerlere uyum farklı bir öneme sahiptir. Bunun nedeni, söz konusu
uygulamaların tespitinin kimi zaman oldukça zor olması ve uzun zaman boyunca fark edilememesi
Enron gibi şirketlerin Arthur Andersen gibi bağımsız denetim şirketleri ile bilinçli bir şekilde koordineli
çalışmasının bir sonucudur. Bağımsız denetim şirketlerindeki denetçilerin etik açısından
sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde, önemli ölçüde bu tarz uygulamaların önüne geçilebileceği
düşülmektedir. Zira ankete katılan bağımsız denetçilerin %58’i etik değerlere uyulmasının YMU’yu
önleyebileceğini belirtmiştir (n=87). Bağımsız denetçilerin %23’ü ise bu önermeye katılmayıp, YMU’nun
önünü kesmede etik değerlere uyma ile sağlanamayacağını belirtmişlerdir (n=35). Bağımsız
denetçilerin %19’u ise bu konuda kararsız kalmışlardır (n=28). Etik değerlere uyum ile YMU’nun
önünün kesilebileceği ile ilgili olarak bağımsız denetçiler arasında firmadaki unvanlarına göre fark
olup olmadığı test edilmiştir. Tablo19’da değerleri verilen Kruskal Wallis H testinde sınanacak
hipotezler şu şekildedir;
H13,0: Bağımsız denetçilerin firmadaki unvanlarına göre YMU’yu önlemede etik ilke ve değerlere
uygun davranılmasını istemeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H13,1: Bağımsız denetçilerin firmadaki unvanlarına göre YMU’yu önlemede etik ilke ve değerlere
uygun davranılmasını istemeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Tablo 19. Bağımsız Denetçilerin Çalıştığı Firmadaki Unvanlarına Göre Yaratıcı Muhasebe
Uygulamalarını Önlemede Etik İlke ve Değerlere Uygun Davranılmasını İstemelerine İlişkin
Kruskall Wallis H Test İstatistikleri

Önerme

Denetçinin etik değerlere tam manasıyla
uyması, yaratıcı muhasebe uygulamalarının
önünü kesebilir.

Firmadaki
Unvan

N Ortalama

Standart
Sapma

Sorumlu Ortak
Baş Denetçi

30

3,2667

1,38796

Baş Denetçi

17

3,1765

1,23669

Kıdemli Denetçi 23

3,8261

1,11405

Denetçi
Denetçi
Yardımcısı

55

3,4727

1,13618

25

3,6000

,81650

Toplam

150

3,4733

1,15681

Ki-Kare

Kruskall
Wallis H
(sig.)

3,868

0,424

Tablo incelendiğinde ilgili önermenin ortalamalarının gruplarda birbirine çok yakın olduğu
görülmektedir. Ayrıcı gruplar arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığını sınamak için sig. değerine
bakıldığında 0,05’den büyük olduğu gözlemlenir. Bu durumda, H13,0 hipotezi reddedilemez. Bir başka
ifade ile %95 güven düzeyinde bağımsız denetçilerin çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre YMU’yu
önlemede etik ilke ve değerlere uygun davranılmasını istemeleri bakımından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark yoktur (sig.>0,05).
Çalışmadaki araştırma problemlerinin sonuncusu bağımsız denetçinin sorumluluğuna ilişkindir.
Ölçek geliştirme çalışmaları kısmından anımsanacağı üzere denetçinin sorumluluğuna ilişkin teorik
yapı istatistiki açıdan bağımsız denetçinin yasal sorumluğu, denetim faaliyetlerine ilişkin
sorumluluğu, bağımsızlığa ilişkin sorumluluğu ve mesleki açıdan sorumluluğu faktörleri üzerine
kurulmuştu. Bağımsız denetçilerin YMU’yu önlemede sorumlulukları açısından kendi aralarında bir
fark olup olmadığını belirlemek açısından, bu amaç için geliştirilen denetçinin sorumluluğu ölçeğinden
yararlanılmıştır. Bu bağlamda sınanacak hipotezler şu şekildedir;
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H14,0: Bağımsız denetçilerin firmadaki unvanlarına göre YMU’yu önlemede sorumlulukları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
H14,1: Bağımsız denetçilerin firmadaki unvanlarına göre YMU’yu önlemede sorumlulukları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Söz konusu hipotezlerin sınanabilmesi için Anova test istatistiklerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Denetçinin sorumluluğu ölçeği anova testi öncesi varyans homojenliğini kontrol amacıyla yapılan
Levene testi istatistikleri Tablo 20’de sunulmuştur.
Tablo 20. Denetçinin Sorumluluğu Ölçeği Varyans Homojenliği Levene Test İstatistikleri
Levene Statistic
,799

df1
4

df2
132

Sig.
,528

Tablo incelendiğinde Levene testi anlamlılık değerinin 0,05’den büyük olduğu gözlemlenir. Bu
durumda denetçinin sorumluluğu ölçeğinin homojen varyansta olduğu ve anova testi kullanılabileceği
söylenebilir. Anova test istatistikleri Tablo 21’de sunulmuştur.
Tablo 21. Bağımsız Denetçilerin Çalıştığı Firmadaki Unvanlarına Göre Yaratıcı Muhasebe
Uygulamalarını Önlemede Sorumluluklarına İlişkin Anova Test İstatistikleri
Firmadaki Unvan

N

Ortalama

Standart
Sapma

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

27

3,4671

,47663

Baş Denetçi

16

3,5891

,61515

Kıdemli Denetçi

22

3,4727

,51473

Denetçi

49

3,5916

,40590

Denetçi Yardımcısı

23

3,5315

,46198

Toplam

137

3,5376

,47094

F

sig.

0,458

0,767

Tablo incelendiğinde anlamlılık değerinin 0,05 den büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda, H 14,0
hipotezi reddedilemeyecektir. Daha açık bir ifade ile çalıştıkları firmadaki unvanlarına göre bağımsız
denetçilerin YMU’yu önlemede sorumluluk bakımından %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir (sig.>0,05).
4. Sonuç
Muhasebe skandalları sonrası ortaya çıkan iflaslar, hem büyük şirketlerin ekonomik hayattan
silinmesine hem de denetim şirketlerinin faaliyetlerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Arthur
Andersen gibi büyük denetim şirketleri arasında yer alan bir şirketin muhasebe skandalları içerisinde
bulunarak adeta yok olması, denetim şirketlerinin denetim faaliyetlerindeki sorumluluklarını yerine
getirmede üzerinde durulması ve araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. YM
uygulama alanlarının günden güne geliştirilen ve iyileştirilen muhasebe standartları, kanun ve
yönetmelikler ile daha da daraldığı söylenebilir. 2000’li yılların başlarında yaşanan şirket skandaları
sonrası birbiri ardına geliştirilip uygulamaya konulan SOX, IAS, IFRS gibi düzenlemeler YMU’nun
hareket alanlarını oldukça kısıtlamıştır. Konu ülkemiz açısından değerlendirildiğinde; TMS, TFRS,
BDS ve SPK tebliğleri uluslararası düzenlemeler ile tam uyum gösterdiğinden, söz konusu
uygulamaların gerçekleşebileceği alanların ülkemiz içinde oldukça dar olduğu söylenebilir.
Ankete katılan bağımsız denetçilerin çoğunluğuna göre, YM kavramının hile kavramı içerisinde
değerlendirilmediği gözlemlenmiştir. Bağımsız denetçilerin diğer önemli bir kısmı da iki kavramın
birbirinden tam olarak ayrılamadığı görüşünü benimsemiştir. Bu sonuca göre araştırma kapsamında
bağımsız denetçilerin hile ile YM’yi kavramsal açıdan birbiri ile aynı anlamda kullanmadığı sonucuna
varılabilmektedir.
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Ankete katılan bağımsız denetçilerin, YM kavramını hile kavramı içerisinde değerlendirmediği
gözlemlenmiştir. Bağımsız denetçilerin diğer önemli bir kısmı da iki kavramın birbirinden tam olarak
ayrılamadığı görüşünü benimsemiştir. Bu sonuca göre araştırma kapsamında bağımsız denetçilerin
hile ile YM’yi kavramsal açıdan birbiri ile aynı anlamda kullanmadığı sonucuna varılabilmektedir.
Bağımsız denetçiler yasal düzenlemelerin belirlediği sorumluluk alanının denetim mesleğini yerine
getirmek bakımından yeterli olmadığı görüşünde birleşmişlerdir. Bunun yanında bağımsız denetçiler,
muhasebe skandalları sonrası yapılan yasal düzenlemelerin bağımsız denetçiye olan güveni artırdığını
düşünmektedir.
Bağımsız denetçilerin bağımsızlıklarına ilişkin sorumlulukları bakımından değerlendirmelerinde,
üçüncü kişilerin baskılarının denetçinin kararını etkilememesi görüşü hakimdir. Bağımsız denetçiler,
bağımsızlıklarını korumak adına, denetledikleri işletme ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerine oldukça
dikkat etme ve bağımsızlığına gölge düşürmeme konusunda fikir birliğindedirler.
Bağımsız denetçilerin etiksel sorumlulukları ile ilgili olarak, mesleki etik kurallarının denetçiden
denetçiye değişmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bağımsız denetçilerin standart ve diğer
düzenlemelerde olan yasal boşlukları, YMU’yu önlemek bakımından, denetlediği şirketin lehine
yorumlanmaması gerektiği görüşü benimsenmiştir. Onlara göre, etik değerlere tam manasıyla
uyulursa YMU’nun önü kesilebilir.
Bağımsız denetçiler mesleki sorumlulukları açısından YMU’yu önlemeyi temel sorumlulukları arasında
görmektedirler. Bağımsız denetçilere göre yapılan denetim faaliyetinden ötürü sadece çalışılan denetim
şirketine ve ilgili yasal mercilere sorumluluk yoktur. Bağımsız denetçinin denetim faaliyeti ile ilgili
sosyal sorumluluğu da bulunmaktadır. Çalışmaya katılan bağımsız denetçilere göre, denetim riski ne
kadar yüksek ise bağımsız denetçi bu büyük risk karşısında daha az sorumluluk almayı istemektedir.
Bağımsız denetçilerin sorumlulukları arasında çalıştıkları firmadaki unvaları açısından farka
rastlanmamış, bu nedenle H0 yokluk hipotezleri kabul edilmiştir. Uygulama kapsamında incelenen
durum ve hipotezler, sonradan bağımsız denetçiler üzerine yapılacak olan çalışmalarda daha yüksek
örnek hacmi ve daha az kayıp veri ile incelenebilirse, Türkiye’deki YMU ve denetçi sorumluluğu ile ilgili
daha geniş katılımlı sonuçlar elde edilebilecektir.
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ABSTRACT
The relationship between foreign trade and economic growth has been one of the most important
research topics in the field of economics. Imports and exports are among the important factors on the
economic growth of open economic structures. In this study, it is intended to put forth the causality
relationship between foreign trade and economic growth and the effects of exports and imports on
economic growth for Turkey. To this end, annual data covering 1971-2017 period was used. In the
study, Granger causality test, Impulse-Response Analysis, Variance Decomposition Analysis and
ARDL test were applied. Analysis results show that there is a one-way causality relationship from
imports to exports and from GDP to imports, 99% of the change in economic growth is explained by
itself, 63% of the change in economic growth is explained by exports and 0.08% of the change in
economic growth is explained by imports. ARDL bounds test exhibited that there is a cointegration
relationship between variables while the ARDL model indicated that imports in the long run positively
affect economic growth yet exports had no significant effect on economic growth.
Key Words: Economic Growth, Export, Import, Causality, ARDL.
Jel Codes: F43, F14, C32

DIŞ TİCARET ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
ÖZET
Dış ticaret ile ekonomik büyüme ilişkisi uzun yıllardan beri incelenen, ekonomi alanının en önemli
araştırma konularından birisidir. Dışa açık ekonomik yapıların iktisadi büyümeleri üzerindeki önemli
faktörler arasında ithalat ve ihracat yer almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye için dış ticaret ve ekonomik
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin ve ihracat ile ithalatın ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1971-2017 dönemini kapsayan
yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışmada Granger nedensellik testi, Etki-tepki Analizi, Varyans Ayrıştırma
Analizi ve ARDL testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, ithalattan ihracata ve GSYİH’dan ithalata doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu, ekonomik büyümedeki değişimin %99’unun kendisi
tarafından, %63’ünün ihracat ve %0.08’inin ithalat tarafından açıklandığını göstermiştir. ARDL sınır
testi, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu, ARDL modeli ise uzun dönemde ithalatın
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ancak ihracatın ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İhracat, İthalat, Nedensellik, ARDL.
Jel Kodları: F43, F14, C32
1. Giriş
Ekonomik büyüme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde en çok dış ticaret konusu üzerinde
durulduğu görülmektedir. “Ekonomik büyümenin dış ticareti, dış ticaretin de büyümeyi nasıl etkilediği
ya da etkileyip etkilemediği” ekonomi çevrelerinin yakından ilgilendiği önemli hususlardan birisidir.
Böyle bir etkileşimin varlığı ve boyutları hakkında dünyada çok yoğun merak ve araştırma mevcuttur.
İç dinamikleri harekete geçiren dış ticarettir. Dış ticaret olmadan kalkınma sağlanamaz (Çamurdan,
2013: 184; Aslan ve Yörük, 2008).
Dış ticaretin ülke ekonomisi üzerine etkilerine bakıldığında 4 temel başlık altında toplanabilecek
önemli etki ve fonksiyonlara sahiptir. Bunlar: Dönüşüm fonksiyonu; dış ticaret; iç ekonomik dengeyi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 644

yeniden şekillendiren bir etki ve fonksiyon üstlenir. Büyüme fonksiyonu; dış ticaretin gelişmesi bir
yandan üretim artışına sebep olurken diğer yandan da yaşanan rekabet nedeniyle işgücünün daha
verimli çalışmasına yol açacak ve bu durum tekrar büyümeyi tetikleyecektir. İç ekonomiyi koruma
fonksiyonu; dış ticaret iç ekonomide meydana gelen tıkanıklıkların ekonomide küçülme meydana
getirmesi önünde de bir engel görevi görebilmektedir. Daralan iç ekonomi yerine şirketlerin dışa
açılması ile üretim ve istihdam kaybının da önüne geçilebilecektir. Çoklu etkileşim fonksiyonu; ihracat
ile büyüme, büyüme ile milli gelir arasında, milli gelir ile toplam talep ve refah arasında yakın bir ilişki
söz konusudur (Aytaç ve Akduğan, 2012: 56). Dış ticaretin yani ihracat ve ithalatın ekonomik büyüme
ile etkileşimi oldukça karmaşık boyutlar alabilmekte, karşılıklı sebep-sonuç ilişkileri
gözlenebilmektedir. Elbette bu ilişkinin yönü ve önem derecesinin belirlenmesi, ülkenin büyüme ve
kalkınması için uygulanacak politikaların seçilmesi ve bu politikaların zaman içerisinde değişen
koşullara göre revize edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır (Korkmaz ve Aydın, 2015: 48).
Son 30 yılda pek çok gelişmekte olan ülke, daha önce uyguladıkları ithal ikamesine dayalı büyüme
politikalarını terk ederek, ihracata yönelik büyüme politikasına geçmiştir. 1980 yılında aynı tercihi
yapan Türkiye de bu ülkelerden biridir (Aktaş, 2009: 36; İspir vd., 2009: 61; Acet vd., 2016: 146).
Türkiye ekonomisinde 1980 sonrası dönemde en önemli değişmeler, dış ekonomik ilişkiler alanında
gerçekleşmiştir. Bu değişmelerden en önemlileri, dış ticaret işlemlerinde serbestleşme ve bu
doğrultuda ekonominin dışa açılmasıdır. Dış ticaretin liberalleşmesi iki açıdan önemlidir. Bunlardan
birincisi, ekonominin belirli bir süreç içinde dış rekabete açılmasıdır. İthalatın serbestleşmesi, yabancı
ürünlerin iç pazara girmesini ve uluslararası rekabet baskısının bu pazarlara taşınmasını, ihracatın
özendirilmesini ve yerli ürünlerin dış pazarda rakipleriyle rekabete girmesini sağlayacaktır. Dış
ticarette liberalleşmenin ikinci yönü ise, gelenekselleşmiş sanayi stratejisinden uzaklaşılmasıdır
(Yenipazarlı ve Erdal, 2010: 17).
Dış ticaretin hem ihracat hem de ithalat yoluyla ekonomik büyümeyi olumlu etkileyeceği görüşü
literatürde sırasıyla ihracata dayalı büyüme ve ithalata dayalı büyüme olarak isimlendirilmektedir.
İhracata dayalı büyüme görüşüne göre ihracat, yurtiçi ekonomide uyaracağı rekabet artışı, verimlilik
artışı, iç pazarda alıcı bulamayan/az bulan ürünlerin ihraç edilerek atıl kaynakların harekete
geçirilmesi, döviz girdilerinde artış sağlaması, iş bölümü ve işbirliğini artırması, dış ticaret aracı ile
milli geliri artırması, ödemeler bilançosunda fazlalık meydana getirmesi, beşeri sermayede artma
meydana getirmesi, teknoloji transferlerini daha hızlı ve etkin bir biçimde geliştirmesi vasıtasıyla
ekonomik büyümeye ivme kazandıracaktır (Saraç, 2013: 182; Pata, 2017: 120; İzgi ve Yılmaz, 2018:
56). İthalata dayalı büyüme görüşüne göre ise aramalı, hammadde ve yatırım malları ithalatı, ekonomi
için gerekli girdilerin teminini sağlayarak büyümeyi uyaracaktır. İçsel büyüme modellerinde incelenen
teknoloji transferi, atıl kaynakların azalması, ara malzemelerin temini gibi işlemler ithalat yolu ile
gelişebilmektedir. Bu durum ithalattan ekonomik büyümeye doğru bir ilişkinin olduğu savını
desteklemektedir (İzgi ve Yılmaz, 2018: 56; Saraç, 2013: 182)
Dış ticaret-büyüme ilişkilerinin analizinde, sadece ihracatı dikkate alan ve ithalatı ihmal eden analizler
yanlış bulgular verebilmektedir. Bu nedenle, ihracat ve ithalatın büyümeyle ilişkisinin birlikte
değerlendirilmesi, daha gerçekçi bulgulara ulaşılması ve daha doğru politika önerileri geliştirilebilmesi
bakımından da faydalı olacaktır. Eğer ülkenin sahip olduğu kıt döviz kaynakları etkin kullanılacaksa,
üretim sektörlerinin ve ekonominin verimlilik düzeyleri yükseltilecekse, büyüme-ihracat-ithalat
ilişkisinin sağlıklı biçimde tespit edilmesi önemlidir (Awokuse, 2007: 161; Korkmaz ve Aydın, 2015:
48).
Dış ticaret ekonomik büyüme ilişkisi incelenen ülkeye, döneme ve izlenen dış ticaret politikalarına
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu sebeple dış ticaret- ekonomik büyüme ilişkisinin teorik
olmaktan çok ampirik bir sorun olduğunu söylemek mümkündür (Aktaş Şenkardeşler, 2018: 109).
Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak bu konuda yapılan muhtelif zamanlardaki araştırmalar farklı bakış,
farklı dönemler, farklı veri seti ve metotlarla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çok sayıda çalışmanın
sonucunda bir görüş birliğine varılmamış olması bu çalışmanın motivasyonlarından biridir. Bu
çalışmanın amacı, 1970 sonrası Türkiye’nin dünya ekonomisine entegre olma çabalarının etkilerini,
ekonomik büyüme ve dış ticaret ilişkileri özelinde irdelemektir. Çalışmada ihracat ve ithalatın
ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, diğer çalışmalardan daha farklı bir veri seti kullanarak ve farklı
dönemi kapsayarak ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, giriş
bölümünü takiben dört ana başlık altında oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde konu ile
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ilgili ampirik literatür incelenmiş, üçüncü bölümünde analizde kullanılan veri seti ve değişkenler
tanıtılmış ve analiz sonuçları yorumlanmış, dördüncü bölümünde sonuç ve değerlendirmeye yer
verilmiştir.
2. Literatür Taraması
Ekonomik büyüme, ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar gerek ulusal gerekse
uluslararası alanda oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarda tek ülke incelenebildiği gibi birden çok ülke
de incelenmiştir. Çalışmada kullanılan döneme, veri setine, değişkenlere ve yönteme göre ampirik
sonuçlar farklılık göstermektedir. Bu kısımda ekonomik büyüme, ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiyi
inceleyen, uygulaması Türkiye’yi ve diğer ülkeleri kapsayan son on beş yılda yapılan çalışmaların bir
kısmı Tablo 1 ve Tablo 2’de özet olarak verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmaların Literatür Özeti
Yazarlar

Yöntem

Özer&Erdoğan
(2006)

Eşbütünleşme, Granger
Nedensellik, VAR,
Etki-Tepki Analizi,
Varyans Ayrıştırması

Yapraklı
(2007)

Granger Nedensellik,
Eşbütünleşme,
Hata Düzeltme Modeli

Koççat
(2008)

Eşbütünleşme

Aktaş
(2009)

Eşbütünleşme, Hata
Düzeltme Modeli, Granger
Nedensellik

İspir vd.
(2009)

Markov Rejim Değişmeleri
Yöntemi

Şimşek&Kadıla
r
(2010)

Eşbütünleşme, Granger
Nedensellik, ARDL, Hata
Düzeltme Modeli

Taştan
(2010)

Spektral Granger
Nedensellik Testi,
Eşbütünleşme, Frekans
Alanı Yöntemleri

Yenipazarlı&Er
dal
(2010)

ARDL

Aytaç&Akduğa
n
(2012)

Granger Nedensellik,
Eşbütünleşme, VAR, Hata
Düzeltme Modeli, Etki
Tepki Analizi, Varyans
Ayrıştırması

Çamurdan
(2013)

Eşbütünleşme, Granger
Nedensellik

Çeştepe vd.
(2013)

Toda-Yamamoto
Nedensellik Testi, VAR

Saraç
(2013)

Markov Rejim Değişmeleri
Yöntemi

Değişkenler
G, X, M
G, X (Toplam
ve Tarım,
Madencilik,
Sanayi)
G, X, Reel Kur

G, X, M

G, X, M
G, X,
Beşeri
Sermaye

Ülke/Çalışma
Dönemi

Nedensellik İlişkisi

Türkiye,
1987:1-2006:2
(Çeyrek Yıllık)

X->G, X->M, M->G

Türkiye,
1970-2005
(Yıllık)

Toplam ve Sanayi:
X->G
Tarım ve Madencilik: X<->G

Türkiye,
1980:1-2003:4
(Çeyrek Yıllık)

-

Türkiye,
1996:1-2006:6
(Aylık)

(K.D): X<->G
M<->G, X<->M
(U.D): X->M, M->X, G->X, G>M

Türkiye,
1989-2007
(Çeyrek Yıllık)

M->G, X->G

Türkiye,
1960-2004
(Yıllık)

(U.D): X->G,
Beşeri Sermaye->G

X, M, Sanayi
Üretimi
(GSYİH)

Türkiye,
1985:1-2009:5
(Aylık)

Dış Ticaret
Endeksi (DT)

Türkiye,
1970-2006
(Yıllık)

DT->G

Türkiye,
2001:1-2011:3
(Çeyrek Yıllık)

(K.D):
X->G, M->G, M->X
(U.D):
G->X, G->M

G, X, M

G, X, M
Doğrudan
Yabancı
Yatırımlar
(DYY), G, X, M
G, İstihdam
Hacmi, Toplam
Yatırımlar/GS
YİH, X, M

Türkiye,
1999:2-2013:1
(Çeyrek Yıllık)

M->G, G->X

M->X, X-> G, M->G

Türkiye,
1974-2011
(Yıllık)

G->X, X->DYY,
M->X

Türkiye,
1989:2-2011:4
(Çeyrek Yıllık)

X->G, M->G
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Toplam Dış
Ticaret (DT), G,
Doktor Başına
Hasta Sayısı
(HS),
Üniversite
Mezun Sayısı
(UM), Kişi
Başına
Elektrik
Tüketimi (EN),
Doğumda
Beklenen
Yaşam Süresi
(LF)

Ersungur&Dor
u
(2014)

Eşbütünleşme,
Granger Nedensellik

Türkiye,
1980-2010
(Yıllık)

Korkmaz&Aydı
n
(2015)

Granger Nedensellik, VAR

G, X, M

Türkiye,
2002:1-2014:2
(Çeyrek Yıllık)

Ilıkkan Özgür
(2015)

Granger Nedensellik,
ARDL Sınır Testi

G, X, M

Türkiye,
1980:1-2014-4
(Çeyrek Yıllık)

Acet vd.
(2016)

VAR, Granger
Nedensellik, Etki Tepki
Analizi

G, X, M

Arvas&Torusd
ağ
(2016)

EKKY

GSYİH, X, M

Şerefli
(2016)

Granger Nedensellik

G, Dış Ticaret

Pata
(2017)

Toda-Yamamoto,
Etki Tepki Analizi,
Varyans Ayrıştırması

G, X, M,
Toplam Dış
Ticaret

İzgi&Yılmaz
(2018)

Eşbütünleşme,
Granger Nedensellik

G, X, M

Aktaş
Şenkardeşler
(2018)

Eşbütünleşme,
Hata Düzeltme Modeli,
Granger Nedensellik

G, X, M

DT<->HS, LF<->EN, DT->G,
UM->DT

Türkiye,
1998-2013
(Çeyrek Yıllık)
Türkiye,
1987-2015
(Yıllık)
Türkiye,
1975-2014
(Yıllık)
Türkiye,
1971-2014
(Yıllık)
Türkiye,
1992-2016
(Yıllık)
Türkiye,
1980:1-2016:2
(Çeyrek Yıllık)

M<->G
(U.D ve K.D):
M<->G
(U.D): G->X
X<->G, M<->G,
X<->M
M->G
(K.D):
X->G, M->G, DT->G
X->G
M->G

Not: G: Büyüme, M: İthalat, X: İhracat, U.D: Uzun Dönem, K.D: Kısa Dönem, “->”: Tek Yönlü
Nedensellik, “<->”: Çift Yönlü Nedensellik”, “-”: Nedensellik Yok
Tablo 2: Diğer Ülkeler Üzerine Yapılan Çalışmaların Literatür Özeti
Yazarlar

Yöntem

Değişkenle
r

Ülke/Çalışma Dönemi

Nedensellik İlişkisi

Matteis
(2004)

Panel Veri
Analizi

GSYİH, X,
vd.

15 Yüksek Gelirli, 29 Orta
Gelirli, 38 Düşük Gelirli Ülke
1960-2002
(Yıllık)

X->G

OECD Ülkeleri: 1960-1997
(Yıllık)

Belçika, Danimarka,
İzlanda, İrlanda, İtalya,
Yeni Zellanda, İspanya,
İsveç: X->G
Avusturya, Fransa,
Yunanistan, Japonya,
Meksika, Norveç,
Portekiz: G->X
Kanada, Finlandiya,
Hollanda: X<->G

Kônya
(2006)

Granger
Nedensellik,
SUR, Wald Test

G, X
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Awokuse
(2007)

Granger
Nedensellik, Etki
Tepki Analizi,
Eşbütünleşme,
Hata Düzeltme
Modeli

Narayan vd.
(2007)

Omotor
(2008)

Jenkins&Katırcıoğlu
(2010)

G, X, M

Arjantin: 1993:1-2002:2
Kolombiya: 1994:1-2002:2
Peru: 1990:1-2002:2
(Çeyrek Yıllık)

Granger
Nedensellik,
ARDL Sınır Testi,
Eşbütünleşme

G, X, M

Fiji: 1960-2001, Papua Yeni
Gine: 1961-1999
(Yıllık)

ARDL Sınır Testi,
Granger
Nedensellik

G, X, M,
Döviz Kuru
(DK), İş
Gücü (İG)

Nijerya
1979-2005
(Yıllık)

ARDL, VAR,
Granger
Nedensellik,
Eşbütünleşme,
Hata Düzeltme
Modeli

GSYİH, X,
M

Islam vd.
(2012)

ARDL, Granger
Nedensellik

GSYİH, M

Guan&Hong
(2012)

Granger
Nedensellik

G, X, M

Gül&Kamacı
(2012)

Dar vd.
(2013)

Panel Birim Kök,
Pedroni
Eşbütünleşme,
Granger
Nedensellik
Dalgacık Tabanlı
Korelasyon ve
Yatay Kesit
Korelasyon

Hye vd.
(2013)

ARDL, Granger
Nedensellik

Erdoğan&Yıldırım
(2013)

Kao Test

Göçer
(2013)

Yapısal Kırılmalı
Panel
Eşbütünleşme
Testi

Güney Kıbrıs,
1960-2005
(Yıllık)
10 Yüksek Gelirli, 10 Üst
Orta Gelirli, 10 Alt Orta
Gelirli, 10 Düşük Gelirli
1971-2006
(Yıllık)
ABD,
1960-2010
(Yıllık)

Arjantin ve Kolombiya:
M<->G
Peru: M->G
Papua Yeni Gine
(K.D): X<->G, M->X
(U.D): X->M, G->M
Fiji
(U.D): X->G, M->G
G->X, X->M

G->X, G->M, M->X

Japonya hariç, yüksek
gelirli ülkeler:
M<->G
Diğerlerinde: M->G,
G->M
M->G, X<->G

G, X, M

Gelişmiş Ülkeler, 1980-2010
Gelişmekte Olan Ülkeler,
1993-2010
(Yıllık)

X->G, M->G

G, X

Hindistan,
1992:1-2011:10
(Aylık)

(K.D) ve (U.D):
X<->G

Pakistan ve Bangladeş:19712009
Hindistan ve Sri Lanka:
1960-2009
Nepal: 1965-2009
Bhutan: 1981-2009
(Yıllık)

Hindistan ve Bhutan:
X<->G, M<->G
Nepal: G<->M, M->X,
X->G
Bangladeş: G<->M,
X->M, X->G
Sri Lanka: X<->G,
M<->G, X->M
Pakistan: M<->G,
X<->M, G->X
G->M, X->M

Orta Asya Türk Cum.
1990-2009

X<->G

Asya Ülkeleri:
1980-2012
(Yıllık)

X->G

G, X, M

G, X, M,
Sabit
Sermaye
Oluşumu
G,
X/GSYİH,
Sabit
Sermaye/G
SYİH,
İşgücü
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Gül vd.
(2013)
Hussain&Saaed
(2014)

Şahbaz vd.
(2014)

Pedroni
Eşbütünleşme,
Panel Granger
Nedensellik
Granger
Nedensellik,
Eşbütünleşme
Panel
Eşbütünleşme,
Panel
Nedensellik
Eşbütünleşme.
VAR, MWALD
Toda-Yamamoto
Nedensellik

Tang vd.
(2015)

Gökmenoğlu vd.
(2015)

Granger
Nedensellik,
Eşbütünleşme

5 Türk Cumhuriyeti ve
Türkiye,
1994-2010
(Yıllık)

(U.D):
X<->G, M->G
(K.D): -

G, X, M

Suudi Arabistan, 1990-2011
(Yıllık)

G->M, M->X

GSYİH,
Brüt
Sermaye
Yatırımları
(BSY), X

27 Asya Ülkesi,
1994-2010
(Yıllık)

(K.D) ve (U.D):
X->G
BSY->G

G, X, Döviz
Kuru

Hong Kong, 1973:1-2007:2
Güney Kore, 1960:1-2007:2
Singapur, 1966:1-2007:2
Tayvan, 1961:1-2007:2
(Çeyrek Yıllık)

İki değişkenli model;
Hong Kong-Singapur:
X<->G
Güney Kore-Tayvan:
G->X
Üç değişkenli model;
X<->G

G, X

Kosta Rika,
1980-2013
(Yıllık)

G->X

X, M, G

Not: G: Büyüme, M: İthalat, X: İhracat, U.D: Uzun Dönem, K.D: Kısa Dönem, “->”: Tek Yönlü
Nedensellik, “<->”: Çift Yönlü Nedensellik”, “-”: Nedensellik Yok
3. 3. Ampirik Analiz
3.1. Veri Seti ve Değişkenler
Bu bölümde Türkiye’de dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik olarak analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme değişkenlerine ilişkin 19712017 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. İhracat ve ithalat verileri TÜİK’den
(www.tuik.gov.tr),
ekonomik
büyüme
verisi
ise
Dünya
Bankası’ndan
alınmıştır
(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=TUR#). İhracat (İHR) ve ithalat
(İTH) değişim oranı (%) cinsinden, ekonomik büyüme 2010 sabit fiyatları ile GSYİH’nın yıllık yüzdelik
büyüme oranı olarak alınmıştır.
3.2. Ampirik Sonuçlar
3.2.1 Granger Nedensellik Testi, Etki Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırma Analizi
Zaman serileri ile çalışıldığında öncelikle değişkenlerin durağanlıkları belirlenir. Değişkenlerin
durağanlıkları Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-SchmidtShin (KPSS) ve Ng-Perron birim kök testleri682 ile araştırılmıştır. Birim kök testlerinin sonuçları tüm
değişkenlerin düzeyde durağan olduğunu göstermektedir. VAR analizinin uygulanabilmesi için en
uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekir. Gecikme uzunluğunun belirlenmesine ait sonuçlar
Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Bilgi Kriterlerine Göre Uygun Gecikme Değerleri
Gecikme
0
1
2
3
4
5
6
7
8
682

LogL
-430.1086
-417.4870
-412.4748
-406.6876
-398.7828
-386.1534
-378.6197
-363.9320
-349.6045

LR
NA
22.65413*
8.225112
8.606564
10.53974
14.89623
7.726863
12.80471
10.28636

FPE
888329.8
739340.5*
915878.9
1105401.
1222260.
1093206.
1324966.
1181775.
1172072.

AIC
22.21070
22.02497
22.22948
22.39424
22.45040
22.26428
22.33947
22.04779
21.77459*

SC
22.33866*
22.53684
23.12524
23.67390
24.11396
24.31174
24.77083
24.86305
24.97375

HQ
22.25661
22.20863*
22.55087
22.85337
23.04727
22.99889
23.21182
23.05788
22.92242

Birim kök testlerinin sonuçları Ekler kısmında Tablo 3’de rapor edilmiştir.
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Not: *:Kriterler tarafından belirlenen en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. LR: Ardışık
Modifiye Edilmiş LR Test İstatistiği, FPE: Son Tahmin Hatası, AIC: Akaike Bilgi Kriteri, SC: Schwarz
Bilgi Kriteri HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriterini göstermektedir.
LR, FPE, AIC, SC ve HQ için en küçük değeri veren gecikme sayısı, en uygun gecikme uzunluğudur.
SC bilgi kriterine göre uygun gecikme uzunluğu 0, LR, FPE ve HQ’ya göre 1 ve AIC’ye göre 8 olarak
gözükmektedir. VAR modeli için sağlanması gereken ön şartlar modelin birim köklerinin birim
çemberin içerisinde kalması (1’den küçük olması) ve hata terimlerinin otokorelasyonsuz olmasıdır.
Optimum gecikme uzunluğunun 1 olarak seçilmesi uygundur. Ancak 1 gecikmede VAR modeli için
gerekli ön şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi gerekir. Otokorelasyon problemini test
etmek için LM testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5: LM Otokorelasyon Testinin Sonuçları
Gecikme

LM istatistiği

Olasılık

1

10.32001

0.3252

2

2.640708

0.9769

3

18.34205

0.0314

4

6.137285

0.7261

5

15.74747

0.0723

6

8.435508

0.4909

7

15.11565

0.0878

8

7.342263

0.6015

Tablo 5’e göre 1 gecikmede

hipotezi reddedilememekte dolayısıyla otokorelasyon problemi

H0

bulunmamaktadır. 1 gecikme uzunluğunda modelin birim köklerinin birim çemberin içerisinde olması
şartının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiş ve sonuç Şekil 1’de verilmiştir. Bu şartın sağlandığı da
tespit edildikten sonra uygun gecikme uzunluğunun 1 olarak alınmasına karar verilmiştir.
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Şekil 1: VAR Modeli için Birim Kökler
VAR modelinin istikrarlı olduğu görüldükten sonra değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri
Granger nedensellik testinden yararlanılarak belirlenmiştir. Tablo 6, Granger nedensellik testinin
sonuçlarını vermektedir.
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Tablo 6: Granger Nedensellik Testinin Sonuçları
Bağımlı Değişken: GSYİH
Bağımsız Değişkenler
İHR
İTH
Bağımlı Değişken: İHR
Bağımsız Değişkenler
GSYİH
İTH
Bağımlı Değişken: İTH
Bağımsız Değişkenler
GSYİH
İHR

Ki-kare
0.293655
0.004520

Olasılık
0.5879
0.9464

Ki-kare
1.640922
5.164559

Olasılık
0.2002
0.0231*

Ki-kare
6.378097
1.452880

Olasılık
0.0116*
0.2281

*% 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 6 incelendiğinde, ithalattan ihracata doğru ve GSYİH’dan ithalata doğru tek yönlü nedensellik
olduğu görülmektedir. İthalatın ihracatın nedeni olduğu ve GSYİH’nın ithalatın nedeni olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. İthalat ile GSYİH arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanırken,
ihracat ile GSYİH arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bu durum Türkiye
ekonomisi için geçerli bir durumdur. Türkiye’nin ihracatı ithalata dayanmaktadır. Birçok mamul, yarı
mamul ve hammaddeler başka ülkelerden ithal edilerek sağlanmaktadır. İthalat artmakta buna bağlı
olarak üretim artmaktadır. Literatüre bakıldığında, bu çalışmadan elde edilen ekonomik büyümeden
ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi Aktaş (2009)’ın bulgularını desteklemektedir. Koççat
(2008) ve Takım (2010)’ın, ihracat ile büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı
yönündeki tespitleri, bu çalışmanın bulguları tarafından da desteklenmektedir. İthalattan ihracata
doğru tek yönlü nedensellik bulgusunu destekleyen Aytaç ve Akduğan (2012)’ın çalışması mevcuttur.
VAR sisteminde modelde bulunan değişkenlerden birine bir birimlik şok uygulandığında hem kendisi
hem de diğer değişkenlerin bu değişime vermiş olduğu tepkiler, etki-tepki fonksiyonları ile
gözlemlenmektedir. Etki-tepki analizinin sonuçları Şekil 2’de gösterilmektedir.
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of GSYIH to ITH

1

0

-1

-2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Response of GSYIH to IHR

1

0

-1

-2
1

2

3

4

5

6

7

8

Şekil 2: Etki Tepki Analizinin Sonuçları
Şekil 2, ihracat ve ithalattaki bir standart sapmalık şoka karşılık ekonomik büyümenin tepkisini
göstermektedir. İthalatta ortaya çıkan bir standart sapmalık şokun ekonomik büyüme üzerindeki
etkisi 3. döneme kadar pozitif ve negatif yönlü olarak denge değerinde seyretmekte daha sonra etki
kaybolmaktadır. İhracatta meydana gelen bir standart sapmalık şoka ekonomik büyümenin tepkisi ise
yaklaşık 3. döneme kadar negatif yönde olmuş, daha sonra denge değerine yaklaşmış ve yok olmuştur.
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Uygulamanın bir sonraki adımında Varyans Ayrıştırma Analizi yapılmıştır. Değişkenlerde meydana
gelecek bir değişimin yüzde kaçının kendisinden, yüzde kaçının diğer değişkenlerden kaynaklandığını
gösteren Varyans Ayrıştırması Analizi, aynı zamanda değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin
derecesi konusunda da bilgi vermektedir. Varyans Ayrıştırma analizi ile değişkenlerin öngörü hata
varyansının kaynakları araştırılmaktadır. Bu analiz, bağımlı değişkenin varyansından kaynaklı
meydana gelen değişmenin ne kadarının bağımsız değişkenlerin varyansından kaynaklandığını
göstermektedir. Tablo 7’de Varyans Ayrıştırma Analizine ait sonuçlar özetlenmektedir.
Tablo 7: Varyans Ayrıştırma Analizinin Sonuçları
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GSYİH Değişkenine Ait Varyans Ayrıştırma Sonuçları
S.E.
GSYİH
İHR
4.306333
100.0000
0.000000
4.320590
99.35704
0.625807
4.321882
99.29810
0.627978
4.322240
99.29144
0.632779
4.322265
99.29043
0.632898
4.322271
99.29027
0.632956
4.322272
99.29024
0.632963
4.322272
99.29024
0.632965
4.322272
99.29023
0.632965
4.322272
99.29023
0.632965
İthalat Değişkenine Ait Varyans Ayrıştırma Sonuçları
S.E.
GSYİH
İHR
15.85418
34.23747
0.000000
16.59557
37.89235
2.676992
16.80301
37.70860
2.892163
16.81778
37.70311
2.933672
16.82141
37.70109
2.940759
16.82192
37.70076
2.941958
16.82202
37.70071
2.942166
16.82203
37.70070
2.942202
16.82204
37.70070
2.942208
16.82204
37.70070
2.942209
İhracat Değişkenine Ait Varyans Ayrıştırma Sonuçları
S.E.
GSYİH
İHR
21.14975
5.473557
87.43090
22.82092
5.016135
80.11523
22.97246
6.307867
78.89996
23.00222
6.318324
78.77993
23.00717
6.333856
78.75523
23.00802
6.335255
78.75154
23.00817
6.335576
78.75088
23.00820
6.335626
78.75077
23.00820
6.335635
78.75075
23.00820
6.335636
78.75074

İTH
0.000000
0.017150
0.073922
0.075785
0.076672
0.076775
0.076796
0.076799
0.076800
0.076800
İTH
65.76253
59.43066
59.39923
59.36322
59.35816
59.35728
59.35713
59.35710
59.35710
59.35709
İTH
7.095543
14.86863
14.79218
14.90174
14.91092
14.91320
14.91355
14.91361
14.91362
14.91362

GSYİH değişkenine ait Varyans Ayrıştırma Analizi sonuçlarına göre birinci dönemde öngörü hata
varyansının %100’ü kendisi tarafından açıklanmaktadır. 10 dönem boyunca bakıldığında ekonomik
büyümedeki değişimin %99’unun kendisi tarafından, %63’ünün ihracat ve %0.08’inin ithalat
tarafından açıklandığı görülmektedir. İthalat değişkenin Varyans Ayrıştırma Analizi incelendiğinde, ilk
dönemde öngörü hata varyansının %66’sı kendisi tarafından ve %34’ü GSYİH tarafından
açıklanmaktadır. 10 dönem birlikte değerlendirildiğinde, bu değişkendeki değişimin %59’u
kendisinden kaynaklanırken, yaklaşık %38’i GSYİH ve %3’ü ihracat değişkenlerinden
kaynaklanmıştır. Bu sonuç Granger nedensellik analizinin sonuçlarını desteklemektedir. İhracat
değişkenine ait Varyans Ayrıştırma Analizi sonuçları dikkate alındığında, beklenildiği üzere birinci
dönemde öngörü hata varyansının büyük bir oranının (%87) kendisi tarafından açıklandığı, %5’inin
GSYİH ve %7’sinin ithalat tarafından açıklandığı söylenebilir. 2. döneme bakıldığında yine ihracattaki
değişimlerin %80’inin kendisi ile, %5’inin GSYİH ve %15’inin ithalat ile açıklandığı görülmektedir.
İkinci dönemden 10. döneme kadar ise ihracatın öngörü hata varyansının yaklaşık %79’u kendisi
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tarafından, %6’sı ekonomik büyüme ve %15’i ithalat tarafından açıklanmaktadır. Granger nedensellik
testinin sonuçları da bunu doğrulamaktadır.
3.2.2. ARDL Analizi
Ampirik literatürde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin tespitine yönelik gerçekleştirilen
eşbütünleşme analizlerinde genellikle Engle-Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen-Juselius
(1990) testlerinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak bahsedilen bu yöntemlerde, modeldeki tüm
değişkenlerin düzeyde durağan olmaması ve birinci farkları alındığında durağan hale gelmesi şartları
aranmaktadır (Taşçı vd., 2009, 109). Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi (bound test)
ise düzeyde durağan veya farklı derecelerden durağan seriler ile de eşbütünleşme analizi
gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Sınır testinde de serilerin bütünleşme derecelerinin I(0) ya
da I(1) olması gerekir, modeldeki hiçbir değişken I(2) olamaz (Bolat vd., 2011: 355). Değişkenlerin I(2)
olması halinde Pesaran vd. (2001) tarafından hesaplanan F istatistikleri geçersiz olacağından, I(2) olan
değişkenlerle gerçekleştirilen tahminler yanıltıcı sonuçlar elde edilmesine neden olur (Başar vd., 2009:
304; Shahbaz vd., 2013: 9). Bu nedenle modeldeki hiçbir değişkenin I(2) olmaması gerekmektedir.
Değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL)
ile araştırılacaktır. ARDL analizleri farklı dereceden bütünleşik serilerle çalışılmasına olanak
sağlamakta ve küçük örneklemlerle gerçekleştirilen analizlerde de güçlü tahminler sunmaktadır
(Ahmed, 2012). ARDL modelinde bağımlı değişken, hem bağımlı değişkenin hem de bağımsız
değişkenlerin gecikmeli değerleri ile tahmin edilmekte ve her bir değişkenin gecikme uzunlukları ayrı
olarak, çeşitli bilgi kriterlerinden yararlanılarak belirlenmektedir. Uygun gecikme uzunluklarıyla
tahmin edilen ARDL modelinde hesaplanan katsayıların işaretlerine ve istatistiki olarak
anlamlılıklarına bakılarak değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlanabilmektedir (Yamak ve Tanrıöver,
2007).
Çalışmanın uygulama kısmında öncelikle değişkenlerin durağanlıkları test edilmiştir. Birim kök
testlerinin sonuçları tüm değişkenlerin düzeyde durağan olduğunu göstermektedir (bkz. Ek Tablo 3).
Dolayısıyla ARDL analizinin yapılmasında bir sakınca yoktur. Çalışmada ARDL analizi Ewiews 9 paket
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri setinin yapısı göz önüne alınarak maksimum 4 gecikme
üzerinden tahmin edilen ARDL(4,0,4) modeli Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: ARDL(4,0,4) Modelinin Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: GSYİH
Değişkenler

Katsayı

t ist.

Olasılık

GSYIH(-1)

0.288634

2.151892

0.0391

GSYIH(-2)

0.133255

1.097044

0.2808

GSYIH(-3)

-0.233733

-1.827102

0.0770

GSYIH(-4)

-0.248747

-1.925914

0.0630

ITH

0.132041

4.558626

0.0001

IHR

-0.020130

-0.555943

0.5821

IHR(-1)

-0.059430

-1.708082

0.0973

IHR(-2)

-0.018607

-0.599949

0.5528

IHR(-3)

0.070670

2.211527

0.0343

IHR(-4)

-0.047129

-1.390557

0.1740

C

4.226605

2.464833

0.0193

ARDL(4,0,4) modeli incelendiğinde, GSYİH’nın birinci gecikmeli değerinin cari değerini pozitif yönde,
üçüncü ve dördüncü gecikmeli değerlerinin negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir.
Ayrıca ekonomik büyüme üzerinde ihracatın üçüncü gecikmesinin ve ithalatın pozitif etkili olduğu,
ihracatın birinci gecikmesinin ise negatif etkili olduğu gözlenmektedir.
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Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin ARDL analizi ile tespit edilebilmesi için sınır testi
yapılması gerekir. Eşbütünleşme ilişkisine yönelik karar verilirken bağımlı ve bağımsız değişkenlerin
birinci dönem gecikmelerinin katsayılarının topluca anlamlılığı F testi ile sınanır. Hesaplanan F
istatistiği kritik değer sınırlarının dışına düştüğünde değişkenlerin bütünleşme dereceleri hesaba
katılmazken, kritik değer sınırlarının içine düştüğünde değişkenlerin bütünleşme derecelerinin tespiti
önem kazanmaktadır (Pesaran vd., 2001). Değişkenlerin I(0) olması durumunda hesaplanan test
istatistiğinin alt kritik değerden, I(1) olması durumunda ise üst kritik değerden büyük olması beklenir.
Bu durumda eşbütünleşme ilişkisi olmadığını ifade eden temel hipotez reddedilir. Sınır testi sonuçları
Tablo 9'da gösterilmektedir. Analize dahil edilen değişkenlerin durağanlıklarının I(0) olarak bulunması
dolayısıyla hesaplanan F istatistiğinin alt kritik değer ile karşılaştırılması gerekmektedir. Hesaplanan
değerin %5 anlamlılık seviyesinde alt sınırı aşmasına bağlı olarak serilerin eşbütünleşik olduğuna
karar verilmiştir.
Tablo 9: Sınır Testi Sonuçları
k

F istatistiği

2

5.796

%5 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler
Alt Sınır

Üst Sınır

3.79

4.85

Not: k, denklemdeki bağımsız değişken sayısıdır.
Değişkenler arasında eşbütünleşme olduğuna karar verildikten sonra Hata Düzeltme Modeli ve uzun
dönem katsayıları hesaplanmıştır. Hata Düzeltme Modelinde yer alan " ECT (1) " katsayısı, uzun
dönemli ilişkilerin tespiti için kurulan ARDL modelinden elde edilen hata teriminin bir gecikmeli
değerini ifade etmektedir. Katsayısı negatif ve anlamlı olarak bulunan bir hata düzeltme terimi, uzun
dönem için bulunan ilişkileri de destekleyici nitelik taşıyacak ve değişkenler arasındaki uzun dönem
ilişkisinde herhangi bir şok nedeniyle meydana gelen bir sapmanın ne kadar zamanda düzeleceği
konusunda bilgi sağlayacaktır (Keskin, 2008). Hata Düzeltme Modeli ve uzun dönem katsayıları Tablo
10’da verilmiştir.
Tablo 10: Hata Düzeltme Modeli Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları
Bağımlı Değişken: ∆GSYİH
Değişkenler

Katsayı

∆GSYIH(-1)

0.349225

∆GSYIH(-2)

0.482480

∆GSYIH(-3)

0.248747

∆ITH

0.132041

∆IHR

-0.020130

∆IHR(-1)

0.018607

∆IHR(-2)

-0.070670

∆IHR(-3)
ECT(-1)
Uzun Dönem Katsayıları

0.047129
-1.060591

t ist.

Olasılık

1.541270

0.1331

2.603519

0.0139

1.925914

0.0630

4.558626

0.0001

-0.555943

0.5821

0.599949

0.5528

-2.211527

0.0343

1.390557

0.1740

-3.873558

0.0005
Katsayıları
Olasılık

Değişkenler

Katsayı

t ist.

ITH

0.124498

2.618547

0.0134

IHR

-0.070363

-0.982840

0.3331

C

3.985142

3.795564

0.0006

Tanısal Test Sonuçları
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R

2

X 2 BG =2.841
=0.59

Not: X

2

BG

X 2 NORM =0.994
(0.608)

(0.074)

,

X 2WHITE =14.633

X 2 RAMSEY =0.042

(0.146)

(0.838)

2
X 2 NORM , X WHITE , X 2 RAMSEY sırasıyla otokorelasyon, normallik, değişen varyans ve model

kurma hatası sınaması istatistikleridir. Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.
Hata Düzeltme Modelinin sonuçları, değişkenlerin ekonomik büyüme üzerindeki kısa dönemli
etkilerine ilişkin bilgi sağlamaktadır. Buna göre, GSYİH’nın gecikmeli değerleri ve ithalat ekonomik
büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca hata düzeltme modelindeki hata düzeltme teriminin
negatif ve anlamlı olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu sınır testinden elde edilen eşbütünleşme ilişkisi
sonuçlarını desteklemektedir. ARDL modelinden elde edilen uzun dönemli katsayılar incelendiğinde,
kısa dönem katsayılarına paralel olarak ithalatın ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı ve
pozitif bir şekilde etkilediği ancak ihracatın ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı
görülmektedir. Son olarak istatistiksel tanı testleri dikkate alındığında ARDL modelinde otokorelasyon
ve farklı varyans probleminin bulunmadığı, normal dağılım varsayımının sağlandığı ve model
spesifikasyonunun doğru olduğu söylenebilir.
4. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ve ihracat ile ithalatın
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ampirik olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. 1971-2017
dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmış; ihracat ve ithalat verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan,
ekonomik büyüme (GSYİH) verisi ise Dünya Bankası’ndan alınmıştır. Çalışmada Granger nedensellik
testi, Etki-tepki Analizi, Varyans Ayrıştırma Analizi ve ARDL testi uygulanmıştır. Granger nedensellik
testine göre, ithalattan ihracata doğru ve GSYİH’dan ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
olduğu görülmüştür. Literatür incelendiğinde 2001 yılı sonrasındaki dönemde bu konuda yapılan
birçok çalışmada, ithalattan ihracata ve büyümeye doğru bir nedensellik olduğu sonucuna varılmıştır.
Bunlardan bazıları Erdoğan (2006), Yentürk (2005), Yükseler ve Türkan (2008)’ın çalışmalarıdır. Etkitepki Analizi, ithalatta ortaya çıkan bir standart sapmalık şokun ekonomik büyüme üzerindeki
etkisinin 3. döneme kadar denge değerinde seyrettiğini daha sonra etkinin kaybolduğunu, ihracatta
meydana gelen bir standart sapmalık şokun ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 3. döneme kadar
negatif yönde olduğunu daha sonra denge değerine yaklaştığını ve etkinin yok olduğunu göstermiştir.
Varyans Ayrıştırma Analizi sonuçlarına bakıldığında, 10 dönem boyunca GSYİH’daki değişimin %99’u
kendisi tarafından, %63’ü ihracat ve %0.08’i ithalat tarafından açıklanmıştır. İthalat değişkenindeki
değişimin %59’u kendisinden kaynaklanırken, yaklaşık %38’i GSYİH ve %3’ü ihracat değişkenlerinden
kaynaklanmıştır. İhracat değişkeninin öngörü hata varyansının yaklaşık %79’u kendisi tarafından,
%6’sı ekonomik büyüme ve %15’i ithalat tarafından açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca ARDL analizi
yapılmıştır. Sınır testi sonuçları, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu göstermiştir.
ARDL modelinden elde edilen kısa dönemli ilişkiler değerlendirildiğinde, GSYİH’nın gecikmeli
değerlerinin ve ithalatın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği, uzun dönemde ise yine ithalatın
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği ancak ihracatın ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Türkiye ekonomisi için ithal girdilerle ne ölçüde katma değer yaratabildiğimiz çok önemlidir. Bu
nedenle katma değeri yüksek nihai mallar ihraç etmeyi hedeflemek gerekir. Diğer taraftan, ihracat ve
ithalat yapılan ülkelerin sayısını arttırmak ekonomik ve politik olarak risklerimizi azaltmada ve
uluslararası piyasalarda pazarımızı genişletmede yardımcı olacaktır. Ayrıca bilinçli politikalar
geliştirmenin ve stratejiler üretmenin, dış ticaret ve ekonomik büyüme açısından bir zorunluluk
olduğunu söylemek gerekir.
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OTTOMAN PERCEPTION IN THE REPUBLICAN ERA TURKISH
NOVEL: THE CASE OF AHMET HAMDI TANPINAR
Dr. Tayfun BARIŞ
tayfun.baris@hotmail.com
Abstract
It is an undeniable fact that Republic of Turkey which was founded in 1923 on the ashes of the
Ottoman Empire has inherited the social, political and economic legacy of its predecessor. Yet, the
transition was not easy. A dualistic perspective emerged in Ottoman-Republic line. This duality can
be also found in literary works, especially in novels. In that terms, a study about the perception of the
Ottoman Empire in the novels of Ahmet Hamdi Tanpınar who is considered as one of the masters of
Turkish novel genre has a great importance.
Key Words: Ottoman, Republican Era, Novel

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA OSMANLI ALGISI:
AHMET HAMDİ TANPINAR ÖRNEĞİ
Özet
20. yüzyılın ilk çeyreğinde çok çeşitli etkenlerin tesiriyle çöken bir Türk-İslâm devleti olan Osmanlı
Devleti’nin yerine 1923 yılında tesis edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; temellerinin üzerine
kurulduğu Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik ve kültürel miraslarını devraldığı yadsınamaz bir
gerçektir. Ancak son derece buhranlı bir şekilde cereyan eden bu değişim sürecinin sonunda; siyasî,
sosyal ve kültürel alandaki girişimlerin de tesiriyle Osmanlı-Cumhuriyet eksenli, iki kutuplu bir bakış
açısının ortaya çıktığı görülmektedir. Edebi sahada da yansımalarını bulabileceğimiz bu bakış açısının
en bariz şekilde tezahür ettiği edebî tür olarak ise roman ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede
Cumhuriyet Dönemi Türk romanının önde gelen romancılarından biri olarak kabul edilen Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın romanlarına bu yönden bir inceleme yapılması, Cumhuriyet sonrasında kaleme
alınan romanlardaki Osmanlı algısı hakkında somut bir değerlendirmenin ortaya konulması
bakımından önemli gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi, Roman.

Giriş
Osmanlı Devleti; 13. yüzyılın sonlarına doğru tarih sahnesine giren, “i’lâ-yı kelimetullah” ve “devlet-i
ebed müddet” düsturlarına daima bağlı kalarak altı yüz yılı aşan bir sürede hâkimiyetini sürdürmüş
olan bir Türk-İslâm devletidir. Ancak 20. yüzyılın ilk çeyreğinde meydana gelen I. Dünya Savaşı’ndan
yenik çıkan tarafta yer alan Osmanlı Devleti, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr
Antlaşması’yla birlikte, hâkimiyeti altında bulunan topraklarının büyük bir kısmını kaybetmek
zorunda kalır. Bununla birlikte işgal sürecinde yaşanan olumsuz koşullara milletin gösterdiği tepkinin
ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gittikçe güçlenmiş olan milliyetçi eğilimlerin millî bir uyanış
hareketi haline dönüşmesiyle, Osmanlı Devleti’nin kaderi başka bir yöne doğru gelişmeye başlar. Bu
noktada Osmanlı Devleti’nin hem kurucu hem de aslî unsurunu oluşturan Türk milleti, kendisine ve
ordusuna liderlik eden Gazi Mustafa Kemal’in etrafında toplanarak büyük bir mücadele vermiş, bu
bağımsızlık mücadelesi sonunda da Osmanlı Devleti’nin yerine, Anadolu toprakları üzerinde devam
edecek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tesis edilmiştir. Böylelikle resmî, fiilî ve hukukî varlığını en
uzun süre devam ettiren bir Türk-İslâm devleti olan Osmanlı Devleti’nin manevî devamlılığı, 20.
yüzyılın başlarında daha farklı esaslarla birlikte kurulan yeni devlette sürdürülmüş olur. İlber Ortaylı
bu durumu şu ifadelerle tespit etmektedir:
“Türkçe yazılı Türk tarihi içinde, Osmanlı tarihi ve Osmanlı devlet yapısı bir zirveyi ifade eder. Bütün o
Osmanlı öncesi asırlar, adeta Osmanlı İmparatorluğu’nu ve Osmanlı medeniyetini inşa etmek için gayret
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göstermişlerdir. Böylesi bir tarihsel ustalık, bir değer söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti bu değerin
devamı bir devlettir.”683
Bununla birlikte 19. yüzyıldan 20. yüzyıla devreden bazı siyasî ve askerî zorunlulukların neticesinde
gerçekleşen bu değişimlerin, son derece sancılı bir şekilde cereyan etmiş olduğunun da altını çizmek
gerekmektedir. Çünkü bu zaman diliminde devlet ve toplum yapısını oluşturan her unsur yeni baştan
ele alınmaya çalışılmış, her alanda eskisinden farklı bir yapı oluşturulmasına gayret edilmiştir. Siyasî,
iktisadî, sosyal, kültürel ve dinî sahalarda uygulamaya koyulan pek çok inkılâbı da bu çerçevede
değerlendirmek yerinde olur. Fakat gerçekleştirilen bu uygulamaların bilhassa sosyal ve kültürel
tabanda önemli kırılmalara yol açtığı, buna bağlı olarak da hem halk arasında hem de entelektüel
kesimde Osmanlı-Cumhuriyet eksenli iki farklı bakış açısının/algısının ortaya çıktığı yadsınamaz bir
gerçek olarak kabul edilmelidir.
Her ne kadar kendisinden öncekiyle bağını tamamen koparmamış olsa da, büyük ölçüde yeni bir
yönetim anlayışını benimseyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını takip eden yıllarda
kaleme alınan Türk romanları da, bu bakış açılarından/algılardan payını almış ve dönemin roman
yazarları Osmanlı Devleti’yle ilgili olumlu/olumsuz yargılarını/algılarını yazmış oldukları eserler
vasıtasıyla ortaya koyma yolunu tercih etmişlerdir. Cumhuriyet sonrasında üretilen romanların bu
bağlamda incelenmesi; Cumhuriyet dönemi yazarlarının Osmanlı Devleti’ne nasıl bir bakış açısıyla
yaklaştıklarının, bu yaklaşımları hangi unsurlar aracılığıyla yansıttıklarının ve ele aldıkları meseleleri
hangi zeminde değerlendirdiklerinin ortaya konulması bakımından son derece kıymetli gözükmektedir.
Çünkü roman, hayatı her cephesiyle geniş bir biçimde kavrayan; her şeyi bir akış, değişme, gelişme
olarak his ve idrak eden bir duyuş/görüş tarzının ifadesi şeklinde nitelendirilebilecek olan edebî bir
türdür.684 Böylece teknik olarak bu kadar önemli niteliklere sahip olan roman türünün, Cumhuriyet
Dönemi’nde verilen örnekleri aracılığıyla hem edebî âlemde hem de Türk toplumunda nasıl bir
Osmanlı algısı oluşturduğu da somut bir biçimde ortaya konulmuş olabilecektir.
Estetik Bir Roman Yazarı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar
1950’li yıllardan itibaren gerek edebiyat gerekse de kültür dünyamızda eserleri ve fikirleri ile üzerinde
en çok durulan şahsiyetlerden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, her şeyden evvel çok yönlü bir
sanatkâr ve fikir adamıdır. Şiir, hikâye, roman, deneme, edebî tenkit ve edebiyat tarihi alanında
eserler kaleme alan, bu eserleriyle Türk edebiyat ve kültür tarihinde kendisine önemli bir yer edinen
Tanpınar’ın eserlerinde tarih, edebiyat, şiir, musiki, estetik, felsefe, plastik sanatlar ve psikolojinin son
derece girift bir yapı şeklini aldığı görülmektedir.685 Bu bağlamda Tanpınar’ın romanları için “kültür
romanı” nitelemesinde bulunmak hiç de yanlış olmayacaktır. Zira hemen hemen her romanında, çok
defa entelektüel, hatta yazar veya sanatçı olan kahramanlarının, bazen de diğer figüratif kişilerin
diyaloglarında-monologlarında yakın ve uzak dönem tarihinden mimarlık, resim, hat ve müziğe,
oradan da felsefî ve tasavvufî meselelere kadar zengin bir kültür birikiminin sergilendiği
görülmektedir. Bu yüzden onun romanlarıyla daha çok bu geniş kültür birikimine sahip olan okuyucu
kitlesinin ilgilendiğini ifade etmemiz gereklidir.686
Bütün bu hususlar genel olarak Tanpınar’ın “estetik” bir roman yazarı olduğu gerçeğine işaret
etmektedir. Romancılığı ön plana alındığında; zaman kavramına ve bilhassa da geçmiş zamana
fazlasıyla önem vermesi, psikolojik tahlillere derinlemesine yer vermesi, biçim ve kurgu gibi üslûba
bağlı unsurları yazma aşamasında fazlasıyla önemsemesi, mükemmel, orijinal ve estetik bir roman
ortaya koyma kaygısının yüksek düzeyde olması, buna bağlı olarak az sayıda eser üretmesi, özel
yaşamında sıkıntılarla hemhâl olması ve vefatından yıllar sonra değerinin anlaşılması gibi hususlar
“estetik bir roman yazarı” olduğu yargısını büyük ölçüde desteklemektedir.687
Estetik bir çerçevede yazmış olduğu romanlarında daha çok, 19. yüzyıldan sonra toplum hayatımızın
hemen her alanında ortaya çıkan ve biçim değiştirerek günümüze kadar uzanan batılılaşma süreci ya
da doğu-batı çatışması içinde yüz elli yıldır yaşanmakta olan maddî-manevî değerler kargaşası ile
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kültür buhranımızın ele alındığı görülmektedir. Bu durum doğunun da batının da farkında olan ve bu
farkındalıktan kendilik inşa etmeye çalışan bir yazar olarak688 Tanpınar’ın; bir yandan geçmişe sahip
çıkmak öbür yandan da kendini aşıp yenilenmek isteyen bir bilince sahip olmasıyla 689 açıklanabilir.
Ahmet Hamdi Tanpınar, bu zeminde ortaya koymuş olduğu romanlarıyla hem Türk romancılığına
önemli bir seviye atlatmış hem de Türk düşünce dünyasına yeni tartışma alanları açmış bir yazar
olarak ön plana çıkmaktadır.
Romanlardaki Osmanlı Algısı
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman türündeki ilk denemesi olan, 1944 yılında tefrika edildikten sonra
1975’te kitap olarak yayımlanan Mahur Beste adlı eserin konusu genel olarak Abdülhamid ile
Abdülaziz dönemlerinde geçer. Romanda hemen hemen aynı çevrelerde yaşayan farklı mizaç ve
kişiliklere sahip insanların hayatları ele alınmaktadır.
Eserin önemli karakterlerinden olan Behçet Bey, Abdülhamid döneminin hatırı sayılan zenginlerinden
İsmail Molla Bey’in oğludur. İsmail Molla Bey güçlü, çevresindekilerde hayranlık uyandıran, iradeli bir
karaktere sahiptir ve musikişinastır. Oğlu Behçet Bey ise babasının aksine zayıf karakterli, silik ve
güçsüzdür. Onun hayatı insanlara kapalı ve uzaktır. Behçet Bey, babasının padişahın fermanı ile
Mekke’ye gönderilmesinin ardından, Ata Molla Bey isminde saray eşrafından bir kişinin kızı olan Atiye
Hanım ile evlenir. Evlenene kadar çalıştığı memuriyetlerde başarılar gösterip dikkati çeken Behçet
Bey’in Atiye Hanım ile evlenmesi padişahın dileğiyle yani “irade-i seniyye” ile olmuştur. Aslında bu
evliliği ne Ata Molla Bey ne de kızı Atiye Hanım arzu etmişlerdir. Onların evlilikleri böyle bir
mutsuzluğun ve mecburiyetin üzerine kurulmuştur. Behçet Bey bu sevgisizlik ve ilgisizlik içinde eski
meşguliyetlerini ve alışkanlıklarını devam ettirir. Babasını ardından da karısını kaybedince kendi
alışkanlıkları içinde sıkışıp kalır ve huzursuz, mutsuz bir şekilde ömrünün geri kalan günlerini
geçirmeye çalışır.
Tanpınar, eserini geçmiş zaman üzerine kurgulamıştır. Merkezine Behçet Bey oturtularak geliştirilen
olay örgüsü içerisinde, Osmanlı Devleti’nin uzun soluklu son dönemi olan Abdülhamid devri
İstanbul’u, saray yapısı, konaklar, eşyalar ve dönemin insan profili ön plana çıkmaktadır. Bu
unsurlarla yazar, okuyucuda geniş ve derin bir tarih persfektifi yaratır. Buna dayanarak Mahur
Beste’nin bir medeniyetin, daha açık bir ifadeyle Osmanlı medeniyetinin romanı olduğu söylenebilir.
Bu medeniyet algısı, eser içinde insan, eşya, mimarî ve musikî vasıtasıyla yansıtılır. Yazar, eserde
maziyi ve Osmanlı medeniyetini somutlaştıran unsurları estetik bir tutumla ele alır ve bunlara son
derece olumlu/yüceltici bir tavırla yaklaşır. Bu durum daha eserin başlarında Behçet Bey
okuyuculara tanıtılırken, özellikle eşyalara bakış tarzıyla net bir şekilde ortaya konulmaktadır:
“Eski saatler bakılması, iyileştirilmesi lâzım gelen temiz yüzlü, iyi yürekli hastalardı ve kitaplar, iyi
ciltlenince birdenbire gençleşiyor, güzel giyinmiş kadınlara benziyorlardı. Birçok ahbap meclislerinde saz
yapılıyor, şarkılar, besteler, semailer okunuyordu. Antikacı dükkânlarında, üzerinde mazinin, yaşanmış
zamanın izlerini taşıyan ve bu izlerle güzelliği, değeri artan, hülâsa zaman ve insan tecrübesini kutsî bir
büyü gibi kendi varlıklarında taşıyan bir yığın eşya vardı. Halâ müzayedeler oluyor, geniş ve çıplak, her
tarafını dolduran eşyaya rağmen çıplak salonlarda, çiğ ve yüksek tellâl sesleri, etraflarındaki faciaya
kayıtsız, elleri arasından geçen şeylerin hakiki değerinden habersiz, telaşlı ve mütehakkim bir eda ile
durmadan zengin koleksiyon parçalarını birbiri ardınca sayıyor, Bohemya billuru, Sevr porseleni, Çin
kâsesi, İran halısı, Hint veya Bizans oyması fildişi, Empire usulü konsol, Aziz devri yazı takımı, Tebriz
cildi, Herat minyatürü, Diyarbakır ve Bursa kumaşı, İstanbul yazması, Edirne kesmesi elden ele
dolaşıyor, sonunda ya bir müze salonunda yahut şahsî bir koleksiyonda, zaman dışında kalmış yekpare
uykularını uyumak için sahip değiştiriyordu.
Behçet Bey bütün eski, güzel, renkli ve kıymetli şeyleri severdi. Ona göre hayatın en manâlı tarafı bu
cins eşya arasında geçirilen zamandı.” 690
Tanpınar, bu ifadelerle aslında yüzyıllardır büyük bir birikimle oluşmuş olan kültür ve medeniyet
unsurlarını hem eşya ve coğrafya hem de zaman vasıtasıyla işlemektedir. Bütün bu sayılan değerli
şeyleri seven aslında yazarın kendisidir. Eserdeki bu ifadeler doğrudan doğruya Tanpınar’ın medeniyet
algısını ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte bu anlayışı, onun pek çok türdeki eserlerinde de
Besim F. Dellaloğlu, Bir Tanpınar Fetişizmi/Modernleşmenin Zihniyet Dünyası, 3. b., İstanbul, Ufuk Yayınları,
2013, s. 135.
689 Oğuz Demiralp, Tanpınar’a Biraz Huzur Verelim, 1. b., İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2014, s. 9.
690 Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste, 10. b., İstanbul, Dergâh Yayınları, 2012, s. 16. (Alıntılar bu baskıdandır.)
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görmek mümkündür. Tanpınar’ın kaleme aldığı “Medeniyet Değiştirmesi ve İç İnsan” adlı yazısındaki
medeniyetle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler buna örnek olarak gösterilebilir:
“Bir medeniyet bir bütündür. Müesseseleri ve kıymet hükümleriyle beraber inkişaf eder. Onları lüzumsuz
bulmaz, şüphe de etmez. Nasıl elimiz, ayağımız, kulağımız bulunduğunu düşünmeden bu uzuvlarla
yaşarsak onlarla öyle yaşarız. Hakiki taazzuv (gelişme) budur.”691
Tanpınar’ın mensup olduğu imparatorluğa ve içinde biçimlendiği medeniyete karşı geliştirmiş olduğu
bu olumlu ve estetik yaklaşım, onun zaman kavramına yüklediği anlamla da doğrudan ilgilidir.
Yukarıda yer verdiğimiz metinde geçen “zaman dışında kalmış yekpare uykularını uyumak için sahip
değiştiriyordu.” cümlesi onun zaman kavramına olan bütüncül bakış açısını yansıtmaktadır. Bu
noktanın üzerinde durulması da önemlidir çünkü Tanpınar mazi-hal ve istikbali parçalanmaz,
bölünmez bir akış halinde düşünür ve zamanda sürekliliğin bu akışın kavranmasıyla sağlanabileceğini
ileri sürer.
Mahur Beste’de musiki de eski medeniyetimizin/Osmanlı’nın önemli bir unsuru olarak ele alınır.
Tanpınar, çok boyutlu şahsiyetinin bir gereği olarak Klâsik Türk musikisiyle yakından ilgilenen, sanat
anlayışını müzikal unsurlar ile zenginleştiren ve derinleştiren bir yazardır. Yazar Klâsik Türk müziğini
Osmanlı kültürünün önemli öğelerinden biri olarak kabul eder ve hem romanına bu anlayışını
gösteren bir başlık koyar hem de bu unsuru, mevcut kültürün nesilden nesile aktarılmasında önemli
bir vasıta olarak görür. “Müzik giydirilmiş zamandır.” diyen Tanpınar, Türk musikisi vasıtasıyla da
Osmanlıya dair estetik ve yapıcı bir bakış açısı geliştirir. Buna örnek olmak üzere, eserin sonuna yazar
tarafından eklenen “Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup” adlı bölümde yer alan şu ifadeler
verilebilir:
“Siz de biliyorsunuz ki dünkü hayatımızın en kuvvetli, hayata en çok tesir eden tarafı musiki idi. Musiki
başka kültürlerde romanın, resmin, tiyatronun iştirakiyle yaptığı tesiri bizde tek başına, iyi kötü kendi
hamlesiyle yapıyordu.” (s. 159)
Bütün bunlar Tanpınar’ın kendi geçmişine, mazisine, mensup olduğu imparatorluğa ve daha geniş bir
ifadeyle içinde yoğrulduğu medeniyete neden olumlu ve estetik bir şekilde yaklaştığını göstermektedir.
Ancak böyle bir anlayış ve algılayışla devamlılık sağlanabilecek, sahip olunan maddî/manevî değerler
geleceğe aktarılabilecektir. Fakat ne yazık ki Cumhuriyet devrinde bu süreklilik kesintiye uğramış ve
hem zaman hem de kültür erozyona uğratılmıştır. Tanpınar kaleme aldığı “Medeniyet Değiştirmesi ve
İç İnsan” adlı yazısında, kendisini de işin içine katarak içinde bulunduğu dönemin Osmanlıya olan
hatalı/yanlış yaklaşım tarzını şu vurucu cümlelerle eleştirir: “Cesaret edebilseydim, Tanzimat’tan beri
bir nevi Oedipus kompleksi, yani bilmeyerek babasını öldürmüş adamın kompleksi içinde yaşıyoruz,
derdim.”692
İşte yazar, daha sonra temas edeceğimiz Huzur romanına benzer olarak Mahur Beste adlı eserde de
hem bu çarpık anlayışı eleştirir hem de devam zincirinin kopmuş olan halkalarını tamir etmeye çalışır.
Tanpınar, vakanın devamında Atiye Hanım’ın babası Ata Molla Bey’in hayatından bahsederken
Abdülhamid ve Abdülaziz devirlerini mukayese ederek, Abdülaziz döneminin ekonomik bakımdan
daha parlak olduğu tespitinde bulunur.693
Hâkim bakış açısıyla kaleme alınan bu kısımlarda yazarın, hem iktisadî hem de siyasî bakımdan
Abdülhamid devrine olumsuz manada eleştirel yaklaştığı ve özellikle de otoriterlik vurgusunu yaparak
olumsuz algısını somutlaştırdığı görülmektedir. Böylece Tanpınar eserinde, konuyla bağlantılı olarak
kısa kısa da olsa Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerine yer verir ve tavrını ortaya koyar.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste adlı romanının odağına yerleştirdiği Behçet Bey’in etrafında
Osmanlı toplum yapısının, Tanzimat’tan itibaren geçirmeye başladığı yenileşme sürecini kültürel,
sanatsal, edebî, sosyal, iktisadî ve siyasî alanlardan yola çıkarak ele almaya çalışır. Eserde ön planda
gelen her karakter (Behçet Bey-İsmail Molla-Ata Molla vb.) çökmekte olan imparatorluğun karşılaştığı
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, 5. b., İstanbul, Dergah Yayınları, 2006, s. 35.
Tanpınar. a.g.e., s. 38.
693 “Fakat Abdülhamit devrinde, Aziz devri gibi parlak ihsanlar yoktu. Bu devir kendi mensuplarını teşebbüslerinde
serbest bırakmakla iktifa ediyordu. Bunun dışında, ihsanın yerini nişan almıştı. Pek nadir zamanlarda, herkes için
bilinmeyen hizmetler için Abdülaziz zamanının efsanevî rakamları dönerdi. Geri kalan, beş lira ile elli lira arasında
küçük “atıyeler”di” Tanpınar, Mahur Beste, a.g.e., s.43.
691
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sorunları, yaşadıklarıyla yansıtmaktadırlar. Yazar bu çerçevede Osmanlı musikisi, mimarisi ve
edebiyatı üzerinden estetik olarak olumlu ve yüceltici bir bakış açısı geliştirir. Ancak Tanpınar’ın,
siyasî ve iktisadî olarak, özellikle padişahların (II. Mahmut- Abdülmecid- Abdülaziz- II. Abdülhamid)
kendi dönemlerindeki bazı uygulamalarını ön plana çıkararak, Osmanlının adı geçen dönemlerine
karşı eleştirel ve olumsuz bir yaklaşım tarzını benimsediğini söylememiz mümkündür.
1950 yılında Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edildikten sonra ilk kez 1973’te kitap olarak yayımlanan
Sahnenin Dışındakiler adlı eserde; birbirini takip eden Mütareke ile Milli Mücadele dönemleri hem
İstanbul hem de Anadolu ön plana çıkarılarak ve İstanbul’a tıp eğitimi için yeniden dönen ana
karakter Cemal Bey’in hayatı merkez alınarak anlatılmaktadır.
Romanın kahramanı Cemal’in çocukluğu İstanbul’da geçer. Ancak babasının Batı Anadolu’da bulunan
bir sahil kasabasına devlet memuru olarak atanması nedeniyle lisenin son sınıfındayken İstanbul’dan
ayrılmak zorunda kalan Cemal, altı yıl sonra tıp tahsili için yeniden İstanbul’a döner. Bu süreçte
Osmanlı payitahtı İstanbul’un çok değiştiğini fark eden Cemal; bir yanda düşman işgalinin şehirdeki
tesirlerine, bir yanda da toplumun hayatında meydana gelen değişikliklere bizzat şahit olur. Cemal,
böylesine karmakarışık bir hale gelmiş olan İstanbul’da çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda âşık
olduğu Sabiha’yı aramaya başlar. Ancak Sabiha aradan geçen sürede, ahlâki yönden zayıf bir adam
olan Muhtar Bey’le evlenmiştir. Buna rağmen Cemal, âşık olduğu kadını aramaktan vazgeçmez ve
uzun aramalardan sonra Sabiha’yı bulur. Hem Cemal’i yeniden gördüğü için çok mutlu olan hem de
Muhtar Bey’in hayatında olmasından artık iyice bunalmış olan Sabiha da, Cemal’i gördükten sonra
hayatıyla ilgili önemli bir karar verir. Ve aradan çok uzun zaman geçmeden kocasından ayrılıp
Cemal’le hayatını birleştirir. Bu hadiseden sonra Sabiha, hayatının amacını gerçekleştirme fırsatını da
yakalar ve tiyatro oyuncusu ilk Türk kadını olarak sahneye çıkar.
Mahur Beste adlı romanın devamı, Huzur’un ise öncesi olan ve nehir roman üçlemesi içerisinde 2.
sırada yer alan Sahnenin Dışındakiler’de Osmanlıya genel anlamda olumsuz bir algıyla yaklaşıldığı
görülmektedir. Bu çerçevede esere ad olarak benimsenen başlıktan da anlaşılacağı üzere, Osmanlı
Devleti’nin ve işgal altında bulunan payitaht İstanbul’un çöküşünün yazarın olumsuz yaklaşımıyla
yansıtıldığı görülmektedir. Zira İstanbul eserde, çökmekte olan bir devletin hem çürümüş olan kurum
ve değerlerini hem de düşünce ve hayat tarzını bütün varlığıyla temsil etmektedir. Bununla bağlantılı
olarak son dönem Osmanlı devlet yapısı hakkındaki bilgiler anlatıcının ağzından şöyle
aktarılmaktadır:
“Nazırları arasında, Sadrâzam Sait Paşa’dan başka kırkını aşmış pek az adam bulunmasına rağmen
devlet ihtiyardı. Arkasında sade kendi altı asırlık mazisi değil, bütün ihtiyar şark vardı. Yaşlılığı,
tecrübeyi galiba zincirleme felâketler görmeyi ve kabul etmeyi bir esas diye alıyordu. İsabetli tek bir
hareket veya fikri olmadığını, her gün hâdiselerin yumruğuyla yeni baştan bir daha öğrenen bir
toplulukta, bu tecrübe kelimesinden ne kastedilirdi, bunu çok sonra anladım.”694
Romanda, Milli Mücadele’yi destekleyen İhsan Bey’in, Hürriyet ve İtilaf taraftarı olan Arif Bey’e
söyledikleri de bu bağlamda örnek olarak ortaya konulabilir:
“ — Elde hiçbir şey kalmamıştır. Mahvedilecek bir şey yoktur. Zaten böyle vaziyetlerde bu tarzda
düşünülmez. Dövüşmek lâzım olduğu zaman sadece dövüşülür. Bu gibi işlerde bütün hesaplar durur,
anladınız mı? Yalnız, şeref, haysiyet, vazife duygusu kalır. Zat-ı şahaneye gelince, teklifini emrettikleri
mütareke şartlarının ilk maddesini lütfen unutmasınlar. Bir devlet batarken hısım ve akrabanın selâmeti
düşünülmez.
— Altı asırlık…
— Bırak şu altı asrı. Milletimizi duvarın dibine dayamışlar, siz hâlâ altı asırdan
bahsediyorsunuz! Ben size bu güne, bu âna ait işten bahsediyorum. Siz hâlâ, bir devlet-i muazzama
tutturmuş gidiyorsunuz! Derimiz yüzülüyor, haberiniz yok mu?” (s. 154)
Tanpınar böylece, romanda geri planda bırakılmış olan Milli Mücadele ile Anadolu’nun önemini ve
olumlu yönünü daha da somut bir şekilde sunmuş olmaktadır. Çünkü yazara göre esas sahne, Türk
milletinin kaderinin belirleneceği mücadelenin meydana geldiği Anadolu’dur.
694

Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, 4. b., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1999, s. 55-56. (Alıntılar bu
baskıdandır.)
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İlk olarak 1949 yılında yayımlanan Huzur adlı eserde ise; genel olarak belli bir dünya görüşüne, somut
bir hayat düzenine kavuşamamış, Doğu (Eski) — Batı (Yeni) ikilemi içerisinde bocalayan ve bu nedenle
huzursuzluk içerisinde kıvranan Cumhuriyet aydınlarının durumu anlatılmaktadır. “İhsan”, “Nuran”,
“Suat” ve “Mümtaz” adlarını taşıyan 4 bölümden oluşan romanda, aslında romanın başkahramanı
yazarın son bölüme ismini verdiği Mümtaz’dır.
Eserde vakalar temel olarak güncel (aktüel) ve geçmiş (mazi) zaman içerisinde vuku bulmaktadır.
Romandaki geçmiş zamanı ikiye ayırarak ele almakta fayda vardır. Çünkü Tanpınar’ın Osmanlı
algısını tespit edebileceğimiz noktalar daha çok bu zaman dilimiyle işlenen bölümlerde önümüze
çıkmaktadır. Eserde geçmiş zamanın, Mümtaz ile Nuran’ın 10 aylık ilişkisi ve bu karakterlerin
çocukluklarından bahsedildiği düşünüldüğünde yakın maziyle; farklı devirlerdeki Osmanlı
padişahlarına, musikişinaslara, edebiyatçılara, ortaya konan eserlere ve İstanbul’un tarihî
mekânlarına temas edildiği göz önüne alınırsa uzak maziyle ele alındığı rahatlıkla söylenebilir.
Tanpınar eserinde ele aldığı meseleleri açıklayabilmek ve bunların çözümü noktasında bazı önerileri
ortaya koyabilmek için daha çok İhsan, Mümtaz ve arkadaşları arasındaki tartışmaları
kullanmaktadır. Ancak kendi görüşlerini romanın en olgun kişisi olduğu görülen İhsan’ın ağzından
dile getirmektedir. Tanpınar’ın hocası ve yakın dostu olan Yahya Kemal’den ilham alınarak
oluşturulmuş olduğu düşünülen İhsan, Avrupa görmüş, medenî âlemin teorik ve pratik unsurlarını
öğrenmiş, memlekete döndükten sonra da kendi kültürüne ve millî zevklerine önem vermeye başlamış
bir şahsiyettir. Kazandığı bu zengin manevî birikimi Mümtaz’a da aşılamıştır. Nitekim Mümtaz
İstanbul’da dolaşırken etrafında gördüklerine son derece estetik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır:
“Adım başında modası geçmiş zevk kırıntılarına, nerede ve nasıl devam ettiği bilinmeyen büyük ve eski
ananelerin son parçalarına beraberce rastlanırdı. Eski İstanbul, gizli Anadolu, hattâ mirasının son
döküntüleriyle imparatorluk, bu dar, iç içe dükkânların birinde en umulmadık şekilde ve birden
parlardı.”695
Mümtaz’ın bu bakış açısını arkadaş ortamlarındaki sohbetlerde Türk musikisiyle ilgili ortaya koyduğu
düşüncelerinde de görmek mümkündür:
“Düşün bir kere, Dede gibi bir adamı yetiştirmişsin, Seyyid Nuh, Ebubekir Ağa, Hafız Post gibi adamlar
gelmiş, muazzam eserler vermişler. Benliğimizin bir tarafı yapılmış, sen farkında değilsin; ruh açlığı
içindesin. Felâket şurada; bugünkü nesil ortadan çekildi mi, çoğu ezbere olan bu eserler kaybolacak.
Meselâ tek başına Münir Nurettin’in bildiklerini düşünün.” (s. 79)
Eserde Tanpınar’ı temsil ettiğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz Mümtaz’ın, özellikle Osmanlı musikisi
üzerine sarf ettiği bu düşünceler son derece önemlidir. Çünkü bu musiki maziyi hale ve geleceğe
bağlayan devam zinciri içinde en önemli halkayı teşkil etmekte 696 ve bizim millî benliğimizin bir
tarafını oluşturmaktadır. Millî kültürün önde gelen unsurlarından klasik musikinin yokluğu ise
toplumun ruhen aç kalmasına neden olmaktadır. Nitekim eserin ilerleyen kısımlarında yazar, hâkim
bakış açısıyla araya girerek Osmanlı sanatına genel anlamda olumlu bir bakış açısı ortaya koyar. Ve
Mümtaz’a söylettiği sözlerin üzerinden daha kalın çizgilerle geçmek suretiyle, geçmişin öğelerine ve
mazi ile istikbali birbirine bağlayan devam unsurlarına verdiği önemi vurgular:
“Mecit ve Aziz devirlerinde çok başka cûşişli birkaç ağır şarkı ile, Emin Bey gibi zamanımızda klâsik
zevki en hâlis tarafından toprağını sevmiş bir egzotik nebat veya gecikmiş bir bahar gibi devam ettiren
ustaların eserleri, saz semaileri ve Kârınâtık’lar bu sevgileri tamamlardı. Mümtaz’a göre bunlar eski
musikimizin modern duygu ve anlayışıyla birleştiği taraflardı. Elli altmış seneden beri modern adı verilen
resim cereyanlarının bin dört yüzle bin beş yüz arasında yetişmiş eski ustalarda bulduğu şeyi, asıl
sanat ve duygu yeniliğini, o, bu bestelerde, semai ve şarkılarda, bu ağır ve yaldızlı, renkli oymalı
tavanlara, mücevherlere gark olmuş sekiz çifteli kayıklarından seyredilen Boğaz manzaralarına
benziyen kârlarda bulurdu. Bunların dışında elbette kabuk, çekirdek, dal, ağaç kökü, hulâsa bir yığın
şey daha vardı. Fakat asıl lezzet, zevkin çiçeği, değişmez fikir ve diriltici usare, az tesadüf edilir hayal,
hulâsa hakiki ruh saltanatı bunlardaydı.” (s. 148)
Mümtaz, Osmanlıya dair bu olumlu ve estetik bakış açısını sadece Osmanlı musikisi üzerinden değil
Osmanlı edebiyatı (Divan Edebiyatı/Klasik edebiyat) aracılığıyla da ifade etmektedir. Nuran’a söylemiş
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Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 8.b., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1998, s. 42. (Alıntılar bu baskıdandır.)
Alev Sınar , “Tanpınar’ın Romanlarında Musiki Temi”, Doğu Akdeniz, S. I, 1998, s. 109.
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olduğu şu sözler aslında Osmanlı’nın sosyal hayatı içerisinde üretilen sanat ve edebiyat eserlerinin
büyüleyici mütevazılığına ve sadeliğine dikkati çekmektedir:
“ — Meselâ Şeyh Gâlib… Genç yaşta, en parlak devrinde ölüyor. Başlı başına hikmet olan bir terbiyeden
geçmiş. Bu terbiye onda birçok şeyleri, başında öldürmüş. Ne sabahı, ne de ikindisi var. Sâkin bir
akşam, hareket, ışığın oyunundan, sevilen şeylere sadakatten ibaret. Meselâ, Dede. Bine yakın eseri
var. Hayatına bakıyoruz; herhangi bir hayat. Fakat sade kendisinin.” (s. 125)
Huzur’da Tanpınar, Mümtaz’ın Nuran’a duyduğu aşkı geçmişe özlem hissiyle birleştirerek ortaya
koymaktadır. Nuran giyiniş tarzı, fizikî özellikleri, davranışları ile Mümtaz için mazinin önemli
hatırlatıcılarından biri olur. Nuran’ın sebep olduğu bu çağrışımlar Mümtaz’ın mecazî ve yüzeysel aşk
seviyesinden daha derin ve karmaşık bir yapıya ulaşmasına vesile olur. Bu yapı içerisinde Mümtaz,
içinde bulundukları 20. yüzyıldan 17. yüzyıla giderek, Nuran’ı o yüzyıldaki estetik unsurların çizdiği
bir çerçeve içerisine oturtturur:
“Nuran geçmiş yılların imbiğinden çekilmiş bu iksiri tadıyordu. Mümtaz’ın muhayyilesi başka türlü
çalışıyordu. Nuran’ı bir geçmiş zaman dilberi, Dördüncü Murat devrinin bir ikbali gibi giydiriyordu.
Mücevherler, şallar, sırmalı kumaşlar, Venedik tülleri, gül şeftali pabuçlar… Etrafında bir yığın yastık.”
(s. 127)
Romanın Suat adını taşıyan üçüncü bölümü içerisinde kurulmuş olan bir dost meclisinde, İhsan’ın
Osmanlı tarihindeki vakalara dair öne sürmüş olduğu yorumlar da oldukça dikkat çekicidir. Zira
İhsan, Cumhuriyet devriyle geçmiş arasındaki bağlantı zayıflığını ve millet için gerekli olan bir
“yeniden doğuş”un tam manasıyla gerçekleştirilememiş olmasını 15. yüzyıldaki siyasi tabloyla
ilişkilendirmektedir. İhsan’a göre o dönemki hadiseler daha farklı bir şekilde cereyan etmiş olsaydı bu
durumun 20. yüzyıl Türkiye’sindeki yansımaları çok daha olumlu ve farklı olabilirdi. Yani İhsan,
yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasî açmazlarının çözümünü de Osmanlı tarihinin izlerinde
aramaktadır. İhsan’ın ifadeleriyle vurgulanan bu noktalar, geçmişle gelecek arasında bir devam fikri
peşinde olan Tanpınar’ın Osmanlıya bakışıyla da doğrudan ilişkili gözükmektedir:
“ İhsan onlara dikkat etmiyordu. O kendi düşüncesinin peşindeydi.
— Cem galip gelse, yahut Fatih yirmi sene yaşarsa nolurdu acaba? En büyük felâket onun
erken ölmesi. Tarihte uzun süren saltanat devirleri daima faydalıdır. Meselâ Elizabet devri, Viktorya
devri gibi. Tabiî, şartlar müsait olursa! Fatih yirmi sene yaşasaydı biz şimdi belki de rönesansı vaktinde
idrak etmiş bir millet olurduk. Garip temenni değil mi? Zaman geriye dönmez. Fakat insan yine bilinen
şeyden istenen şeye doğru hayal kuruyor.
(…)
— Fatih ölmeseydi… fakat ölmüş, Cem muvaffak olmamış. O kadar çılgınca hareket, hattâ
ihanet, ihtiras, ümit, ıstırap hepsi küçük bir mezar olmuş. Annesiyle beraber alelâde bir kubbe altında ve
bir yığın çini içinde yatıyor. Fakat onların ölüsü, yüzlercesi, binlercesi ile beraber Bursa’yı yapmışlar.” (s.
242)
Tanpınar, bilhassa Mümtaz ve Nuran aşkı çerçevesinde ortaya koyduğu olumlu ve estetik bakış açısını
İhsan’ın ifadeleriyle biraz daha farklı bir seviyeye taşımaktadır. Romanın kültürel ve sosyal açıdan en
olgun kişisi sayılabilecek İhsan’ın sözleri, Osmanlıyı siyasî-idarî yönden inceleyen ve tahlil eden bir
tavır halini alır. Ancak bu meclisin içinde önemli bir yer işgal eden Neyzen Emin Dede, sohbetin
merkezine yine sanat ve estetik unsurların oturmasını sağlar. Bu noktada yazar, yine hâkim bakış
açısıyla kendini gösterir ve “Ebediyet Yıldızı” olarak nitelediği Emin Dede’nin Mümtaz’a ilham ettiğini
söylediği fikirleri okuyucuyla paylaşır. Tanpınar burada açıkça eski medeniyetimizin yani Osmanlı’nın
temsil ettiği Türk-İslam anlayışının ürettiği sanatsal ve kültürel değerleri Batınınkilerle mukayese eder
ve bu kıyas sonucunda mensup olduğu medeniyetin unsurlarına estetik açıdan olumlu bir tavır
takınmaya devam eder:
“Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir Listz, bir Borodine bu gördüğü ebediyet yıldızından ne
kadar ayrı insanlardı. Onların çılgın hiddet ve kinleri, bütün hayatı kendisi için hazırlanmış bir sofra
zanneden iştihaları ve bunları tek başına yüklenebilmek için imkânsız bir Atlas gayretiyle gerilmiş
gururları, hiç olmazsa şahsiyetlerini değişik plânda göz önüne koyan bir yığın nazariyeleri, garabetleri,
yumuşaklığı bile etrafındaki her şeye bir arslan pençesi gibi geçen mizaçları vardı. Halbuki bu şöhretsiz
dervişin hayatı üst üste kendi şahsını inkârdan ibaretti. Bu inkârlar, mutlaka karşı beslenen bir aşkta
ve hayatın umumî gürültüsü içinde bu çifte kaybolma kararı sadece Nuri Bey’e ait bir şey değildi. Bu
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kendi iradesiyle yahut medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş çehreyi sonsuz itişleriyle geriye doğru
götürerek ondan bir Aziz Dede, bir Zekaî Dede, bir İsmail Dede, bir Hafız Post, bir Itrî, bir Sadullah Ağa,
bir Basmacızâde, bir Kömürcü Hafız, bir Murad Ağa, hattâ bir Abdülkadir-i Mürâgî, hulâsa bizim bir
tarafımızı, belki en zengin his tarafımızı yapan insanların hepsini çıkarmak mümkündü.” (s. 260)
Bu dost meclisinin sonlarına doğru Neyzen Emin Dede’nin başını çektiği sanatkârlar eski âyin
usulüyle İsmail Dede Efendi’ye ait olan Ferahfeza makamını icra ederler. Bu icra Mümtaz’ı bu sefer de
18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarına götürür ve o dönemdeki iki Osmanlı padişahının, III. Selim ile
II. Mahmut’un sanatkârlıkları ve sanata verdikleri değerler bağlamında, eserin genelinde görülen
estetik ve olumlu yaklaşımın yazar tarafından devam ettirildiği görülür:
“Üçüncü Selim’i, hiç dinlemediği, fakat son yıllarında, bahçesine en nefis bir gül fidanını gelecek
zamanlar için olduğunu bile bile diken bir bahçıvan gibi, imkânlarını hazırladığı bu muhteşem
nağmelerin arasında, parmağında büyük yüzüğü, o Horasan Erenleri çehresiyle mahfilde altın ve
sırmadan bir sanem gibi diz çökmüş gördü.
Fakat Dede kendisi nasıldı? Bu ruh macerasını bu kadar intizamla hazırlayan adam kimdi ve nasıldı?
Ferahfeza âyininin ilk okunduğu gün ikinci Mahmut hasta döşeğinden kalkarak Yenikapı
Mevlevîhanesi’ne gelmişti. Bütün İstanbul en süzme tarafıyla, kibar ecnebi davetlileri, saray adamları
ile, ikbalin eşiğine ilk adımını koymak ümidiyle çıldıranlarıyla hep oradaydı. Hepsi bu yeni âyini, Sermüezzin-i Hazret-i Şehriyârî Hamamîzâde İsmail Dede Efendi’nin hazırladığı âyini dinlemeğe gelmişti.
Mümtaz bu acayip kasırganın arasında İkinci Mahmut’un veremle eski bir muşamba gibi sararmış
yüzünü, ağır püsküllü fesinin altında ve kendi icat ettiği Avrupa biçimi lâcivert, sırmalı elbisenin yakası
üstünde aradı. Bu nağmeleri İkinci Mahmut’la beraber, iyi beslenmiş Arap atları üzerinde, geçtikleri
yolun iki tarafını saran halkın alkışları arasında ve henüz kaybolmamış eski şark teşrifatı içinde
gelenlerin hepsi dinlemişti. Hepsi musikinin ocağında bir an için, Anadolu’yu ve bütün imparatorluğu
saran vak’aları, başlarının üzerinde bir kılıç gibi asılan yarının tehdidini unutmuşlar. Allah’ın küçük,
yalnız ruhun selâmetini düşünen bir kulu olmuşlar, kısa fasılalarla ömürlerinin hesabına dalmışlar, “Bu
cinsten eserler yapılırken bu batmaz, daha baharımızdayız!” demişlerdi.” (s. 270–271)
Tanpınar’ın bütün bu unsurları kullanarak kendi estetik ve güzellik anlayışı çerçevesinde Osmanlıya
özellikle musiki ve edebiyat alanları üzerinden olumlu ve estetik bir bakış açısı ile yaklaştığını
söylemeliyiz. Eserde Osmanlı’nın sanat ve kültür hayatı merkez alınarak geliştirilen bu yaklaşımın,
Osmanlı devlet hayatında sanatçı kimliğiyle öne çıkan, sanata ve sanatkâra verdikleri değerle dikkati
çeken III. Selim ve II. Mahmut gibi padişahlar üzerinden de sürdürüldüğünü görmekteyiz.
Çok kültürlü bir şahsiyet olan Tanpınar kuşkusuz ki, Osmanlıya ait olan bütün bu öğeleri son derece
bilinçli bir şekilde kullanmaktadır. Mazi, hâl ve geleceği bir arada düşünen ve yekpare geniş bir zaman
anlayışının peşinde olan yazar, Cumhuriyet’ten sonra devlet ve toplum hayatında oluştuğunu
düşündüğü kopukluğu, Osmanlı’dan bize miras olarak gelen kültürel ve sanatsal unsurları muhafaza
etmek ve bu unsurları çağın gerektirdiği şekilde geliştirmek suretiyle gidermeye çalışmaktadır.
Meseleye bu açıdan bakıldığında, yazarın, Huzur’da Osmanlıya dair ele aldığı hususlardaki estetik ve
olumlu yaklaşımı son derece tutarlı gözükmektedir.
Ancak Tanpınar, siyasî ve idarî açıdan aynı yaklaşımı devam ettirmez. İhsan karakterinin ağzından III.
Selim’i devlet adamlığı yönünden, Tanzimat aydını/bürokratını ekonomiye ve politikaya hâkim
olmadıkları için, II. Abdülhamit’i de otoriter yönetimi nedeniyle şiddetli tenkitlere tabi tutmaktadır.697
Bu eleştirilerin ve tespitlerin İhsan tarafından yapılması da son derece manidardır. Zira bu durum
okuyucuda, yapılan tespitlerin Osmanlıyı bilen, Osmanlı tarihini araştıran bir şahsiyet tarafından
ortaya konulduğu izlenimini kolaylıkla uyandırmaktadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar, bilhassa Mümtaz ve Nuran aşkı çerçevesinde ortaya koyduğu olumlu ve estetik bakış
açısını İhsan’ın ifadeleriyle biraz daha farklı bir seviyeye taşımaktadır. İhsan’ın sohbet meclisinde Orhan’a söylemiş
olduğu şu cümleler bu bağlamda son derece dikkat çekicidir: “ — Bir şairimiz, Selim-i Salis hendese öğreneceği
yerde, biraz siyasî tarih öğrenseydi ne iyi olurdu, diyor. Buna Tanzimat biraz ekonomi politik bilseydi, diye ilave
edebiliriz. Hâlbuki öğrenmeye de epeyce merak etmişti. Fakat kim? Münif Paşa’dan, Abdülhamid öğreniyor… Birisinin
bilip bilmediği meçhul, öbürü ise vehminde mumyalanmış bir biçare. Otuz üç yıl kendisini bir köşkte hapseden bir
iktidar delisi. Türkiye’nin bir numaralı kalebendi. Hani o yüz bir sene mahkûmu biçareler yok mu, onlardan! Ondan
sonrası ise malûm… Birdenbire hadiselerin emrine geçeriz. Millî zafere kadar hep onların zarureti altında kaldık.”
Tanpınar, a.g.e., s. 249.
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Sonuç
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecini yaşayan ve her iki dönemi tek bir kimlikte birleştirmeyi
arzulayan modern bir muhafazakâr yahut da muhafazakârca modern698 olarak nitelendirilebilecek
olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste (1944-Tefrika/1975) ve Huzur (1949) adlı romanlarında;
hem mensup olduğu Osmanlı Devleti’ne hem de yüzyıllardır tekâmül eden Osmanlı merkezli
medeniyete çoğunlukla estetik unsurları kullanmak suretiyle olumlu bir algıyla yaklaşmaktadır. Yazar
bu algısını ortaya koyarken genellikle eşya, musiki, resim, edebiyat ve mimari gibi unsurları araç
olarak
kullanmaktadır.
Böylece
Tanpınar
hem
Osmanlı’nın
kültürel
değerlerini
vurgulamaya/hatırlatmaya uğraşır hem de geçmiş medeniyetimizin yalnızca fetihlerden oluşmadığını,
sanatsal bir derinliği de haiz bulunduğunu göstermeye gayret eder.699 Bununla birlikte bu romanlarda
Sultan Abdülaziz (1861-1876) ve Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) gibi son dönem padişahlarının
dönemlerine bilhassa siyasî, idarî ve iktisadî olarak belli noktalarda olumsuz bir algıyla yaklaşıldığı da
görülmektedir.
Sahnenin Dışındakiler (1950-Tefrika/1973) adlı romanda ise diğer iki romana kıyasla Osmanlı
algısının daha olumsuz bir düzeyde ele alındığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Tanpınar bu algıyı
özellikle İstanbul ve Anadolu mekânlarını vasıta kılarak gerçekleştirir. Yazar bu iki mekân unsurunu
adeta birbiriyle mukayese ederek Osmanlı payitahtı İstanbul’u daha çok olumsuz yönleriyle ele
alırken, milli mücadeleye sahne olan Anadolu’yu da olumlu taraflarıyla yansıtmaya çalışmaktadır.
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SEMANTIC FEATURES OF THE IDIOM “AYAK DERI” IN
OTTOMAN POETRY
Hasan Kaya
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, hasankaya@nku.edu.tr
Abstract
Idioms are the structures made of two or more figurative words with inflexible patterns. Variety and
refinement in idioms are one of the indicators that show the richness of a language. Turkish is a rich
language in terms of idioms. Ottoman Poetry poets highly benefited from the phrasal richness of
Turkish language and professionally used them in their works.
In this study, the idiom “ayak deri”, which was used in Ottoman poetry and was mentioned in a few
studies, but not mentioned specifically in idioms dictionaries, is analyzed in terms of the meaning in
involves; structure of the idiom and the use of it idiom by Ottoman poets are discussed on the basis of
examples. While preparing the study, many works are reviewed, the contexts in which it was used, is
explained separately under subtitles. In this study, the existence of the idiom of “ayak deri” is
highlighted while the Ottoman poets’ proficiency in terms of art, aesthetics, the use of language and
idioms is presented to the readers.
Key Words: Ottoman Poetry, phrase, ayak deri

DİVAN ŞİİRİNDE AYAK DERİ DEYİMİNİN ANLAM
ÖZELLİKLERİ
ÖZET
İki veya daha fazla kelimeden oluşmuş, mecazlı, kalıplaşmış yapılara deyim adı verilir. Bir dilin önemli
zenginlik göstergelerinden biri de deyimlerindeki çeşitlilik ve anlam incelikleridir. Türkçe, deyimler
bakımından zengin bir dildir. Divan edebiyatı şairleri, Türkçenin deyim zenginliğinden istifade etmiş ve
eserlerinde deyimleri ustalıkla kullanmışlardır.
Bu çalışmada divan şiirinde örnekleri görülen, bir iki çalışmada söz konusu edilmesine karşın deyim
sözlüklerinde üzerinde durulmayan “ayak deri” deyiminin anlam dünyası üzerinde durulmuş; deyimin
yapısı, bu deyimi divan şairlerinin hangi anlam özellikleriyle kullandığı, örneklerle izah edilmiştir.
Çalışma hazırlanırken çok sayıda eser gözden geçirilmiş, tespit edilen örneklerde deyimin hangi
bağlamda kullanıldığı alt başlıklarla açıklanmıştır. Bu çalışmayla bir yandan “ayak deri” deyiminin
varlığına dikkat çekilmiş, bir yandan da divan şairlerinin sanat ve estetik anlayışı, dile hâkimiyeti,
deyim kullanmadaki ustalıkları gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: divan şiiri, deyim, ayak deri

1. Giriş
Kaynaklarda “Bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özet bir yapı içinde belirten ve
çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce
(Aksoy, 1988: 52); ekseriya birkaç kelime, bazen tam veya noksan bir cümle ile meramı anlatmaya
yarayan; teşbih, istiare, mecaz, kinaye unsurlarıyla bir şeyi, bir hadiseyi tasvir ve ifade için kullanılan
sözler (Milli Kütüphane Başkanlığı, 1997: VII); genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir
anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir (Türkçe Sözlük, 1998: 576); anlatıma akıcılık, çekicilik katan,
çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan, genellikle de birden çok sözcüklü dil ögesi,
kalıplaşmış sözcük topluluğu (Püsküllüoğlu, 2006: 7); en az iki söz varlığından oluşan ve gerçek
anlamları dışında mecazî anlam ile pekiştirilmiş bulunan kalıplaşmış söz öbeği ya da deyiş (Parlatır,
2008: 1)” şeklinde tanımları yapılan deyimin iki veya daha çok kelimeden oluşması, mecazlı ve özlü bir
anlatıma sahip olması ve kalıplaşması başlıca özellikleridir.
Deyimler bir dilin zenginliğini gösteren unsurların başında gelir. Türkçe deyimler bakımından oldukça
zengin bir dildir. Divan edebiyatı şairleri, Türkçenin bu deyim zenginliğine kayıtsız kalmamış ve
eserlerinde deyimleri sıklıkla ve ustalıkla kullanmışlardır (Kaya, 2018: 495).
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Divan şairleri söylemek istediklerini daha açık, net ve etkili bir biçimde ifade etmek; anlatımı çekici
kılmak, şiirlerini süslemek için bu söz varlıklarını sıkça kullanmışlardır (Kaya, 2011a: 15). Deyimlerle
divan şairleri söyleyişlerine derinlik ve çok katmanlı bir yapı kazandırırlar (Ayçiçeği, 2018: 164). Bu
yüzden pek çok divan şairinin divanında deyimler geniş yer tutar (Kaya, 2011b: 56).
Divan edebiyatında deyim kullanımı ile ilgili son yıllarda pek çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir.
Bir şairin divanında ya da mesnevisinde yer alan deyimlerin, bir dönemde kullanılan deyimlerin,
birden çok şairin şiirlerinde yer alan deyimlerin tespit edildiği, örneklendiği pek çok çalışmanın
yapılması deyimlerimizin tespitini sağlamanın yanında Türkçenin deyim zenginliğini de gözler önüne
sermesi bakımından oldukça önemlidir. Bugün az bilinen veya tamamen unutulmuş deyimlerin anlam
çerçevesinin çizildiği yayınlar da oldukça değerlidir. Buna “gen yakadan”, “el oyunu”, “çok başlu
(ziyâde-ser)”, “ter düşmek”, “el arkası yerde”, “bend geçmek, hurde geçmek, kapı geçmek”, “ağzı
mühürlü”, “kıl kondurmamak” gibi deyimleri ele alan yayınlar örnek gösterilebilir. 700 Kimi zaman
günümüzde bilinmeyen deyimlerin bazı metin ve inceleme çalışmalarında deyim olarak anlaşılmadığı
veya deyimin bilinmemesinden dolayı yanlış okuma ve değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir
(Demirkazık, 2013: 619). Divan edebiyatında kullanılan bazı deyimlerin deyim sözlüklerinde yer
almaması bu deyimlerin müstakil değerlendirmelerde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bu
çalışmalarda deyim etraflıca ele alınmakta, deyime dair örneklerle deyimin anlam incelikleri gözler
önüne serilmektedir.
2. Deyimin Anlam Özellikleri
“Ayak deri” deyimi iki isim unsurundan oluşmuştur. Deyimi oluşturan kelimelerden “ayak”
kelimesinin bilinen insan uzvu anlamının dışında “kadeh, kase, çanak” anlamı söz konusudur (Dilçin,
2013: 30). “Deri” ve “diri” olarak kullanılan kelimenin de “bahşiş” anlamına geldiği bilinmektedir
(Dilçin, 2013: 77). Bu kelime metinlerde “teri” şeklinde de karşımıza çıkar. Dolayısıyla “ayak deri”
deyiminin “ayak bahşişi” ve “kadeh bahşişi” gibi anlamlarının olması gerekir.
Deyime E. Kemal Eyüboğlu’nun (1973: II/305) antoloji niteliğindeki sözlüğünde “ücret” karşılığı
verilmiştir. M. Zeki Pakalın’ın (1993: I/119) eserinde “Ücret, bedel yerine kullanılır bir tabirdi. Bu
tabir hassaten bir yere gidilmek münasebetiyle verilen ücret hakkında istimal olunurdu. Bunda bahşiş
manası galiptir.” şeklinde anlamlandırılmıştır. M. Ali Tanyeri’nin (1999: 36) çalışmasında ise “Gelip iş
yapan kimseye verilen ücret, hizmet ücreti” şeklinde anlamlandırılmıştır.
Deyimle ilgili en zengin içerik Ahmet Atilla Şentürk’ün (2016: I/454) çalışmasında yer alır. Ahmet
Atilla Şentürk, M. Zeki Pakalın ve Meninski’nin deyime verdiği anlamları zikretmiş ve deyimle ilgili
örnek beyitlerde anlam özellikleri üzerinde durmuştur. Ahmet Atilla Şentürk’ün verdiği anlamlardan
biri mektup veya müjdeli haber getirenlere verilen bahşiş yahut hediye anlamıdır. Atilla Şentürk
örneklerden hareketle ayak terinin bir ikram olduğunu, bir yere ziyaret için gelen herkese sunulan
ikram için bu ifadenin kullanıldığını dile getirmiştir.
Yukarıda anılan çalışmalarda deyimin “hizmet ücreti; mektup veya müjdeli haber getirene verilen
bahşiş; bir yere gelen kimseye sunulan ikram veya bahşiş” anlamlarının tespit edildiği görülmektedir.
Bu bildiride örnekler üzerinde deyimin; kadeh bahşişi, bir yere gelip müjde veren kişiye verilen bahşiş,
bir yere gelen kişiye (misafire) verilen bahşiş veya sunulan ikram anlamlarının olduğu ortaya
konulmuştur. Ayrıca deyimin rüşvet için verilen bahşiş, hizmet ücreti şeklinde de
anlamlandırılabilecek örnekleri görülmektedir. Deyimin özellikle kadeh bahşişi anlamına bu bildiri ile
dikkat çekilmiştir.

Detaylı bilgi için bk. Mehmed Çavuşoğlu, “Gen Yakadan”, Divanlar Arasında, Akçağ Yayınları, Ankara 1998: 98104; M. Fatih Köksal, “Klâsik Şiirimizden Bilinmeyen Bir Deyim: El Oyunu”, Bilig, 2001, 16: 127-135; Ülkü
Çetinkaya, “Divan Şiirinde ‘Çok Başlu (Ziyade-Ser)’ Deyimi Üzerine”, Turkish Studies International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 2009, 4/2: 226-245; Ozan Yılmaz, “Klasik Türk
Edebiyatı’nda Bir Deyim: Ter Düşmek”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2009, 21: 155-170; H. İbrahim
Demirkazık, “El Arkası Yerde Deyimi ve Bu Deyimin Divan Şiirindeki Kullanımı”, Turkish Studies International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Spring 2013, 8/4: 617-633; Murat A.
Karavelioğlu, “Divan Şiirinde ‘Bend Geçmek’, ‘Hurde Geçmek’ ve ‘Kapı Geçmek’ Deyimleri Üzerine”, Türk Kültürü
İncelemeleri Dergisi, 2014, 31: 175-204; Bilal Güzel, “Klasik Türk Şiirinde ‘Ağzı Mühürlü’ Deyimi Üzerine”, Littera
Turca, Winter 2017, 3/1: 99-106; Hasan Kaya, “Divan Şiirinde Kıl Kondurmamak Deyiminin Anlam Çerçevesi”, Bir
Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Editör: Üzeyir Aslan, Hakan Taş, Ömer Zülfe, Yayınevi,
Ankara 2018: 495-508.
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Divan şiirindeki örnekler incelendiğinde deyimi oluşturan kelimelerden “ayak” kelimesinin bazen
bilinen anlamı ile insan uzvu bazen de “kadeh” anlamı ile kullanıldığı, bazı örneklerde ise tevriye ile
her iki anlamın kastedildiği görülür. Divan şairlerince deyimin “ayak deri”, “ayak diri”, “ayak teri” ve
“ayak terliği” şeklinde kullanıldığı görülmektedir.
“Ayak deri” deyiminin öne çıkan anlamları şunlardır:
2.1. Kadeh Bahşişi
“Kadeh bahşişi” uygulamasının günümüz restoranlarında garsonlara verilen bahşişin eski şekli olduğu
söylenebilir. Bu, eskiden meyhanede kadeh (içki) getirene (sâkîye) verilen bir miktar para ya da hediye
şeklinde düşünülmelidir. Eskiden içki içilen bir mekâna gidildiğinde sâkî elinde kadehle müşteriye
gelir ve kadehi sunar, müşteri de bu sunumun karşılığında bir bahşiş verirdi. Eski meclis
atmosferinde bir daire şeklinde oturan hazıruna da sâkînin sunduğu içki için ayak deri (kadeh
bahşişi) uygulaması söz konusudur. Buna “ayak deri” denmekteydi. İşte deyimin anlamlarından biri
bu kadeh bahşişidir.
Zârî’ye (ö. 1552/53) ait “Şarap dünyadaki keyif verici şeylerin başıdır, onun her kadehine bin altın ayak
deridir (kadeh bahşişidir).” şeklinde günümüz Türkçesine aktarılabilecek örnekte deyimin “kadeh
bahşişi” anlamında kullanıldığı görülür. Şair, şarabın verdiği keyif karşılığında şarabın her kadehi için
bin altın bahşiş verilmesinin uygun olacağını belirtmektedir. Bu ifade, şarabın değerini ortaya koymak
için kullanılmıştır. Burada ayak derini (kadeh bahşişini) verecek olan kişi onu içen kişidir, müşteridir:
Mey kim mükeyyefât-ı cihân serveri durur
Her câmına hezâr zer ayak deri durur

(Kılıç, 2018: 251)

Yahyâ Nazîm’e (ö. 1651/52) ait “Meclisin sâkîsi bir kadehi senin eline verdiğinde aklını aldığı gibi kadeh
bahşişi (ayak deri) olarak da bulsa bütün varını (varlığını, paranı) alır.” şeklinde günümüz Türkçesine
aktarılabilecek aşağıdaki beyitte “ayak deri”, sâkînin sunduğu kadeh karşılığında alacağı kadeh
bahşişi olarak kullanılmıştır. Divan şiirinde sâkî içki sunan güzeldir. Sevgili olarak da karşımıza çıkan
bu güzel, güzelliğiyle şairin aklını başından alır. Şair aklını, sunulan kadehe karşılık verilen kadeh
bahşişi (ayak deri) olarak düşünmüş ancak bununla yetinmeyerek sunulan bu kadeh karşılığında
bütün varlığın da alınabileceğini belirtmiştir:
Sâkî-i meclis virince bir ayagı destüne
Varunı bulsa alur ‘aklun gibi ayak deri

(Gümüş, 1992: I/180)

Yârî’ye (ö. 1688/89?) ait aşağıdaki örnekte deyimin “kadeh bahşişi” anlamının yanında “ayak”
kelimesinin tevriyeli kullanılabilmesinden dolayı “hoş geldin bahşişi” anlamının da düşünülerek
kullanıldığı görülür. Divan şairleri kelimeleri farklı anlamlara gelebilecek şekilde ustaca kullanır. Şair
seslendiği ve bezme davet ettiği sâkîden ‘arak (rakı) istemektedir. Bunun karşılığında da akıl nakdini
yani bir beliğ teşbihle nakit olarak ifade ettiği aklını vereceğini söylemiştir. Burada verilen bahşiş bir
yandan sâkînin sunacağı kadeh, bir yandan da sâkînin gelişi içindir. Dolayısı ile tevriyeli bazı
örneklerde deyimin iki anlamının da kastedilebildiği görülür. Beyte dikkatli bakıldığında “kadem getür”
ifadesinde “kadem” kelimesinin ayak anlamına geldiği, “ayak” kelimesinin de kadeh anlamına geldiği;
‘arak kelimesinin hem rakı bir yandan da ter anlamına geldiği; ayak kelimesinin insan uzvu ve kadeh
anlamlarında kullanıldığı görülecektir. Şair kelimelerin bu anlamlarının yarattığı çağrışımlarla zengin
bir söyleyiş yakalamıştır:
Kadem getür yine bezme ‘arakla ey sâkî
Ayak deri virelüm sana nakd-i ‘aklı ol ân

(Karayazı, 2013: 493)

Emrî’ye (ö. 1575) ait aşağıdaki örnekte sâkî, şevk pazarında ayak tellâlı olarak görülmüş ve rintlerden
ayak teri olarak can nakitlerini aldığı ifade edilmiştir. Şair mecliste sâkînin kadeh sunarak kadeh
bahşişi alışını bir pazar atmosferinde tellalın durumu ile ilişkilendirmiştir. Tellallar bilindiği gibi eski
pazarlarda ücret karşılığı çalışmaktadır. Beyte böyle bakıldığında yürüyerek tellallık yapan kişiye
verilen bir hizmet ücreti anlamı da söz konusudur. Öte yandan rind ve aşk pazarı ifadeleri deyimin
kadeh bahşişi anlamını da çağrıştıracak bir anlam dairesi oluşturur. Böylece örnekte hem kadeh
bahşişi hem de hizmet ücretinin iç içe geçtiği bir anlam özelliği söz konusudur. Emrî gibi usta bir
şairin deyimin her iki anlamını da bilerek kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır:
Rindlerden nakd-i cân ayak teri alur müdâm
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Şevk bâzârında sâkî kim ayak dellâlıdur

(Saraç, 2002: 313)

2.2. Müjde Bahşişi
“Ayak deri” deyimin haber ve müjde getirene verilen bahşiş anlamına gelecek şekilde “ayak bahşişi”
anlamında da kullanıldığı örnekler vardır. Ubeydî’ye (ö. 1572-74) ait aşağıdaki beyitte “Güneş gül
kadehine (sevgilinin) yanağından haber getirmiştir gül de ona çiy tanesi nakdini ayak bahşişi olarak
verse buna şaşmamak gerek.” denilerek bu anlama vurgu yapılmıştır. Gül şekil bakımından bir
kadehe benzetilmiştir. Gül kadehine sevgilinin yanağından haber getiren güneşe getirdiği bu haber
karşılığında jalenin bir akçe olarak verilmesi hayal edilmiştir. Beyitte “jale” (çiy tanesi) akçe, para
olarak düşünülmüştür. Güneş doğduktan bir süre sonra çiy tanesi güneşin hararetiyle buharlaşarak
ortadan kaybolur. Şair bu doğal durumu bahşiş vermek şeklinde düşünerek hüsn-i talil yapmıştır:
Gün getürmişdür yanağından haber câm-ı güle
Ana nakd-i jâleyi ayak teri virse n’ola

(Ünlü, 1991: 39)

2.3. Ayakbastı veya Hoş Geldin Bahşişi, Gelene İkram
Bir yere gelen kimseye verilen kıymeti göstermesi bakımından kültürümüzde misafire ikram, kapıya
gelene yapılan ikram, ayaküstü uğrayan bir komşuya sunulan ikram, eve gelen akraba çocuklarına
verilen harçlık şeklinde pek çok uygulamanın olduğu görülür. Bu uygulamalarda “ayak bahşişi”
anlamı söz konusudur.
Enverî’ye (ö. 1547) ait aşağıdaki örnekte “ayak deri”nin meclise ayak basan, meclise gelenlere verilen
bahşiş anlamında kullanıldığı görülür. Dikkat edilirse kadeh bahşişinde meclise gelen kişi kendisine
sunulan kadehe karşılık kadeh bahşişi (ayak deri) verirken burada meclise gelen kişiye hoş geldin
anlamında ayak deri verilmesi söz konusudur. Bu bahşiş de meclise gelen şaire sunulan şaraptır. “Ey
sâkî, meclise her ayak basanın eline (şarap) sunarsın, benim ayak derim (ayak bahşişim) de gönül açan
şarap oldu.” şeklinde günümüz Türkçesine aktarılabilecek beyitte şair, meclise gelen kimselerin
gelişleri için verilen ilk kadehi bir bahşiş gibi düşünmüştür. İçki sunan güzel her gelene ayak bahşişi
olarak kadeh sunmaktadır, şairin de ayak bahşişi gönül ferahlatan şarap (şarâb-ı dil-güşâ) olmuştur.
Bu örneklerde ayak kelimesi her ne kadar bilinen ayağı ve gelişi ifade etse de kelimenin kadeh anlamı
ile meclis atmosferindeki diğer kelimeler ile ihâm-ı tenâsüp ilişkisi söz konusudur:
Meclise her kim kadem bassa sunarsın destine
Sâkiyâ ayak derim oldı şarâb-ı dil-güşâ

(Kurnaz ve Tatçı, 2001: 46)

Deyimin “ayak bahşişi”, “hoş geldin bahşişi” olarak kullanıldığı bir başka örnekte Su‘ûdî, sevgilinin
ayağının yüzünün üzerine basması karşılığında gözlerinin gözyaşı dirhemlerini ona ayak bahşişi
olarak vereceğini söylemektedir. Şair ayak basmayı bir yere gelmenin dışında bizzat ayağıyla basmak
şeklinde de kinayeli düşünmüştür. Şair sevgilinin kendisine gelmesini istemekte ve gözyaşı dirhemini
de ona ayak teri yani hoş geldin bahşişi olarak vermek istemektedir. Örnekte gözyaşı bir beliğ teşbih
ile dirheme benzetilmiş, şairin gözü parayı (bahşişi) veren bir insan olarak teşhis edilmiştir:
Yüzüm üzre basdugı dem görse pây-ı dilberi
Dirhem-i eşkin vire çeşmüm ana ayak teri

(Sungurhan, 2017: 439)

Bir başka örnekte Ganizâde Nâdirî (ö. 1626), istiare ile perî dediği sevgilinin sabah bezmini teşrifine
verilecek en uygun bahşişin rakı nakti olduğunu söylemektedir. “Ayak deri” meclisi teşrif edecek
sevgiliye verilecek bir ikram olarak düşünülmüştür:
Bezm-i sabûhı eylese teşrîf ol perî
Nakd-i ‘arakdur ana münâsib ayak deri

(Külekçi, 1985: 278)

Aşağıdaki örnekte “(Sevgilinin) dergâhına varınca amaç onun ayağını öpmektir, sevgilinin âşıklara ayak
teri olarak başka bir lütufta bulunmasına gerek yoktur” diyen Sâlim (ö. 1743), yine bir mekâna gidene
hoş geldin bahşişi nevinden sunulan ikramı kastetmiştir. Âşıklar sevgilinin bulunduğu yere
gittiklerinde onlar için verilebilecek en güzel bahşiş de sevgilinin ayağını öpmektir:
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Vardıkda dergehine garaz pâyın öpmedir
‘Uşşâka gayrı lutfı gerekmez ayak teri

(İnce, 1994: 414)

2.4. Rüşvet
Deyimin temel anlamlarından hoş geldin bahşişi, bir yere gelene sunulan ikram, verilen para
anlamının rüşvet anlamına karşılık gelebilecek şekilde kullanıldığı örnekler de vardır. Şeyhülislâm
Yahyâ’ya (ö. 1644) ait örnekte şair “Ey saki, zamanın asesi (şahne-i zamân) bize baskın yaparsa ona
rakı kadehi sunun, ona sunulacak en güzel bahşiş budur” diyerek bir dönemler zabıta gibi kolluk görevi
yapan aseslerin meyhane baskınlarını anlatmıştır. “Basak düşürmek” ifadesi basmak, baskın yapmak
anlamına gelmektedir (Dilçin 2013: 37). Beyitteki anlamın hoş geldin bahşişinden biraz daha farklı
olması gerekir. Çünkü hoş geldin bahşişi anlamının verildiği örneklerde bu bahşişin verildiği kişi
gelmesi arzulanan kişidir. Oysa aşağıdaki örnekte ases gibi bir kolluk görevlisinin gelmesi arzu
edilmez. Hele hele baskın yaparak şairin keyfini kaçıracağı belli olan asese buna karşılık verilen şey
gelişinin şerefine verilen bir bahşişten çok ondan kurtulmak için verilecek bir bahşiş olmalıdır. Bu da
rüşvet olabilir. Bu örnekte şairin ayak deri ifadesini rüşvet anlamında kullandığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Asese bahşiş olarak rakı verilmesi onu çabucak sarhoş edip baskından kurtulmak
şeklinde düşünülebilir:
Sâkî basak düşürse bizi şahne-i zamân
Câm-ı ‘arak sunun ana oldur ayak teri

(Kavruk, 2001: 439)

2.5. Hizmet Ücreti
Deyimin bir diğer anlamı gelip bir iş yapan kimseye verilen ücret, hizmet ücreti anlamıdır. Hizmet
ücreti anlamı yine “ayak bahşişi” anlamından hareketle doğmuş olmalıdır. Bir yerden gelene, misafire,
hoş geldin anlamındaki ikram, hediye veya bahşişten yola çıkılarak oluşan bu anlamda da yine bir
yere gelme manası söz konusudur. Bu anlamdan doğduğu düşünülebilecek kullanımda hizmet ücreti
“ayak deri” olarak ifade edilmektedir. Refet Mehmed Azîz’e (ö. 1765) ait aşağıdaki örnekte şair istiâre
ile perî dediği sevgiliden bir hekim gibi kendisini iyileştirmeye gelmesini istemektedir. Bu hizmetine
karşılık olarak vereceği ayak derinin (hizmet ücretinin) rakı nakdi olacağını söylemektedir. Kelimelerin
ikinci anlamlarının da çağrışım yoluyla zenginlik kattığı örnekte şairin gelmesini arzuladığı ve şifa
beklediği kişi perî dediği sevgilidir. Ondan bir hekim olarak şifa bekleyen şairin bu beklentisi divan
şiirindeki sevgilinin bir hekim, bir tabip olarak görülmesi anlayışına uygundur. İkinci mısrada şairin
uygun bir hizmet ücreti (ayak deri) olarak düşündüğü şey rakıdır. Rakı anlamına gelen ‘arak
kelimesinin bir anlamının ter olması ve ayak deri ifadesindeki der ifadesinin de ter olarak da
kullanılması beyitte çağrışım zenginliği oluşturmuştur. Ter anlamı hasta olanın hastalıktan terlemesi
gerçeğine de uygundur. Şair ücret olarak rakıyı düşünmenin yanında ince bir hayal ile hastalıktan
vücudunda oluşan teri de para (ücret) olarak düşünmüştür:
Tîmâra gelse bâri hekîmâne ol perî
Nakd-i ‘arakdır ana sezâ-dâr ayak deri

(Kardaş, 2008: 354)

Zâtî’ye (ö. 1546) ait aşağıdaki örnekte deyim “ayak terliği” biçiminde “hizmet ücreti” anlamıyla
kullanılmıştır. “O tabibe (sevgiliye) derdimi bildirmek için başka çare yok, itiraz etmeden canımı ayak
terliği olarak verirdim.” şeklinde günümüz Türkçesine aktarılabilecek örnekte anlam çok açık olmasa
da şairin çok hasta olduğu ve tabip dediği sevgiliye durumunu haber vermek istediği anlaşılmaktadır.
Divan şiirinde âşığın hastalığı aşk hastalığıdır. Şair kendisinin durumundan sevgiliye haber
ulaştıracak birine verecek bir şeyi olmadığını ve elinde kalan son şey olan canını ayak terliği olarak
vereceğini, buna itiraz etmediğini, başka da çaresi kalmadığını ifade etmektedir. Deyim burada şairden
sevgiliye haber götürecek kişiye verilecek hizmet ücreti olarak değerlendirilebilir. Beyitte geçen “ayak
terliği” ifadesini, hasta olan şairi tedavi edecek tabip olarak ifade edilen sevgiliye, hastaya bakması için
ödenen bir ücret olarak da değerlendirmek mümkündür. Bu yorumla “(O tabip sevgili gelip bana
baksa) ona (bir şeyim) yok demezdim, canımı ayak terliği olarak verirdim, o tabibe derdimi bildirmek için
(başka) çare var mı?” şeklinde anlamlandırmak mümkündür. Beyit her iki şekilde de düşünülebilir.
Şair, elinde canından başka kendisine bakacak doktora verecek bir şeyi olmadığını, canını ona hizmet
ücreti (ayak terliği) olarak verebileceğini belirtmiştir. Her iki yorumda da “ayak terliği” hizmet ücreti
anlamında kullanılmıştır:
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Yok dimezdüm cânumı virürdüm ayak terliği
Ol tabîbe derdümi bildürmek içün çâre ne

(Çavuşoğlu ve Tanyeri, 1987: III/261)

3. Sonuç
Divan edebiyatı şairleri Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmanın yanında Türkçe kelimeleri de anlam
incelikleriyle ve başarılı bir şekilde kullanmıştır. Özellikle deyimleri kullanmada oldukça başarılı olan
ediplerin bugün unutulmuş veya kaynaklarda yer almamış pek çok deyimi de kullandıkları görülür.
“Ayak deri” deyimi bunlardan biridir. Bu deyimin anlamının sınırlı olarak bazı kaynaklarda yer aldığı
görülmektedir. Divan şiirinde deyimin “ayak deri”, “ayak diri”, “ayak teri”, “ayak terliği” şeklinde
örneklerinin olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmayla deyimin kadeh bahşişi (kadeh sunan kişiye verilen
bahşiş), müjde bahşişi (müjde getiren kişiye verilen bahşiş), hoş geldin bahşişi (bir yere gelen kimseye
verilen bahşiş veya sunulan ikram), hizmet ücreti (bir yere gelip bir iş yapan kimseye verilen ücret),
rüşvet için verilen bahşiş şeklinde anlamlarının olduğu görülmüştür. Deyimin özellikle kadeh bahşişi
anlamına bu çalışmayla dikkat çekilmiştir. Deyimin bu anlam özellikleri örneklerle açıklanmıştır.
Bununla hem Türkçenin az bilinen ve anlam çerçevesi tam olarak çizilmemiş bir deyimine dikkat
çekilmiş hem de divan şairlerinin deyimleri kullanmadaki ustalıklarına vurgu yapılmıştır. Deyimi
oluşturan iki kelime de tevriyeli kullanılabilmektedir. Yine bu kelimelerin ayrı ayrı kendileriyle aynı
anlam dairesinde yer alan kelimelerle zengin bir tenasüp dairesinde kullanıldığı görülmüştür. Tevriyeli
kullanımlarda deyimin hem kadeh bahşişi, hem de hoş geldin bahşişi şeklinde anlamlandırılabildiği;
yine hoş geldin bahşişi ve hizmet ücretinin birlikte düşünülebildiği görülmüştür.
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Abstract
There are many different cultures in the world and in our own country. Even, we are in the
same country, we sometimes do not understand some customs or attitudes. Every society
has its own unique culture and traditions. It is impossible to know all of the customs or
traditions in the world. Cultural awareness is to remember the self and the values. And this
is very important in human’s life. This study deals with the cultural awareness and its
advantages and benefits. It will be about the studies in my own teaching classes at Dokuz
Eylul University in Izmir in Turkey. Definitions of the cultural awareness will be given. The
role of the cultural awareness in our own country will be highlighted. How we can activate
cultural awareness in our own teaching classes will be handled. Sample classroom activities
will be shared. Websites and books for this topic will be suggested.
Key words: Cultural Awareness; Classroom Activities; Advantages
SINIFLARIMIZDA KÜLTÜREL FARKINDALIĞI HAREKETE GEÇİRME
Özet
Kendi ülkemizde ve dünyada pek çok farklı kültür vardır. Kendi ülkemizdeyken bile bazen
bazı farklı adetleri ve davranışları anlamayız. Her toplumun kendine has ve özgü olan
kültürü ve gelenekleri vardır. Dünyadaki bütün adetleri ve gelenekleri bilmek imkansızdır.
Kültürel farklılık kendini ve değerlerini hatırlamaktır. Bu da insan hayatında çok önemli bir
özelliktir. Bu çalışma, kültürel farklılık ve avantajlarıyla beraber yararlarıyla ilgilidir. DEÜ
de kendi eğitim verdiğim sınıflarda yaptığım çalışmalarla ilgilidir. Kültürel farklılığın
anlamları verilecek ve açıklanacaktır.Kendi ülkemizdeki kültürel farklılığın rolü
vurgulanacaktır.Kendi eğitim verdiğimiz sınıflarda diğer ülkelerden farklı olduğumuzu,
kültürel farklılığımızı nasıl açıklayabileceğimiz ele alınacaktır. Örnek sınıf aktiviteleri
paylaşılacaktır. Bu konu için kitaplar ve websiteleri önerilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel farkındalık; Sınıf Aktiviteleri; Avantajlar
Introduction
We have known that there are many different cultures in the world and in our own country.
We sometimes strongly understand that the people in our own country due to their unusual
attitudes or values. Culture doesn’t only mean attitudes or values. We can also talk about
art and music when we want to talk about culture.
The most important thing is to remember our culture and to remind the beauties of our own
culture to our students. This study will help to prepare classroom activities to activate
cultural awareness in our teaching classes.
Theoretical Background
What is culture?
The word ‘ culture’ is defined on the Cambridge Dictionary as:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/culture
Culture (noun)- (Way of Life) : The way of life, especially the general customs
and beliefs, of a particular group of people at a particular time:
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youth/working-class culture
She's studying modern Japanese language and culture.
Culture (noun)- ( Art): Music, art, theatre, literature, etc.:
You won't find much culture in this sleepy little town, I'm afraid!
popular culture (= the books, music, etc. liked by most people)
It has also been defined on the SIM Website of the University Ottawa, Canada’s
University as; https://www.med.uottawa.ca/sim/data/Serv_Culture_e.htm
“Culture: the knowledge, beliefs and values shared by members of a society.
Often shown in its traditions, language, literature, art, music, sports, etc. Culture
is learned and is conveyed from generation to generation through the process of
socialization. While culture mainly comprises ideas, some sociologists also argue
that it can also cover artifacts: the so-called ‘material culture’.”
As it has been mentioned by Rothman (2014:1);
https://www.newyorker.com/books/joshua-rothman/meaning-culture
“There’s something innately funny about Merriam-Webster’s announcement,
earlier this month, that “culture” is their 2014 Word of the Year. “Culture” is the
“Scary Movie” of words of the year, which, ordinarily, are supposed to reflect
culture (“vape,” “selfie”) without actually being “culture.” Merriam-Webster’s
editors are at pains to clarify that they weren’t trying to be meta (which,
incidentally, would’ve made a great word of the year back in 2000). The word
“culture,” they explain, was simply the word that saw the biggest spike in lookups on their Web site. Confusion about culture was just part of the culture this
year. People were desperate to know what “culture” meant.
It goes without saying that “culture” is a confusing word, this year or any year.
Merriam-Webster offers six definitions for it (including the biological one, as in
“bacterial culture”). The problem is that “culture” is more than the sum of its
definitions. If anything, its value as a word depends on the tension between
them.”
As a result of these definitions, it can be said that the word ‘ culture’ has different meanings
according to the sentences it is used with. It is sometimes used as a concept of the way of
life and it sometimes means the pieces of art such as music, theatre, literatüre or a part of
science.
2.2.

What is cultural awareness?
Cultural awareness is defined on the online Collins Dictionary as:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cultural-awareness
“Someone's cultural awareness is their understanding of the differences between
themselves and people from other countries or other backgrounds, especially
differences in attitudes and values.”

Faleti (2017:1) denotes:
http://www.stevenson.edu/online/about-us/news/cultural-awarenesseffective-communication
“Cultural awareness can take form in a variety of ways, from subtle actions to
more noticeable displays. In many Asian, African, and Middle Eastern cultures,
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accepting items with the left hand can be viewed as offensive. In a context where
this is the norm, being aware of the social norm and acting in a corresponding
manner can show understanding while also communicating respect. These subtle
actions can make a lasting, positive impression and provide the recipient a feeling
of acceptance and ease. Another example involves greeting an individual from
another culture. Many individuals from Europe greet each other with a kiss on the
cheek or a variant of such. That may be disconcerting to individuals who have not
experienced this type of greeting, however learning of these traditions ahead of
time can allow for more effective and smoother communications.”
Here, it is understood that the word ‘ culture awaress’ differs in different societies. It has
different definitions and meanings according to the societies it is used in. For example,
being a left handed person is normal and it means you are an intelligent person if you are
left hand, but it also means you are not intelligent and talented in a different society.
3. The Purpose of This Study :
The primary purpose of this study was to make my students more active and talkative
during the course hours. Secondly, it is hoped that this study will help colleagues to active
cultural awareness in their class hours.
4. Objectives of This Study :
The objectives of this study are as follows:
1- To help students speak English as much as possible
2- To remind students the role of the cultural awareness in our lives
3- To remind students to be proud of their own cultures and traditions
Method
Participants
The participants consisted of 44 (forty four) university students at Dokuz Eylul University
in the city of Izmir in Turkey. They were second class students and prep class students at
Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey. The second class students were students in the
Department of Museum Students at the Faculty of Letters at Dokuz Eylul University in Izmir
in Turkey. Their ages ranged from 18-23.
Teaching Procedure:
The participants were asked to write short paragraphs about themselves during the 2nd
week of their courses. According to their interests and hobbies, different kinds of classroom
activities were prepared.
Sample Classroom Activities
1-

Picture-Talk Activities

2-

Pair work and Group Work Activities

1-

Speaking Ctivities

Sample Classroom Activity I
The following classroom activity has been suggested by Johnson and Rinvolucri (2010:32):
The Best Day of The Year
Cultural Content
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Students explore and share information about cultural festivals.
Preparation
Be ready to describe your favourite day in your cultural calendar. It would be
helpful to have some pictures, music, perhaps special food, etc., to help you
illustrate or a rite of passage celebration. Remember to include:
- the history of the event
- why it is particulary important to you
- how it is traditionally celebrated
- how you celebrate it (if this is different)
- the underlying beliefs that people are celebrating
Lesson 1
Tell the students about your special day and ask them to prepare a similar talk,
but without reference to the beliefs or values behind it, to be presented to the
class. If a number of students want to do the same festival, let them work
together. The preparation of the talk can be done for homework or during the class
time. If your students have access to the internet, they can use this to aid their
research.
Lesson 2
- Give the students five minutes each-to give their presentations, show pictures ,
costumes, food, etc. While they listen, ask the others to note down the
fundamental values they think underpin each festival.
- On the sheets of A4 paper, write one festival name on each sheet. Hand out
some sticky notes (one pers festival) to each student. Ask them to write the values
behind each festival and one comment they wish to make.
- When they are ready,ask them to post their sticky notes on the relevat sheets.
- Hand these sheets back to the relevant presenters and ask them to comment on
the accuracy of the underlying beliefs. If appropriate, they could also comment on
the comments.
Sample Classroom Activity II
Johnson and Rinvolucri (2010:35) also suggest the following classroom activity:
Take Comfort!
Cultural Content
An exploration of the context and diversity of ‘ comfort food and drink.’
Preparation
Be ready to talk about your own ‘ comfort foods’, foods that give you a sense of
OK-ness, ease and familarity. Choose some current content comfort foods/drinks
and some from when you were younger.
Procedure
Tell the class about your former and current comfort foods and drinks. Explain
why you specially like these foods, their associations for you, etc.
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Ask two or three students to tell the class about theirs. Choose students from
different cultures or, if the class is ‘ mono cultural’, choose people, if possible from
different regions/suburbs/areas.
Ask each student to make a list of former comfort foods or drinks and current
comfort foods/drinks. Ask them to underline any items that they consider many
people in their culture would also find reassuring and comforting.
Organise small groups of four to six students so they can compare their lists.
Group them as culturally heterogeneously as possible.
Sample Classroom Activity 3
Students were asked to prepare short presentations about the museums in the Aegean
Region and Europe. Each student in the class chose a city from Turkey and a city from
Europe and they gave presentations about the museums in these two different cities they
chose.
Sample Classroom Activity 4
Students were given the links of the famous museums and the names of the museums in
Izmir. They were asked to view the links and talk about the museums they visited.
Famous Museums in Izmir, Turkey:
Museums
of
Izmir.
Retrieved
http://www.allaboutturkey.com/izm_museum.htm

1

October

2018

from:

Museums
in
Izmir.
Retrieved
https://www.muze.gov.tr/en/museums

1

October

2018

from:

Izmir
Ephesus
Museum.
Retrieved
1
http://www.ephesus.us/ephesus/ephesusmuseum.htm

October

2018

from:

Sample Classroom Activity 5:
The following videos about the city of Izmir were suggested:
My Izmir Movie- Health for All. Retrieved
https://www.youtube.com/watch?v=Fa1ik26EW8Q

2

October

2018

from:

My Izmir Movie 2- EXPO 2020 Health For All. Retrieved 2 October 2018 from:
https://www.youtube.com/watch?v=eXuxFlmUn10
Izmir Introduction Video- (İZMİR TANITIM FİLMİ İZMİR TANITIM VİDEOSU İZMİR
TANITIM İNGİLİZCE İZMİR VİDEO Kent Rehberi).
Retrieved 2 October 2018 from:
https://www.youtube.com/watch?v=bVazKY02SV0
After watching these videos, they were asked to talk about the city of Izmir and the
adjectives and the adverbs they heard while watching these short video fims.
Findings
Students’ Feedback
All of these classroom activities were used in two different classses for the university
students at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey. Students informed that the
classroom activities which were applied in their classes helped them improve their language
skills day by day. They improved and developed their speaking skills and their
pronunciation.
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Conclusion
Cultural awareness is an important and a very necessary subject in foreign language
education. Students always pay attention the cultural awareness in their own lives.
Students who learn different foreign languages should always understand the cultural
differences while reading the texts and the articles which are written by the authors from
different countries. They should also understand the attitudes and the values in foreign
countries.
Up to here, the words ‘ culture’ and ‘cultural awareness’ have been defined and explained.
The role of the cultural awareness has been highlighted and sample classroom activities
which were applied to help students to remember the cultural awareness were shared.
It is hoped that this study will help colleagues to prepare lessons to activate cultural
awareness in their classes. It is also hoped that this study will help ESP and ESL students
to become more active and talkative in their class hours.
Discussion Questions for the Instructors Who Teach ESP Courses
1-

Do you think cultural awareness is an important subject in ESP Classes? Why?

2-

What does culture mean?

3Do you think it will be useful to apply activities on culture for your ESP students?
Why?
4-

Have you ever learnt different kinds of values in your own teaching classes?
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CONTRIBUTIONS TO THE DISTRICT ECONOMY OF THE
EXPENSES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS:
HENDEK VOCATIONAL HIGH SCHOOL SAMPLE (2017-2018)
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Sakarya Üniversitesi, hasan.durmus3@ogr.sakarya.edu.tr
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Bingöl Üniveristesi, mustafanaimoglu@gmail.com
ABSTRACT
This study aims to provide the demonstration of the interest of local administrators, local
people, businessmen and investors towards the nearby vocational colleges of the close
proximity to the demographic characteristics and geographical opening of the Sakarya
University Hendek Vacational College’s contribution to the Hendek district’s economy. The
study, which shows the contribution of the Vocational College’s students’ contribution to the
Hendek district’s economy, the expenditure items of the students classified by staying in the
dorm, in their own home and in the rented house were evaluated. The data obtained from
the students (questionnaire) applied to the students were analyzed by SPSS program. As a
result of the study, it was determined the Hendek Vocational College students contributed
by an amount of 3.065.000 TL annually to the Hendek district’s economy in the academic
year of the 2017-18. Moreover, differences were found in the expenditure items of the
students staying in the dorm, in their own home and in the rented house. These identified
differences will allow local governments, businessmen and investors to realize more efficient
and feasible projects to do.
Key Words: Students, consumption nexpenditures, Impacts on district economies

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN
HARCAMALARININBULUNDUKLARI İLÇE EKONOMİSİNE
KATKILARI: HENDEK MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ
(2017-2018)
ÖZET
Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek okulunun Hendek ilçe
ekonomisine katkısını belirlenmesinden hareketle demografik özellikleri ve coğrafi açından
birbirine yakın olan ilçe meslek yüksek okullarına yerel yöneticiler, yerel halk, işletmeciler
ve yatırımcılar tarafından hak ettikleri ilginin gösterilmesini sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.
Hendek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Hendek ilçe ekonomisine yapmış olduğu katkıyı
ortaya koyan bu çalışmada, yurtta, kendi evinde ve kiralık evde kalan öğrencilerin harcama
kalemleri değerlendirilmiştir. Öğrencilere uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS
programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hendek
Meslek Yüksek okulu öğrencilerinin ilçe ekonomisine yıllık olarak 3.065.000 TL‘lik bir katkı
sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca yurtta, kendi evinde ve kiralık evde kalan öğrencilerin
harcama kalemlerinde farklıklar tespit edilmiştir. Tespit edilen bu farklılıklar yerel
yönetimlerin, işletmecilerin ve yatırımcıların daha verimli ve uygulanabilir projeler
gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, tüketim harcamaları, İlçe ekonomilerine etkileri
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1. Giriş
Ülkelerin ve toplumların ekonomik gelişmişliğinde, eğitim ve nitelikli işgücü seviyesinin
yükselmesi önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda eğitim ve nitelikli işgücü seviyesinin
yükseltilmesinde üniversiteler ve onlara bağlı olan meslek yüksek okulları önemli bir görev
üstlenmektedir. Üniversiteler bulundukları bölgenin kentleşmesinde ve sosyo-ekonomik
yapısının gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Çünkü bir bölgenin gelir ve
refahındaki bir artış o bölgenin sosyo-kültürel yapısının gelişmesini sağlayan bir etkendir.
Yani üniversiteler ve onlara bağlı meslek yüksekokulları kuruldukları bölgelerde yeni gelir
kaynakları oluşturması ile bölgenin maddi olarak kalkınmasını sağlarken, diğer bir taraftan
da bilimsel ve sosyo- kültürel yapının gelişmesine olanak sağlamaktadır (Öztürk vd., 2011).
Üniversite ve meslek yüksek okullarına yerleşen genç nüfus, bölgenin tüketim
alışkanlıklarını değiştirmekte ve hatta daha önceden gerçekleştirilmeyen ekonomik
faaliyetlerin bölgeye gelmesine olanak sağlamakta ve olağan iş kollarının gelişmesine katkı
sağlamaktadır. Gelişmekte olan bölgelere kurulan MYO’ları bulunduğu bölgenin doğrudan
ya da dolaylı olarak istihdamını artırmakta ve buna paralel olarak çalışanların, öğrencilerin
ve ziyaretçilerin yaptığı ekonomik harcamalar bölgenin canlanmasını sağlamaktadır (Işık,
2008:161). Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmediği, tarım sektörünün daha yoğun olduğu
bölgelerde MYO’larının yerel ekonominin kalkınmasında önemli katkılarının olması
beklenmektedir. Meslek yüksekokulları yerel ekonomiye doğrudan, dolaylı ve çarpan etkisi
olmak üzere üç şekilde katkı sağlamaktadır. Doğrudan katkılar, istihdam edilen akademik
ve idari personele ödenen ücretler, personellerin ve öğrencilerin yaptıkları harcamalardan
elde edilen gelirler; Dolaylı katkılar, nitelikli işgücü yetiştirilmesi, kültürel yapının
gelişmesidir. Uyarılmış katkılar, Doğrudan ve dolaylı katkıların etkisiyle ortaya çıkan
yatırımlar, istihdam artışıdır (Ceyhan ve Güney, 2011). Her bölgede en az bir üniversite
kurulması politikası ile, bu katkıların tüm bölgelere yayılmasını, bölgeler arasındaki
eşitsizliğin giderilmesini ve bölgelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini
amaçlamıştır. Meslek Yüksekokullarının bulundukları bölgeye sosyo-ekonomik ve sosyokültürel katkıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir( GÜLTEKİN vd. , 2008; 266);


Gelir kaynaklarının çeşitlenmesi ve istihdamın artması



Kültürel etkinliklerinin artması



Refah seviyesinin yükselmesi



Konut, iletişim, taşımacılıkta, sosyal ve fiziksel altyapının gelişmesi



Eğitime katılma oranında artış, göçlerin azalması ve dışarıdan göç alınmasının
artması

Her ilde en az bir devlet üniversitesi kurulma politikasının sonucu olarak yukarıda
belirtildiği gibi olumlu sonuçlarının yanında bazı olumsuz sonuçlar da görülmeye
başlanmıştır. Bu politikanın sonucu olarak üniversite ve yüksekokulların kontenjanlarının
artması,alt yapıları yeterli olamayan yerlere meslek yüksekokullarının kurulması gibi
etkenler, meslek yüksekokullarına tercihlerin azalması ve bununla bağlantılı olarak eğitim
kalitesinin düşmesi gibi tehlikelere neden olabilmektedir. Fakülte ve yüksekokul
kontenjanlarının artması sonucu her geçen gün öğrenci sayısı azalan meslek
yüksekokullarının, eğitim kalitesinin düşmesi ve mezun olan öğrencilerin istihdam
edilememesi gibi nedenlerden dolayı hiç tercih edilmemekte ve yeterli sayıda öğrenci
gelmemesi nedeniyle atıl duruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Sosyal,
ekonomik ve kültürel yönden yeterli alt yapıya sahip olmayan yerel bölgelerdeki meslek
yüksekokullarının varlığı sorgulanmaya başlanmaktadır(Çalışkan ve Demir, 2013;
360).Yerel bölgedeki bir meslek yüksekokulu bulduğu bölgedeki yerleşim birimleri ile
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etkileşimini
öğrenci
sayıları
artıkça
öğrencilerin
sağlamaktadır(Çalışkan ve Demir, 2011; 241).

yaptıkları

harcamalar

ile

Bu çalışmada “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Harcamaları Bulundukları İlçe
Ekonomisine Katkı sağlamakta mıdır ?” sorusu çalışmanın sorusunu oluşturmaktadır.Bu
çalışmanın amacı Sakarya’nın merkez ilçelerinde bulunan bazı meslek yüksekokullarının
öğrenci sayılarının az olması sebebiyle Meslek Yüksek Okullarının ilçenin ekonomisine
katkıları tartışılmaya ve varlıkları sorgulanmaya başlanmıştır. Demografik özellikleri ve
coğrafi açıdan birbirine yakın olan ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir meslek
yüksekokulu öğrencilerinin harcamaları ilçe ekonomisine ne kadar katkı sağladığının
incelenmesi ve bu sonuçlar bağlamında diğer ilçelerdeki MYO’ların öğrenciler tarafından
tercih edilmesi halinde ne kadar ekonomik katkı sağlayacağının gösterilmesi önem arz
etmektedir. Bu çerçevede Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu, demografik
özellikleri ve coğrafi açıdan birbirine yakın olan ilçe MYO’larına göre daha fazla öğrenci
tarafından tercih edilmesi sebebiyle Hendek MYO öğrencilerinin harcamalarının ilçe
ekonomisine katkılarını belirleyip diğer MYO’ların öğrenciler tarafından tercih edilmesi
halinde ilçe ekonomilere etkilerinin nasıl olacağının ortaya koyulması ve ilçelerdeki
MYO’ların varlığının bilimsel ve kültürel etkilerinin yanında bölgenin sosyo-ekonomik yapısı
için de ne kadar önemli olduğunun ortaya konulması gerekmektedir.
Çalışmada ilk olarak, bu konuyla ilgili literatürde nasıl çalışmaların yapıldığı ortaya
konulmaktadır. İkinci bölümde,araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ele alınmaktadır.
Üçüncü bölümde üniversite öğrencilerinin Hendek ilçe ekonomisine katkısı ele alınarak,
öğrencilerin barınma, cinsiyet, yaş durumları, Hendek MYO’nu tercih nedenleri, öğrencilerin
genel özellikleri ve harcamaları ele alınmakta ve alt başlıklar halinde yurtta, kendi evinde ve
kiralık evde kalan öğrencilerin öğrenci başına ortalama aylık harcama tutarları tespit
edilmektedir. Bu sonuçlardan hareketle de Sonuç ve öneriler kısmında, demografik
özellikleri ve coğrafi açından birbirine yakın olan ilçe MYO’larının gelişmesi için yerel
yönetimlerin, meslek yüksekokulu yönetiminin, yerel halkın, yerel işletmelerin ve
yatırımcıların neler yapması ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır.
2. Literatür Taraması
Bu kısımda ulusal ve uluslararası literatürde üniversite ve meslek yüksekokul öğrencilerinin
bulundukları bölge ekonomisine katkılarına yönelik yapılmış olan çalışmaların özeti
verilmektedir. Bu çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 1. Yükseköğretim Öğrencilerinin Harcamalarına İlişkin Literatür özeti
Yazar

Çalışmanın
Yapıldığı Yer

Yöntem

Wilson
(1975)

USA

Bleaney vd.
(1992)

İngiltere

GelirHarcama
İlişkisi

Aydemir
(1994)

Trabzon

Anket

Kayseri

Anket

Atik
(1999)

Anket

Çalışma İle İlgili Tespitler
Öğrencilerin yerel ekonomiye katkısının araştırıldığı bu
çalışmada, öğrencilerin yıllık 6400 $ harcama yaptığını ve
toplam harcama etkisinin 25 207 814 $ olduğu tespit
edilmiştir.
Öğrencilerin gelir ve harcama ilişkisini ortaya koyulduğu
bu çalışmada öğrenci harcamaları içerisinde en büyük pay
%28 ile barınma ve %17 gıda olduğu tespit edilmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesinin bölgeye ve Trabzon iline
yaptığı katkıları çarpan etkisiyle araştıran bu çalışma
Türkiye’de
üniversitelerin
katkılarını
inceleyen
ilk
çalışmalardandır.
Erciyes Üniversitesinin bölge ekonomisine katkısının
araştırıldığı bu çalışmada, üniversitenin 7.675 personeli
istihdam ettiği ve ekonomiye katkısının toplam 13.706.000
TL olduğu tespit edilmiştir
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Erkekoğlu
(2000)

Sivas

Anket

Tuğcu
(2004)

Nevşehir

Anket

Tarı vd.
(2006)

Kocaeli

Anket

Kaşlı ve
Serel
(2008)

Balıkesir

Anket

Dalğar vd.
(2009)

Burdur

_

Özer vd.
(2010)

Erzurum

Anket

Çalışkan
(2010)

Uşak

Anket

ÇAKIR
(2011)

Samsun

Anket

Patır vd.
(2012)

Bingöl

Anket

Selçuk ve
Başar
(2012)

Kars

Anket

Manisa

Anket

Tokat

Anket

Çalışkan ve
Demir
(2013)
Yayar ve

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin bölge ekonomisine
katkısının araştırıldığı bu çalışmada, üniversitenin 4.965
personeli istihdam ettiği ve ekonomiye katkısının toplam
15.400.000 TL olduğu tespit edilmiştir.
Nevşehir Üniversitesinin yerel ekonomiye gelir ve istihdam
katkısının araştırıldığı bu çalışmada, üniversitenin 278
personeli istihdam ettiği ve ekonomiye katkısının toplam
13.646.000 TL olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmada öğrencilerin aylık tüketim harcamaları
377.107 TL olarak tespit edilmiştir.
Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaptıkları
harcamaların yerel ekonomiye katkısının araştırıldığı bu
çalışmada, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında
öğrencilerin Gönen ekonomisine 3.622.950 TL katkı
sağladığı ve öğrenciler gelirlerinin %23,35‘ini barınma,
ısınma, elektrik-su-tüp-doğal gaz ve iletişime ayırdığı tespit
edilmiştir
Bölgesel kalkınmada yükseköğretim kurumlarının rolünü
Bucak ilçesi örneğinde araştıran bu çalışmada 372 kişinin
istihdam edildiği ve yerel ekonomiye katkısı yaklaşık olarak
45 milyon TL olduğu tespit edilmiştir.
Atatürk
Üniversitesi
Öğrencilerinin
Gelir-Harcama
ilişkisinin
araştırıldığı
bu
çalışmada,
öğrencilerin
ort.bütçeleri 511.335 TL, ort.harcamaları 475.943 TL ve
ort.tasarruflarını ise 35.392 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin aylık ort. gelirlerinin büyük bir kısmını gıdaya
ayırdığı belirlenmiştir.
Uşak
Üniversitesi
öğrencilerinin
yapmış
oldukları
harcamaların bölge ekonomisine katkısının araştırıldığı bu
çalışmada, üniversitenin 4 ekonomiye katkısının yaklaşık
olarak 50 milyon TL olduğu tespit edilmiştir.
19 Mayıs Üniversitesinin yerel ekonomiye katkısının
araştırıldığı bu çalışmada, öğrencilerin %78’lik bir kısmı
alkol ve sigaraya hiç harcama yapmadığı tespit edilmiş ve
bununla beraber barınma ve gıdaya ortalama 300-400 TL
kadar harcama yaptığı belirlenmiştir.
Bingöl’de yaşayan yerel halkın üniversite algısının
araştırıldığı
bu
çalışmada,
katılımcıların
%81’i
üniversitenin istihdamı olumlu yönde etkilediği, %82’si
üniversite öğrencilerinin şehre ekonomik katkısının olduğu
ve %55’i ise üniversitenin şehir esnafına ekonomik
katkısının olduğu görüşüne sahip oldukları tespit
edilmiştir.
Kafkas Üniversitesinin Kars iline ekonomik katkısının
araştırıldığı bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin aylık
ortalama harcamalarının 549,63 TL olduğu tespit edilmiş
ve
bu
verilerden
hareketle
Kafkas
Üniversitesi
Yerleşkesinde eğitim gören 12. 500 öğrencinin ilde sekiz ay
bulundukları varsayımıyla, toplamda il ekonomisine
yaklaşık olarak 54.9 Milyon TL katkı sağladıkları
belirlenmiştir.
Köprübaşı ilçesinde bulunan meslek yüksekokulu
öğrencilerinin
yapmış
oldukları
harcamaların
ilçe
ekonomisine katkısının araştırıldığı bu çalışmada,
öğrencilerin harcamaları içerisinde barınma, gıda, iletişimulaşım önemli bir yere sahip olduğu vurgulanmıştır.
Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat iline ekonomik
katkısının araştırıldığı bu çalışmada, 2012 yılında
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Demir
(2013)
Çayinve
Özer
(2015)

Muş

Anket

Aydın vd.
(2016)

Balıkesir

Anket

Ukav
(2016)

Adıyaman

Anket

Uygun vd.
(2016)

Aksaray

Anket

Temel ve
Şeker
(2017)

Yozgat

Anket

Sezer
(2017)

Bursa

Anket

üniversite öğrencilerinin il ekonomisine 11.821.493 TL
katkı sağladığı belirlenmiştir.
Muş
Alparslan
Üniversitesinin
bölge
ekonomisine
katkısının araştırıldığı bu çalışmada, üniversitenin
894kişiyi istihdam ettiği ve ekonomiye katkısının toplam
40.662.570 TL olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin
ortalama tüketim eğilimi %97,1 olduğu tespit edilmiştir.
Manyas Meslek Yüksekokulu’nun yerel ekonomiye
katkısının araştırıldığı bu çalışmada, öğrencilerin aylık
ortalama harcamalarının 723,11 TL olduğu, MYO’ eğitim
gören 394 öğrencinin olmasından hareketle ve personel ve
diğer
kurumsal
harcamalar
eklendiğinde
meslek
yüksekokulunun yerel ekonomiye katkısı 5.024.998 TL
olduğu ortaya koyulmuştur.
Kahta Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yapmış oldukları
harcamaların ilçe ekonomisine katkısının araştırıldığı bu
çalışmada, Kahta Meslek Yüksek Okulu’nun ilçe
ekonomisine katkısı 6.873.000 TL olduğu tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlar, yerel halkın üniversitenin ve
öğrencilerin etkilerine yönelik algılarının ekonomik, sosyalkültürel ve çevresel olmak üzere üç boyuttan oluştuğunu
ve yer yer bazı olumsuz algılar da söz konusu olmakla
birlikte bu algıların genel anlamda olumlu olduğunu ortaya
koymuştur. Ayrıca, bu algıların cinsiyet, yaş, eğitim
durumu gibi kişisel özelliklere göre farklılaşabildiği de
saptanmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre Bozok Üniversitesi Yozgat’ın
gelişimine
önemli
sosyo-ekonomik
katkılar
sağlamaktadır. Ayrıca üniversitenin gelişmesiyle beklentilerin
büyük ölçüde karşılanacağı öngörülmektedir.
Karacabey Meslek Yüksekokulu’nun ilçeye ekonomik,
sosyo-kültürel açıdan katkı sağladığı vurgulanmış,
toplumsal yapının sosyal ve kültürel açıdan gelişme
kaydettiği belirtilmiştir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel
alanlarının yeterli olmadığı vurgulanmıştır.

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek okulunun Hendek ilçe
ekonomisine katkısını belirlenmesinden hareketle demografik özellikleri ve coğrafi açından
birbirine yakın olan ilçe meslek yüksek okullarına yerel yöneticiler, yerel halk, işletmeciler
ve yatırımcılar tarafından hak ettikleri ilginin gösterilmesini sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.
3.2. Araştırmanın Motivasyonu
Bu çalışmayı yapmak istememizdeki motivasyon kaynağımız, Sakarya’nın merkez ilçelerinde
bulunan bazı meslek yüksekokullarının öğrenci sayılarının az olması sebebiyle meslek
yüksek okullarının ilçenin ekonomisine katkıları tartışılmakta ve varlıkları sorgulanmaya
başlanmıştır. Demografik özellikleri ve coğrafi açıdan birbirine yakın olan ve öğrenciler
tarafından tercih edilen bir meslek yüksek okulu öğrencilerinin harcamaları ilçe
ekonomisine ne kadar katkı sağladığının incelenmesi ve bu sonuçlar bağlamında diğer
ilçelerdeki MYO’ların öğrenciler tarafından tercih edilmesi halinde ne kadar ekonomik katkı
sağlayacağını gösterilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede Sakarya Üniversitesi Hendek
meslek yüksek okulu, demografik özellikleri ve coğrafi açından birbirine yakın olan ilçe
MYO’larına göre daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmesi sebebiyle Hendek MYO
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öğrencilerinin harcamalarının ilçe ekonomisine katkılarını belirleyip diğer MYO’ların
öğrenciler tarafından tercih edilmesi halinde ilçe ekonomilerine etkilerinin nasıl olacağının
ortaya koyulması ve ilçelerdeki MYO’ların varlığını bilimsel ve kültürel etkilerinin yanında
bölgenin sosyo-ekonomik yapısı için de ne kadar önemli olduğunun ortaya konulması
gerekmektedir.
3.3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada, veri toplama aracı olarak çalışmanın konusunun dikkate alınarak nicel
araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Araştırma tekniği olarak ise yüksek sayıda kişiye
ulaşmayı gerektiren çalışmalar için ideal bir veri toplama yöntemi olan anket uygulaması
tercih edilmektedir. Anketin ilk bölümünde demografik özellikleri belirleyen kişisel bilgi
formuna yer verilmektedir. Veri analizinde SPSS programı kullanılacaktır. Basit tesadüfi
örneklemede evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşit olması sebebiyle
araştırmada basit tesadüfü örnekleme kullanılmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
Hendek Meslek Yüksekokulu’nda kayıtlı öğrencisi sayı 2442 olduğu tespit edilmiştir. Fakat
öğrencilerin bir kısmı kayıt yaptırım hem derslere hem de ilçeye gelmediği tespit edilmiş
bundan dolayı faal öğrenci sayısı (ana kütle) 500 olarak varsayılmıştır. Basit tesadüfü
örnekleme yöntemiyle yapılan ankette örneklem büyüklüğü %5 hata ve %95 güven seviyesi
temel alınarak, ana kütleyi temsil yeterliliği 217 olarak belirlenmiştir (Tablo.2 bkz.). 2018
mayıs ayında 220 öğrenciye uygulanmış olan anketler SPSS programıyla analiz edilmiştir.
Tablo 2. Örneklem Büyüklükleri

Kaynak: (Yazıcıoğlu ve Erdoğan,2004;50)
3. Bulgular
Bu bölümde çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri, harcama kalemleri genel
olarak analiz edilip daha sonra yurtta, kendi evinde ve kiralık evde kalan öğrencilerin
harcamaları alt başlıklar altında ele alınmaktadır. Kiralık evde, kendi evinde, yurtta kalan
öğrencilerin yapmış oldukları harcamalar özel (spesifik) olarak ele alınması literatüre katkı
sağlamasının yanında yerel yöneticilerin, işletmecilerin ve yatırımcıların daha verimli ve
uygulanabilir projeler gerçekleştirmesine katkı sağlayacaktır.
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3.1. Öğrencilerin Genel Özellikleri Ve Harcamaları
Öğrencilerin genel özellikleri Tablo.3’te sunulmaktadır. Buna göre çalışmaya katılan
öğrencilerin %32,3 bayan, %67, 7 si erkektir. Yaş grupları değerlendirildiğinde, öğrencilerin
%58,2 si 17-20 grubunda %40,9 ise 21-30 yaş gruplarında yer aldığı görülmektedir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %66,8 teknik bölümleri, %33,2 ise iktisadi ve idari bölümleri
tercih ettiği görülmektedir. Tercih edilen bölümler içerisinde %20 ile en fazla tercih edilen
program inşaat teknolojisidir. Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin %91,8’i Marmara
Bölgesinde yaşadığın görülmektedir. Bu veriden hareketle ankete katılan öğrencilerin
Hendek Meslek Yüksekokulu ‘na yakın il ve ilçelerden geldiği söylenebilir. Çalışmaya katılan
öğrencilerin %40,5 yurtta, %35 kendi evinde, %21 kiralık/kiralık(eşyalı) evde kalmaktadır.
Ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmı Hendek MYO’ nu yakınlığı ve okul puanı
sebebiyle terci ettiği görülmektedir.
Tablo.3 Öğrencilerin Genel Özellikleri
Göstergeler
Cinsiyet
Yaş Durumu

Bölüm

Program

Aile’nin Yaşadığı Bölge

Hendek’te İkamet Yeri

Hendek
MYO’nu Tercih Nedeni

Bayan
Erkek
17-20
21-30
31-45
İktisadi ve İdari
Teknik
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik ve Elektronik
İnşaat Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
Makine
Marmara
Karadeniz
Diğer
Kiralık ev(Eşyalı)
Kiralık ev
Öğretmen evi
Kendi evim
Yurt
Diğer
Yakınlığı
Tavsiye edildiği için
Okulun Fiziki olanakları
Doğal Ortamın Güzelliği
Hocaların niteliği
Okul Puanı
Diğer

Sayı (220)
71
149
128
90
2
73
147
39
31
46
35
38
39
202
7
11
26
20
1
79
89
5
109
20
5
4
5
66
11

Yüzde (%100)
32,3
67,7
58,2
40,9
0,9
%33,2
%66,8
%17,7
%14,1
%20,9
%15,9
%17,3
%17,7
%91,8
%3,2
%5
%11,8
%9,1
%0,5
%35,9
%40,5
%2,3
49,5
9,1
2,3
1,8
2,3
30,0
0,5

Bu çalışmada öğrencilere Hendek ilçesinde katlandıkları maliyetler ile ilgili görüşleri de
sorulmuştur. Yapılan analize göre, ankete katılan öğrencilerin katlandıkları maliyetleri
%42,3 uygun, %41,8 ise yüksek buldukları saptanmıştır. Bu verilerden hareketle
Hendek’teki yaşam maliyetlerin öğrenciler açısından uygun olduğu söylenebilir.
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Tablo.4 Öğrencilerin Hendek’teki Yaşam Maliyetlerine Algıları
Göstergeler
Çok yüksek
Yüksek
Uygun
Düşük
Çok Düşük
Çok yüksek
Yüksek
Uygun
Düşük
Çok Düşük

Hendek’teki Öğrenci Maliyeti
(alternatiflerine göre)

Hendekte barınma maliyetlerin

Sayı (220)
23
92
93
9
3
46
88
80
5
1

Yüzde (%100)
10,5
41,8
42,3
4,1
1,4
20,9
40,0
36,4
2,3
0,5

Ankete katılan öğrencilerin Hendek’te barınma maliyetlerini yüksek bulanların oranı %40
iken uygun bulanların oranı %36,4 saptanmıştır. Barınma maliyeleri öğrencilerin %36,4’ü
uygun bulunmasına rağmen önemli bir kısmın yüksek bulması sebebiyle, barınma
maliyetlerini tekrardan gözden geçirilmesi hem öğrencilere hem de Hendek ekonomisine
daha büyük katkılar sağlayabilir.
Tablo.5. Öğrencilerin Aylık Ortalama Geliri ve Harcamalarının Gösterimi
Göstergeler

Sınıflanmış Gruplar701

Sayı (220)

Yüzde (%100)

400
401-600
601-800
1000 ve üstü
250 TL den az
251-499
500-749
1000 TL ve üstü
Missingsystem
0-350 TL
351-450 TL
451-600 TL
601-800 TL
1000 TL ve üstü
250 TLden az
250-499
500-749
1000 TL ve üstü
Missingsystem
0-15 TL
16-40 TL
41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL
100 TL ve üstü
Missingsystem
0-15 TL
16-40 TL

43
93
43
41
114
74
24
7
1
107
44
40
16
3
129
43
20
2
26
47
16
14
23
32
84
4
6
70

19,5
42,3
19,5
18,6
51,8
33,6
10,9
3,2
0,5
48,6
20,0
18,2
7,3
1,4
58,6
19,5
9,1
0,9
11,8
21,4
7,3
6,4
10,5
14,5
38,2
1,8
2,7
31,8

Öğrencilerin Aylık Ort. Geliri

Öğrencileri Ulaşım İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Öğrencilerin Barınma İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Öğrencilerin Elektrik-su-gaz İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Öğrencilerin Giyim İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

701

Sınıflanmış gruplar için aritmetik ortalaması: 𝑥̅ =

𝛴𝑚𝑖 𝑓𝑖
𝛴𝑓𝑖

mi= sınıflanmış grubun orta noktası, fi = frekans sayısı

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Sayfa 689

Öğrencilerin İletişimİçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Öğrencilerin Isınma İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL
100 TL ve üstü
Missingsystem
100 TL den az
100-250 TL
251-400 TL
500TL
Missingsystem

53
24
19
47
1
110
55
27
9
19

24,1
10,9
8,6
21,4
0,5
50
25
12,3
4,1
8,6

Çalışmaya katılan öğrencilerin % 42,3’nün aylık ortalama geliri 400-600 TL arasında olduğu
tespit edilmiştir. Tablo 5’teki verilerden hareketle bir öğrencin aylık ortalama gelir 613 TL
olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Hendek MYO’na aktif olarak devam eden 500 öğrencin
Hendek ilçesine aylık ekonomik katkısı 306.500 TL, yıllık (10 ay) olarak 3.065.000 TL
olduğu saptanmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hendek MYO’na kayıtlı olan 2442
öğrenci aktif olarak eğitim hayatına devam etmiş olsaydı, Hendek Meslek Yüksekokulunun
yerel ekonomiye yıllık katkısı yaklaşık olarak 15.000.000 TL’yi bulabileceği tahmin
edilmektedir. Bu bağlamda kayıtlı öğrencilerin eğitim hayatına neden aktif olarak
katılmadığının belirlenmesi ve bu sorunların çözülmesi yerel ekonominin kalkınmasında
önemli bir etkiye sahip olabilir.
Ankete katılan öğrencilerin %48,6’nın aylık barınma ihtiyacı 0-350 TL arasında olduğu
tespit edilmiş Tablo 5’teki verilerden hareketle bir öğrencinin en önemli gereksinimlerinden
biri olan barınma içinyaptığı ortalama aylık harcamanın 326,12 TL olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin %58,62sının elektrik-su-tüp- gaz için yaptığı aylık ortalama harcama 250
TL’den az olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %38 Hendek ilçesinde yaptıkları ortalama giyim
harcaması 100 TL ve üstü olduğu görülmektedir.
3.1.1. Yurtta Kalan Öğrencilerin Yapmış Oldukları Harcamalar
Çalışmaya katılan 89 öğrenci yurtta kalmakta, bunların %36’sı bayan ve %64 erkektir.
Yurtta kalan 89 öğrencinin %51,7’sinin ortalama gelirleri 401-600 TL arasında olduğu
saptanmıştır. Yurtta kalan 89 öğrencinin %42,7 si 0-350TL arasında barınma gideri
ödemektedir.Yurtta kalan 89 öğrencinin %32,6’sı iletişim için 16-40 TL arası harcama
yapmaktadır. Yurtta kalan 89 öğrencinin %37,1’i giyim için 100 TL ve üstü harcama
yapmaktadır. Yurtta kalan 89 öğrencinin %60,7’si ulaşım için 250 TL’den az harcama
yapmakta olduğu tablo 6’de görülmektedir.
Tablo.6 Yurtta Kalan Öğrencilerin Çeşitli Harcama Kalemlerine Göre Harcamaları
Yurtta Kalan Öğrenciler
Cinsiyet

Aylık Ort. Gelir

Barınma İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Giyim İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Sınıflanmış Gruplar
Bayan
Erkek
400
401-600
601-800
1000 ve üstü
0-350 TL
351-450 TL
451-600 TL
601-800 TL
1000TL ve üstü
0-15 TL
16-40 TL
41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL

Sayı (89)
32
57
12
46
20
11
38
23
19
7
1
18
8
3
10
16

Yüzde (%100)
36.0
64.0
13.5
51.7
22.5
12.4
42.7
25.8
21.3
7.9
1.1
20.2
9.0
3.4
11.2
18.0
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İletişimİçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Ulaşım İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

100TL ve üstü
Missing System
0-15 TL
16-40 TL
41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL
100TL ve üstü
250 TLden az
251-499
500-749
1000 TL ve üstü

33
1
1
29
26
8
6
19
54
21
12
2

37.1
1.1
1.1
32.6
29.2
9.0
6.7
21.3
60.7
23.6
13.5
2.2

Tablo 7’de yurtta kalan öğrencilerin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hendek ilçesinde
yapmış oldukları harcamalar gösterilmektedir.
Barınma giderleri harcama kalemleri
arasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Çalışmaya katılan yurtta kalan öğrencilerin
barınma için yapmış oldukları öğrenci başına aylık ortalama giderleri yaklaşık olarak 320 TL
olduğu belirlenmiştir. Yurtta kalan öğrencilerin giyim için yapmış oldukları aylık harcama
tutarı öğrenci başına 87 TL olduğu tespit edilmiştir. Yurtta kalan öğrencilerin iletişim gideri
68 TL, ulaşım gideri 128 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo.7 Yurtta Kalan Öğrencilerin Gider Kalemlerine göre Aylık Harcamaları
Yurtta Kalan Öğrencilerin Gider Kalemleri
(aylık ortalama gider)
Barınma Gideri
Giyim Gideri
İletişim Gideri
Ulaşım Gideri
Üniversite Kantinine yaptığı aylık ortalama harcama
Üniversite yemekhanesine yaptığı aylık ortalama harcama
Üniversite dışında yiyecek içeçek için yaptığı harcama
Spor için yaptığı harcama
Kafe’ye yaptığı harcama
Sinemaya yaptığı harcama

Aylık Harcama
(öğrenci başına) TL
320
87
68
128
52
57
240
102
136
57

Araştırmaya katılan yurtta kalan öğrencilerin, öğrenci başına üniversite kantinine 52 TL,
üniversite yemekhanesine 57 TL, üniversite dışında yiyecek-içecek için 240 TL, spor için
102 TL, kafe için 136 TL ve sinema için 57 TL aylık harcama gerçekleştirdikleri Tablo 7’de
ortaya konulmuştur.
3.1.2. Kendi Evinde Kalan Öğrencilerin Yapmış Oldukları Harcamalar
Kendi evinde kalan (ailesinin ve akrabasının yanında) 79 öğrencinin %36,7’si bayan ve
%63,3 erkektir. Kendi evinde kalan öğrencilerin %32’sinin ortalama gelirleri 401-600
TL,%27,8’inin ise ortalama gelirleri 1000 ve üstü TL’ arasında olduğu görülmektedir. Kendi
evinde kalan 79öğrencinin %34,2’si iletişim için 16-40 TL arası harcama yapmaktadır.
Araştırmaya katılan kendi evinde kalan öğrencilerin %36,7’si giyim için 100 TL ve üstü
harcama yapmaktadır.Kendi evinde kalan 79 öğrencinin %48,1’i ulaşım için 250 TL’den az
harcama yapmakta olduğu tablo 8’de görülmektedir.
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Tablo.8 Kendi
Harcamaları

Evinde

Kalan

Kendi Evinde Kalan Öğrenciler
Cinsiyet

Aylık Ort. Gelir

Barınma İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Giyim İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

İletişimİçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Ulaşım İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Öğrencilerin

Çeşitli

Sınıflanmış Gruplar
Bayan
Erkek
400
401-600
601-800
1000 ve üstü
0-350 TL
351-450 TL
451-600 TL
601-800 TL
1000TL ve üstü
Missingsystem
0-15 TL
16-40 TL
41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL
100TL ve üstü
Missing system
0-15 TL
16-40 TL
41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL
100TL ve üstü
MissingSystem
250 TLden az
251-499
500-749
1000 TL ve üstü
MissingSystem

Harcama

Kalemlerine

Sayı (79)
29
50
21
26
10
22
55
8
5
2
1
8
20
4
6
9
9
29
2
3
27
19
9
8
12
1
38
30
7
3
1

Göre

Yüzde (%100)
36.7
63.3
26.6
32.9
12.7
27.8
69.6
10.1
6.3
2.5
1.3
10,1
25.3
5.1
7.6
11.4
11.4
36.7
2,5
3.8
34.2
24.1
11.4
10.1
15.2
1.3
48.1
38.0
8.9
3.8
1.3

Tablo 9’dakendi evinde kalan öğrencilerin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hendek
ilçesinde yapmış oldukları harcamalar gösterilmektedir. Kendi evinde kalan öğrencilerin
barınma giderleri harcama kalemleri arasında ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Çalışmaya katılan kendi evinde ikamet eden öğrencilerin barınma için yapmış oldukları
öğrenci başına aylık ortalama giderleri yaklaşık olarak 157 TL olduğu belirlenmiştir. Kendi
evinde kalan öğrencilerin giyim için yapmış oldukları aylık harcama tutarı öğrenci başına 83
TL olduğu tespit edilmiştir. Kendi evinde kalan öğrencilerin iletişim gideri 63 TL, ulaşım
gideri 132 TL olarak gerçekleşmiştir
Tablo.9 Kendi Evinde Kalan Öğrencilerin Gider Kalemlerine Göre Aylık Harcamaları
Yurtta Kalan Öğrencilerin Gider Kalemleri
(aylık ortalama gider)
Barınma Gideri
Giyim Gideri
İletişim Gideri
Ulaşım Gideri
Üniversite Kantinine yaptığı aylık ortalama harcama
Üniversite yemekhanesine yaptığı aylık ortalama harcama
Üniversite dışında yiyecek içecek için yaptığı harcama

Aylık Harcama
(öğrenci başına) TL
157
83
63
132
72
63
210
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Spor için yaptığı harcama
Kafe’ye yaptığı harcama
Sinemaya yaptığı harcama

86
120
55

Araştırmaya katılan kendi evinde kalan öğrencilerin harcama kalemlerinde ilk sırada
beslenme geldiği tespit edilmiştir. Kendi evinde kalan öğrencilerin, öğrenci başına üniversite
kantinine 72 TL, üniversite yemekhanesine 63 TL, üniversite dışında yiyecek-içeçek için 210
TL, spor için 86 TL, kafe için 120 TL ve sinema için 55 TL aylık harcama gerçekleştirdikleri
Tablo 9’da ortaya koyulmuştur.
3.1.3. Kiralık Evde Kalan Öğrencilerin Yapmış Oldukları Harcamalar
Kiralık evde kalan 20 öğrencinin %20’si bayan ve %80 erkektir. Kiralık evde kalan
öğrencilerin %45’nin ortalama gelirleri 401-600 TL, %20’sinin ise ortalama gelirleri 1000 ve
üstü TL arasında olduğu görülmektedir Kiralık evde kalan öğrencilerin %35’i barınma için
451-600 TL arası harcama yapmaktadır. Araştırmaya katılan kiralık evde kalanların %55’i
giyim için ortalama 100TL ve üstü harcama yapmaktadır. Kiralık evde kalan öğrencilerin
%35’i iletişim için 100 TL ve üstü harcama yapmaktadır.Kiralık evde kalan öğrencilerin
%50’si ulaşım için 250 TL’den az harcama yapmakta olduğu tablo 10’da görülmektedir.
Tablo.10Kiralık
Harcamaları

Evinde

Yurtta Kalan Öğrenciler
Cinsiyet

Aylık Ort. Gelir

Barınma İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Giyim İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

İletişimİçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Ulaşım İçin Yaptıkları
Aylık Ort. Harcama

Kalan

Öğrencilerin

Çeşitli

Sınıflanmış Gruplar
Bayan
Erkek
400
401-600
601-800
1000 ve üstü
0-350 TL
351-450 TL
451-600 TL
601-800 TL
1000TL ve üstü
Missing System
0-15 TL
16-40
41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL
100TL ve üstü
MissingSystem
0-15 TL
16-40 TL
41-60 TL
61-80 TL
81-100 TL
100TL ve üstü
250 TLden az
251-499
500-749
1000 TL ve üstü

Harcama
Sayı (20)
4
16
4
9
3
4
4
3
7
5
0
1
2
0
3
1
2
11
1
0
6
3
2
2
7
10
8
1
1

Kalemlerine

Göre

Yüzde (%100)
20.0
80.0
20.0
45.0
15.0
20.0
20.0
15.0
35.0
25.0
0
5.0
10.0
0
15.0
5.0
10.0
55.0
5,0
0
30.0
15.0
10.0
10.0
35.0
50.0
40.0
5.0
5.0

Tablo 11’dekiralıkevde kalan öğrencilerin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hendek
ilçesinde yapmış oldukları harcamalar gösterilmektedir. Kiralık evde kalan öğrencilerin
barınma giderleri harcama kalemleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çalışmaya katılan
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kiralık evde ikamet eden öğrencilerin barınma için yapmış oldukları öğrenci başına aylık
ortalama giderleri yaklaşık olarak 493 TL olduğu belirlenmiştir. Kiralık evde kalan
öğrencilerin giyim için yapmış oldukları öğrenci başına aylık harcama tutarı 76 TL olduğu
tespit edilmiştir. Kendi evinde kalan öğrencilerin iletişim gideri 68 TL, ulaşım gideri 150 TL
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo.11 Kiralık Evde Kalan Öğrencilerin Gider Kalemlerine göre Aylık Harcamaları
Yurtta Kalan Öğrencilerin Gider Kalemleri
(aylık ortalama gider)
Barınma Gideri
Giyim Gideri
İletişim Gideri
Ulaşım Gideri
Üniversite Kantinine yaptığı aylık ortalama harcama
Üniversite yemekhanesine yaptığı aylık ortalama harcama
Üniversite dışında yiyecek içeçek için yaptığı harcama
Spor için yaptığı harcama
Kafe’ye yaptığı harcama
Sinemaya yaptığı harcama

Aylık Harcama
(öğrenci başına) TL
493
76
68
150
66
64
222
64
156
50

Araştırmaya katılan kiralık evde kalan öğrencilerin harcama kalemlerinde ikinci sırada
beslenmenin geldiği tespit edilmiştir. Kiralık evde kalan öğrencilerin, öğrenci başına
üniversite kantinine 66 TL, üniversite yemekhanesine 64 TL, üniversite dışında yiyecekiçeçek için 222 TL, spor için 64 TL, kafe için 156 TL ve sinema için 50 TL aylık harcama
gerçekleştirdikleri Tablo 11’da ortaya koyulmuştur.
Sonuçlar ve Öneriler
Her ilde en az bir devlet üniversite kurulma politikasının olumlu sonuçlarının yanında bazı
olumsuz sonuçlar da görülmeye başlanmıştır. Bu politikanın sonucu olarak fakülte ve
yüksekokulların kontenjanların artması, alt yapıları yeterli olamayan yerlere meslek
yüksekokullarının kurulması gibi etkenler, öğrencilerin meslek yüksekokullarına tercihlerin
azalmasına neden olmaktadır. Fakülte ve yüksekokul kontenjanlarının artması sonucu her
geçen gün öğrenci sayıları azalan meslek yüksekokulları, eğitimin kalitesini düşmesi ve
mezun olan öğrencilerin istihdam edilememesi gibi nedenlerden dolayı hiç tercih
edilmemekte ve yeterli sayıda öğrenci gelmemesi nedeniyle atıl duruma düşme tehlikesiyle
karşı karşıya kalabilmektedir. Sosyal, ekonomik ve kültürel yönden yeterli alt yapıya sahip
olmayan
yerel
bölgelerdeki
meslek
yüksekokullarının
varlığı
sorgulanmaya
başlamaktadır.Yerel bölgedeki bir meslek yüksekokulu bulunduğu bölgedeki yerleşim
birimleri ile enjeksiyonunu öğrenci sayıları artıkça öğrencilerin yaptıkları harcamalar ile
sağlamaktadır. Bu bağlamda meslek yüksekokulları öğrenci sayılarını artırması
gerekmektedir. Meslek yüksekokulları öğrenciler tarafından tercih edilebilmesi için eğitim
kalitesini artırması, öğrencilerin barınma ve sosyal aktivite ihtiyaçlarının giderilmesi, ana
amacı ara eleman sorununu çözmek olan meslek yüksekokulları öğrencilerin niteliklerini
geliştirmek için stajların daha nitelikli kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu etkenlerin oluşabilmesi meslek yüksek okulu yönetimi,
ilçe kaymakamlığı, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarının koordineli bir şekilde
hareket etmeleri önem arz etmektedir.
Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulunun Hendek ilçe ekonomisine
katkısını belirlenmesinden hareketle demografik özellikleri ve coğrafi açından birbirine yakın
olan ilçe meslek yüksek okullarına yerel yöneticiler, yerel halk, işletmeciler ve yatırımcılar
tarafından hak ettikleri ilginin gösterilmesini sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda
Hendek Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
Hendek ilçe ekonomisine3.065.000 TL’lik katkıda bulunduğunu ayrıca meslek
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yüksekokuluna kayıtlı olan öğrencilerin hepsi aktif olarak eğitim hayatına devam etmiş
olsaydı, Hendek Meslek Yüksekokulunun ilçe ekonomisine 15.000.000 TL’ lik bir katkısı
olacağı tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle Hendek Meslek Yüksekokulunun ilçe
ekonomisine önemli bir katkı sağladığı söylenebilir. Ayrıca Meslek yüksekokuluna kayıt
yaptıran öğrencilerin neden aktif olarak eğitime neden devam etmediğinin tespit edilmesi
hem ilçe ekonomisine hem de meslek yüksekokullarının doluluk oranlarının artmasına
katkı sağlayacaktır.
Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek okulunun ilçe ekonomisine katkısının
belirlenmesinden hareketle demografik özellikleri ve coğrafi açından birbirine yakın olan ilçe
meslek yüksek okullarının bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için yerel
yöneticiler, yerel halk, işletmeciler ve yatırımcılar tarafından yapılması gerekenler aşağıdaki
gibi özetlenebilir:
A. İşletme ve Yatırımcılara Öneriler
Meslek yüksek okulu öğrencilerinin demografik özellikleri, yurtta, kendi evinde ve kirada
kalan öğrencilerin harcama profillerinin tespit edildiği bu çalışmada, öğrencilerin harcama
kalemlerine yapmış oldukları harcamalar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Pazar
araştırması niteliği taşıyan bu analizlerden hareketle işletmeler ve yatırımcılar, öğrencilere
yönelik yapılacak yatırımlarını belirleyebilirler. Öğrencilere yönelik yatırımların içerisinde,
hizmet kalitesi yüksek olan barınma yerleri, nitelikli kafeler ve spor salonları, tiyatro,
sinema salonları yer almaktadır. Öğrencilerin yoğun olduğu yerler, yerel halkın ve
öğrencilerin istihdam edilmesine olanaklar sağlamaktadır. İlçedeki fabrika ve işletmeler staj
konusunda meslek yüksekokulu öğrencilerine öncelik tanıması yerel ekonominin
kalkınmasına hem de öğrencilerin niteliklerinin gelişmesine katkı sağlayabilir.
B. Meslek Yüksekokulu Yönetimine Öneriler
Az gelişmiş bölgelerin kalkınmasında ve ara elaman ihtiyacının giderilmesinde önemli bir
yere sahip olan meslek yüksekokullarının yerel halk tarafından gereken önemin
gösterilmesinde meslek yüksekokulu yönetimine büyük iş düşmektedir.
Meslek
yüksekokulu yönetimi, ilçe içerisinde düzenlen sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere meslek
yüksekokulu öğrencilerinin katılmasını teşvik etmeli ve halk ile meslek yüksekokulu
öğrencilerin işbirliği içerisinde yapabilecekleri organizasyonları koordine etmelidir. Bu
koordine içerisinde yer alacak olan ilçedeki işletme, fabrika, kurum ve kuruluşlar ile
görüşerek öğrencilerin staj yapacakları yerleri bizzat meslek yüksekokulu yönetiminin
belirlemesi önerilmektedir. Bu öneri, öğrencilerin stajlarını daha etkin bir şekilde
denetlenebilirliğini ve öğrencilerin stajlarını ilçe içerisinde gerçekleştirmesini sağlanmayı
amaçlamaktadır.
C. Yerel Yönetimlere Öneriler
Meslek yüksekokullarının ilçenin sosyo-ekonomik ve sosyo kültürel katkılarının göz önünde
bulundurulmasından hareketle yerel yönetimlerin bu bölgede yapacağı hizmet ve
yatırımların meslek yüksekokullarının yerel ekonomiye katkısını daha da artıracaktır. Bu
bağlamda alt yapı hizmetlerinin yapılması, ulaşım koşullarının iyileştirilmesi, öğrencilerin
eğitim dışı zamanlarını değerlendirebileceği sportif alanların yapılması ve sportif faaliyetlerin
organize edilmesi, kültürel etkinliklere meslek yüksekokulu öğrencilerin katılmasının teşvik
edilmesi ve meslek yüksekokulu yönetimi ile yerel yönetimler koordineli hareket ederek yerel
halk ile öğrencilerin etkileşimini sağlayacak organizasyonların düzenlenmesi önerilmektedir.
Öğrencilerin niteliklerini artırabilecek fabrika, işletme kurum ve kuruluşların meslek
yüksekokuluna destek olması sağlanmalıdır.
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D. Yerel Halka Öneriler
Üniversite öğrencileri geldikleri bölgelerin toplumsal özelliklerini yansıtmakta ve birçok
öğrenci ilk defa ailesinden uzak yaşaması, kendi kararlarını kendi alabilmeleri ve ilk defa
kendi sorumluluklarını alması nedeniyle özgür ve rahat davranabilmektedirler. Bunun
sonucu olarak yerel halk ile öğrenciler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu
anlaşmazlıkların çözümlerinden biri meslek yüksekokulunun bulduğu bölgedeki yerel halk
ile etkileşimi öğrencilerin yaptıkları harcamaların artması olabilir. Bunun yanında yerel
halkın da öğrencilere hoşgörülü, anlayışlı olması ve bölgeye öğrencilerin tercih edebilecekleri
hizmeti ve yatırımları getirmesi gerekmektedir.
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