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ĞERLENDİRİLMESİ
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Dr. Fatma Betül ASLAN
Doç. Dr. Murat ÖZCAN
Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI
Doç. Dr. Murat ÖZCAN
Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI
Prof. Dr. Arda ARIKAN
Mehmet AKGÜL
Hünkar BALYEMEZ
Prof. Dr. Arda ARIKAN
Dr. Öğr. Üyesi Seval Deniz
KILIÇ
Sümeyra TEMİZHAN
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JAMES CLARENCE MANGAN’IN “DUL” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN TERCÜMESİ
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TAŞIMA MERKEZİ OKULLARDA GÖREV YAPAN MÜDÜRLERİN
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Doç. Dr. Sinan YALÇIN
C. Mehtap GÜRBÜZ
Şeyma BİLYAY
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İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
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Arş. Gör. Meltem KOŞAN
Prof. Dr. Mustafa Aktaş
Süleyman ERTEN
Y. Kim. Kübra ULUDAĞ
Hüseyin ÇATALKAYA
Ebubekir DİŞLİ
Abdurrahim Bilal ÖZCAN

THE NUMERICAL STUDY TO CORRELATE GRID INDEPENDENCE FOR NACA
4412 WING
İNSAN KAYNAKLARI RİSKLERİNİN BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA
YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİSİ MODELİYLE ÖRGÜT PERFORMANSININ
ARTIRILMASINDAKİ SÜREÇLER

Doç. Dr. İlhami YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Çisil TİMURALP
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SERT
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SERT
Dr. Öğr. Üyesi Çisil TİMURALP
Hatice ERCAN-TEKŞEN
Dr. Merve GÜNEY DUMAN
Dr. Mehmet DUMAN
Enes Kağan MALLIOĞLU
Dr. Mehmet DUMAN

KARBONDİOKSİT SOĞUTUCU AKIŞKANLI MERKEZİ BİR SOĞUTMA
SİSTEMİ TASARIMI VE SİSTEM ANALİZİ

ATTITUDE CONTROL OF SATELLITE TEST SETUP USING REACTION
WHEELS
ELEKTROHİDROLİK TAHRİKLİ MALZEME TEST MAKİNALARININ TASARIMI
TRAPEZOİD KESİTLİ KAPALI GEOMETRİLERDE DOĞAL TAŞINIM ile ISI
GEÇİŞİNİN ANALİZİ
ENGEL İÇEREN KANALLARDA ISI GEÇİŞİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN
İNCELENMESİ
SEZGİSEL BULANIK ARİTMETİK VE GEOMETRİK ORTALAMA
HESAPLAMALARI
FIBONACCI DİZİSİNİN TERİMLERİ KULLANILARAK VERİNİN ŞİFRELENMESİ
VE ŞİFRENİN ÇÖZÜLMESİ
KİŞİSEL BİLGİSAYAR İLE IP NUMARASI ÜZERİNDEN KONTROLÜ
SAĞLANAN DOĞRU AKIM MOTORLU SİSTEMİN IP KAMERA İLE
BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE ANLIK GÖRÜNTÜ AKTARIMI

20.12.2019

Salon: 2, Oturum-3
Zeynep EZANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Dilek GÖZE KAYA
Dr. Rıdvan BAL

Saat: 14.00-16.30 /CUMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
KAMU POLİTİKALARINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Mehmet Galip ZORBA
Öğr. Gör. Burak CANDAN
Proj. Asist. Ezgi
SAMANCIOĞLU
Esra TÜRKSEVER
Mehmet ÇİÇEK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ONUNCU YILINA, ABD DIŞİŞLERİ
PENCERESİNDEN BAKIŞ: G. H. SHAW’IN “TÜRKİYE 1933” MEMORANDUMU
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE NEOREALİST BİR BAKIŞ AÇISI
OLARAK STEPHEN WALT’UN TEHDİT DENGESİ YAKLAŞIMI
TOLKİEN’IN YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ÜÇLEMESİNDEKİ KADIN
KARAKTERLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
“HOŞGÖRÜ/TOLERANS” KAVRAMI ÖZELİNDE GÜNÜMÜZ DÜNYA
PROBLEMLERİNİ FELSEFEYLE ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK
SOSYAL YAŞAMIN DÜZENLEYİCİ UNSURU: DAĞITICI ADALET
FELSEFEDE BİLGİ VE ANLAM: SOFİSTLER

Arş. Gör. Gizem ASLAN
Doç. Dr. Levent ARIDAĞ

TSCHUMİ’ NİN SİNEMATOGRAFİK MEKAN KURGUSUNDA BEDEN
NOTASYONU

Dr. Aytekin CANTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Özer AKTİMUR
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

İSTANBUL AYA TRİADA RUM ORTADOKS KİLİSESİ RESİMLERİ VE İKONAKİS
ALTARI RESTORASYONU
KORUYUCU AİLE ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE
SEÇİM KRİTERLERİNİN ÖNEMİ
AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ
YAKLAŞIMLARI

20.12.2019

Saat: 16.30-19.00 /CUMA

Salon: 1, Oturum-4

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ÖZTÜRK

Mehmet CANAKCİ
Omer Faruk DERİNDAG
Res. Asst. Gizem ATES
Asst. Prof. Omer Faruk DERINDAG
Asst. Prof. Mehmet CANAKCI
Res. Asst. Gizem ATES
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ

WHERE ARE DEVELOPING COUNTRIES IN THE RELATIONSHIP
BETWEEN CREDIT DEFAULT SWAP (CDS), EXCHANGE RATE
AND INTEREST? IS INTEREST RATE INCREASING A SOLUTION?
INTERNATIONAL TRADE AND DIGITALIZATION: THE NEW
ECONOMY & NEW TECHNOLOGIES

Res.Asst. Gizem ATES
Asst. Prof. Dr. Omer Faruk
DERINDAG
Asst. Prof. Dr. Mehmet CANAKCI
Prof. Dr. Bülent CENGİZ
Deniz KARAELMAS
Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUŞCU
KARATEPE
Dr. Hanife TİRYAKİ ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUŞCU
KARATEPE
Dr. Hanife TİRYAKİ ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal
ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Aykut
ŞARKGÜNEŞİ
Ezgi BEKTAŞ
Dr. Fatih YILMAZ

KARTALİST PARA YAKLAŞIMININ GERİLEMESİ
VE İSTİHDAMIN ESNEKLEŞMESİ
THE IMPACTS OF LOGISTIC PROCESS ON E-COMMERCE

EVALUATION OF THE ECOTOURISM POTENTIAL OF THE CITY OF
ZONGULDAK AND ITS SURROUNDINGS
SOSYAL SERMAYE İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKİ BENLİK SAYGISININ ÖZ
YETERLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
OSMANLI’DA NORMATİF İKTİSAT DEĞERLERİNİN ÇÖKMESİ
VE POZİTİF İKTİSAT ARAYIŞLARI
ULUSLARARASI TİCARET VE EKOLOJİK ÇEVRE: TİCARET İLE
UYARLANMIŞ ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ TÜRKİYE
UYGULAMASI
ULUSLARARASI TİCARET GEMİLERİNDE EMNİYET VE İSG
YÖNETİMİNE İLİŞKİN IMO, ILO VE ISO STANDARTLARININ
ENTEGRASYONU

20.12.2019

Saat: 16.30-19.00 /CUMA

Salon: 2, Oturum-4

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ziya Erdem KOÇ

Dr. Sezen TOKSOY
KÖSEOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞRU
Şule BARAN
Dr. Sezgi ARMAN

FARKLI MISIR (Zea mays L.) GENOTİPLERİNDE TUZ STRESİ VE
ANTİOKSİDANT SİSTEM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FİZYOLOJİK
OLARAK İNCELENMESİ
ORIBATID AKARLARIN TOPRAKTAKİ AYRIŞMA SÜRECINE KATKILARI
HISTOPATHOLOGICAL ALTERATIONS IN CARDIAC VENTRICLE OF
GOLDFISH (Carassius auratus L.) EXPOSED TO ACROLEIN
DİMETOAT MARUZİYETİNİN ZEBRA BALIĞI (Danio rerio) SOLUNGAÇ
DOKUSUNDA OLUŞTURDUĞU HİSTOPATOLOJİK ETKİLER

Arş. Gör. Dr. Cansu
AKBULUT
İnanç ÖZGEN
Aykut TOPDEMİR
Arş. Gör. Dr. Çiğdem
ÖZENİRLER
Arş. Gör. Dr. Çiğdem
ÖZENİRLER
İnanç ÖZGEN
Aykut TOPDEMİR
Volkan GÜL
Erdoğan ÖZTÜRK
Furkan ÇOBAN
Prof. Dr. Hatice OGUTCU
Prof. Dr. Ziya Erdem KOÇ
İnanç ÖZGEN
Aykut TOPDEMİR
Samet ÇELİK
Esra BAKKALOĞLU
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU
Dr. Öğr. Üyesi Bülent
BAYRAKTAR
Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL
Dr. Öğr. Üyesi Emre TEKCE
Dr. Ahmet SAİT
Uzman Sevil BAYRAKTAR

THE FAUNISTIC RECORDS on BUPRESTIDAE (COLEOPTERA) FAMILY
SPECIES in VINEYARD AREAS in ELAZIG PROVINCE (TURKEY)
BOMBUS (HYMENOPTERA: APIDAE, BOMBUS LATREILLE) TÜRLERİNİN
ÖN KANATLARI ÜZERİNDE ELİPTİK FOURIER ANALİZLERİ
BOMBUS TERRESTRIS (L. 1758) (HYMENOPTERA: APIDAE) TÜRÜNÜN
BESLENDİĞİ BİTKİLERİN YUVA MATERYALLERİNDE BULUNAN
POLENLER ARACILIĞIYLA TESPİT EDİLMESİ
ADDITIONAL NOTES ON TINGIDAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA)
FAMILY FROM EAST ANATOLIA IN TURKEY
BAYBURT İLINDE YETIŞTIRILEN AYÇIÇEĞINE (HELIANTHUS ANNUUS
L.) FARKLI DOZLARDA UYGULANAN VERMIKOMPOST ÜRÜNLERININ
VERIM VE KALITE ÜZERINE ETKILERI
KROM FABRİKASI ÇEVRESİNDEKİ TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLEN
BAKTERİLERİN MALDI-TOF MS YÖNTEMİ KULLANILARAK
TANIMLANMASI
THE SYNTHESIS OF ASYMMETRIC HETEROCYCLIC COMPOUND
MICROWAVE ASSISTED AND INVESTIGATION OF METAL COMPLEXES
BADEM ÇİÇEKLERİNDE ZARARLI TROPİNOTA HİRTA (PODA,1761)‘YA
KARŞI İKI FARKLI MAVI RENKLI TUZAĞIN YAKALAMA VE MALIYET
ETKINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
LADİK TORFUNUN PİROLİZ KİNETİĞİ
KUZULARDA FARKLI DOZLARDA PROBİYOTİK KARIŞIMIN
KULLANIMININ BAZI ADİPOKİN HORMON PROFİLİ APELİN ETKİSİNİN
İNCELENMESİ

21.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /CUMARTESİ

Salon: 1 Oturum-1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selami ERYILMAZ

Tinashe KADİRİRE
Assist.Prof.Dr.Sami ACAR
Mahammat DJAMALADİNE

THE EXAMINATION OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SYSTEMS IN CARRIER GUIDANCE IN SOUTHERN AFRICAN
COUNTRIES

Doç. Dr. Aysun COŞKUN
Gözde Nur KÜTÜKCÜ
Dr. Pelin ANGIN

ADLİ BİLİŞİMDE GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME VE GÖRÜNTÜLERDEKİ
BULANIKLIĞIN GİDERİLMESİ
A BLOCKCHAIN-BASED SECURE MILITARY COMMUNICATIONS
ARCHITECTURE
2B RESIMLERDEN 3B KAFA MODELLEMESI ÇIKARTMAK İÇIN HIBRIT
BIR YÖNTEM
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDA KIŞI EŞLEŞTIRMEK İÇIN
İSTATISTIK TABANLI BIR SKORLAMA YÖNTEMI
ENDÜSTRİNİN DİJİTALLEŞMESİ VE ETKİNLİĞİ ARTTIRILMIŞ SANAL
PLATFORMLAR
APPROXIMATION BY m-SINGULAR MODIFIED PICARD OPERATORS
EXPONENTIALLY WEIGHTED CONVERGENCE OF NONLINEAR
SINGULAR INTEGRAL OPERATORS WITH NON-ISOTROPIC KERNELS
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN, DERSLERİNDE
KODLAMA ETKİNLİKLERİ KULLANIM EĞİLİMİ VE SIKLIĞININ
FARKLI PARAMETRE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
YAPAY ZEKA TABANLI DİJİTAL AKADEMİ SİSTEMİ TASARIMI

Tacettin Sercan PEKIN
Tacettin Sercan PEKIN
Elk. Müh. Burak Alp ÖZALP
Dr. Öğr. Üyesi Birol ARİFOĞLU
Dr. Gümrah UYSAL
Dr. Gümrah UYSAL
Seda ADIGÜZEL
Doç. Dr. Selami ERYILMAZ
Öğr. Gör. Hüseyin ŞAHİNER

21.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /CUMARTESİ

Salon: 2, Oturum-1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ

Doç. Dr. Ahmet DENİZ

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE HAMAMLARIN İKTİSADİ VE
SOSYOLOJİK FAYDALARININ ANALİZİ
ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNİN FETHİLERDEKİ İKTİSADİ
ZİHNİYETİNİN ANALİZİ
ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE KERVANSARAYLARIN VE
HANLARIN İKTİSADİ GÖREVLERİ
KUZEYBATI KARADENİZ’DE 18.-20. YÜZYILLARA TARİHLENEN
GAYRİMÜSLİMLERE AİT DİNİ YAPILARDAN ÖRNEKLER
(BARTIN, KARABÜK, ZONGULDAK)
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YER ALAN SULTAN II. SÜLEYMAN'A AİT
FERMANIN TEZHİP ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BULUNAN III. SELİM DÖNEMİNE AİT
FERMANLARDAKİ TUĞRALARIN TEZHİP ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
20.YÜZYILIN BAŞINDA TÜRKIYE ILE TÜRKISTAN ARASINDAKI
SIYASI VE KÜLTÜREL İLIŞKILER

Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Dr. Öğr. Üyesi A. Nazlı SOYKAN
Arş. Gör. Dr. Durmuş GÜR
Dr. Öğr. Üyesi Pınar TOKTAŞ
Uzm. Tülay KIVILCIM
Dr. Öğr. Üyesi Pınar TOKTAŞ
Doç. Dr. Kanat BAZARBAYEV
Doç. Dr. Talgat DANIYAROV
Doç. Dr. Usenbek RAKHMET
Doç. Dr. Kanat BAZARBAYEV
Doç. Dr. Talgat DANIYAROV
Doç. Dr. Usenbek RAKHMET
Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ
Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Serkal
YILDIRIM
Sümeyye ÖNAL

JÖN TÜRKLER VE TÜRKİSTAN ULUSAL KURTULUŞ
HAREKETLERİNİN ORTAK İLKELERİ
BENJAMİN KALLAY’IN BOSNA-HERSEK SİYASETİ
(1882-1903)
ATATÜRK DÖNEMİ NÜFUS SİYASETİ (1923-1938)
ANTİK ÇAĞDA SAFRANBOLU VE ÇEVRESİNDE BAĞCILIK
İZMİR’İN İŞGALİ’NİN BASINA YANSIMALARI

21.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /CUMARTESİ

Salon: 3 Oturum-1

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlkgül KAYA
ZENBİLCİ

Dr. Öğr. Üyesi İlkgül KAYA
ZENBİLCİ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖNKOL
ERTUNÇ

BİZANS SANATINDA NADİR BİR İSA TİPLEMESİ:
GÜNLERİN ESKİSİ (HO PALAIOS TON HEMERON)
KELİLE VE DİMNE MİNYATÜRLERİNİN ANLATIMSAL AÇIDAN
İNCELENMESİ

Prof. Dr. Lütviyye SULEYMAN KIZI
ASGERZADE
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SEÇİM
Dilek ÇOŞAN

RESİM, ŞİİR, SANAT - PİTOREKS SANATI

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜVEN
Dr. Ögr. Üyesi Gülşah ÖZDEMİR
Özge TONTU
Dr. Öğr. Üyesi Merve YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA
Öğr. Göv. Şeyda YAYLA
Merve BAŞGÜL
Doç. Dr. Zeynep Yeşim İLERİSOY
Prof. Dr. Mehmet Emin TUNA
Doç. Dr. Mehmet Halis GÜNEL

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN TÜRKMEN KÖKENLİ AFGAN
ÖĞRENCİLERİN
MUTFAK KÜLTÜRLERİNİN İNCELENMESİ
DÖNÜŞMEYEN GERÇEKLİK BÜYÜSEL FOLKLORİK RİTÜELLER
SANATTA AYNA İMGESİ VE GÜNÜMÜZ SANATINDAKİ
YORUMU
GÜNCEL SANAT VE TÜRKİYE DE SANAT POLİTİKALARI
LOKANTA DEĞERLENDİRMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VEDAT MİLOR LEZZET REHBERİ VE
GOOGLE ÖRNEĞİ
TARİHİ YAPILARDA YENİDEN İŞLEVLENDİRME SÜRECİNDE
YAPI-İŞLEV UYUMU; CACABEY CAMİİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN
İNCELEME

21.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /CUMARTESİ

Salon: 4 Oturum 1

Oturum Başkanı: Dr. Cihandar HASANHANOĞLU

Prof. Dr. Musa ÖZATA
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ferhat
ÇETİNKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Cihandar
HASANHANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Cihandar
HASANHANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Cihandar
HASANHANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ferhat
ÇETİNKAYA
Çağatay Han TORUN
Doç.Dr. Aysun KANBUR
Doç.Dr. Engin KANBUR
Doç.Dr. Aysun KANBUR
Doç.Dr. Engin KANBUR
Öğr. Gör. Dr. Ayşen AKBAŞ TUNA

ALGILANAN ÖRGÜTSEL AYRIMCILIK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ
ÖRNEĞİ
TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN AFETLERDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
TÜRKİYE’DEKİ SÜRÜCÜ PROFİLİNİN BELİRLENMESİNDE SWOT
ANALİZİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
FAALİYETLERİNE EKONOMİK KATKISI
KIRŞEHİR’DE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA SORUNU
VE İŞLETMELERİN KURUMSALLIK, STRATEJİK YÖNETİM, İKY
UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN
AŞIRI NİTELİKLİLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
ÇALIŞANLARIN İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE STRATEJİK BİR ARAÇ
OLARAK BECERİ HARİTALAMA
DUYGUSAL ZEKÂ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ
İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ANALİTİK BİR ARAŞTIRMA
TÜRKİYE’DE OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK
DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Furkan SIRMA
Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI
Furkan SIRMA
Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI
Prof. Dr. Muharrem TUNA
Arş. Gör. Dr. Zafer
TÜRKMENDAĞ

21.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /CUMARTESİ

Salon: 5 Oturum-1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla YARGICI

Doç. Dr. Mustafa ÜNVERDİ

MUSİBETLERİN HİKMETLERİ AÇISINDAN KÖTÜLÜK SORUNU
-MÂTÜRÎDÎ ÖRNEĞİMEKKÎ SURELERDE “TEFEKKÜR” KAVRAMI İLE İLGİLİ AYETLERİN
MESAJLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
KUR’AN’A GÖRE HZ. İSA’NIN HAYATI
HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE ÇOCUK OYUNLARI
-Hadisler ÇerçevesindeİSLAM’IN MUTEZİLÎ YORUMUNDA İNSAN VE ÖZGÜRLÜK ALANI

Prof. Dr. Atilla YARGICI
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Dr. Öğr. Üyesi Fatma
AYDIN
Prof. Dr. Abdulhamit
SİNANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Seydi KİRAZ
Doç. Dr. Necati SÜMER
Dr. Ramazan AKKIR

ŞÂKİR MAHLASLI BİR ŞAİRE AİT DÖRT TÜR:
MÜNÂCÂT ESMÂ-İ HÜSNÂ NAAT VE SELAMNÂME
ŞAİR T. S. ELİOT'UN "ÇORAK ÜLKE" ADLI ESERİNDE DİNSEL VE MİTSEL
MOTİFLER
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİN ANLAYIŞLARI:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÖRNEĞİ

21.12.2019

Saat: 12.00-14.00 /CUMARTESİ

Salon: 1, Oturum-2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cenk YAVUZ

Mustafa Evren POLAT
Aybike Nur CİNGÖZ
Dr. Çetin Önder
İNCEKARA
Adile BİLGİN
Prof. Dr. Özgür SÖNMEZ
Prof. Dr. Ibrahim YUKSEL
Prof. Dr. Hasan ARMAN
Ibrahim Halil DEMİREL
Bahanur GÜLCAN
Prof.Dr. Mehmet Timur
AYDEMİR
Doç. Dr. Cenk YAVUZ
Arş. Gör. Dr. Ceyda AKSOY
TIRMIKÇI
Doç. Dr. Cenk YAVUZ
Arş. Gör. Dr. Ceyda AKSOY
TIRMIKÇI

KALİTE PARAMETRELERİNİN FİBER OPTİK KABLOLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
ENERGY PILE’S EFFICIENCY and CARBON FOOTPRINT
MİKRODALGA DESTEKLİ BİYODİZEL ÜRETİMİ
HYDROPOWER DEVELOPMENT AND ENERGY MARKETING IN TURKEY
MİKRO ENERJİ HASADI VE RF-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRE
DAĞITIK ÜRETİMLİ DAĞITIM SİSTEMLERİNDE ARIZA TESPİT
YÖNTEMLERİ
SABİT AYDINLATMA ŞARTLARINDA FOTOMETRİK FLICKER ETKİSİNİN
ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI İÇİN YÖNTEMLER

21.12.2019

Salon: 2 Oturum-2
Dr. Öğr. Üyesi F. Senem
GÜNGÖR
Tolga ÖZEN
Uzm. Sıla YAĞCI TANIŞIK
Deniz KART

Saat: 12.00-14.00 /CUMARTESİ
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi F. Senem GÜNGÖR
KÜRESEL KÖY’ÜN MEDYASI: NETFLIX
BİR TARİHSEL DEĞERLENDİRME: NAZİ ALMANYA’SINDA LGBT+
BİREYLER ÜZERİNDEKİ ÖTEKİLEŞTİRME ve DAMGALAMA ÖRNEKLERİ
BATIL İNANÇLARIN DİJİTAL MEDYADAKİ TÜKETİMİ
OYUNCULUKTA STANISLAVSKI SİSTEMİNİN TİYATRO, TELEVİZYON
VE SİNEMADA UYGULANMASI

Arş. Gör. Semra AY

ÇOKLU EKRAN İLE SİNEMA: DİNAMİK VE AKTİF YENİ NESİL İZLEYİCİ
DENEYİMİ

Maria ARABACI KOÇ

Göksun ÜNLÜ

HETEROSEKSİST TOPLUMDA İNTERSEKS BİREYLERİN
KONUMLANDIRILIŞI VE BU BAĞLAMDA TÜRK SİNEMASI’NDAKİ İLK
VE TEK İNTERSEKS KARAKTERE YER VEREN
KÖÇEK FİLMİNİN İNCELENMESİ
DUVARLARDAN BEYAZ PERDEYE PROTEST BİR YAŞAM; GRAFİTİ

İlke AKMAN

GÖRSEL OKURYAZARLIK VE GÖRSEL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Salon: 3 Oturum-2

Saat: 12.00-14.00 /CUMARTESİ
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent HANER

21.12.2019

Arş. Gör. Mustafa POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEZER

THE SEMANTICS OF MORAL LANGUAGE IN META-ETHICAL
NON-COGNITIVISM
ABORJİNLERİN YAŞAM FELSEFESİ VE SANATLARINA YANSIMASI

Cengiz ÇEBİ

KUŞKU, ÖZGÜR DÜŞÜNCE VE HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ

Dr. Ögr. Üyesi Gülşah
ÖZDEMİR

BELLMER’İN KARANLIK FETİŞLERİ

Sibel AKŞAHİN POLAT

YABANCILARIN TÜRKİYE’DEN SINIRDIŞI EDİLMESİ

Prof. Dr. Hasan TUTAR
Arş. Gör. Dr. Arzu
KALAFAT ÇAT
Dr. Öğr. Üye. Suat
SÖYLEMEZ

ÜNİVERSİTELERİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİ ÜZERİNDEN ZİHİN
HARİTALARINI OKUMAK
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İNSAN HAKLARINA ETKİSİ

21.12.2019

Saat: 12.00-14.00 /CUMARTESİ

Salon: 4, Oturum-2

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahu PAKDEMİRLİ

Assoc. Prof. Ceren YEGEN

TRADITIONS AND RITUALS AS COMMUNICATION AND
TELECOMMUNICATION SYSTEMS
DİJİTAL KAMUOYUNU ANLAMAK: 23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE YÖNELİK
BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ
ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ İLE YEREL KAMUSAL KANAATİN
OLUŞUMUNDA YEREL HABER SİTELERİ ve OKUR
ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
HABER YAYINCILIĞINDA ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KOŞULLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME
YÖNTEMLERİNDEN OLAN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ
PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
PARETO’NUN YÖNETİCİ OLMAYAN ELİTLER TEORİSİ
BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KANAAT ÖNDERLERİ
TEKNOLOJİK ÇAĞ VE OTOPORTRE: ÖZÇEKİM UYGULAMALARI
VE DEĞERLENDİRİLMELERİ

Prof. Dr. Nurettin GÜZ
Doç. Dr. Ceren YEGEN
Doç. Dr. B. Oğuz AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKDAL
Recep ORUÇ
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah
YILDIZBAŞI
Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL
Veysel EROL
Dr. Öğr. Üyesi İnci Selin GÜMÜŞ

21.12.2019

Saat: 12.00-14.00 /CUMARTESİ

Salon: 5 Oturum-2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Demet CANSARAN

Doç. Dr. Demet CANSARAN

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN BİR TEHDİT: “SU GÜVENLİĞİ”

Doç. Dr. Demet CANSARAN
Doç. Dr. Demet CANSARAN

BİR KENTLEŞME SORUNSALI: “ENGELSİZ KENTLER”
SANAYİLEŞME, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SAVAŞI:
“OZON TABAKASININ İNCELMESİ”
RAFİNERİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
BİNA SEKTÖRÜ VE ULAŞIM SEKTÖRÜ KAYNAKLI SERA GAZI
SALINIMINI AZALTMAK İÇİN ŞEHİRLERDE YAPILABİLECEK
İYİLEŞTİRMELER
FOSİL YAKIT TEMELLİ SERA GAZI SALINIMININ HAVA KİRLİLİĞİNE
DAYANDIRALABİLEN ÖLÜM SAYILARI İLE İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN
Arş.Gör.Dr. Ceyda AKSOY
TIRMIKÇI
Doç.Dr. Cenk YAVUZ
Arş.Gör.Dr. Ceyda AKSOY
TIRMIKÇI
Doç.Dr. Cenk YAVUZ
Öğr.Gör. Dr. Cem AYIK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT UYGULAMALARINA KÜRESEL ENDEKSLER
ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
21.12.2019

Saat: 14.00-17.00 /CUMARTESİ

Salon: 1, Oturum-3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tolga AKALIN

Arş. Gör. İrem BEKAR
Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR

MOBİLYADA KÜLTÜREL GÖSTERGELER ÜZERİNDEN ESKİ VE YENİ
KAVRAMI,
“ZEYNEP FADILLIOĞLU MOBİLYALARI”
GÜNEŞ IŞINLARI İLE DOĞAL BOYAMA (SOLAR DYEING) YÖNTEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Suzan
TEKER
Dr. Öğr. Gör. İpek Fatma ÇEVİK

Dr. Rifat OLGUN
Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY
Doç. Dr. Tolga AKALIN
Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY
Doç. Dr. Tolga AKALIN
Arş. Gör. Hasan HÜSEYİN GÜL
Prof. Dr. Hülya BAYRAK
A.E. KUSSANOVA

RESİM SANATINDA BİR ÜRETİM TEKNİĞİ OLARAK SANAL
GERÇEKLİK
İYİLEŞTİRME BAHÇELERİNE (HEALING GARDEN) YÖNELİK PEYZAJ
TASARIM YAKLAŞIMLARI
MUTLULUK RESİMLERİMİZ, SALT BEYOĞLU, SALT GALATA
NUR KOÇAK YAPITLARI
JULİE MEHRETU RESİMLERİNDE ÇİZGİ
KARMA TASARIMLARDA GENEL ALTERNATİFLER İÇİN ÖNERİLEN
PARAMETRİK OLMAYAN TEST KOMBİNASYONU
INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING
OF DIRECTORS-CHOREOGRAPHERS
21.12.2019

Saat: 14.00-17.00 /CUMARTESİ

Salon: 2, Oturum-3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi
KUZUCUOĞLU
Ümmü Saliha EKEN İNAN

BİLGİ MERKEZLERİNDE KÖK SEBEP ANALİZLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Işık
MERCAN
Dr. Öğr. Gör. Esra FIRATLI
TÜRKER
Fatma ÇAĞLAR
Doç. Dr. Fethi KAYALAR

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARININ
KALİTE YOLCULUĞUNDA OLUŞTURULAN MİSYON VE VİZYON
İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE’DE TR DİZİNLİ DERGİLERDE YAYINLANAN COĞRAFYA
EĞİTİMİ ALANINDAKİ NİTEL MAKALELERİN ARAŞTIRMA
EĞİLİMLERİ (2000-2019)
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE MESLEKÎ STAJ ÖLÇÜTLERİNİN VE
STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA UYGULAMAYA KONULAN
YENİ ARA TATİLİN VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZKAN
DUVAN
Doç. Dr. Rana YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Gülten
DEMİRAL
Öğr. Gör. Ahmet ÇABUK
Doç. Dr. İbrahim Yaşar KAZU
Öğr. Gör. Abdullah ELMAS
Doç. Dr. İbrahim Yaşar KAZU
Öğr. Gör. Abdullah ELMAS

MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ CEZA
YARGILAMASINDA UYGULANMASI
TASK AUTHENTICITY AND LEARNING IN PRACTICUM: ELT
STUDENT-TEACHERS’ EXPERIENCE
ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AKADEMİK PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI
KÖY ENSTİTÜLERİ VE BİR ÖRNEKLEM OLARAK DİCLE KÖY
ENSTİTÜSÜ
KÖY ENSTİTÜLERİNDE ÖZDENETİM BİLİNCİ

21.12.2019

Salon: 3, Oturum-3
Mehmet OSKAY
Cuma BOZKURT
Assoc. Prof. Suna Gülfer
IHLAMUR ÖNER
Abdulhanan ZARİFY
Muhammet Yunus ŞİŞMAN
Doç. Dr. Yiğit Anıl
GÜZELİPEK
Dr. Öğr. Üyesi Eray ACAR
Arş. Gör. Galip Ferhat AKBAL
Prof. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Özlem ÜSTÜN
Dr. Murad DUZCU
Arş. Gör. Ömer Fuad
KAHRAMAN
Arş. Gör. Ömer Fuad
KAHRAMAN
Dr. Murad DUZCU

Saat: 14.00-17.00 /CUMARTESİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ İNSAN
HAKLARI VE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI YÖNÜNDEN
İNCELENMESİ
SYRIAN RETURN?: THE CASE OF TURKEY
EKONOMİK BÜYÜME VE NÜKLEER ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDA
İLİŞKİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
ÇATIŞMADAN İŞ BİRLİĞİNE EL AHLİ VE ZAMALEK REKABETİ: ARAP
BAHARI’NIN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA FUTBOL STADYUMLARI
HIZLI DÖNÜŞÜMÜN YENİ FENOMENİ OLARAK İNTERNET SANSÜRÜ
VE ULUS DEVLET İLİŞKİSİ
İNGİLTERE’DE AB KUŞKUCULUĞUNUN KÖKENLERİ
TÜRKİYE’NİN KUZEY SURİYE’DEKİ ÇATIŞMA SONRASI YENİDEN
YAPILANMA POLİTİKALARI
ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKALARINDA TÜRKİYE: ENERJİ’DE
İŞBİRLİĞİ POLİTİKASI ve TANAP
21.12.2019

Saat: 14.00-17.00 /CUMARTESİ

Salon: 4, Oturum-3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan TANIK
ÖNAL
Doç. Dr. Nezih ÖNAL
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan TANIK
ÖNAL
Doç. Dr. Nezih ÖNAL
Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ

TEKNOLOJİNİN ÇEVREYE ETKİSİ KONUSUNDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİ

Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ
Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ
Doç.Dr. Filiz GÖLPEK
Öğr. Gör. Osman KAVAK
Doç.Dr. İlhan TURAN
Doç.Dr. İlhan TURAN
Öğr. Gör. Mahmut ÖZÇELİK
Öğr. Gör. Dr. Fikret IŞIK

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİMDE KAHOOT
KULLANIMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL LITERACY LEVELS AND
SOCIAL MEDIA USE PURPOSES OF PROSPECTIVE TEACHERS’ WHO ATTEND
PEDAGOGICAL FORMATION TRAINING
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE
İNCELENMESİ
YÜKSEKÖĞRETİM TALEBİ VE GETİRİLERİ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM ALGISI (TRABZON ÖRNEĞİ )
OTANTİK ÖĞRENMENİN ÇEVRE EĞİTİMİNDE KULLANIMI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORGULAMA BECERİLERİ İLE İLETİŞİM
BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

21.12.2019

Saat: 14.00-17.00 /CUMARTESİ

Salon: 5, Oturum-3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Assiye AKA

Dr. Öğr. Üyesi Yonca
ALTINDAL
Dr. Öğr. Üyesi Yonca
ALTINDAL
Büşra ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Yonca
ALTINDAL
Prof. Dr. Assiye AKA

MEDYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SOSYOLOJİK OKUMASI:
BİRGÜN GAZETESİ ÖRNEĞİ
EMEK PİYASASININ ‘DİŞİL ÖZNE’LERİ: BALIKESİR KENTİ KADIN
GİRİŞİMCİLERİ

Arş. Gör. Dr. Emine AYAN
Arş. Gör. Dr. Devran DENİZ
Doç. Dr. Gökhan GÖKULU
Arş. Gör. Dr. M. Funda
AFYONOĞLU
Doç. Dr. Elif ÇIRAKMAN
Arş. Gör. Dr. M. Funda
AFYONOĞLU
Doç. Dr. Serap DAŞBAŞ
Prof. Dr. Özlem KARAKUŞ

İSTİHDAM KAPISINI AÇMAYA ÇABALAYAN KADINLARIN MEDYA
HALİ: BİRGÜN GAZETESİ
ŞİDDETİ KAMUSAL ALANDA DENEYİMLEMİŞ KADINLARDA PANOPTİK
ETKİLER
ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN KONSTANTİNİYYE OTELİ ADLI ROMANINDA
“KADIN”IN TEMSİLİ
YÖNETİM KURULUNDAKİ KADIN TEMSİLİNİN FİRMA
PERFORMANSINA ETKİSİ: BİST UYGULAMASI
MEDYA VE ŞİDDET İLİŞKİSİ: KADIN CİNAYETLERİNİN MEDYADA ELE
ALINMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
BİLİNÇ VE KENDİLİK İLİŞKİSİ: ERKEN DÖNEM SARTRE FELSEFESİNDE
ETİK SORUSU
SURİYELİ KADINLARIN GÖÇ DENEYİMLERİNE DAİR BİR LİTERATÜR
İNCELEMESİ

21.12.2019

Saat: 17.00-19.00 /CUMARTESİ

Salon: 1, OTURUM-4

Oturum Başkanı: Doç. Dr. H. Kürşad SEZER

Arş. Gör. B. Elif ŞAMLI
Doç. Dr. Zümrüt ÜNAL
Doç. Dr. Zümrüt ÜNAL
Arş. Gör. B. Elif ŞAMLI
Müh. Zübeyde
ARABACILAR
Prof. Dr. Nazim PAŞAYEV

KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE MALİYET HESAPLAMAYI DESTEKLEYEN
ÇEŞİTLİ YAZILIMLARIN ARAŞTIRILMASI
YAŞLI KADINLARIN GİYSİ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI

Arş. Gör. Oğulcan EREN
Doç. Dr. H. Kürşad SEZER

LAZER EKLENTİLİ ERGİYİK BİRİKTİRME (FDM) YÖNTEMİYLE
KOMPOZİT PARÇA ÜRETİMİ

Gülseren AVCI
Arş. Gör. Oğulcan EREN
Doç. Dr. H. Kürşad SEZER

TEKSTİL SEKTÖRÜNE EKLEMELİ İMALAT YAKLAŞIMI: 3B YAZICILAR
İLE DENEYSEL ÇALIŞMA

TAVUK TÜYLERİNİN LİF ÜRETİMİNE HAZIRLANMASI

21.12.2019

Saat: 17.00-19.00 /CUMARTESİ

Salon: 2, Oturum-4

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent HANER

Arş. Gör. Tuğçe İNAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Murat ARIKAN
Dr. Öğr. Üyesi Seher Gülşah
TOPUZ
Dr. Esra DOĞAN
Selen Serenay SİLVAN

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİN DAHA İYİ
YAŞAM DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
BÜTÇE KATEGORİZASYONU TEMELİNDE
TRANSFER HARCAMALARI VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ

Dr. Serpil ÇİĞDEM
Abdulhanan ZARİFY
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus
ŞİŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Merih ANGIN

ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ ve YENİ EKONOMİYE GEÇİŞİN
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
GİG EKONOMİSİNİN DEĞİŞEN İŞGÜCÜ NİTELİKLERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR:
ORTA VE GÜNEY ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ
ANALİZİ
MACHINE LEARNS INTERNATIONAL ORGANIZATIONS:
DETERMINANTS OF IMF PROGRAM DESIGN

21.12.2019

Saat: 17.00-19.00 /CUMARTESİ

Salon: 3, Oturum-4

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN

Salih KALAYCİ

THE EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORTATION AND FDI ON
TRADE BALANCE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE:
EVIDENCE FROM 7 COUNTRIES
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALARIN
ÇALIŞMA SERMAYESİ ETKİNLİKLERİNİN İNDEKS YÖNTEMİ İLE
ANALİZİ
ANONİM ŞİRKETLERDE MÜKTESEP HAK KAVRAMI
YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ
BAKIMINDAN TTK M. 367 VE TTK M. 370’İN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi İlkut Elif KANDİL
GÖKER
Arş. Gör. Dr. İlknur KAYA
Arş. Gör. Dr. İlknur KAYA

21.12.2019

Salon: 4, Oturum-4
Alper COŞKUN
Prof. Dr. Arzu ŞENER
Serdar Ramazan KAHRAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Kartal SOMUNCU
Dr. Öğr. Üyesi Kartal SOMUNCU
Metin Kamil ERDOĞAN
Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülay İRAK
Hasret ŞİŞMAN
Şeyma ZARZAVATÇIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi Aykut
ŞARKGÜNEŞİ
Zehra GİDER
Dr. Öğr. Üyesi Aykut
ŞARKGÜNEŞİ
Azize DEMİRHAN

Saat: 17.00-19.00 /CUMARTESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU
TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNDE
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
YARI VARYANS MODELİ İLE PORTFÖY
OPTİMİZASYONU: BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
MANÜPİLASYON YOLU İLE BIST-100'Ü YENMEK MÜMKÜN MÜ?
TİCARİ GAYRİMENKULLERİN DEĞERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
STRATEJİK MALİYET YÖNETİM TEKNİKLERİ İLE FİNANSAL
PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ:
İHRACATÇI FİRMALARDA ÖRNEK BİR UYGULAMA
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN FİNANSMANI VE SÜREÇ ANALİZİ
İHRACAT PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İHRACAT
PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN MİKRO VERİ ANALİZİ
VERİMLİLİK VE DIŞ TİCARET HADLERİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN
NEDENSELLİK ANALİZİ

21.12.2019

Saat: 17.00-19.00 /CUMARTESİ

Salon: 5, Oturum-4

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sıdıka BULDUK

PhD. Hayder SHUBBAR
MSc. Mohammed KAREEM
Assoc. Prof. Dr. Shankar L.
LAWARE
Asst. Prof. Ruken Esra
DEMIRDOGEN
Prof. Fatih Mehmet EMEN
Asst. Prof. Ruken Esra
DEMIRDOGEN
Hayder SHUBBAR
Mohammed Kareem
Assoc. Prof. Dr. Shankar L. Laware
Prof. Fatih Mehmet EMEN
Ömer Faruk ATEŞ
Osman KINDIR
Onur TAYDAŞ
Kubilay İNAN

CAN BOERHAAVIA DIFFUSA BE USED AS AN ANTI-DIABETIC?

Arş. Gör. Dr. Nilay YAĞCI
Arş. Gör. Elif ÇELİK
Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Arş. Gör. Elif ÇELİK
Prof. Dr. Sıdıka BULDUK

AN IN-VITRO STUDY ON USE OF TRIDEX (Tridax Procumbens)
AS AN ANTI-DIABETIC

GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE PERKÜTAN VERTEBRAL ve
PARAVERTEBRAL
LEZYON BİYOPSİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
KÜNT TORAKS TRAVMALARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE
ANALİZİ
DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE TIBBİ HATA
GÖRÜLME SIKLIĞI VE NEDENLERİ
ADÖLESANLARDA PSİKOSOSYAL ÇEVRENİN BESLENME
DAVRANIŞINA ETKİSİ
IŞINLAMANIN GIDA TEKNOLOJİSİNDE KULLANIMI

22.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /PAZAR

Salon: 1, Oturum-1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin YOLCU

Doç. Dr. Sinem SOMUNOĞLU
İKİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN
Ali ŞAHİN
Öğr. Gör. H. Yusuf GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi M. Recep
ARMUTLU
Öğr. Gör. H. Yusuf GÜNGÖR
Prof. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MARKA KAVRAMI VE MARKALAŞMA
SÜRECİ
MÜŞTERİ İTİRAZ, ŞİKÂYET, İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN
İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
HAVACILIK SEKTÖRÜ VE TERÖR
HAVAYOLU FİRMALARININ FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ
TAHMİNİ

Dr. Tuğba YEĞİN
Tuba DERYA BASKAN
Dr. Öğr. Üyesi Esna Betül
BUĞDAY
Prof. Dr. Arzu ŞENER
Dr. Öğr. Üyesi Cahit ŞANVER
Prof. Dr. Hüseyin YOLCU
Prof. Dr. Hüseyin YOLCU

SOSYAL BİLİMLER VE SİBER ÇALIŞMALAR: SOSYAL
BİLİMCİLER SİBER ALANI ÇALIŞMALI MI?
YAPAY ZEKÂNIN PAZARLAMA DÜNYASINI ELE
EÇİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ UNUTUN GİTSİN!
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE TABİ FİRMALARDA NET
ÇALIŞMA SERMAYESİ İLE GERÇEĞE UYGUN DEĞERLEME
YÖNTEMLERİNE GÖRE ALACAKLARIN İLİŞKİSİ
TÜKETİCİLERİN HARCAMA VE SATIN ALMA
ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
YENİ BİR KİŞİSEL KAZANÇ TÜRÜ OLARAK ATATÜRK
BENZERLİĞİ İLE GELİR ELDE ETMEK SERBEST MESLEK
FAALİYETİ KAPSAMINDA MIDIR?
BÖLGESEL KALKINMA BANKLARININ EĞİTİMDEKİ ROLÜ: ASYA
KALKINMA BANKASI ÖRNEĞİ
YETİŞKİNLERİN EĞİTİM İSTEMLERİ ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ
OLAN DEĞİŞKENLER

22.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /PAZAR

Salon: 2, OTURUM-1

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent HANER

Nurlana Zakir BAHRAMLI

EVLAT EDİNİLMİŞ VE BİYOLOJİK EBEVEYNİYLE YAŞAYAN
ÇOCUKLARIN
DAVRANIŞSAL VE DUYGUSAL SORUNLARININ
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KPSS SINAV
KAYGILARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Selahaddin Eyyubi KAPLAN
Emre EKSERİN
Oğuzhan BAHADIR
Dr. Öğr. Üyesi Hafize ER
TÜRKÜRESİN
Güllü ÖZDEMİR
Elif AKCAÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Hafize ER
TÜRKÜRESİN
Dr. Öğr. Üyesi SUZAN ONUR
YAMAN
Sena DURMUŞ
Ceylan BALIKÇI
Merve MAHANOĞLU
Zeynep KARA
Dr. Öğr. Üyesi SUZAN ONUR
YAMAN
Hilal BİLGİ
Aleyna ŞAHİN
Ayşe TAŞKIN
Halil DENİZ
Kübra ÖZTÜRK
Miyase KAPLAN
Nazlı HAZAR
Dr. Öğr. Üyesi SUZAN ONUR
YAMAN
Tuba KESKİN
Şeyma Nur AKBIYIK
Gizem KARAKOÇ
Selen ÜNLÜTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ MERMER
ÜZÜMLÜ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL
MEDYAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE SOSYAL MEDYA
BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDA Kİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ
BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İHMAL VE
İSTİSMARINA YÖNELİK FARKINDALIK VE BİLGİ
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GEBELİK ÖNCESİ DOĞUM
KORKULARININ BELİRLENMESİ

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİN YÜKSEKÖĞRENİM
ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

22.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /PAZAR

Salon: 3, Oturum-1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erman YÜKSELTÜRK

Prof. Dr. Erman YÜKSELTÜRK

SANAL GERÇEKLİK İLE ÖĞRETİM MATERYALLERİ HAZIRLAMA:
COSPACE UYGULAMASI
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE DERSLER CANLANIYOR: TARİH DERSİ
ÖRNEKLERİ
EĞİTSEL DİJİTAL OYUN GELİŞTİRME SÜRECİNİ DENEYİMLEYEN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Erman YÜKSELTÜRK
Melike KILIÇ
Elif Ebru KEÇECİ
Prof. Dr. Güldem DÖNEL
AKGÜL
Elif Ebru KEÇECİ
Prof. Dr. Güldem DÖNEL
AKGÜL
Doç. Dr. Selami ERYILMAZ
Gülhanım DENİZ
Adem ŞAHİN
Aysel TÜFEKCİ AKCAN
Nayfer ŞAHİN
Ali GÜL
Selçuk ARIK
Tuğba KOCADAĞ ÜNVER
Doç. Dr. Mahmut SAĞIR
Hatice ÖNCÜ
Doç. Dr. Mahmut SAĞIR
Hatice ÖNCÜ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MİKROSKOP ÜZERİNE
OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR
TÜRKİYE’DE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMEN ADAYLARININ
DRAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELEMESİ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIĞININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
AKADEMİSYENLERİN VE ÖĞRETMENLERİN STEM EĞİTİMİNE
İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME
BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI; KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİ
DESTEKLEME
DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI; KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

22.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /PAZAR

Salon: 4, Oturum-1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN

Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL
Christina ZENGİNOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Esat
AYYILDIZ
Doç. Dr. Macit BALIK

BİR TRAJEDİNİN ROMANI: KARINCALARIN GÜNBATIMI’NDA
SÜRGÜN, SINIF (SIZLIK), YAS
El-‘ABBÂS B. EL-AHNEF: İDEALİZE EDİLMİŞ AŞK TEMALI GAZELLERİN
ABBÂSÎ DÖNEMİNDEKİ ÖZGÜN BİR TEMSİLCİSİ
İKİNCİ YENİ’NİN KIYISINDAN TOPLUMCU GERÇEKÇİLİĞE SÜREYYA
BERFE
KORKUDAN GOTİKE: TÜRK EDEBİYATINDA DEHŞETİ KURGULAMAK
AHMET AĞAOĞLU`NUN SIRAT-I MÜSTAKİM DERGİSİNDE ÇIKAN
YAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
TÜRKİYE’DE EDEBİYAT ÇALIŞMALARININ BİLİMLEŞME SÜRECİ VE
SORUNLARI
MESNEVİDE HAYVAN METAFORLARINDAN ASLAN TİLKİ EŞEK
METAFORU
İSMET ÖZEL’DE TÜRKLÜK DÜŞÜNCESİ

Doç. Dr. Macit BALIK
Doç. Dr. Seriyye
GÜNDOĞDU
Doç. Dr. Ömer SOLAK
Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
Prof. Dr. Ebru BARDAŞ
Prof. Dr. Adem ÇAYLAK
Yaşar ÇAKMAK
Qahirə ŞAHBAZOVA
LƏLƏ QIZI
Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ
Özer BEREKET

DAVANLI İNKİŞAF VƏ TƏHSİLDƏ İKT
TÜRK DARBE EDEBİYATI VE ROMAN
SİNEMA’DA AUTHEUR KURAMI BAĞLAMINDA
REHA ERDEM SİNEMASI’NA BAKIŞ

22.12.2019

Saat: 09.00-12.00 /PAZAR

Salon: 5, Oturum 1

Oturum Başkanı: Korkmaz YİĞİTER

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ESKİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇİŞ YAPAN ÖĞRETMENLERİN BRANŞ
DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV ALAN BEDEN EĞİTİMİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİ
SPOR BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN FARKLI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
SPOR BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN
EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
SPOR FİTNESS MERKEZLERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİ
(KASTAMONU ÖRNEĞİ)
FOOTBALL AND HOPELESSNESS. DOES BEING A FOOTBALL
PLAYER DECREASE OR INCREASE THE HOPELESSNESS LEVEL
OF THE YOUNG PLAYERS AGED 13-17?
FOOTBALL AND SELF-ESTEEM. DOES BEING A FOOTBALL
PLAYER DECREASE OR INCREASE THE SELF-ESTEEM LEVEL OF
THE YOUNG PLAYERS AGED 13-17?
FUTBOL TARAFTARLARININ MÜSABAKA ŞARTLARINA
YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: MKE ANKARAGÜCÜ,
KARDEMİR KARABÜKSPOR, ADANA DEMİRSPOR ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ESKİ
Recep AYHAN
Turan ÇETİNKAYA
Turan ÇETİNKAYA
Recep AYHAN
Dr. Onur Mutlu YAŞAR
Korkmaz YİĞİTER
Okan ŞAHİN
Korkmaz YİĞİTER
Okan ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aslı HONÇA
Fatih GÜR

22.12.2019

Saat: 12.00-14.00 /PAZAR

Salon: 1 Oturum-2

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent HANER

Arş. Gör. Seyhan SEYHAN
Doç. Dr. Elif
BAYRAMOĞLU
Doç. Dr. Banu Çiçek
KURDOĞLU
Doç. Dr. Elif
BAYRAMOĞLU
Arş. Gör. Seyhan SEYHAN
Peyzaj Yüksek Mimarı
Fatma ÖZKAN
Prof. Dr. Atila GÜL
Arş. Gör. Dr. Elif Tuğba
YALAZ

KAMPÜS ALANLARINDA TARIM ALANLARININ EĞİTİM AMAÇLI
KULLANILMASI

Murat GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Kemal
YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel
DEMİRARSLAN

KENT İÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLERİN ÖNEMİ VE ANKARA,
BERLİN, LONDRA VE PARİS’İN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Sibel
DEMİRARSLAN

BİR MALZEME OLARAK CAM: MİMARİ TASARIM VE MEKÂNDA
KULLANIM ALANLARI

KENTSEL AÇIK ALANLARDA VE KENT PARKLARINDA GÜNCEL BİLGİ
SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI

KORUNAN ALANLARDA NDVI VE NDWI VERİLERİ İLE ZAMANSAL
DEĞİŞİM ANALİZİ, KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
MİMARLIK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME: YAPI BİLGİSİ DERSİ
ÖRNEĞİ

MİMARİ ESTETİK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEĞENİ & TASARIM
UNSURLARI VE ALGI İLİŞKİSİ

22.12.2019

Saat: 12.00-14.00 /PAZAR

Salon: 2, Oturum-2

Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Ferit GÜRBÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Kemal TURAL
Assoc. Prof. Dr. Ferit
GÜRBÜZ

ON THE HARDNESS OF SUBSET SUM PROBLEMS BY ORDINARY
BRANCH-AND-BOUND
MULTILINEAR COMMUTATORS GENERATED BY LUSIN-AREA
INTEGRAL AND LOCAL CAMPANATO FUNCTIONS ON GENERALIZED
VANISHING LOCAL MORREY SPACES
GENERALIZED TORSION ENERGY ACTION IN MINKOWSKI 3-SPACE
ST-DBSCAN ALGORİTMASININ KONUM VERİLERİ ÜZERİNDE
UYGULANMASI VE RUTİNLERİN TESPİTİ
SPHERICAL INDICATRIX MAGNETIC TRAJECTORIES

Gözde ÖZKAN TÜKEL
Mustafa Tolga DATLICA
Doç. Dr. Erman ÇAKIT
Dr. Öğr. Üyesi Tunahan
TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Gözde
ÖZKAN TÜKEL
Tunahan TURHAN
А. САРБАЛИНА
|З.М. АРТУКМАТОВА

CONTRIBUTION TO EVOLUTION OF TIMELIKE CURVES WITH TYPE-3
BISHOP FRAME
АНТОНИМИЯНЫҢ ТЕРМИНДІК ЖІКТЕЛУІ

22.12.2019

Saat: 12.00-14.00 /PAZAR

Salon: 3 Oturum-2

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin POLAT

Gözde ŞAHİNKAYA
Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Doç. Dr. Varol KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül
MEYDAN YILDIZ

(BIM) YAPI BİLGİ MODELLEMESİ’NİN TÜRKİYE İÇİN
UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Dr. Seval Sünal KAVAKLIGİL
Arş. Gör. Ülkü YILMAZ
Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN
Dr.Mehmet SANDALCI
Dr.Farrokh MAHNAMFAR
Barbaros ATMACA

PEDOLOJİ ARAŞTIRMALARINA YENİ VE GÜÇLÜ BİR BAKIŞ AÇISI:
HİDROPEDOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin
POLAT
Neslihan ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengü
SÜNBÜL GÜNER

AYAN KÖYÜ YERLEŞİM PLANI ÖRNEĞİNDE
KÖY PLANLAMASI

HAVA KALİTE İNDEKSİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE
MODELLENMESİ: DİLOVASI-KOCAELİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF POST-TENSIONING FORCES OF STAY-CABLE ON
THE STRUCTURAL BEHAVIOR OF CABLE-STAYED BRIDGE
QR KODUN HARİTA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINA
ENTEGRASYONU
TAŞ KOLONLARIN SONLU ELEMANLARA DAYALI
DAVRANIŞ ANALİZİ

22.12.2019

Saat: 12.00-14.00 /PAZAR

Salon: 4, Oturum-2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU

Şeyma Nur DÜNDAR
Doç. Dr. Mehmet KARA
Prof. Dr. Yusuf BUDAK
Elçin BACA
Dr. İskender DAŞDEMİR
Doç. Dr. Aylin MENTİŞ
KÖKSOY
Akif AZAK
Süleyman Alpaslan SULAK
Halil Erbil GÜNER
Tayyibe ŞAKIR
Süleyman Alpaslan SULAK

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNİN
BİR WEB UYGULAMASI ARACILIĞIYLA GELİŞTİRİLMESİ
5. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ VE DERS KİTABININ 5E
MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ
İLKÖĞRETİM ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER
DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Arş. Gör. Abdullah BAL
Prof. Dr. Nesrin ÖZDENER
Prof. Dr. Şebnem Kandil İNGEÇ
Saadet TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah
ALTINTAŞ
Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Arş. Gör. İsmail SARITEKE
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah
ALTINTAŞ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK
GÖRÜŞLERİ VE KULLANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİRİLE DÜŞÜNME
EĞİLİMLERİ İLE MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞBİRLİĞİ VE REKABET ÖĞELERİ İÇEREN EĞİTSEL BİR OYUNUN
SINIF ETKİNLİĞİ VE EV ÖDEVİ OLARAK KULLANILMASI
BİLİM MERKEZLERİNDE KURULAN FİZİK TEMALI SERGİLERİN
FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMINDA BULUNAN
KAZANIMLAR VE KONULARI DESTEKLEME DURUMU
ENFLASYON İLE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: 1987-2017 DÖNEMİ
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ŞİRKET MENFAATİ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA
İNCELENMESİ
BİR GÖSTERGE OLARAK HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI VE
ÖLÇÜLMESİ
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Salon: 5, Oturum-2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail ŞAHİN

Arş. Gör. Neslihan TOP
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
Mehmet Can KATMER
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz
ELDEM
Arş. Gör. Neslihan TOP
Dr. Harun GÖKÇE
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
Arş. Gör. Neslihan TOP
Prof. Dr. Coşku
KASNAKOĞLU
Pınar YÜCEL
Emin Tugay KEKEÇ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
KONAR
Doç. Dr. Tuğrul OKTAY

OTOMOBİL SALINCAK KOLUNUN TRIZ YAKLAŞIMI İLE
OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA KULLANILAN OTOMATİK KALKIŞ VE
İNİŞ SİSTEMİ RADARININ ERGONOMİK ANALİZİ
TURBOJET MOTOR TUTMA BRAKETİNİN TOPOLOJİ OPTİMİZASYON
DESTEKLİ YAPISAL TASARIMI
SABİT KANATLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA ÇOKLU OTOPİLOT
SİSTEMLERİ
TERMAL HAVA AKIMLARININ SABİT KANATLI HAVA ARAÇLARININ
UÇUŞ SÜRESİ VE MENZİLİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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Salon: 1, Oturum-3

Oturum Başkanı: Dr. Hakan KELES

Sema Yiyit DOĞAN

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SUGAR ON ANTIOXIDANT
ACTIVITY OF HERBAL TEAS
Nepeta nuda subsp. albiflora BİTKİ EKSTRELERİNİN ANTİOKSİDAN
AKTİVİTELERİNİN FARKLI in vitro BİYOANALİTİK METOTLAR ile
BELİRLENMESİ
FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VE EKİM ZAMANLARININ FASULYEDE
VERİM VE BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN
BELİRLENMESİ
LIMITING FACTORS FOR CHERRY PRODUCTION

İbrahim TEBER
Prof. Dr. Ercan BURSAL
Ziraat Yük. Müh. Aykut
BOZKURT
Prof. Dr. Mehmet YAĞMUR
Dr. Arş. Gör. Servet ARAS
Dr. Arş. Gör. Hakan KELES
Dr. Arş. Gör. Servet ARAS
Dr. Arş. Gör. Hakan KELES
Dr. Arş. Gör. Servet ARAS
Dr. Arş. Gör. Hakan KELES
Dr. Hakan KELES
Dr. Servet ARAS
Dr. Hakan KELES
Dr. Servet ARAS
Dr. Hakan KELES
Dr. Servet ARAS
Duygu ATEŞ
Prof. Dr. Tamer
ALBAYRAK
Arş Gör. Ülkü YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Seval SÜNAL
KAVAKLIGİL
Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN
Ayla BILGIN
Ayla BİLGİN
Hatice Dündar
BAYRAKTAR

EFFECTS OF SALT STRESS IN PLANTS
EFFECT OF DROUGHT STRESS ON PEACH CULTIVAR “CRESTHAVEN”
GRAFTED ONTO GARNEM AND GF677 ROOTSTOCKS
KURAKLIK STRESİNE KARŞI SU TUTMA KAPASİTESİNİ ARTIRICILARIN
KULLANIM OLANAKLARI
MİKROORGANİZMA İÇERİKLİ GÜBRELER, AVANTAJLARI VE
KULLANIM OLANAKLARI
ALIÇ’ ın (Crataegus spp.) ANAÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLME
POTANSİYELİ
GENETIC INVESTIGATION OF BREEDED CHUKAR PATRIDGE IN
BREEDING STATIONS IN TURKEY
YARI KURAK MERALARDA TOPRAKLARIN BAZI FİZİKO-KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

GÖL SU KALITESININ TROFIK DURUMUNUN DEĞERLENDIRILMESINDE
KULLANILAN İNDEKSLER
GÖKSU GÖLETİ SU KALİTESİNİN TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ
KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
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Salon: 2, Oturum -3
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Ataberk TOPCU
Benjamin MEIER
Onur MURATAL
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Arş. Gör. Dr. Doğan ÇİRMİ
Doç. Dr. Rezan AYDIN
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Prof. Dr. Ali Aydın
GÖKTAŞ
Res. Asst. Özgür Yasin
KESKİN
Res. Asst. Serhan KÖKTAŞ
Res. Asst. Serhan KÖKTAŞ
Prof. Dr. Ali Bülent ÖNAY
Res. Asst. Ahmet Çağrı
KILINÇ
Tolunay MİDİLLİ
Prof. Dr. Uğur ŞEN
Esra ÖZDEMİR
Gülşah KAPAĞAN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail
TOPCU
Özge TOPAL
Ayşe İlayda UĞURLU
Prof. Dr. Mehmet Burhan
KARAKOÇ
Arş. Gör. Ahmet ÖZCAN

SLM TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Ti-6Al-4V ALAŞIMININ AŞINMA
ÖZELLİKLERİ

DESTEK MATERYALSİZ POLİPİROL ELEKTROT ÜZERİNDE CO2 ‘İN
ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ
EXTRUSION BASED ADDITIVE MANUFACTURING OF BRONZE PARTS

EFFECT OF MILLING PARAMETERS ON THE COATINGS PRODUCED BY
MECHANICAL ALLOYING
KURŞUN İÇERMEYEN BNBT6 PİEZOELEKTRİK SERAMİKLERE Fe2O3
İLAVESİNİN ETKİSİ
CaCO3 TAKVİYESİ İLE ÜRETİLEN AL/CaCO3 HİDROJEN DEPOLAMA
TANKININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

RELATIONSHIP BETWEEN COMPRESSIVE STRENGTH AND UPV OF
GGBFS BASED-GEOPOLYMER CONCRETE CONTAINING RCA
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Salon: 3, Oturum-3

Oturum Başkanı: Asst. Prof. Dr. Yildiray PALABIYIK

Orhan OĞULGANMIŞ
Erdem ÖRS
Gülcan CİMCİMOĞLU
Doç. Dr. Hakan DİLİPAK
Dr. Buğra YILDIZ
Prof. Dr. Yiğit GÜNDÜÇ
Cenk ANDİÇ

YÜZEY FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KUVVETİNİN DENEYSEL
OLARAK İNCELENMESİ VE REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ

Yasin Furkan GORGULU
Mustafa Arif OZGUR
Ramazan KOSE
Geo.Eng. (MSc.) Adil
OZDEMIR
Asst. Prof.Dr. Yildiray
PALABIYIK
Geo.Eng. (MSc.) Adil
OZDEMIR
Asst. Prof. Dr. Yildiray
PALABIYIK
Geo.Eng. (MSc.) Adil
OZDEMIR
Asst. Prof.Dr. Yildiray
PALABIYIK
Doç.Dr.Ezgi GÜNAY

THERMAL AND GROUND STATE ENTANGLEMENT OF ISING SPIN
CHAIN WITH THE PRESENCE OF MAGNETIC FIELD
TÜRKİYE’DEKİ GÜÇ SİSTEMİNDE PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYON
ALGORİTMASI KULLANILARAK EKONOMİK YÜK DAĞITIMI
HORIZONTAL WIND TURBINE APPLICATION IN DOHA METRO, QATAR

SIGNIFICANCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN HYDROCARBONS AND
METALLIC ORE DEPOSITS IN OIL AND GAS EXPLORATION: PART I.
GOLD DEPOSITS
SIGNIFICANCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN HYDROCARBONS AND
METALLIC ORE DEPOSITS IN OIL AND GAS EXPLORATION: PART II.
COPPER DEPOSITS
SIGNIFICANCE OF RELATIONSHIPS BETWEEN HYDROCARBONS AND
METALLIC ORE DEPOSITS IN OIL AND GAS EXPLORATION: PART III.
LEAD AND ZINC DEPOSITS
GEOMETRİK OLARAK GÜÇLENDİRİLMİŞ METAL-PLASTİK KOMPOZİT
TAŞIT MODELİNİN STATİK BURKULMA ANALİZİ
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Saat: 14.00-17.00 /PAZAR

Salon: 4, Oturum-3

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Onur ARSLAN

Arş. Gör. Oğulcan EREN
Doç. Dr. H. Kürşad SEZER
Burak Berk ARINCI
Arş. Gör. Oğulcan EREN
Doç. Dr. H. Kürşad SEZER
Turgay TAMER
Arş. Gör. Oğulcan EREN
Doç. Dr. H. Kürşad SEZER
Arş. Gör. Kenan CAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim
Savaş DALMIŞ
Arş. Gör. Kenan CAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim
Savaş DALMIŞ
Prof. Dr. Serdar Osman
YILMAZ
Mustafa TARI
Assoc. Prof. Dr. Hasan
Erdinç KOÇER
Taha TÜKEL
Prof. Dr. Mustafa
YURDAKUL
Dr. Öğr. Üyesi Onur
ARSLAN

ÜRETKEN TASARIM VE TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU
YAKLAŞIMLARIYLA ÜRÜN TASARIMI
FDM YAZICI İLE KÜRESEL VANA PROTOTİP ÇALIŞMASI

Fuat Sinan ATEŞ
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
Dr. Harun GÖKÇE

3 BOYUTLU YAZICILARIN MEDİKAL UYGULAMALARI VE AYAK
BİLEĞİ ORTEZ ÜRETİMİ
GTA YÖNTEMİ KULLANILARAK Ni VE NiCr KAPLANMIŞ AISI 1040
ÇELİĞİNİN KAPLAMA BÖLGESİNDEKİ MİKROYAPI VE MİKROSERTLİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
AlSi10Mg ALAŞIMININ YAPAY YAŞLANDIRMA UYGULAMASININ
DÖNEL EĞİLMELİ YORULMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

QUALITY CONTROL WITH IMAGE PROCESSING IN SYRINGE
PRODUCTION
LAZER İLE KESİM PARAMETRELERİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİ
İLE EN İYİLENMESİ
ÜÇGEN RİJİT ZIMBA İLE YÜKLENEN YANAL DERECELENDİRİLMİŞ
KATMANLARIN KAYMA TEMAS PROBLEMLERİNDE GERİLME ŞİDDETİ
FAKTÖRÜ HESAPLAMALARI
EKLEMELİ İMALAT İÇİN TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
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Salon-5, Oturum-3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muharrem KIRAK

E. KUTLU-NARİN

FE-KATKILI -SI3N4’ÜN ELEKTRONIK VE OPTIK ÖZELLIKLERININ
İNCELENMESI
INVESTIGATION OF CHANGE IN OPTICAL PROPERTIES OF ZnO FILMS
BY Mg DOPING
ELLIPSOMETRIC, OPTIC AND SURFACE TOPOGRAPHY STUDIES OF
CdS FILMS
GAUSSIAN VE PARABOLİK-TERS KARE POTANSİYELİNDEKİ
KUANTUM NOKTANIN TERMODİNAMİK DAVRANIŞLARI
AYARLANMIŞ KUANTUM NOKTADA MANYETİK ALINGANLIK:
SICAKLIK, MANYETİK ALAN, POTANSİYEL PARAMETRELERİ VE
SAFSIZLIK ETKİLERİ
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDA İYONLAŞTIRICI OLMAYAN
ELEKTROMANYETİK RADYASYON FARKINDALIĞI
PRODUCING CORCHORUS CAPSULARIS L. FIBERS MODIFIED WITH
LAYERED DOUBLE HYDROXIDES

Doç. Dr. Olcay GENÇYILMAZ
Doç. Dr. Olcay GENÇYILMAZ
Doç. Dr. Muharrem KIRAK
Doç. Dr. Muharrem KIRAK
İbrahim ASLIYÜCE
Derya KILIC
Asst. Prof. Ruken Esra
DEMIRDOGEN
Asst. Prof. Aslıhan CESUR
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Asst. Prof. Tuncay
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Ali İhsan KARACOLAK
Derya KILIC
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Asst. Prof. Ruken Esra
DEMIRDOGEN
Ali İhsan KARACOLAK
Fatih DEMİR
Mohammed Asım ALİ
Emine KUTLU
Doç. Dr. Mustafa Kemal
GÜMÜŞ

2-THIOPHENYLTHIOUREA-MCM-41 COMPOSITE FOR DRUG
DELIVERY SYSTEM

ORGANİK KİMYADA BİGİNELLİ TİPİ MULTİKOMPONENT
REAKSİYONLAR VE ÖNEMİ

POSTER SUNUMLAR
Assoc. Prof. Dr. Meltem
YILMAZ
Özge ERDEM
Assoc. Prof. Dr. Meltem
YILMAZ
Res. Asst. Serhan KÖKTAŞ
Res. Asst. Ahmet Çağrı
KILINÇ
Prof. Dr. Ali Aydın
GÖKTAŞ
Prof.Dr. Ebru BARDAŞ
Dr.Yusuf Kemal ARSLAN
Prof.Dr. Kadircan ÖZKAN
Prof.Dr. Ebru BARDAŞ
Prof.Dr. Kadircan ÖZKAN
Dr.Yusuf Kemal ARSLAN
Asoc.Prof.Dr.Nihal CETIN
Mehmet Ali YAFEZ
Mesut CEMİLOĞLU

CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF ORGANOCHLORINATED
PESTICIDES IN DRINKING AND IRRIGATION WATERS IN AYAŞ COUNTY

Mesut CEMİLOĞLU

PEYNİR ALTI SUYUNDAN PROTEİN KONSANTRESİ ELDESİ

Burcu İMECE
Doç. Dr. Serap GÜRBÜZ
DEMİR
Doç. Dr. Seyfullah
MADAKBAŞ
Г. ҒAЛЫМҚЫЗЫ

İBUPROFEN VE PARASETAMOLÜN ÇEŞİTLİ POLİMERİK
MALZEMELERDEN KONTROLLÜ SALINIMI

A. E. KUSSANOVA

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF
DIRECTORS-CHOREOGRAPHERS

FUNGAL AMATOKSİNLERİN TESPİTİNDE KULLANILAN FARKLI
YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
PRODUCTION OF EGGSHELL DERIVED HYDROXYAPATITE COATINGS
BY SOL GEL METHOD

UYKUSUZLUĞA BAĞLI ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE GİNKGO BİLOBA VE
KIRMIZI KORE GİNSENGİ EKSTRATLARININ ÖĞRENMEYİ ARTTIRICI
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THE IN-VITRO EFFECTS OF SODIUM FLUORIDE ON REDOX
HOMEOSTASIS AND ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEM IN
SPERMATOZOA
BETA GLUKAN VE KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK
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MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLERE
ULAŞIM SORUNU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
Türkiye’de Mısır Millî Kütüphanesi adıyla bilim çevrelerinde bilinen Darü’l-Kütûbü’lKavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi, The National Library of Egypt Bab al-Khalq) ülkedeki
Türkçe yazma eserlerin en fazla (Yapılan katalog çalışmasında 5154 eserin künyesi yer
almaktadır.) olduğu kütüphanedir. Mısır’daki elyazması eserlerin katalog çalışmasını
yapanlardan üç önemli şahsiyetin Ali Hilmi Dağıstani, Prof. Mehmet İhsan Efendi, Prof. Dr.
Nasrullah Mübeşşir Tırazi’nin bu kütüphanede görev yapmaları ve kütüphanenin uluslararası
kültür ve edebiyat platformlarında tanınmış olmasından dolayı kütüphane Türkiye için önem
arz etmektedir. Mısır Milli Kütüphanesi 1870 yılında Hidiv Kütüphanesi olarak kurulmuştur.
Ortadoğu'da bu kütüphane Avrupa kütüphaneciliğinin sistem ve prensiplerine dayalı olarak
kurulmuş ilk kütüphanedir. Mısır Milli Kütüphanesini oluşturma fikri dönemin çalışma ve
eğitim bakanı Ali Paşa Mübarek tarafından Hidiv İsmail Paşa’ya teklif olarak sunulmuştur.
Hidiv İsmail bir Milli kütüphane kurulması konusuna 23 Mart 1870'te karar verip Ali Paşa
Mübarek’i bu kütüphanenin koleksiyonunu oluşturma konusunda görevlendirir. Kütüphane
Çalışma ve Eğitim Bakanlığının kütüphanelerindeki kitap ve el yazmalarını içermesinin yanı
sıra diğer küçük kütüphanelere ilaveten camilere türbelere ve okullara hayırsever Memlük
sultanları ve aileleri tarafından yapılan bağışlara dair vasiyetnameleri de içermektedir.
Kütüphane, o dönemde Hidiv Kütüphanesi, Prens Mustafa Fadıl'ın Darü’l-Cemamiz’deki
sarayının ilk katında yer almıştır. Kütüphane resmi olarak 1870 yılında açılmıştır. 1 Ocak
1899'da Hidiv ikinci Abbas Hilmi Bab-el-Halk’ta Memlük mimarisiyle inşa edilmiş olan yeni
bir Milli Kütüphane binasının temellerini attırdı. Binanın zemin katı yeni Arap antik eserleri
müzesi olarak, üst iki katı Hidiv kütüphanesine tahsis edilmişti. Bina 1903 yılının ortalarında
tamamlandı ve resmi olarak 1904 senesinde kamuya açıldı. Kütüphane Nil kıyısında bulunan
Ramlat Bulaq'taki mevcut mülküne 1971 senesinde taşınmış ve o günden beri okuyucu ve
araştırmacılara hizmet vermiştir… Söz konusu bu kütüphanede bulunan Türkçe yazma eserlere
Türkiye’den ve Mısır’dan araştırmacıların ulaşım sıkıntıları bulunmaktadır. Bu çalışmada
kütüphane tanıtılarak kütüphanedeki yazma eserlere ulaşım sorunları ve çözüm önerileri
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mısır Millî Kütüphanesi, Türkçe yazma eserler,
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GİRİŞ
Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi)’nde matbu ve yazma olarak 10.000
dolayında eser bulunmaktadır. Adı geçen bu kütüphanedeki yazma eserler, Prof. Dr. Nasrullah
Mübeşşir Tırazî ve Prof. İhsan Abdülaziz Efendi’nin yönetiminde hazırlanan katalogda 5154
adet eser künyesi bulunmaktadır. Yine aynı kütüphanede basma olarak da 5.000 civarında eser
bulunmaktadır. Basma eserlerin bir bölümü Bulak Matbaasının kurulmasıyla Kahire’de basılan
kitaplar, bir bölümü de İstanbul’da basılıp Kahire’ye getirilen eserlerden oluşmaktadır. 1800’lü
yılların sonu ile 1900’lü yılların ilk çeyreğinde basılan kıymetli gazete ve dergiler de kütüphane
koleksiyonunda muhafaza edilmektedir. Günümüzde araştırmacılar kütüphanedeki yazma
eserlerle matbu eserlere ulaşmada önemli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan yazma
eserlerle ilgili olanlar üzerinde kısa bir değerlendirme çalışmasında bulunacağız. Yine bu
konuya daha önceki bir çalışmamızda değinmiştik.1
Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi)’nde Bulunan Türkçe Yazma
Eserlerle İlgili Karşılaşılan Sorunlar
*
Türkiye’deki araştırmacılar, kataloğu gördükleri zaman eserin başında bulunan rakamı,
yazarak esere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu hatalı bir yoldur. Eser isminin başında bulunan
rakam, ilgili eserin mikrofilm veya raftaki yazma numarası değildir. Söz konusu rakam, sadece
eserin katalogda olan sıra numarasını göstermektedir. Bu rakam, asla esere ulaşmak için yeterli
değildir. Yazmaya ulaşmak için; mutlaka eser ismi ile ilgili Yozgatlı Prof. İhsan Efendi ve
Mübeşşir Tırâzî’nin kataloglarında verdikleri tespit bilgilerinin sonunda bulunan rakam
yazılmalıdır.
*
Adı geçen katalogdaki eser tespit bilgilerine, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığının “yazmalargovtr” adresinden de ulaşılmaktadır. Mısır Milli Kütüphanesinden
faydalanmak için Türkiye’den yapılan başvurularda yaygın bir hata yapılmaktadır.
Araştırmacılar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi
“yazmalargov.tr” den hareketle eserin kayıtlı olduğu yer ve rakam konusunda yanılgıya
düşmektedirler. Şöyle ki yazmaların bir bölümü eskiden kullanılmakta olan Hidiv
Kütüphanesinde bulunmaktaydı. Oysa bu yazmaların tamamı (Katalogdaki) artık Dârü’lKütübü’l-Kavmiyyede bulunmaktadır. Yani Türkiye’de bilindiği gibi; iki ayrı kütüphanede
değil; tek kütüphanede bulunmaktadır. Türkiye’deki kayıtlar da güncellenmediği için sıkıntı
yaşanmaktadır. Türkiye’deki kayıtlardan yani Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının
“yazmalargovtr” adresinden hareketle esere ulaşmak isteyen birisi “Hidiv Kütüphanesi Türkçe
Yazmaları” ibaresinden hareketle Mısır’daki tanıdıklarına günümüzde olmayan bir
kütüphaneden eser aratmaktadırlar. Hidiv Kütüphanesi ile Mısır Millî Kütüphanesindeki
yazmalar aynıdır. Daha doğrusu, Hidiv Kütüphanesi kayıtları artık kullanılmamaktadır. Tüm
yazmalar Dârü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye’nin Nil nehri kıyısındaki binasında bulunmaktadır.
Mikrofilmler de yukarıda sözünü ettiğimiz binada yani Babü’l-Halk’taki ünitede
bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’den yapılan yazma eser araştırma taleplerinde yanlış
anlaşılan Hidiv Kütüphanesi hakkında kısaca şu bilgiler verilebilir: “Mısır Milli Kütüphanesi
1870 yılında Hidiv Kütüphanesi olarak kurulmuştur. Ortadoğu'da bu kütüphane Avrupa
kütüphaneciliğinin sistem ve prensiplerine dayalı olarak kurulmuş ilk kütüphanedir. Mısır Milli
Bkz. (Kalyon Abuzer, Filiz Kalyon (2015). Mısır daki Türkçe El Yazmaları Hakkında Görüşler.
International Journal of Languages’ Education, 1(Volume 3 Issue 3), 1-10., Doi: 10.18298/ijlet.537)
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Kütüphanesini oluşturma fikri dönemin çalışma ve eğitim bakanı Ali Paşa Mübarek tarafından
Hidiv İsmail Paşa’ya teklif olarak sunulmuştur. Hidiv İsmail bir Milli kütüphane kurulması
konusuna 23 Mart 1870'te karar verip Ali Paşa Mübarek’i bu kütüphanenin koleksiyonunu
oluşturma konusunda görevlendirmiştir. Kütüphane Çalışma ve Eğitim Bakanlığının
kütüphanelerindeki kitap ve el yazmalarını içermesinin yanı sıra diğer küçük kütüphanelere
ilaveten camilere türbelere ve okullara hayırsever Memlük sultanları ve aileleri tarafından
yapılan bağışlara dair vasiyetnameleri de içermektedir.
Kütüphane, o dönemde Hidiv Kütüphanesi, Prens Mustafa Fadıl'ın Darü’l-Cemamiz’deki
sarayının ilk katında yer almaktaydı.
Kütüphane resmi olarak 1870 yılında açılmıştır. 1 Ocak 1899'da Hidiv ikinci Abbas Hilmi Babel-Halk’ta Memlük mimarisiyle inşa edilmiş olan yeni bir Milli Kütüphane binasının temellerini
attırdı. Binanın zemin katı yeni Arap antik eserleri müzesi olarak, üst iki katı Hidiv
kütüphanesine tahsis edilmişti. Bina 1903 yılının ortalarında tamamlandı ve resmi olarak 1904
senesinde kamuya açıldı. Kütüphane Nil kıyısında bulunan Ramlat Bulaq'taki mevcut mülküne
1971 senesinde taşınmış ve o günden beri okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermiştir. 2000
yılında ise uluslararası kamuoyuna bir kültür nişanesi ve araştırma merkezi olarak yeniden
kazandırılması amacıyla Babü’l-Halk’taki tarihî Milli Kütüphane binasının restore çalışmasına
başlanmıştır. Düzenleme yenileme çalışması tamamlanan kütüphane 25 Şubat 2007'de yeniden
kullanıma açılmıştır. Kütüphanenin moderniteyi gelenekle buluşturan klasik mimarisi
korunurken aynı zamanda eserlerin sergilenip korunmasına katkıda bulunmak amacıyla güncel
ve modern teknolojiler kullanılmaktadır. Yani Hidiv Kütüphanesi kayıtlı olarak bilinen Türkçe
yazma eserlerle ilgili olarak Türkiye’den yapılacak tüm arama isteklerde Darü’l-Kütûbü’lKavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi, The National Library of Egypt Bab al-Khalq) adı
kullanılmalıdır. İnternet üzerinden de http://www.darelkotob.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
adresinden yetkililerden bilgi alınabilir. Ne var ki telefonla iletişim o kadar da kolay
olmamaktadır.2
*
Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi)’nden internet ortamında ücret
karşılığı yazma kopyası indirilmesi Mısır Kütüphane mevzuatı doğrultusunda mümkün
değildir. Kütüphane mevzuatının yeniden gözden geçirilerek günün şartları doğrultusunda
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Mısır Arap Cumhuriyetinin internet imkânları
oldukça geniş ve elverişlidir. Bu elverişliliğin bilim dünyasına katkı sağlayacak biçimde
uygulanması kaçınılmazdır. Avrupa, ABD, Kanada ve Türkiye kütüphanelerindeki internet
erişimi Mısır makamlarınca tetkik edilerek hayata geçirilmelidir. Bu iş için gerekirse
UNESCO’dan maddi destek sağlanması yoluna gidilebilir. Mısır Millî Kütüphanesindeki Arap,
Türk ve Fars yazma eserlerinin % 90’lık kısmı yüksek çözünürlüklü olarak dijital ortama
aktarılmış değildir. Eserler mikrofilm olarak bilim çevrelerinin istifadesine sunulmaktadır.
Mikrofilmler yaklaşık 20-30 yıl önce hazırlandığı için hem renksiz hem de yıpranmış
durumdadırlar. Yazma isteğinin kabul edilmesiyle CD’ye aktarım eserin kendisinden değil de
mikrofilmden yapılmaktadır. Mikrofilme ulaşmak da yine kolay olmamaktadır. Akademik
çevrelere öncelik verilmekle birlikte mikrofilmden yararlanmak için en az master eğitimi
alındığının belgelenmesi gerekmektedir. Türkiye gibi ülkelerden Mısır’da çalışan tanıdık
görevliler vasıtasıyla eserin mikrofilmine ulaşılmak istendiğinde aracı kişiye “Ne amaçla esere
Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi İletişim bilgileri: Bab al-Khalq Square, Cairo, Egypt
Tel: +20 2393-8656; 2391-7843; 2391-7825
Fax: +20 2393-8759
www.darelkotob.gov.eg (functions sporadically)
2
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ulaşmak istiyorsun, nerede kullanacaksın?” gibi sıkıntılı sorular sorulmaktadır. İki ülkenin
Kültür Bakanlıkları nezdinde atılacak adımlarla kültürel ilişkilerin mutlaka siyasi gerginliklerin
dışında tutulması gerektiği konusunda ilke anlaşmasına varılarak bu durum uygulamaya
geçirilmelidir.
*
Araştırmacı tarafından kütüphaneye yapılan başvuruda mikrofilm almak için ilgili
ünitede bulunan bilgisayarlar taranmaktadır. Bu taramada önemli hatalarla karşılaşılmaktadır.
Kütüphanede eser araştırması yaparken karşılaştığımız bir örneği paylaşmak istiyorum. Söz
gelimi “Vis ü Ramin”i tüm taramalarımıza rağmen bulamamıştık. Daha sonra kütüphanedeki
bir çalışmamızda eserlerin kayıtlarını tek tek incelediğimizde “Vis ü Ramin”in Vis ü Zamin
olarak kaydedildiğini gördük. Bu şekilde kaydedilen bir eser için yüzlerce defa da tarama
yapılsa bulunma ihtimali zayıftır veya yoktur. Bu şekilde bilgisayar ortamına yanlış yazılan
eser isimlerinin çok olduğu düşüncesindeyiz. Yine yazma eserlerin kataloğunda da bazı
yanlışlar tespit ettik. “Fihrisü’l-Mahtûtâti’t-Türkiyyeti’l-ʿOsmâniyye Elletî İktenethâ Dârü’lkütübi’l-Kavmiyye Münzü ʿâm 1870 Hattâ Nihâyeti 1980.” adıyla basılan katalogda Taci-zâde
Cafer Çelebi adının “Nâci-zâde Cafer Çelebi” olarak kaydedildiğini gördük. Bu şekilde
yazılanlar da bilgisayar ortamına aynen geçtiği için, “Tâci-zâde Cafer Çelebi” olarak yapılacak
aramalar kesinlikle sonuç vermeyecektir. Bu açıdan kataloğun güncellenmesi gerekmektedir.
Hatalara rağmen 4154 kayıt bulunduran kataloğun kütüphanedeki Türkçe yazma eserlerin
tespiti ve ilim çevrelerine sunulması açısından bu kataloğun bir doruk olarak değerlendirilmesi
mümkündür.
SONUÇ
Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi) ihtiva ettiği Türkçe yazma eserler
bakımından zengin bir kütüphanedir. Bu kütüphanedeki eserlere ulaşım kolaylığı sağlanması
Türk kültür dil ve tarihi hakkında önemli araştırmaların yapılmasına kapı aralayacaktır.
“Fihrisü’l-Mahtûtâti’t-Türkiyyeti’l-ʿOsmâniyye Elletî İktenethâ Dârü’l-kütübi’l-Kavmiyye
Münzü ʿâm 1870 Hattâ Nihâyeti 1980.” Adını taşıyan Türkçe yazma eserlerle ilgili beş ciltlik
kataloğun yayım tarihinden sonra da bağışlar vb yollarla kütüphaneye kazandırılan Türkçe
yazma eserlerin sayısı az değildir. Bir rakam vermek gerekirse aşağı yukarı 200 civarında
olduğu bilgisini kütüphane yetkililerinden almıştık. Bazı yanlışların düzeltilmesi ve yeni
eserlerin kataloğa dâhil edilmesi açısından Kataloğun güncellenerek yeniden yayımlanması
gerekmektedir. Güncelleme işlemi Mısır Millî Kütüphanesi yazma eser uzmanlarından ve
Türkçeyi iyi bilen araştırıcılardan oluşturulmalı. Kurulacak komisyonda tarih ve edebiyat
konusunda yetkin Araplar mutlaka Türklerle birlikte çalışmalıdır.
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Katalogdaki yanlışlardan birisinin olduğu sayfa, “Tâcî-zâde Cafer Çelebi” maddesi “Nâcî- zâde
Cafer Çelebi olarak yazılmış.
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PROF. İHSAN EFENDİ’NİN MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİ TÜRKÇE YAZMA
ESERLER KATALOĞUNA KATKILARI
Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
Osmanlı dönemi ve öncesinde Türkler Mısır yönetiminde önemli bir yere sahip olmuşlardır.
Mısır’da bırakılan yazılı eserlerin sayısı da oldukça fazladır. Sadece Mısır Millî
Kütüphanesinde (Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye) beş bin civarında Türkçe yazma eser
bulunmaktadır. Ülkenin başka kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerimizin pek çoğu da
maalesef kayıt altına alınamamıştır. Bu da ülkedeki Türkçe yazama eserler hakkında bir
bilinmezlik durumu oluşturmaktadır. Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyyede yani Mısır Millî
Kütüphanesindeki yazma eserlerle ilgili olarak 1900’lü yılların başından itibaren kataloglama
çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Kütüphanenin modern bir yaklaşımla yeniden düzenlendiği
1950 yılından itibaren de Türkçe yazma eserler hakkında daha sistemli çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalar, Prof. İhsan Abdülaziz ve Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir Tırazî’nin başlarında
bulunduğu bir ekip tarafından yapmıştır. Çalışmaların Türkiye’de bilinmesi Mısır’daki kültürel
değerlerimize sahip çıkmamız açısından önemlidir. Kütüphanedeki Türkçe yazma eserlerin
modern yöntemlerle kataloglanması çalışmalarına emek veren şahsiyetlerden birisi de Prof.
İhsan Efendi’dir. Anadili gibi Arapça bilen İhsan Efendi, Mısır’da Kraliyet tercümanı olarak da
görev almıştır (1935-1952). Abidin Kraliyet Sarayının Türk Arşivi başuzmanlığını yapmıştır.
Ayrıca Mısır Milli Kütüphanesinde (Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye) bulunan Türkçe yazma
eserlerin kataloglama çalışmasına Prof. Nasrullah Mübeşşir Tırazi ile birlikte önemli katkılarda
bulunmuştur (1955-1961). Mısır Milli Kütüphanesinde yaklaşık 5.000 civarında Türkçe yazma
eser bulunmaktadır. İhsan Efendi Türk dili ve edebiyatının modern yöntemlerle öğretilmesi için
1951’de Kahire’nin modern ikinci üniversitesi olan Aynü’ş-Şems Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsünün kurucu profesörü olup bu kürsüde Türk dili
ve edebiyatı hakkında akademik dersler vermiştir. Kürsü başkanlığı vefatına kadar devam
etmiştir. Bölümde pek çok değerli Türkolog yetişmiştir. Günümüzde de Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkoloji eğitimi vermektedir. Bu
çalışmada Mısır’daki Türkçe yazma eserlerin katalog çalışmaları ve İhsan Efendi’nin bu
kataloğa katkılarının anlatılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mısır Millî Kütüphanesi, Türkçe yazma eserler, İhsan Efendi
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Türkiye – Mısır ilişkileri eskilere dayanmaktadır. Günümüzde de kültürel iletişim devam
etmektedir. Mısır’ın en önemli ve köklü eğitim kurumu olan El-Ezher Üniversitesinde binlerce
Türk öğrenci eğitim görmüş ve görmeye devam etmektedir. İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet
Akif Ersoy, Türkiye’den dışlandığı dönemlerde gönüllü sürgün yıllarını Kahire’de geçirmiştir.
Mısır’daki kültürel varlığımızla ilgili merak edilen pek çok nokta bulunmaktadır. Türklerin
hangi dönemlerde ülkede yaşadıkları, ülke idaresinde ne şekilde söz sahibi oldukları, burada
bıraktıkları maddi ve manevi kültür unsurları Mısır’daki Türk kültür varlığı ile ilgili olarak Prof.
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından “Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları” isimli bir eser
hazırlanmıştır. Bu eser, Mısır’daki Türk tarihi, dili, edebiyatı ve kültürünün tanınması
açısından önemli bir kaynaktır. Söz konusu eser sayesinde Türk dili ve edebiyatı açısından
önemli olan şairlerin hayatları ve eserleri üzerinde ülkemizde ayrıntılı çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır.
Mısır’da edebiyat alanında 1800’lü yılların sonlarında yetişerek 1900’lü yılların başlarında da
dil ve edebiyat açısından etkin olan yazar ve şairler söz konusudur. Bu şahsiyetlerin ortak
özellikleri kadın olmalarıdır. Şair olanlar Ayşe İsmet Teymûrî, Çeşm-i Âfet Hanım ve Gülperî
Hanım’dır. Prenses Kadriye ise yetiştiği dönemin önemli yazarlarından birisi olarak
değerlendirilebilir. Her üç şairin şiirleri Türkiye’de yayımlanmıştır.
Bu şairlerden Çeşm-i Âfet Hanım Divanı, Doç. Dr. Semra Tunç tarafından, (Kahire Sarayında
Bir Hanım Şair, Çaşm-i Âfet ve Divanı, Palet Yay: 2012) yayımlanmıştır. Çeşm-i Âfet Hanım,
şiirlerinde kendine ve şairliğine güvenen bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. (Tunç,
2012:26) Gülperî Hanım’ın Güldeste-i Hatırat’ı Dr. Filiz Kalyon tarafından yayımlanmıştır.
(Divan Şiirinin Nil’de Açan Çiçeği, Gülperi Hanım ve Güldeste-i Hatırat, Akçağ Yay. 2014)
Güldeste-i Hatırat’ta şairin tarih ve edebiyat birikimi gözlenmektedir. (Kalyon, 2014: 16)
Sözünü ettiğimiz yüzyılda Divan şiiri sahasında Kahire’de yetişen önemli bir şahsiyet de Ayşe
Teymûrî’dir. Divanı tarafımızdan yayımlanmıştır. (Divan Şiirinin Nil’deki sesi Ayşe Teymûrî
Divanı, Akçağ Yay. 2013) Ayşe Teymûrî, Mısır’da siyasî, kültürel ve edebiyat alanında etkili
olan Teymûrî sülalesine mensuptur. Ülkemizde hakkında kısaca bilgi verilen iki ansiklopedi
maddesi dışında; Türkiye’deki edebiyat ve ilim çevrelerine tanıtılması, M. A. Yekta Saraç’ın
“Türk Edebiyatının Mısır’da Unuttuğu Bir Şair: Aişe İsmet Teymûr” isimli makalesi ile
olmuştur. Prof. Dr. Yekta Saraç, bu makaleyi 1995 yılında İlmî Araştırmalar dergisinde
yayımlamıştır. Arap dünyasında da bazı önemli edebiyatçılar tarafından Ayşe Teymûrî
hakkında önemli yayınlar yapılıp ansiklopedi maddeleri yazılmıştır. Bu yayınlardan en
önemlisi, Hıristiyan kimliği ve Arap edebiyatı çalışmaları ile dikkat çeken Bayan Mey
Ziyâde’nin yazdığı “Şâiretü’t-tali’a A’işe Teymûr” isimli kitaptır. Mey Ziyâde bu kitabında,
Ayşe Teymûrî’yi Türkçe, Arapça ve Farsça şiir yazmasından dolayı “Üç dilli şair” olarak
vasıflandırmaktadır. (Kalyon, 2013: 11) Teymûrî hakkında tarafımızdan hazırlanan başka bir
çalışma da Turkish Studies’te yayımlanmıştır. (10/8 Spring 2015, p. 1425-1436)
Ayşe İsmet Teymûrî, Kürt-Türk ve Çerkez asıllı bir aileden gelmektedir. Çerkez asıllı bir cariye
ile evlenen İsmail Teymûr Paşa’nın bu evliliğinden dünyaya gelmiştir. (İhsanoğlu, 2006: 52)
Bir şair olarak ilmî yönden babasının da desteğiyle kendisini yetiştirmiştir. Mısır idaresinde
etkili olan ünlü Teymûrî ailesine mensuptur. Mısır Millî Kütüphanesinin zenginleşmesinde
önemli rolü olan Ahmet Teymûr Paşa Koleksiyonu, kardeşine aittir.
Gülperî Hanım, Mısır’ın çeşitli bölgelerine, İstanbul ve Avrupa’ya yaptığı seyahatlerde
gördüğü yerler hakkındaki düşüncelerini şiirlerinde akıcı bir üslupla işlemiştir. (Kalyon, 2014:
19) Gülperî Hanım’ın bu gözlemlerini işlediği eseri Güldeste-i Hatırat adını taşımaktadır.
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Bu kitap 99 sayfa olup, baskı tarihi belirtilmemiştir. Gülperi Hanım’ın mesnevi tarzında kaleme
aldığı bu eser bahr-i hezecin mef’ û lü /me fâ î lün /fe û lün kalıbıyla yazılmıştır. Gazeller de
dâhil olmak üzere eserin tamamında aynı vezin uygulanmıştır.(Kalyon, 2015: 144)
Mısır’da Kültür ve edebiyat alanında yetişen bu üç önemli kadın sanatçı klasik edebiyat
mensubu şahsiyetlerdir. Klasik edebiyatçıların dışında kalan önemli şahsiyetlerden birisi de
Prenses Kadriye’dir. Kitaplarında ve diğer yayın organlarında çıkan makalelerinden hareketle
Prenses Kadriye’nin dönemin yetersizlikleri içinde kendisini iyi yetiştiren bir şahsiyet olduğu
söylenebilir. Kurtuluş savaşına destek vermesi ve Atatürk’le yakın diyalogları olan birisidir.
(Kalyon, Kozlu: 2017: 53-54) Prenses Kadriye Hüseyin, Eserlerinde akıcı bir üslupla halkı
aydınlatacak düşünceleri işlemiştir. Seçtiği kavramları deneme tarzında açıklamıştır. İçinde
bulunduğu toplumu aydınlatacak fikirleri basın-yayın yoluyla geniş kitlelere ulaştırma çabası
içine girmiştir. Kadriye Hüseyin Hanım’ın Fransızca ve Türkçe yazılmış kitapları
bulunmaktadır. (Kozlu, 2018: 3)
Mısır’daki Türkçe Yazma ve Matbu Eserler
1727 yılında İstanbul’da kurulan Müteferrika matbaasından sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa
tarafından Kahire’nin Bulak semtinde “Bulak Matbaası” adıyla matbaanın kurulması, sadece
Mısır açısından değil; Türkiye başta olmak üzere diğer İslam ülkeleri açısından da yayın
konusunda önemli bir aktivite olmuştur. Pek çok Türkçe yazma eser özellikle divanların
baskıya geçirilmeleri ilk olarak bu iki matbaada gerçekleşmiştir.
Bulak’ta basılan kitapların en az birer örneği korunarak günümüzde de Mısır Millî
Kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Hemen şunu da belirtelim ki Bulak Matbaasında
basılan bilimsel ve teknik kitapların sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur. (Kalyon, AbuzerKalyon, Filiz, 2015: 3)
Türk edebiyatının anıt eserlerinden olan Kutadgu Bilig’in üç yazma nüshasından birisi de
Kahire’de bulunmaktadır. Eserin renkli dijital kopyasının Mısır makamlarından yasal izinlerle
temin edilerek Türkiye’deki akademik çevrelere ulaştırılması noktasında Süleyman Sezer,
Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürlüğü yaptığı dönemde çaba sarf ederek bu
önemli işlevi yerine getirmişti.
Mısır’da çoğunluğu Kahire’deki Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’de (Mısır Milli Kütüphanesi) ve
Kahire Üniversitesinde olmak üzere toplamda 10.000 dolayında Türkçe elyazması eser olduğu
tahmin edilmektedir.1 Mısır Millî Kütüphanesi, Türkçe yazma eserlerin en fazla (Yapılan
katalog çalışmasında 5154 eserin künyesi yer almaktadır.) olduğu kütüphanedir. Mısır’daki
elyazması eserlerin katalog çalışmasını yapanlardan üç önemli şahsiyet, Ali Hilmi Dağıstani,
Prof. Mehmet İhsan Efendi ve Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir Tırazi’dir.
Prof. İhsan Efendi’nin Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu (Fihrisü’lMahtûtâti’t-Türkiyyeti’l-ʿOsmâniyye)’na Katkıları
Mısır Millî Kütüphanesi yani Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyyedeki koleksiyonlarda bulunan
yazmalarla ilgili bir katalog çalışması yapılmıştır. Bu çalışma, merhum Prof. Mehmet İhsan
Abdülaziz (Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babası) ve Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir elTırazi hocaların sevk ve idare ettikleri bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Katalog, Kahire
Bkz. (Kalyon Abuzer, Filiz Kalyon (2015). Mısır daki Türkçe El Yazmaları Hakkında Görüşler. International
Journal of Languages’xx Education, 1(Volume 3 Issue 3), 1-10., Doi: 10.18298/ijlet.537)
1
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Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu adıyla toplam 5 ciltten oluşuyor. İlk dört cilt
eserlerin künye bilgilerini içermektedir. Beşinci cilt ise fihristtir. Kataloğun ilk dört cildi, 19871992 yılları arasında, 5. cilt de 1997’de basılmıştır. Kataloğun kapağında eser adı şu şekilde
geçmektedir. “Fihrisü’l-Mahtûtâti’t-Türkiyyeti’l-ʿOsmâniyye Elletî İktenethâ Dârü’l-kütübi’lKavmiyye Münzü ʿâm 1870 Hattâ Nihâyeti 1980.”
Toplam 5154 künyeyi içermektedir. Bu eserler, dinî-tasavvûfî, tarihî, Türk dili ve edebiyatı ile
ilgili önemli metinlerden oluşmaktadır. Anıt eserlerimizden olan Kutadgu Bilig, işte bunlardan
sadece birisidir. Nasrullah Mübeşşir Tırazî ve Muhammed İhsan Abdülaziz hocalarla yardım
aldıkları arkadaşlarının yorucu, uzun ve sabırlı çalışmalarının emeği olan beş ciltlik bu katalog,
günümüzde de önemini korumaktadır. Mısır Millî Kütüphanesi tarafından geçmişte tek baskısı
yapılan kataloğun bugün mevcudu tükenmiş olup yeniden basımının yapılması ihtiyacı vardır.2
(Kalyon, Abuzer-Kalyon, Filiz, 2015:5)
Mısır Millî Kütüphanesi yani Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye’de bulunan 5000 dolayındaki Türkçe
yazma eserin ayrıştırılıp tanıtılması uzun soluklu bir uğraş gerektirdiği için; üzerinde özverili
bir şekilde çalışılmıştır. Bu çalışmaların ilki Ali Hilmi Dağıstanî tarafından 1889 yılında
yapılmıştır. Çalışmada yapılan katalog tek cilttir. Daha sonra yapılıp 1987-1997 yılları arasında
beş cilt olarak yayımlanan katalog, Prof. İhsan Abdülaziz ve Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir
Tırazî’nin yoğun emeklerle sevk ve idare ettikleri bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.
Burada Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye’deki Türkçe yazma eserlere emek veren öncü
şahsiyetlerden sadece Yozgatlı İhsan Efendi’den3 söz edilecektir. Diğer şahsiyetlerle ilgili
olarak başka bir çalışmada değerlendirmelerde bulunulacaktır.
İhsan Efendi, 1924 yılında hocalarından Mehmet Hulusi ve Şakir Efendilerin teşvikleri ve
babasının oluru ile ileri tahsil için İstanbul’a gelir. Burada Kelâmî Dergâhı ve Fatih Camiindeki
ilmi faaliyetleri yakından görme imkânı bulur. İstanbul’daki ilmi faaliyetler artık son demlerini
yaşamaktadır.
Anavatandaki tahsil hayatı, eğitim kurumlarının reformlara tâbi tutulduğu bir döneme denk
gelen İhsan Efendi, kendi arzusuyla medrese tahsili de görmüş, Türkçe, Arapça ve Farsçanın
oluşturduğu kültürel ve entelektüel zemine işaret eden elsine-i selâseye vukuf kesbetmiştir.
(Averbek, 2019:50)
İstanbul’da bir süre kalan İhsan Efendi, çevresindeki ilmi şahsiyetlerin de tavsiyeleriyle ilim
tahsilini Ezher Üniversitesinde devam ettirmek için Mısır’a hareket eder. 1924 yılında vapurla
Mısır’ın İskenderiye kentine ulaşır. Bindiği vapurda tarihi bir kişilikle de tanışıp uzun yıllar
sürecek bir dostluğun temelini atarlar. Vapurda tanıştığı şahsiyet, memleketindeki baskılardan
bunalıp gönüllü sürgün hayatının yolculuğuna başlayan Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet
Akif’in hayatının son demlerinde yakın dostu İhsan Efendi’ye “Eğer sen olmasaydın ben bu
gurbet ellerinde ne yapardım!” sözü dostluklarının derecesini göstermektedir. Dostlukları
Mehmet Akif’in vefatına kadar sürmüştür. Mehmet Akif Ersoy, Mısır yıllarında zamanının
çoğunu çok sevdiği İhsan Efendi ile geçirmiştir. Hatta Mehmet Akif, kendisi için çok önemli

Katalog ve Türkçe yazma eserlerin bulunduğu diğer kütüphanelerle ilgili olarak geniş bilgi için bkz. (Kalyon
Abuzer, Filiz Kalyon (2015).
3
Prof. İhsan Efendi’nin anlatıldığı bu bölümde önemli ölçüde, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından
hazırlanan Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima Yozgatlı İhsan Efendi, Doğan Kitap Yay., İstanbul, 2018, 513 s.
isimli eserden faydalanılmıştır.
2
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olan, uzun yıllar üzerinde çalıştığı Kur’an mealini de Mısır’dan ayrılırken İhsan Efendi’ye
emanet eder.4
İhsan Efendi, Kahire’de Ezher Üniversitesinde devrin önemli bilginlerinden dersler alarak
yetişmiştir. O kadar başarılıdır ki Mısırlı öğrencilere göre daha kolay olan yabancı mezun
adaylarının alındığı sınavlara girmeyi reddederek Mısırlı öğrencilerin girdiği ama başarmak
için büyük rekabet ve gayret gerektiren sınav sistemini tercih ederek başarılı oluyor. Bu başarı
ile El-Ezher’den âlimiyye derecesine hak kazanıp ikincilikle mezun olur (1937).
Öğrenciliğinde ve mezuniyet sınavında üstün başarı gösteren genç âlim İhsan Efendi,
mezuniyetin ardından Türkiye’ye dönmeyip Sultan I. Mahmud tarafından Kahire’de inşa edilen
Sultan Mahmud Medresesinde 1937-1959 yılları arasında müderrislik ve müdürlük yapar.
Kendisi sadece Türkiye’den Mısır’a giden öğrencilerin değil; dünyanın değişik yerlerinden
gelen öğrencilerin de yetişmelerine önemli katkılarda bulunmuştur. Yetişmelerine katkıda
bulunduğu Türk öğrenciler arasında İsmail Ezherli, Ali Yakup Cenkçiler, Mustafa Runyun, Ali
Ulvi Kurucu, M. Emin Saraç, Osman Saraç, Ömer Biçer, Ali İhsan Okur, Abdülkadir Şener ve
Ali Özek gibi kişiler önemli yer tutmaktadır.
İhsan Efendi, kendisi de çok sıkıntı çeken bir şahsiyet olduğu için sıkıntı çeken Ezher
Üniversitesinin Türk öğrencilerine de her zaman sahip çıkmaktadır. Türkiye’den Ezher’e giden
öğrencilerin genel olarak çektikleri sıkıntılar ekonomik ve geldikleri ülkeden yani Türkiye’den
kaynaklanan sıkıntılardır. Bu durum, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasını anlattığı kitabın bir
bölümünde örneklerle gözler önüne serilmektedir. Kitabın 233-235. sayfalarında (Abdülkadir
Şener’in kendisine anlattıklarını nakletmektedir)
İhsan Efendi Fars dilini iyi derecede bilmektedir. Mehmet Akif Ersoy’la sohbetlerinin birisinde
İhsan Efendi’ye Esterâbâdî’den Farsça okuduğu bir beyit, âlimlerle ilgili düşüncelerini ortaya
koymaktadır.
Âliman râ ilm hest ü râz nîst
Mürgân râ bâl hest pervâz nîst5
Türkçesi,
“Âlimler görüyorsun, ilmi var, irfanı yok.
Kuşlar görüyorsun, kanadı var, uçması yok.”
Anadili gibi Arapça bilen İhsan Efendi, Mısır’da Kraliyet tercümanı olarak da görev almıştır
(1935-1952). Abidin Kraliyet Sarayının Türk arşivi başuzmanlığını yapmıştır. Ayrıca Mısır
Milli Kütüphanesinde (Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye) bulunan Türkçe yazma eserlerin
kataloglama çalışmasına Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir Tırazi ile birlikte önemli katkılarda
bulunmuştur. İhsan Efendi Türk dili ve edebiyatının modern yöntemlerle öğretilmesi için
1951’de Kahire’nin önemli üniversitelerinden birisi olan Aynü’ş-Şems Üniversitesi Edebiyat
Kur’an mealinin akıbeti konusunda geniş bilgi için bkz. Düzdağ M. Ertuğrul, (2015), Mehmet Akif Mısır
Hayatı ve Kur’an Meali, Şule Yay. İst., Ekmeleddin İhsanoğlu (2018), Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima:
Yozgatlı İhsan Efendi, edt. Güler Doğan Averbek, Doğan Kitap, İstanbul., Abuzer Kalyon (2017). Mehmet Akif
Ersoy’dan Seçmeler, Ankara: Akçağ Yay.
4

Abuzer Kalyon, “Mehmed Akif Ersoy’un Mısır Günleri”, 80 Yıl Sonra mehmed Akif Ersoy, İstanbul: Türkiye
Yazarlar Birliği, 2017, s. 129
5
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Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsünün kuruluş çalışmalarını başlatarak faaliyete
geçirmiştir. Kürsünün kurucu profesörü olarak bu kürsüde Türk dili ve edebiyatı hakkında
akademik dersler vermiştir. Kürsü başkanlığı vefatına kadar devam etmiştir. Söz konusu bu
bölümde pek çok değerli Türkolog yetişmiştir. Günümüzde de Ayn-Şems Üniversitesi Edebiyat
Fakültesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
Türkoloji eğitimi vermektedir. Dünyaca tanınan Mısırlı Türkologlardan Prof. Dr. Safsafi, Prof.
Dr. Macide Mahlouf ve Prof. Dr. Muhammed Haridi bu kürsüde yetişmişlerdir. Daha sonraları
gelişmiş bir bölüm hâlini alan kürsü, yetiştirdiği Türkologlarla Mısır’daki diğer üniversitelerde
yer alan Türk dili ve edebiyatı bölümlerine (El-Ezher Üniversitesi Diller ve Tercüme
Fakültesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hariç; bu bölüm kadrosunda bulunan yirminin
üzerindeki akademisyenle başka üniversitelere ihtiyaç duymamaktadır.) akademik destek de
vermektedir.
İlmî çalışmalarda zamanla yarışan Prof. İhsan Abdülaziz’in en önemli çalışmalarından birisi de
hiç şüphesiz ki Mısır Millî Kütüphanesi yani Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyyede bulunan Türkçe
yazma eserlerin kataloglama çalışmasına yaptığı katkılardır.6 Geniş bir koleksiyonu içeren
kütüphanedeki Türkçe yazma eserlerin tamamını inceleyip bilimsel yöntemlerle kataloglayan
iki şahsiyetten birisi Prof. İhsan Abdülaziz, diğeri de Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir el- Tırazî’dir.
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun verdiği bilgilere göre babası tarafından yapılan fişleme
çalışmalarının önemli bir bölümü kütüphane çekmecelerinde kalarak basılan kataloglarda yer
almamıştır. (İhsanoğlu, 2018: 171)
Prof İhsan Abdülaziz’in Türkçe Yazma eserlerle ilgili katalog çalışmasına verdiği özverili
destek, Türkçe Yazmalar Kataloğunun birinci cildine “Tasdîr” başlığı altında yazılan ön sözde
Darü’l-Kütup Genel Direktörü Sa’d Muhammed Reşid tarafından dile getirilerek basım
aşamasında hayatta olmayan İhsan Efendi rahmetle anılarak emeğinden dolayı teşekkür
edilmektedir. Direktörün teşekkür ettiği diğer şahsiyet de Nasrullah Mübeşşir el-Tırazî’dir.
Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir Tırazî’nin İhsan Efendi Hakkındaki Değerlendirmeleri
Kahire’deki Türkçe el yazması eserlere emek veren diğer bir şahsiyet Prof. Dr. Nasrullah
Mübeşşir Tırazi de hocası, Prof. İhsan Abdülaziz’in gayretleri ve kişiliği hakkında Ayn Şems
Üniversitesinin 1985 yılında düzenlediği anma toplantısında şunları vurgulamaktadır:
“1955’te İhsan Hoca, Millî Kütüphanede çalışmaya başladı. Millî Kütüphane Türkçe ve Farsça
binlerce yazma ve basma kitaptan oluşan büyük koleksiyonlara sahipti. Biz kendisiyle çok
sayıda Türkçe nadir yazma ve basma kitap ihtiva eden Talat Paşa ve Teymûr Paşa
Koleksiyonlarının kataloglarını hazırlamaya başladık. Burada nurlu parlak çehresi, imanla dolu
kalbi, itminana ulaşmış nefsi, takvası ve hem arkadaşlara gösterdiği iyi muamele hem de
davranışlarıyla herkesin sevdiği ve saydığı mümtaz, müstesna bir şahsiyet hâline gelmişti.
Hasta olsa dahi muntazaman göreve gelir, resmi mesainin ilk dakikasından son anına kadar
göreve devam ederdi. Ben biraz yorgunluk gösterdiğim zaman bana “Seyyid Nasrullah elinden
geleni yap. Bu bizim yapmamız gereken bir görevdir. Bu ilmî görevi tamamlamak çok değişik
hünerlerin bir arada toplanmasını gerektirmektedir. Bu da zamanımızda nadirdir.” derdi.
Yazmaları dikkatle inceler, eserin adını, müellifin adını tespit eder, ayrıca değişik dillerdeki
bibliyografyalardan bu bilgileri kontrol ederdi. Sonra müellifin adını, lakabını künyesini,
Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu’nun hazırlanması çalışmasında yaptığı sevk ve idare
konusuna başka bir çalışmamızda da değinmiştik. (Kalyon Abuzer, Filiz Kalyon (2015). Mısır daki Türkçe El
Yazmaları Hakkında Görüşler. International Journal of Languages’xx Education, 1(Volume 3 Issue 3), 1-10., Doi:
10.18298/ijlet.537)
6
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şöhretini veya mahlasını bulur, vefat tarihini tespit eder ve yazmanın kadikolojik vasfını
tafsilatlı bir şekilde beyan ettikten sonra yazmanın hangi tür hatla yazıldığını, hattatın veya
müstensihin adının, istinsah tarihinin veya döneminin ne olduğunu kayıtlardan veya kendi
tecrübesiyle tespit ederdi. İşte sabahtan ikiye kadar mesaisi böyle geçer, buradaki görevi
görevini bitirdikten sonra Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Türk dili ve edebiyatı
konusundaki derslerini vermeye giderdi. Rahmetli hocamızı Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’ye
benzettiğimiz için ona o şekilde hitap ederdik ve Millî Kütüphanede Mevlânâ denilince ondan
bahsedildiği anlaşılırdı. Ben çalışma esnasında bazen ara verirdim… Başka bölümlerden
arkadaşlar gelir, lafa dalardık… Bir şey söylemez fakat gözlüğünün arkasında böyle hafifçe
bakar… Biz davranırdık. Gelen misafir çıkar, işbaşı yapardık. Odamız boşalınca rahmetli
Mevlânâ bana hitaben “Seyyid Nasrullah… Seyyid Nasrullah… Bu vakitler bize emanettir.
Sonra unutma ki biz yapıp bitiremezsek akıbeti ne olur… ne olur hep birlikte bunu
tamamlayalım” derdi. “Hocamız, sağlık durumuna rağmen, sabahleyin göreve ilk başlayan
kişiydi ve saat tam 14.00’ü göstermeden yerinden ayrılmazdı. Hâlbuki o anda görev başında
fazla kimse kalmazdı. O nuranî siması, takva dolu şahsiyeti, mütevazı olduğu kadar vakur
karakteri ile insanlara karşı sevgi dolu, gençlere baba şefkati ile yaklaşan, ağabey ve kardeş
samimiyeti ile ilgi kuran bir insandı. Sağlık sıkıntıları olduğu hâlde sosyal ve insani
münasebetlerde görevini hiç ihmal etmez, dostluk, insanlık görevi neyi gerektiriyorsa onu
sessizce ve kendi sağlık şartlarını zorlayarak eda ederdi. Onda büyük sûfîlerin çehresi, şeffaf
ve yüce hâli vardı.” (İhsanoğlu, 2018: 173-174)
SONUÇ
Yozgatlı İhsan Efendi, Mısır Milli Kütüphanesinde (Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye) bulunan
Türkçe yazma eserlerin kataloglama çalışmasına Prof. Nasrullah Mübeşşir Tırazi ile birlikte
önemli katkılarda bulunmuştur (1955-1961). Mısır Milli Kütüphanesinde yaklaşık 5.000
civarında Türkçe yazma eser bulunmaktadır. İhsan Efendi Türk dili ve edebiyatının modern
yöntemlerle öğretilmesi için 1951’de Kahire’nin modern ikinci üniversitesi olan Aynü’ş-Şems
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsünün kurucu profesörü olup
bu kürsüde Türk dili ve edebiyatı hakkında akademik dersler vermiştir. Kürsü başkanlığı
vefatına kadar devam etmiştir. Bölümde pek çok değerli Türkolog yetişmiştir. Günümüzde de
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkoloji eğitimi
vermektedir. Bu çalışmada Mısır’daki Türkçe yazma eserlerin katalog çalışmalarına değinilip
İhsan Efendi’nin bu kataloğa katkıları üzerinde durulmuştur.
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ÖZAY GÖNLÜM’ÜN MEKTUPLARINDA DENİZLİ-ACIPAYAM YÖRESİNİN
GELENEK VE GÖRENEKLERİ
Dr. Arş. Gör. Gülperi MEZKİT SABAN
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
Âşık tarzı şiir ve meddahlık geleneği içerisinde Özay Gönlüm, 20. Asrın yetiştirdiği ender
âşıklardan biridir. Tambura, çöğür ve curayı birlikte icra etmesi ve bu saz birliğinin adına da
yaren adı vermesi, kendisini âşık geleneği içerisinde çağdaş âşıklar içerisinde özgün kılmakta
ve ün sağlamaktadır. Bizzat kendisinin TRT kurumundan aldığı yöntem bilgisinin ardından
başta Denizli olmak üzere aydın Muğla, Nazilli gibi yöreleri gezip hikâyeleri ile birlikte
derleme çalışmaları yapması ve ciddi bir yükünü oluşturacak arşivi neticesinde yörenin birçok
türküsü ortaya çıkmış, kendini de bu türküleri seslendirme imkânı bulmuştur. TRT’de yaptığı
programda icra ettiği “Ninemin Mektupları”, taşıdığı âşıklık geleneğine yeni bir boyut getirmiş,
saz çalan meddah olarak bilinmesine vesile olmuştur. Ele alınan çalışmada Özay Gönlüm’ün
programında okuduğu “Ninemin Mektupları”nda yer alan selamlaşmadan hal hatır sormaya;
büyük saygısından küçük sevgisine; aile ilişkilerinden gurbetliğe, bir yöre insanının temsil
ettiği kültürel kimlik incelemesi yapılmıştır. Elektronik sözlü kültür ortamında, gelenek bilgisi
veren âşık, toplumsal sorunlardan da bahsetmiştir. Nüktedan kişiliğiyle, ince
dokundurmalarıyla yaptığı taşlamalar da okuduğu mektuplardan anlaşılmaktadır. Özellikle halk
türküleri derlemelerinde birlikte saha arkadaşlığı yapan Yaşar(2000:23) “çalıp söylediği Ege
türküleri kadar; taklit kabiliyeti, şovmenliği, anlattığı türkü hikâyeleri ve fıkralar, Denizli ağzını
kullanmaktaki ustalığı ile bir Özay Gönlüm geldi geçti bu dünyadan” demiştir. Özdemir’in
deyimiyle çağın Dede Korkut’u olan Gönlüm’ün eğlendirirken öğretme tekniği, bu bağlamda
ortaya çıkan gelenek ve görenekler, bildiride ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Özay Gönlüm, Saz, Meddah, Gelenek
Giriş
Halkbilgisi ürünlerinin işlevlerini araştıran ve 1954 yılında “Folklorun Dört işlevi” adlı
makaleyi kaleme alan William R. Bascom, folklor ürünlerinin işlevlerini dört başlık altında
toplar: 1. Hoş vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme,
2. Değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme, 3. Eğitim veya kültürün gelecek
kuşaklara aktarılması, 4.Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için bir kaçıp kurtulma
mekanizması (Bascom 1954: 17-21). Her halkbilgisi ürünü bu özelliklerin tamamını taşımasa
da birçoğuna haizdir ve toplumu eğlendirmek başlıca gayesidir. Sunulacak olan tebliğde,
Umman Nine’nin Mektupları’nın içerik analizi yapılacak ve nüktedan anlatımıyla eğlendirirken
öğreten, geleneksel bilgilerin onaylanmasıyla da toplumsal kurumlara destek veren bir anlatı
içeriğine sahip olduğu vurgulanacaktır.
Türk kültüründe “anlatım ve gösterim-canlandırma- geleneği” önemli bir yer tutar. Uzun süre
şamanlarca yaşatılan bu gelenek, daha sonra ozan-baksılar tarafından devam ettirilmiştir.
İslamiyet’in Türkler arasında yaygınlaşmasıyla birlikte, hikâyeci âşıklar küçük yerleşim
birimlerinde (köy, kasaba vb.) ve meddahlar da büyük kentlerde(başta İstanbul, Bursa, Konya
gibi) Türk anlatı ve gösterim geleneğinin Anadolu topraklarındaki temsilcileri olmuşlardır.
Şamanların ritüelistik(dini-büyüsel) anlatı ve gösterileri, zamanla ozan-baksıların epik anlatı ve
gösterilerine yerlerini bırakmıştır. Daha sonra hikâyeci âşıklar lirik, meddahlar ise realist içerik
taşıyan anlatı ve gösterileriyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan insanların estetik ve
eğlenme/hoş vakit geçirme ihtiyaçlarını karşılamıştır(Özdemir 2003: 39)
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Yakın zamana gelindiğinde ise hikâyeci âşıklar ve meddahların yerini Ferhan Şensoy, Cem
Yılmaz, Ata Demirer gibi komedyen yahut ‘stant-up’çılar almış, tek başına gösterim sanatını
devam ettirmişlerdir. Halkı güldürmeyi, dönemi eleştirmeyi ve güldürürken bazen de öğretmeyi
hedef alan bu sanatçılar Türk kültüründe mizah çizgisini devam ettiren gelenekten
beslenmektedir.
1930’lu yıllardan itibaren radyo ve sonrasında televizyonun sosyal hayata dâhil olmasıyla
birlikte ekrana taşınan anlatı geleneği, Denizli’den bir usta çıkarmıştır. O da; saz, çöğür ve
curasını birleştirip adına yaren diyen Özay Gönlümdür. Dostu, arkadaşı olan sazını eline alıp
derlediği otuzdan fazla türküyü TRT programlarında icra eden Gönlüm’ü yerelden ulusala
taşınmasında vasıta olan kişi Muzaffer Sarısözen’dir. Dönemin meşhur korosu olan ‘Yurttan
Sesler’ Özdemir’in deyimiyle onun için adeta bir okul işlevi görmüştür. 60’lı yıllarda TRT’de
gerçekleştirdiği programlarda, Denizli-Acıpayam yöresinin ağzı ile yazılan Umman Nineden
askerdeki torununa ithafen kaleme alının mektuplar ve torunun ninesine yazdığı mektupları icra
etmesiyle, Türkiye çapında ünlenmesini sağlamıştır. Umman Nine’den torununa yazılan yirmi
beş adet mektup, esasen Denizli- Acıpayam-Kırcı Köyü’nden öğretmen Mehmet Yılmaz’a
aittir. Yılmaz, bu mektupları yazmasındaki amacı kitabının girişinde şöyle açıklamıştır:
“Sayın okurlarım Uzun süren meslek hayatımda muhitimizin birçok tipik, sosyal hayatı
incelemeye değer, köylerinde çalıştım. Dillerini (ağız ve şivelerini), sosyal hayatını, gelenekgörenek, örf ve adetlerini ilgi duyarak inceledim. İlgi duyduğum taraflarını kaleme aldım.
Bilhassa “Ummuhan Ninenin” dostluğunu kazanarak, askerde olan torunu Kara Ahmet’e
mektuplar yazıverdim. İmla ve telaffuz kaideleri nazara itibara alınmayarak çevrenin hususiyeti
olan şive ve ağızla yazılmıştır. Bu mektuplar hayal mahsulü olmayıp hepsi köy gerçeklerinin ta
kendisidir. Bu kitapçığımla sizlere çevremin sosyal hayat ve geleneklerini bir nebzecik olsun
tanıtarak faydalı olabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım.”
Bildiri konumuzun temasını teşkil eden mektuplar, yörenin, doğum, askerlik, nişan, kına gecesi
düğün ve ölüm gelenek ve görenekleri başta olmak üzere, atasözleri, deyimleri, ninnileri, dualar
ve beddualarına dair pek çok töresel uygulamaları haiz bir sosyal tanıtım işlevi de görmüştür.
Öncelikle, mektuplarda geleneksel ad vermeye yönelik pek çok örnek bulunmaktadır. Özellikle
soyadı kanunun evvelinde köylerde, Ayşe, Ali, Ahmet, Fatma ve Osman gibi isimlerin sıklıkla
kullanılmasından kaynaklanan karmaşanın engellenmesi için, yörede lakap kullanma oldukça
yaygın olarak görülmüştür. “Kel Osman, Kedi Osman, Aç Yemez Osman, topbaş Zeynep, Gılı
gılı Zeynep, Gök Durmuş, Goca Durmuş, Gaz Aamat, Goca Aamat, Gıygıdı İbrahim, Kulaksız
Ali, Arap Ali, Çil Ümmet, Keş Bekir gibi pek çok ismin önünde kişinin herhangi bir özelliğini
niteleyen lakaplar bulunmaktadır.
Umman Nine’nin mektuplarında yer alan görenek örneklerinden biri de ideal kadın
anlatımlarıdır. Torununa kız bakan Umman Nine, çok konuşmayan, çok gezip dedikodu
yapmayan, ev işlerinde maharetli, tarla işi bilen, yorulmak bilmeyen, saygılı ve fiziksel olarak
da balıketli, uzun boylu kendi deyimiyle ‘dombur dombur’ bir kız arar. Aradığı kızı bulan ve
torunu askerdeyken istemeye gidecek olan Umman Nine, yörenin ileri gelen-okumuş
kimselerini de yanında götürür ve kızı ondan istemesini ister. Ve torununa şöyle anlatır:
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“Ben bellilik üçün aldığım ötü beriyi, çıkınınnan muallim oğlana verdim. İşimiz oluvirecek
olussan, güccük nişan olsun deye. Çıkında bir cizi kabırga, biraz çam sakızı, bidene gırap, iki
dene mum bilezik, bi metro basma, iki buçuk metro sarı göğneklik varıdın.”(21)
Nine’nin anlattıklarından anlaşılmaktadır ki, ailenin büyüğü kimi seçerse oğlan için gelin odur.
Görücü gitmeye oğlanın gelmesi mühim değildir. İstemeye giderken şimdilerde söz olarak
bilinen, yörede küçük nişan ya da ‘bellilik’ için de, altın ve kumaşlardan oluşan bir çok hediye
götürülür. Düğün geleneklerinin anlatıldığı başka bir mektupta ise, dört tane al grap, üç çeki,
ikiz çizi kabırga, üç metre sarı gömleklik, iki yel bileziği, yarım okka çam sakızı, yedi tane
çevre götürüldüğü belirtilmektedir. Hatta yörenin ileri gelenlerinin de düğünde yağlı güreş
oyunu oynattıkları söylenmektedir. Bir hafta süren düğünlerde içki içildiği de ifade
edilmektedir.
Mektuplarda yer alan bir başka görenek ‘misafir etme’dir. Milletçe misafirperver olduklarını
vuguladıkları mektuplarında Umman Nine, torununa eşinin bir sözünü hatırlatmaktadır:
“Deden ırağmatlı ne deridin ay oğlum? Dünnada bizim Türk dövletinin milleti gadar müsefir
bakıcek yokdur dememiydi? Oğlum, müsefir bakmak gadar sevap bir şey yokdur. Ben ölür de
sen kalırsan gapımıza gelene boyur et. Müsefirleri açıkda goma. Sonra iki elim
yakandadır.”(43)
Misafir ağırlama geleneği, Türk kültüründe ‘Şölenler’ vasıtasıyla tarihten bu yana uygulanan
Türk geleneklerinin başında gelmektedir. Mektuplarda yer alan bir başka gelenekel uygulama,
nazar üzerinedir. Toruna beğendiği kıza nazar değmesinden korkan Umman Nine, Cinci
Hoca’dan bir nazarlık yaptırıp kıza verdiğini yazdırmıştır. Yine bir diğer mektubunda sarı
ineğin buzağaladığını anlatan Nine, nazar değmesinden korktuğunu torununa şöyle belirtmiştir:
“Amat, sarı inek bızıladı.Şibirce, ak bi bızağısı var. Göz dokuncek deye sokağa filen hiç
çıkarmeyon. İneciğimin südü çok eyiydin ay Amad’ım. Bu eğri bacaklı zeliyaca bize erip
yetcek gari. Biziyle olup goyo gı! Usandım bu tümbek tefciden. Ne demiş biliyon mu. Sarı
inekten her gün süt alıyo süt yovurt satıyo. Bi yolcuk maaşallah deyip barmanı yalamamış.
İneciğim göz oldu da oturugodu. O zamandan beri ne sağdırıyyo ne goyo. Dün ırza oğlana accık
duddurdum da accık asıldım. Sitilin dibine bile düşmedi. Donuz başı bulası Gaydırak Zeliya’nın
fisdanından accık yırdırıp geldim de ineğin burnuna tutcen. Iramatlı kefinsiz gızı, ‘birebirdir’
deridin.”
On ikinci mektupta özellikle zemheri ayında yörede, şeytanın dışarı çıkacağına inanılmasına
binaen mollalara gidildiği de görülmektedir:
“Durmuş dayının Hasan Ali oğlanın ağzı yılıkdı. Çocuk bileşikliğe düşmüşmüş. Yüzde yüz
orda buldu bu derdi. Molla Veli nusga edivemiş emme, çocuğun ağzı daha düzelmedi. Gıran
giresi bu şeytannar da hep zemheride ayağa kalkıyolla.
Görüldüğü üzere, nazar değmesi, yörenin günlük yaşantısında sıkça görülen bir durumdur ve
halk hekimliği ve büyücülüğüyle halk çare aramaktadır. Nazarlık takmak, güzelliğe nazar
değmemesi için kimseye göstermemek, nazarı değen kişinin eşyalarını yırtıp değene
koklatmak, nazar savmak için yapılan ritüeller olarak görülmektedir.
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Yörede doğa olayları ile ilgili de birçok inanış bulmak mümkündür. Bunlardan birisi de ay
tutulmasıyla ilgilidir:
Amat dün aşşam ay tutuldu. Kövlü de çok tüfek attı gari. Bizler çanak attık havaya. Mollu Veli
sela çağırdı. Sonura açıldı gitti gari. Muallim ertesi günü ay dutulmasının sebebini annatıvedi
gari. Senin yılıK burunlu Çavuş İsmel vayya, mallimin dediklerine inanmazmış da “Ay dede
basra hastalığına dutuluyor da ondan köre görünüyo” demiş. Naha aklını zırtlannar yesin. Kör
olası gırçırpık. Mallime inanmeybatırımış. Oğlan yalan mı söyleycek?(87)
Yöresel inançlarda modernizm-gelenek çatışmasından daha çok örnekle bahsetmek
mümkündür; lakin mektuplardan anlaşılmaktadır ki geleneksel inançların yerini modern
düşüncenin alması çok kolay olmamıştır. Her ne kadar ilim sahibi kişiler, işin doğrusunu anlatsa
da geleneklerin kısa sürede değişmesi mümkün görünmemektedir. Mektuplarda yer alan
güzellemeler, dualar ve beddualar, içeriğin önemli bir kısmını kapsar. Umman Nine her
mektubunun girizgahında, torununa birçok güzel hitap cümleleri kurar. Dokuzuncu mektupta
torununa şöyle seslenir:
Ey benim pek sevgili, gözel amadım. Işıl böğrülce gözlüm; datlı sözlüm, mercanım, fidanım,
bi denem, kimsesizim, ağır başlım, galam gaşlım, sümen burunnum, gara tosunum, evranım,
anasızım, gadersizim, yürek sızım, aslanım, canı gönülden, ilana gibi dürülgen, gursağımın
incisi, gözümün zencisi, bağrımın dört parmak aşşasında zabah yıldızı gibi ışıl ışıldeyen çay
gibi çağıl çağıl açğıldeyen, gıymatlım, çılbağım, yavrım, yitimim, gaplanım, gülüm, Gara
Amadım benim. Nasılsın? Eyi misin?(77)
Aynı mektupta gelin alacakları kızın ekmek yaparken yardım etmeye geldiğinde damı da
kürümesinin üzerine gelinine şöyle seslenir:
Ah benim ak topanım. Sarışın saşlım. Gözel gızım, gövercinim, hopur hopurum. Galem gaşlım,
iş güzarım, iki gözüm, nazlı gülüm, mor sümbülüm. Al bürgülüm, bol görgülüm, yaveşim,
günaşım, bülbül simalım, keklik gidişlim, gözel görüşlüm..”
Bu çerçevede ilave olarak dualar ve beddualara değinmek gerekmektedir. Yapılan iyilikler
karşısında dua etmek, nazarı değene, yardım etmeye, dedikodu yapana ve kıskançlık edene
beddua etmek yöresel bir adet olarak mektup metinlerinde yer almaktadır. Ekmek yapmaya, evi
temizlemeye yardım eden gelin için Umman Nine şöyle dua etmektedir:
Allah seni allı başlı gelinler eylesin.
Eyi günner gör, muradına er.
Gonca güller der.
Başucun bunar, ayacuğun göl ossun.
Evlerine sarı sarı buğdeyler dolsun.
Yokuşun eniş, enişin datlı ossun..
Dünnada ahirette mevlam yoldeşsiz gomasın.(124)
Geline dua eden Umman Nine, torununa daha önceden almak istedikleri geline engel olan kişiye
de şöyle beddua etmektedir:
Ah Amadım ötey gız çok iyiydi emme, gaçırdık bakma gari. Zebeb olannnar kebab olsun; donuz
başı bulası Zeliya sebeb oldu. Her gün ileniyon. Eveli gün Irza oğlanın yanda bet ilendim gari
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bet. Naha patlak Zeliyaca, gursandan bul, yağlı gurşun önüne gel, Irabbım bilinmedik dertle
vesin, guruya gal, seydi vaggasına uğra, naha patlak gözün kör ossun da sürüm sürüm sürün,
naha dabışça handan, ciğerbağından yan daleciğin patlasın, ocağın tütmesin, gıymalından bul
uluyası eğri bacak, yıkıla gal, naha tümbek, goca tefci yolunu gayıp et, çenen düşsün, dilin
gopsun!”(132)
Gönlüm’ün, Türk kültüründe geleneksel gösteri sanatını televizyon ekranlarına taşıyarak ve
yerel ağız özellikleriyle birleştirerek okuduğu mektuplar, başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da
yaşayan ve gurbetlik çeken tüm vatandaşların özlemini dile getirmiş, yerel ağzı taklitler yoluyla
kullanarak eğlendirmiş ve yörenin giyim kuşam kültüründen düğün geleneklerine,
atasözlerinden, dualarına kadar pek çok halkbilgisel ürünleri izleyicisine sunarak yörenin dil ve
kültürel öğeleri hakkında dinleyenleri bilgilendirmiştir.
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BULDAN BEZİ’NİN KÜLTÜR EKONOMİSİ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Arş. Gör. Gülperi MEZKİT SABAN
Aksaray Üniversitesi
ÖZET
Buldan Bezi yapılan arkeolojik araştırmalar ve seyahatnamelerden hareketle M.Ö II. asırdan
itibaren günümüze uzanan kültürel süreklilik içinde değerlendirildiğinde göz ardı edilemeyecek
ekonomik bir paya sahiptir. Bu bağlamda dokuma sektöründe yirmi üç asırdır varlığını
sürdürdüğünü bildiğimiz Buldan Bezi, Buldan’ın coğrafi- ekonomik alt kimliğini temsil
etmektedir. Bu çalışmada, Buldan ilçesiyle özdeşleşmesine rağmen coğrafi patente sahip
olmayan Buldan Bezi’nin coğrafi patent ve markalaşma yolunda karşılaştığı güçlüklere
değinilecektir. Buldan esnafı ve Buldan Bezi üreticileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler
neticesinde bu güçlüklerin altında yatan dinamikler ve engeller mukayeseli bir şekilde ele
alınacaktır. Çin pazarı, sentetik ve polyester ip üretimi, ekonomik kriz, ortak marka oluşturma
bilincinin olmayışı, Denizli’ye gelen turistin çeşitli nedenlerle Buldan’a uğratılmaması gibi
sebeplerin Buldan Bezi’ni temsilde kalma noktasına getirmesindeki rolleri tartışılacaktır. Sonuç
olarak Buldan Bezi’nin neden markalaşamadığı irdelenecek, sebepleri araştırılacak ve
markalaşma yolunda atılacak adımlar için çözüm yolları önerilecektir.
Anahtar Kelimeler: Buldan Bezi, Dokuma Sektörü, Markalaşma, Coğrafi Patent, Çin Pazarı
Giriş
XXI. asır “doğa ve kültür asrı” olacaktır. Doğa ve kültür yaşamın merkezinde yer alarak, diğer
alanları biçimlendiren temel dinamikler haline gelecektir.1 Sanayi kuruluşlarının marjinal
kazançları ve bu kazançların insan yaşamlarına sağladığı refah ve yoğun teknolojilerin insan
hayatını kolaylaştırır tavırları aslında günümüz insanını yormuştur ve çıkış yolları aramaya
yöneltmiştir. Bu esnada bireyler, doğal olana her alanda kendi doğalarına dönmeyi amaç
edinmişlerdir. Kentlerden köylere ve kasabalara geri dönüş hareketinin yaşandığı bu dönemde,
insanoğlu geleneklerinin sırrına vakıf olmuş, geleneksel olanın peşine düşmüştür. Geleneksel
kavramı belki hiçbir devirde bu kadar rağbet görmemiştir. Giyim kuşamdan alet edevata,
akaryakıttan gözlük camına, sebzeden diş fırçasına, meyveden duvar boyasına kadar her satın
alınan ürünün organik oluşuna dikkat eder hale gelen günümüz insanı, bu arayıştan yorulmuş,
bizzat doğal olanı icat etmeğe/yetiştirmeye talip olmuştur. Öz değerlere dönüş ile birlikte yerel
kimliklerin önem kazanması ve yerel değerlere sahip çıkılması markalaşma ve tescile verilen
önemi bir kat daha artırmıştır. Kayısının tescilini alan Malatya, kaymağın tescilini alan Afyon,
pastırmanın tescilini alan Kayseri aslında kendi yerel kültüründe yüzyıllardır bulunan ve en
iyisini kendisinin yaptığına/yetiştirdiğine inanan bölge halkının doğal maharetini kabul
ettirmesinden başka bir şey değildir. Yerel kodların ön plana çıkması ve sahip olunan değerlerin
meşrulaştırılması isteği, yerel kimliklerin güçlendirilmesi bağlamında iç ve dış piyasa
koşullarında önemli bir adımdır.
Bildirimizin de konusunu oluşturan %100 pamuk yahut %100 ipek ile üretilen, el emeği ile bir
sanat ustasının ayda ancak 30-40 parçasını üretebildiği fakat tescili bulunmayan, Denizli’nin
Buldan ilçesine ait Buldan Bezi, iç ve dış piyasada var olma savaşı vermektedir. Çalışmamızda

1

Özdemir, Nebi(2012), “IV.KÜLTÜREL EKONOMİK REKABET AÇISINDAN COĞRAFİ TESCİL, FİKRİ MÜLKİYET VE
MARKA YARATMANIN ÖNEMİ”, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, sf: 59, Ankara.
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Buldan Bezi’nin markalaşma yolunda özellikle iç piyasada karşılaştığı sorunlar ve çözüm
yolları ortaya konulacaktır.
Buldan Bezi Tarihi
Dokumacılık Türklerde eski bir gelenektir ve Türkler hemen her çağda
Tekstil Uygarlığının bir parçası olmuştur. Buldan’da da dokumacılık kent tarihi kadar
eskidir. M.Ö. 2.yy kadar götürülen Buldan’da dokumacılığın kökleri, Romalılar dönemindeki
Tripolis’teki dokumacılıkla ilişkilendirilmektedir. Ayrıca TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)
adına incelemeler yapan arkeoloji ekibi Buldan ve civarında ilkel dokuma tezgâhlarında
kullanılan topraktan yapılma tezgâh ağırlıkları bulmuşlardır.2 Lidya, Roma ve Bizans
döneminde de sürekliliğini devam ettiren dokumacılık kültürü Anadolu’nun Türkler tarafından
fethi ile yeni bir döneme girmiştir. Batı Anadolu’nun Selçuklular tarafından ele geçirilmesi,
Türk üslubunu yöreye taşımış, Türklerin çokça kullandığı renklerin ve desenlerin kumaşlara
işlenmesiyle, Buldan dokumacılığı Türk hâkimiyeti altına girmiştir. Osmanlı döneminde de
önemini yitirmeyen aksine saray efradına içlik, şal, gömlek üreten Buldan, aktif dokuma
faaliyetinden günümüze dek ödün vermemiştir.
Buldan Bezi’nin İlçe Ekonomisindeki Yeri
İlçenin ekonomisi tekstile bağlı ilerleme kaydetmektedir. Aile ve atölye tipi dokumacılık yapan
ilçe halkı Büyük Menderes kıyısına ektiği pamuğun ve kozasından çıkardığı ipeğin, ip haline
getirilişine kadar olan süreci çok iyi bilmekte ve bizzat kendileri üretmektedirler. Aynı zamanda
beze uygulanan kökboyaları da çam ağacı ve meşe palamudundan elde etmektedirler. Beze renk
vermek için de ayva çekirdeği, nar kabuğu, ceviz yaprağı gibi doğal renkli hammaddeleri ile de
işlemektedirler. İlçede, 3000 adet dokuma tezgâhı, 35 adet el tezgâhı, 1250 işleme makinesi
bulunmaktadır.3 Fabrikalaşmanın getirdiği seri üretim, el tezgâhlarını göstermelik üretim yapan
aletler konumuna düşürmüştür; ancak yine de ilçede 8-10 kişiyi geçmeyecek sayıda el sanatı
işçisi, özel siparişler sayesinde el tezgâhlarında Buldan Bezi’ni dokumaktadır.
Fabrikalaşmanın ilçeye büyük katkıları olmasına karşın Buldan Bezi’nin bilinçsiz ve yüksek
ticari kaygı güden kişilerin üretimini ele geçirmesiyle Buldan Bezi’ni kendi kimliğinden
koparma noktasına getirmiştir. 1950’lerde makineleşme süreci ile başlayan Buldan Bezi’nin iç
piyasadaki sorunları, Çin pazarının da devreye girmesiyle dış piyasa için de Buldan Bezi’ni
çıkmaza sokmuştur.
Buldan Bezi’nin Markalaşma Yolundaki Sorunları
Çin pazarı, Buldan Bezi’nin son yıllarda iç ve dış piyasadaki en büyük sorunudur. %100 İpek
veya %100 pamuk ile elde edilen Buldan Bezi’nin aksine, Çin mallarının %100 polyester iplerle
üretilmesiyle taklit edilen ürünlerin Buldan Bezi’nden üretilen bir malın fiyatının onda birine
satılması, tüketiciyi Çin malını satın almaya yöneltmiştir. Serbest piyasa ekonomisin varlığı da
bu taklit üretimlerin satışına engel koymaya mani teşkil etmektedir. İşin ilginç tarafı ise Çin
malı ürünlerin Buldan’da satılışıdır. Bu sebeple Buldan ilçesindeki bazı dükkânlar “Burada Çin
malı satılmamaktadır.” ibarelerini dükkân kapılarına asmak zorunda kalmıştır. Buldan esnafı
kısa vadede kar umarken uzun vadede kültürel mesleğini bitirme noktasına getirmektedir.
2

buldan.meb.gov.tr
Marangoz Mehmet; Akyıldız Murat(2008), Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin
Önemi ve Buldan Bezi Örneği, Buldan Sempozyumu, Denizli
3
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Buldan Bezi’nin bir diğer adı olan bürümcük kumaş, iplerin sık dokunması ve sabunlu kaynar
suda bekletilmesinden dolayı kumaş aralarında kalan küçük boşluklar sayesinde vücuda nefes
aldıran ve vücuttaki teri emen yapısının aksine Çin malları tamamen naylondan üretildiği için
kanserojen niteliği çok yüksektir ve vücudun hava almasına engel olmaktadır. Buldan Bezi ile
üretilen kıyafetler ütü istemez iken Çin malı taklit üretimler bir yıkama sonrasında bozulmakta
ve eski şeklini alamamaktadır. Tüketicinin Çin mallarının kanserojen etkisi olduğunu bile bile
alması ise bir başka dikkat çekici noktadır.
Buldan Bezi’ni iç ve dış piyasada zora sokan nedenlerden bir diğeri de coğrafi tescilinin
bulunmayışıdır. “Bir ürün için belirli bir kalite sembolü haline gelmiş yer adlarının koruma
altına alınmasında, o yöre ya da bölge halkı açısından büyük faydaları vardır. Piyasada, bir
ürüne büyük bir rekabet gücü kazandıran bu işaretlerin koruma altına alınmasında ise, söz
konusu ürünün üreticileri açısından çok büyük fayda vardır. İşte coğrafi işaretlerin diğer sınai
haklardan üstünlüğü tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında belli bölgede üretim yapan
kişilerin tümünü birden –kollektif olarak- korumasıdır. Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel,
bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kişiye
veya bazı kişilere bağlanamaz.”4 Buldan ilçesinde, yaptığımız görüşmeler neticesinde,
üreticilerin ve sanatkarların bu tescil sorununu defalarca dile getirdiğini ancak konunun
görüşülmesi gereken odalar birliği gibi yetkili kurumların, bu merkezleri siyasi rant sağlamak
için kullandıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Buldan ve civarındaki beldelerde bulunan tekstil,
dokuma odalarının her biri farklı siyasi kimliğe bürünmüştür ve sadece aynı siyasi görüşten
olanların bulunabileceği bir yer haline gelmişlerdir. İlçede ortak marka oluşturma bilincinin
yaratılamamasının nedenini de siyasi bölünmenin getirdiği ayrılmışlık duygusunun altında
aramak gerekmektedir. Aynı amaç uğruna birliktelik kuramayan kurumların ilgisizliği tescil
gibi önemli bir adımı geciktirmekte kalmamış, tescilin de beraberinde getirdiği standart kalite,
standart fiyat, ülke çapında tanınırlık gibi Buldan Bezi’nin kaderini tayin edecek önemli
konuları da ötelemiştir.
Çin piyasası ve coğrafi tescil Buldan Bezi’nin başlıca sorunlarıdır. Bunlar dışında ilçenin
altyapısının yetersiz oluşu, yeterli tanıtımı sağlanmasına engel teşkil etmektedir. Pamukkale’ye
her yıl yaklaşık 2 milyon turist gelmektedir ve Buldan ile Pamukkale arası 22 kilometredir;
ancak ilçede yeterli otelin bulunmayışı, yollarının bozuk oluşu, ilçenin uygun bir garajının
olmayışı, dükkânların aynı anda 40-50 müşteri ile ilgilenebilecek elemana sahip olamayışı gibi
sorunlar, ilçeye turistin gelmesini engellemektedir. Son yıllarda artan tur şirketleri de Buldan
Bezi ekonomisine büyük darbe indirmiştir; çünkü Buldan’ın her turun kapsamına alınması için
tur şirketlerine geniş bütçe ayırma zorunluluğu vardır. Buldan’da kooperatif gibi işlek bir
birliğin olmayışı bu bütçeyi sağlamakta yetersiz kalmış sonuç olarak Buldan’a tur şirketleri
uğramaz olmuştur.
Dünya piyasasında tekstil sektöründe sert rekabetlerin yaşandığı XXI. yüzyılda, piyasaya
sürülen ürünün varolabilmesi, tanınması ve geniş kitlelere yayılması için reklam ve marka iki
önemli unsurdur. Marka, firmaların veya ürünlerin isimlerinin bir resmi kurumda sicile kayıt
ettirilerek, firmaların kendilerine ait sanayi mülkiyet hakkını almasını sağlayan önemli bir
unsurdur. Firmalar markalarını tescil ettirdikten sonra bu markaları taklit edenlere karşı veya
benzerini kullanmaya kalkışanlara karşı hukuki işlem yapmaya yetkilidir.5 Taklit edenleri
4
5

http://www.markatescili.com/markanizin-tescilinin-avantajlari.html
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mahkemelere vererek piyasadaki aynı veya benzer isimdeki malları toplatabilir veya para ya da
hapis cezaları verdirilebilir ki Çin’in taklit üretimlerine karşı alınacak tescil tedbiri bu bağlamda
önemlidir.
Markalaşmanın esas nedeni pazardaki diğer ürünlerden sıyrılarak dikkat çekmektir. Tüketiciler
üstünde etki sağlayarak ürünü satılabilir kılma çabasıdır. Buldan Bezi, markalaşma yolunda her
ne kadar birkaç firma ile çabalıyorsa da değindiğimiz sebeplerden ötürü kendini
ispatlayamamıştır. Reklam sektöründe ise Buldan Bezi üreten firmalardan sadece bir tanesi(
Efeoğlu Tekstil) dizilere sponsorluk yapmakta ve bu da sınırlı sayıda kalmaktadır. Reklam
üretici-tüketici ilişkisini sıcak tutan ve tüketicinin satın alacağı ürünü diğer benzerlerinden
ayırmasını sağlayan önemli bir araçtır. Aynı zamanda reklam, tüketicinin bir malı nereden nasıl
hangi fiyata alabileceğinin de rehberidir. Buldan Bezi’ne dair reklamların yok denecek kadar
azlığı üretici- tüketici ilişkisini de bitirme noktasına getirmiştir. Şifahen yapılan reklamlar
dışında Buldan Bezi’nin tanıtımı kaderine terk edilmiştir. Ürün reklamının ilgi çekici teşhir
merkezleri olan fuarlara gitme noktasında firmalar kendilerini İzmir, İstanbul ve Ankara ile
yılda bir defa olmak üzere sınırlamaktadır. Buldan Bezi üreticisinin Buldan dışına neredeyse
çıkmaması, Buldan Bezi’ni de ilçe ve il geneline hapsetmiş durumdadır.
İlçenin yüzyıllardır en önemli geçim kaynağı olan ve şöhretini borçlu olduğu Buldan Bezi’nin
sergilendiği bir sergi/teşhir alanı bulunmamaktadır. Buldan Bezi’nden üretilen gelinlik,
peştamal, mendil, içlik, fular, şal, yatak örtüsü, kravat, masa örtüsü, pantolon, elbise, bindallı,
gömlek gibi giyim ve süs eşyaları bir müzeye ihtiyaç duymaktadır. Bu müze sayesinde hem
gelecek kuşaklara yaşanılan çağın ürünleri bırakılacak hem de yüzyıllar sürecek bu birikim ve
değişim gözler önüne serilecektir.

Buldan Bezi’nin Markalaşma Yolundaki Sorunlarına Çözüm Önerileri
Buldan Bezi’nin Markalaşma ve tescil yolunda önüne çıkan engelleri aşma noktasında çözüm
önerilerini sıralayacak olursak:
-

-

-

Çin pazarına karşı önce esnaf bilinçlenmeli ve mesleğini sürdürülebilir kılmak için Çin malı
ürünleri boykot etmelidir. Çin malı ürünlerin sağlık için tehdit oluşturduğu hakkında
kamuoyu oluşturulmalı, olumsuz etkileri broşür haline getirilip her dükkânın tezgâhında
müşterilere dağıtılmak üzere hazır bulundurulmalıdır. Aynı zamanda bu broşürde Buldan
Bezi’nin ipliğinden boyasına kadar her maddesinin organik olduğu ve sağlık açısından
hiçbir zararının olmadığı aksine teri emen yapısı sayesinde adeta üreticilerin deyimiyle
“klimalı” yani vücuda nefes aldıran yapısı, kolay yıkama, hemen kuruma ve ütü istemeyen
özellikleriyle kullanımdaki rahatlıklar da aynı broşürde mukayeseli olarak verilmelidir.
Coğrafi tescili süratle gerçekleştirilmeli ardından taklit ürünlerin hepsi takibe alınmalı ve
hukuki yaptırım uygulanmalıdır.
Her türlü sosyal, siyasi ve iktisadi rant meselelerini bir kenara bırakmış amacı sadece tekstil
ve dokumacılık üzerine çalışmak olan bir “Oda”nın kuruluşu sağlanmalı, Buldan Bezi ve
geleceği konusunda, reklamı ve ihracatı noktasında fikir üreten kurum yapısı şekline
sokulmalıdır. Oluşturulan bu oda, marka oluşturma ve marka tescili konusunda profesyonel
eğitim almalı ve ilçede dokuma üzerine çalışan kesimi kurslar, toplantılar aracılığıyla
aydınlatmalıdır.
İlçenin altyapı sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. İlçeyi diğer ilçe ve illere bağlayan
bozuk yolları düzeltilmeli, turların gelip araçlarının bekleyebileceği modern bir garaj tesis
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edilmeli, gelecek turistlerin konaklamasını sağlayacak oteller, pansiyonlar kurulmalı, en
azından yılın belli dönemlerinde çalıştırılmak üzere dükkânlardaki eleman sayıları
artırılmalıdır. Tur şirketleri ile de oluşturulacak odalar aracılığıyla ortak bir gider havuzu
oluşturulmalı ve tur giderleri bu bütçeden karşılanmalıdır. Bu uygulama için Denizli
Belediyesi’nden tur firmalarına yönelik teşvik desteği alınmalıdır.
Buldan Bezi reklamı il genelinde düzenlenen her türlü festival ve şölenlerde yapılmalı,
büyük küçük hemen her şehirde düzenlenen tekstil fuarlarına, kurulacak odanın belirlediği
ekip gönderilmelidir. Yılın hemen her günü bir fuara katılarak Türkiye çapında, ürünlerin
reklamı sağlanmalı, yurtdışındaki Türk fuarlarına ve uluslararası tekstil fuarlarına katılım
sağlanmalıdır.
Üreticilerin fason üretim yapıp ihracatçıya mal vermesi yerine devlet tarafından verilen
teşvikler özendirilerek şirketleşme ve markalaşma yoluna girmeleri sağlanmalıdır.
Markaların artışıyla doğru orantılı bir grafik oluşturan kalite artışı ve rekabet ile üretim ve
ürün çeşidi artacaktır.
Buldan ilçesinde, Buldan Bezinden üretilmiş gelinlik, peştamal, mendil, şal, fular, bindallı,
içlik, gömlek, masa örtüsü, elbise, pantolon vb. bütün ürünlerin toplandığı, hatta daha
önceki dönemlere ait ürünlerin de halktan istenmesiyle bir araya getirildiği “Buldan El
Sanatları Müzesi” kurulmalıdır. Kadim kültüre sahip bu ilçe, bir benzerini Beypazarı’nda
gördüğümüz yaşayan müze tarzında da kurgulanabilir. Bu sayede yöreye turist daha kolay
çekilecektir ve kültürel birikim bu sayede sağlanacaktır.
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DİL SOSYALLEŞMESİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GELECEĞİ
THE FUTURE OF TURKISH EDUCATION IN THE CONTEXT OF LANGUAGE
SOCIALIZATION
Prof. Dr. Faik KANATLI
Mersin Üniversitesi
Öğr. Gör. Yunus Emre ÇEKİCİ
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ÖZET
Dil sosyalleşmesi neyin, nerede, niçin, nasıl konuşulup konuşulmaması gerektiğinin
edinilmesi ve yaşama biçimine dönüştürülmesi sürecidir. Yaşam boyu devam eden, işbirliğine
dayalı ve esnek bir süreç olan dil sosyalleşmesi; öğrenme, öğretme, sosyalleşme ve iletişim
kurma süreçlerini birleştirmekte ve Türkçe eğitimine katkılar sunma olanağı taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Türkçe eğitiminin geleceğinde dil sosyalleşmesinin olası yerini ve
işlevini tartışmaya açmaktır. Türkçe eğitimi ile dil sosyalleşmesi arasındaki dolaysız ilişkiyi
belirginleştirmek, dil sosyalleşmesi odaklı Türkçe eğitiminin öğrenicilerin dil kullanımlarına
olası katkılarını irdelemek, bu çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla
çalışmada öncelikle sosyalleşme ve dil sosyalleşmesi kavramları açıklanmış, ardından da dil
sosyalleşmesinin eğitim sürecindeki yansıması okuma sosyalleşmesi ve yazma sosyalleşmesi
bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın Türkçe eğitiminde öğretmen yetiştirme ve program
geliştirme araştırmalarına yeni bakış açıları sunabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, Dil Sosyalleşmesi, Okuma Sosyalleşmesi, Yazma
Sosyalleşmesi
ABSTRACT
Language socialization is a process of acquiring what, where, why, and how to or not to speak
and adopting it as a lifestyle. Language socialization is a lifelong, collaborative and flexible
process, thus it combines the processes of learning, teaching, socializing and communicating
and holds the opportunity to contribute to the Turkish education.
The aim of this study is to discuss the potential position and function of language socialization
in the future of Turkish education. The sub-aims of this study are to highlight the direct
relationship between Turkish education and language socialization and to examine the
potential contributions of language socialization based Turkish education to the learners’ use
of language. Thus in this study, first the concepts of socialization and language socialization
were explained and then the reflection of language socialization was discussed in the context
of reading and writing socialization. It is considered that this study may present new aspects
to teacher training and curriculum development research in the Turkish education.
Keywords: Socialization, Language Socialization, Reading Socialization, Writing
Socialization
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GİRİŞ
İnsanın insanlaşma çabası ve kendini aşma süreci olarak tanımlanabilen eğitim durağan değil,
bütün insanî etkinlikler gibi zamansal, bu nedenle de devingendir. Çünkü insanlaşma süreci
özdüşünümsel bir etkinliktir ve özdüşünüm hem zamana karşı direnir hem de zamanla
biçimlenir. İnsanlaşma süreci bitimsiz ve zamanın ruhu değişken olduğu için eğitim
kavramını sürekli yeniden tartışmak ve geliştirmek gerekir.
“İnsana insanlığının önceden verilmemiş olması, onun dünyayı ve kendini biçimlendirme
olanaklarına açık olması, insana ilişkin kesin ve kalıcı yargılara ulaşılmasına itiraz eder”
(Kanatlı, 2018, s. 119). Eğilip bükülebilmesi (Mengüşoğlu, 2015, s. 272), insanın
eğitilebilirliğinin temelinde yer alır. Bununla beraber eğilip bükülebilme, yani esneklik tüm
zamanlara egemen olabilecek katı bir eğitim anlayışını olanaksızlaştırır. Bu nedenle
eğitimcilerin belki de en önemli görevi, eğitimin ne olduğunu zamanın ruhu içinde sürekli
yeniden düşünmek ve tartışmaktır. Henüz ilk çeyreğini yaşadığımız 21. yüzyılda ortaya çıkan
sayısız gelişme ve değişen gereksinimler, eğitim kavramını yeniden düşünmeyi zorunlu kılan
örneklerle doludur. Bu bağlamda öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkçe
eğitiminin geleceği de merak konusudur.
Dil bilgisi temelli eğitimin günümüz koşullarında işlerliğini sürdüremeyeceği artık kabul
edilmekte ve Türkçe derslerinde dil bilgisini aktarmaktan çok öğrencilerin dil becerilerini
geliştirmek amaçlanmaktadır. Beceri ve metin odaklı Türkçe eğitimi, son yirmi yıldır
öğrencilerin dilsel gelişimlerine önemli katkılar sunmuştur. Ancak öğrencilerin hâlâ anlama,
anlamlandırma ve anlatma becerisiyle ilgili önemli sorunlar yaşadıkları birçok çalışma
tarafından ortaya koyulmuştur. Dilin araçsal işlevinin ön plana çıkartılması ve sosyalleştirici
işlevinin göz ardı edilmesi, anlama ve anlamlandırma sorununun etkileyenleri arasındadır.
Başarı ve sınav odaklı beklentilerin dilin insanlaştırıcı işleviyle bağdaşmaması da sorunun bir
başka boyutudur. Ayrıca bireysel gelişim ve dil arasındaki ilişki, Türkçe eğitiminde yeterince
hesaba katılmamaktadır. Bir dil kullanım alanı olarak sosyal medyanın formal eğitimle
rekabet etmesi de Türkçe eğitiminin açmazları arasındadır. Bu nedenlerle okul, toplumsal
sorunların çözümünde ve kişilik geliştirme sürecinde yetersiz kalmaktadır.
Yukarıda ele alınan eğitimin açmazları çok boyutludur. Bu nedenle söz konusu sorunlar
disiplinler arası bir bakış açısıyla çözülmelidir. Bu bağlamda sosyoloji ve dilbilimin kesişim
alanında yer alan “dil sosyalleşmesi” kavramı, eğitsel-toplumsal sorunların çözümü ve
öğrencilerin kişiliklerini inşa etmeleri açısından Türkçe eğitimcilerine yeni ufuklar
sunmaktadır. Dil, öğrenme, öğretme ve sosyalleşmeyi bütünleştiren dil sosyalleşmesi
kavramının Türkçe eğitiminin geleceğinde oynayacağı rol, araştırmaya ve tartışmaya değerdir.
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Bu çalışmanın amacı, Türkçe eğitiminin geleceğinde dil sosyalleşmesinin olası yerini ve
işlevini tartışmaya açmaktır. Türkçe eğitimi ile dil sosyalleşmesi arasındaki dolaysız ilişkiyi
belirginleştirmek, dil sosyalleşmesi odaklı Türkçe eğitiminin öğrencilerin dil kullanımlarına
olası katkılarını irdelemek, bu çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla
çalışmada öncelikle sosyalleşme ve dil sosyalleşmesi kavramları açıklanmış, ardından da dil
sosyalleşmesinin eğitim sürecindeki yansıması okuma sosyalleşmesi ve yazma sosyalleşmesi
bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın Türkçe eğitiminde öğretmen yetiştirme ve program
geliştirme araştırmalarına yeni bakış açıları sunabileceği düşünülmektedir.
Sosyalleşme
Disiplinler arası bir inceleme alanı olan dil sosyalleşmesi kavramının temelinde sosyolojinin
temel uğraş konusu olan “sosyalleşme” kavramı yer alır. Dil sosyalleşmesi kavramını
açıklayabilmek için, önce sosyalleşme kavramının tanımlanması ve temel niteliklerinin
belirginleştirilmesi gerekir. Bunun için sosyalleşmeye ilişkin tanımlara ve açıklamalara
aşağıda yer verilmiştir.
Sosyalleşme, bireyin kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla
bütünleşmesi süreci, toplumsallaşma (TDK, 2011, s. 2370) şeklinde tanımlanır. Benzer bir
tanıma göre sosyalleşme, insanı sosyal sistemin üyesi haline getiren süreçtir (Koştaş, 1987, s.
229). Sosyalleşme kavramı, genel olarak, bireyin içinde yer aldığı grubunun normlarını,
değerlerini, tutumlarını ve karakteristik dilini edinmesi yönündeki etkileşim sürecine
gönderme yapar (Coştu, 2009, s. 119). Tezcan (1985, s. 34) sosyalleşmeyi eğitimle, Kaplan
(2005, s. 11) deneyimle, Ozankaya (1995, s. 137) kişilik kazanımıyla, İçli (2012) bireytoplum arasındaki karşılıklı etkileşimle ilişkilendirir. Marshal (2005, s. 760), sosyalleşmenin
sadece çocukluk dönemiyle sınırlı olmadığını, yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu
vurgular.
Yukarıdaki tanım ve saptamalardan anlaşıldığı üzere sosyalleşme, bireyin hem toplumun bir
parçası haline geldiği hem de kişiliğini kazandığı; birey-toplum etkileşiminden beslenen,
eğitimsel, deneyimsel, dilsel ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Sosyalleşme, bireyin
toplumla kurduğu gerilimli ve çekişmeli ilişki şeklinde de tanımlanabilir. Sosyalleşme süreci,
bireyin toplum karşısında salt edilgen ve biçimlenen bir öge olmadığına, aynı zamanda etkin
olduğuna ve hem toplumu hem de kendini biçimlendirme gizilgücüne işaret eder. Bu
bağlamda sosyalleşme, kişinin toplum içinde kendi kişiliğini inşa etme sürecine etken katılımı
şeklinde de tanımlanabilir.
Birçok farklı bileşenin etkisiyle açıklanabilen sosyalleşmenin en önemli belirleyenlerinden
biri dildir. “Sosyalleşme dilseldir” (Kanatlı ve Çekici, 2013, s. 226) saptaması, dil ediniminin
sosyalleşmeyi, sosyalleşmenin de dilsel gelişimi etkilediğinin bir başka anlatımıdır.
Sosyolojideki araştırmalar dilsel gelişimin sosyalleşme sürecinde etkili olduğunu ortaya
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koymaktadır. Dilbilim ve dil eğitimi alanında vurgulanan sosyalleşme ve dil arasındaki
diyalektik ilişki, “dil sosyalleşmesi” kavramında somutlaşmaktadır. Bu bağlamda “dil
sosyalleşmesi” kavramını açıklamak kaçınılmazlaşmaktadır.
Dil Sosyalleşmesi
Dil sosyalleşmesi, dili kullanarak sosyalleşme ve dili kullanmak için sosyalleşme şeklinde
tanımlanır (Schieffelin ve Ochs, 1986, s. 163). Bir başka tanıma göre dil sosyalleşmesi, bir
topluluğa yeni katılanların, meşru olarak kabul edilen konuşma, davranışta bulunma ve
dünyada olma yollarını nasıl edindiğini anlatır (Friedman, 2019, s. 24). Yaşam boyu devam
eden sosyalleşme bir yandan dili kullanarak gelişir, diğer yandan da dili edinmek ve etkili bir
biçimde kullanmak için sosyalleşmek gerekir. Meşru kabul edilen davranışlar, topluma ayak
uydurma, dil aracılığıyla edinilir. Başka bir anlatımla sosyalleşme dili, dil sosyalleşmeyi
gerektirir, koşullar, özendirir ve etkiler.
Dil sosyalleşmesi, sözdizimsel ve anlamsal yeteneklerden çok; dil birikimini sağlayan
pratikleri içine alır (Cazden, 2001, s. 422). Kavram, dile ilişkin bilgiden çok, dil kullanma ve
iletişim edincini anlatır. Dil sosyalleşmesi, öğrenerek sosyalleşme-sosyalleşerek öğrenme
etkileşimini de içerir. Dille, dilde ve dil için sosyalleşme şeklinde de ele alınabilecek bu olgu;
neyin, nerede, niçin, nasıl konuşulup konuşulmaması gerektiğinin edinilmesi ve yaşama
biçimine dönüştürülmesi süreci olarak da tanımlanabilir. Bu kapsamda anlama; bağlamı
sezme; sözcüklere ve anlamlarına hâkimiyet; vurgu, tonlama ve beden dilini kullanma yetisi,
dil sosyalleşmesinin ögeleri arasında sayılabilir.
Yaşam boyu devam eden ve işbirliğine dayalı bir süreç olan dil sosyalleşmesi (Moore, 2008,
s. 175); bir inceleme konusu olarak disiplinler arası bir kavramdır. Sosyal bilimlerdeki birçok
konu gibi dil sosyalleşmesi de tek bir disiplinlin bakış açısıyla açıklanamaz. Dil
sosyalleşmesini inceleyen bilim dalları Şekil 1’deki gibi gösterilebilir:
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Şekil 1. Disiplinler Arası Bir İnceleme Konusu Olarak Dil Sosyalleşmesi
Şekil 1’de görüldüğü gibi dil sosyalleşmesi farklı disiplinlerin kesişim alanında yer alan
disiplinler arası bir kavramdır. Disiplinler arası niteliği, dil sosyalleşmesini etkileyen ögelerde
de açığa çıkmaktadır. Bütün sosyal olgular gibi dil sosyalleşmesi de birden fazla değişkenden
etkilenen karmaşık bir olgudur. Dil sosyalleşmesini etkileyen ögeler Şekil 2’deki gibi
gösterilebilir:
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Dil
Sosyalleşmesi

Şekil 2. Dil Sosyalleşmesini Etkileyen Ögeler
Görüldüğü gibi dil sosyalleşmesi; öğrenme, öğretme, sosyalleşme, dil becerileri, iletişim
kurma, kişilik gelişimi, uyum, birey dili, bilişsel esneklik gibi süreçlerin etkileşiminden
beslenmektedir. Bu nedenle dil sosyalleşmesi ile Türkçe eğitimi arasında dolaysız bir ilişki
olduğu söylenebilir. Bu ilişki, Türkçe eğitiminde geliştirilmesi beklenen dinleme, konuşma,
okuma ve yazma becerilerinde somutlaşmaktadır. Dinleme ve konuşma, dil sosyalleşmesinin
doğrudan yansıdığı alanlardır. Bu çalışmada okuma ve yazma becerilerinin gelişimiyle dil
sosyalleşmesi arasındaki ilişki somutlaştırılmıştır. Bu bağlamda önce okuma sosyalleşmesi,
ardından da yazma sosyalleşmesine değinmekte yarar vardır.
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Okuma Sosyalleşmesi
Seslendirmenin ötesinde, anlama ve anlamlandırma olarak okuma becerisi ile sosyalleşme
süreci arasında dolaysız bir bağ olduğu söylenebilir. Bu bağ, yukarıda anılan dil sosyalleşmesi
tanımından esinle okuyarak sosyalleşme ve okumak için sosyalleşme şeklinde özetlenebilir.
Dil sosyalleşmesi, öğrencilerin okuma yoluyla sosyalleşmesini ve okuduklarından anlam
üretebilmeleri için sosyalleşmeleri gerekliliğini anlatır. Başka bir deyişle, öğrencinin
okuduklarından anlam inşa edebilmesi ile sosyalleşme düzeyi arasındaki karşılıklı ilişki,
okuma sosyalleşmesi kavramında somutlaşır.
Okuma sosyalleşmesi, metinle nasıl baş edileceğinin kazanılması sürecidir (Manz, 2016).
Başarılı metinler kendini doğrudan ele vermez, okuru düşünmeye ve anlam inşa etmeye
çağırır. Okurun metinden anlam inşa etme sürecini deneyimlemesi gerekir. Bu deneyim,
okuma sosyalleşmesinin özetidir. Göstergelerin çözülmesi, metne yerleştirilen şifrelerin
deşifre edilmesi, metne karşı tutum alınması okuma sosyalleşmesinin aşamaları arasında
sayılabilir. Bu bakımdan okuma, sosyal boyutu olan bir etkinliktir. Okumanın sosyal boyutu,
Rosebrock ve Nix’in (2012, s. 11) geliştirdiği okuma yetisi modelinde de ifade edilmektedir.

Süreç Boyutu

Özne Boyutu

Sosyal Boyut

Şekil 3. Okuma Yetisi Modeli
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Okuma Yetisi Modeli’nde sosyal boyut piramidin temeline yerleştirilmiştir. Dolayısıyla
modele göre, özne boyutu ile süreç boyutu sosyal boyut üzerinde yükselmektedir. Aile, okul,
arkadaş çevresi ve kültürel yaşam sosyal boyutun etkileyenleri arasındadır. Sosyal boyutu
oluşturan söz konusu ögeler, okuma sosyalleşmesinin gelişimini etkileyen belli başlı
değişkenlerdir. Okuma sosyalleşmesi üzerine yapılan çalışmalar, söz konusu değişkenlerin
okumaya etkisi üzerine odaklanmaktadır.
Okuma Yetisi Modeli’nden de anlaşıldığı üzere okuma edimi, tek boyutlu bir etkinlik değil,
birden çok boyutu içeren karmaşık bir süreçtir. Bu kapsamda okuma sosyalleşmesinin de
karmaşık bir olgu olduğunu söylemek olanaklıdır. Okuma sosyalleşmesi konulaştırıldığında
gözetilmesi gereken kavramlar şöyle sıralanmaktadır:
- Okuma sıklığı
- Okuma önceliği/seçkisi
- Okuma tarzı/niteliği
- Okuma sevinci
- Okuma yetisi/anlama (Garbe, 2014a, 2014b)
Türkiye’de okuma edimine yönelik çalışmalar, genellikle okuma sıklığını sorunlaştırmaktadır.
Kamuoyu da öğrencilerin az okumalarından şikâyet etmektedir. Oysa okuma sıklığı, okuma
sosyalleşmesinin boyutlarından sadece biridir. Başka bir deyişle öğrencilerin çok okuması,
okuduklarından anlam inşa etmelerinin yeterli bir göstergesi olarak kabul edilemez.
Öğrencinin metinle baş edebilmesi, anlamı yakalayabilmesi, kendi anlamını inşa edebilmesi
için okuma sosyalleşmesinin diğer aşamalarının da göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Bilinçli bir okuma seçkisi; metin türüne göre geliştirilecek okuma tarzı;
okumanın bir görev değil, sevinç olarak algılanması ve okunandan anlam üretilmesi okuma
sosyalleşmesinin boyutları olarak sıralanmaktadır. Okuma eğitiminde program geliştirme ve
ölçme-değerlendirme çalışmalarında okuma sosyalleşmesinin söz konusu boyutlarını hesaba
katmak gerekmektedir.
Görüldüğü gibi okuma sosyalleşmesi çok boyutlu bir kavramdır. Alan yazınından (Garbe,
2014a, 2014b; Garbe, Holle ve Jesch, 2009; Manz, 2016; Rosebrock ve Nix, 2012) ve
kavramın çağrışım alanından hareketle okuma sosyalleşmesinin boyutlarını aşağıdaki gibi
sıralamak olanaklıdır:
- Kişinin kendisiyle buluşması ve yüzleşmesi olarak okuma
- Kişilik-kimlik inşa etme süreci olarak okuma
- Bir özgürlük alanı olarak okuma
- Başkasının düşünme deneyimine eşlik etme olarak okuma
- Başkayla diyalog kurma olarak okuma
- Bir şeye anlam yükleme gereksinimi olarak okuma
- Keşfetme sevincini, tadını ve zevkini yaşama olarak okuma
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Eleştirel okuma

Dil sosyalleşmesi alan yazını incelendiğinde okuma sosyalleşmesi ile edebî sosyalleşme
arasında da bir ayrım yapıldığı görülür. Edebî sosyalleşme, çok farklı biçimlerdeki
kurgusal/estetik metinlerim alımlanmasını ve işlemlenmesini kapsar (Manz, 2016). Yani edebî
sosyalleşmenin temel çıkış noktası edebî metinlerin bilgilendirici metinlerden farklı özellikler
taşımasıdır. Garbe, Holle ve Jesch (2009, s. 171), okuma sosyalleşmesi ile edebî sosyalleşme
arasındaki ilişkiyi Şekil 3’te özetlemektedir:

Okuma Sosyalleşmesi
Edebî olmayan
metinlerin okunması
(meslekî ve bilimsel
kitaplar, gazete,
dergi, çoklu metinler...)

Edebî
Metinlerin
Okunması

Edebî Sosyalleşme
Yazılı ve yazılı olmayan
edebiyatın alımlanması
(sözlü, görsel-işitsel,
djital...)

Şekil 4. Okuma Sosyalleşmesi ve Edebî Sosyalleşme
Görüldüğü gibi edebî sosyalleşme estetik/kurgusal metinlerin okunmasını ve
anlamlandırılmasını kapsarken okuma sosyalleşmesi edebî olmayan metinlerin de
alımlanmasını içermektedir. Bu bağlamda okuma sosyalleşmesi tek başına edebî
sosyalleşmeyi güvencelemez ancak edebî sosyalleşmenin söz edildiği yerde okuma
sosyalleşmesini hesaba katmak kaçınılmazdır. Ayrıca edebî sosyalleşme ile alımlama estetiği
kuramı arasında da bir bağlantı kurmak olanaklıdır (Bkz. Kanatlı ve Çekici, 2019).
Yazma Sosyalleşmesi
Yazma etkinliği bilişsel, mantıksal, entelektüel, anlamsal, dil uzlaşımsal, sosyal, fizikmotorsal ve teknik araçsal bileşenlerin etkileşiminden oluşan bir beceridir (Lewandowsky,
1990). Karmaşık bir beceri olan yazma ile sosyalleşme arasında karşılıklı bir ilişki
bulunduğunu söylemek olanaklıdır. Tıpkı dil sosyalleşmesinde olduğu gibi yazma
sosyalleşmesinin de yazarak sosyalleşme ve yazmak için sosyalleşme şeklinde
özetlenebilecek iki boyutu olduğu söylenebilir. Eğitim ortamlarında öğrencilerin yazma
becerilerini geliştirmek için, öncelikle yazma ve sosyalleşme arasındaki ilişkiyi
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belirginleştirmek gerekmektedir. Bu kapsamda yazma sosyalleşmesini yazma öncesi, yazma
sırası ve yazma sonrası aşamalar altında incelemek olanaklıdır.
Yazma öncesinde öğrenci, kimi zaman bilinçli kimi zamanda bilinçsiz bir biçimde yazmaya
hazırlanır. Gözlem yapar, deneyim ve anı biriktirir, okur, dinler/izler ve bu yolla yazmak için
bir arka alan oluşturur. Öğrencinin aile içinde yazma deneyimine tanıklık etmesi, yazma
öncesi aşamalardan biri olarak kabul edilebilir. Başkaya açılması, farklı deneyimlerle
buluşması, eş deyişle sosyalleşmesi, öğrencinin yazmaya hazırlık yapmasını sağlar. Bu
hazırlık aşaması ise katı değil esnek, formal değil informaldir. Esneklik ve informallik,
yaratıcılığın da güvencesidir. Yazma eyleminin yaratıcı bir düşünsel etkinlik olması, yazma
öncesi aşamanın bireye özgü olmasıyla ilgilidir.
Yazma sırasında öğrencinin öncelikle düşünce üretmesi, ardından üretilen düşünceyi dile
aktarması, yazı alanındaki uzlaşımlara egemen olması, hedef kitleyi yani okuru hesaba
katması, değerlendirme yapması ve özdüşünümlemesi beklenir (Lewandowsky, 1990). Yazma
sırasında konu seçiminden dilsel tercihlere, metin oluşturma aşamalarından değerlendirmeye
kadar varan söz konusu karmaşık süreç, sosyal süreçlerden bağımsız değildir. Özellikle
okurun hesaba katılması, yazma sosyalleşmesinin en önemli yansımalarından biridir. Metnin
tonunun okura göre belirlenmesi, yazarla okur arasındaki bir önkonuşma şeklinde
yorumlanabilir.
Bununla beraber, akademik metinlerde alıntı yapmayı da yazma
sosyalleşmesinin bir boyutu olarak ele alan çalışmalara rastlanmaktadır (Bkz. Friedman,
2019).
Yazmak, bir tür göstergelerle konuşmaktır (Lewandowsky, 1990). Yazarın göstergelerle
konuşması yazma sosyalleşmesinin boyutlarından biridir. Her ne kadar içe kapanık bir
sosyalleşme gibi görünse de yazarın göstergelerle konuşması, bir yandan dilsel uzlaşılara
egemen olmayı gerektirmekte diğer yandan da bunlarla hesaplaşmayı anlatmaktadır. Basit bir
sözcük tercihi bile, o sözcüğün ait olduğu kavram alanını düşünmeyi, o sözcüğün
çağrışımlarını hesaba katmayı yansıtır. Tersten bakınca bir sözcükten vazgeçiş, o sözcüğün
kavram alanından, çağrışımlarından da vazgeçmeyi gerektirir. Bu ise göstergelerle yazarın
kurduğu sosyal ilişkinin bir başka anlatımıdır. Yazarın göstergelerle kurduğu bu iletişim,
yazma sosyalleşmesinin örneklerinden biri olarak yorumlanabilir.
Yazma sosyalleşmesinin son aşaması olan yazma sonrası aşama metnin okurla buluştuğu ve
anlamın üretildiği aşamadır. Yazma sonrası aşama, yazının okurda bıraktığı etkiyle ilgilidir.
Bu yönüyle yazma sonrası aşama, yazma sosyalleşmesiyle okuma sosyalleşmesinin kesişim
alanında yer alır.
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Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, Türkçe eğitiminin geleceğinde dil sosyalleşmesinin olası yerini ve işlevini
tartışmaya açmak amaçlanmıştır. Buradan hareketle önce sosyalleşme ardından da dil
sosyalleşmesi kavramı tanımlanmıştır. Bir inceleme konusu olarak dil sosyalleşmesinin
disiplinler arası niteliği ve dil sosyalleşmesini etkileyen ögeler görselleştirilmiştir. Dil
sosyalleşmesinin eğitime yansıması okuma sosyalleşmesi ve yazma sosyalleşmesi ile
sınırlandırılarak tartışılmıştır.
Eğitim dile bağlı bireysel bir süreçtir. Bu nedenle eğitimle ilgili bütün açmazların temelinde
dil, dolayısıyla da dil eğitimi vardır. Bu bağlamda eğitimsel-toplumsal sorunları çözmek ve
insancıl bir eğitime zemin hazırlamak için Türkçe eğitiminin geleceği üzerine kafa yormak bir
zorunluluktur. Bu bağlamda çalışmada, Türkçe eğitiminin geleceğinde dil sosyalleşmesinin
yeri belirginleştirilmeye çalışılmıştır.
Dil sosyalleşmesi bağlamında Türkçe eğitiminin geleceğine yönelik çeşitli tartışma konuları
ve öneriler aşağıda yer almaktadır:
- Hem okul hem de hayat başarısı ile dil sosyalleşmesi arasında bir ilişki kurmak
olanaklıdır. Okul ve hayat başarısını geliştirmek için, Türkçe eğitimi gelecekte dile
ilişkin bilgiden ziyade dil sosyalleşmesini geliştirmeyi ereklemelidir.
- Dil sosyalleşmesi disiplinler arası bir kavramdır. Bu, Türkçe öğretmeni yetiştirme
sürecinin disiplinler arası bir nitelik taşımasını kaçınılmaz kılmaktadır.
- Dil sosyalleşmesi formal eğitimle sınırlı değildir. İnformal eğitim ortam ve olanakları,
dil sosyalleşmesi açısından vazgeçilmezdir. Bu bağlamda Türkçe eğitiminin geleceği,
formal ve informal eğitimin kesişim alanında yer almaktadır denebilir.
- Sosyal medya günümüzün yeni sosyalleşme ortamıdır. Geleceğin Türkçe eğitimi
sosyal medyayla sosyalleşmiş öğrencilerin sosyalleşme deneyimlerini ve dil kullanım
yaşantılarını gözetmek durumundadır.
- Aile ve sosyal çevre, dil sosyalleşmesinin belirleyenleri arasındadır. Geleceğin Türkçe
eğitimi, aile ve sosyal çevrenin etkilediği fırsat eşitsizliğini en aza indirmenin yollarını
aramalıdır.
- Aile ve sosyal çevrenin içeriği durağan değildir, sürekli değişmektedir. Bu bağlamda
ne durağan bir dil sosyalleşmesinden ne de Türkçe eğitiminden söz edilebilir. Türkçe
eğitimi, sosyal koşullar çerçevesinde sürekli yeniden ele alınmalıdır.
- Türkçe derslerinde okuma, genellikle bir ödev veya görev olarak tanımlanmaktadır.
Ödev/görev odaklı okuma etkinlikleri, öğrencilerin okuma sevincini yaşamasına izin
vermemektedir. Sevinç içermeyen okuma ise sosyalleşme sürecine katkı
sunmamaktadır. Bu nedenle Türkçe derslerinde dıştan belirlenmiş, baskıcı okuma
etkinliklerine değil, öğrencinin sevinç duyacağı özgür okuma ortamlarına gereksinim
vardır.
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Türkiye’de okuma eğitimine yönelik tartışmalar, genellikle okuma sıklığı ile sınırlı
kalmaktadır. Okuma sıklığı, okuma sosyalleşmesi için gereklidir fakat yeterli değildir.
Geleceğin Türkçe eğitimi, sıklık tartışmalarının ötesinde okuma deneyimi/yaşantısı,
okuma sevinci, okuma özgürlüğü ve sonuçta okuma sosyalleşmesinin geliştirilmesini
hedeflemelidir.
Türkiye’de anne babaların kitap okuyarak çocuklarına örnek olmaları yönünde birçok
kampanya yürütülmektedir. Bu kampanyaların okuma sosyalleşmesi açısından etkisi,
araştırmalarla belirginleştirilmelidir. Bununla beraber yazma sosyalleşmesi için
öğrencinin aile içinde yazma eylemine tanıklık etmesi gerekmektedir. Geleceğin
Türkçe eğitimi, sadece okur değil, okuryazar anne babalara gereksinim duymaktadır.
Avrupa’da okuma sosyalleşmesi ile ilgili çalışmalar, erken okuma sosyalleşmesine
odaklanmaktadır. Okul öncesi döneme denk gelen erken okuma sosyalleşmesi,
çocuğun okuma yaşantısına hazırlanması ile ilgilidir. Geleceğin Türkçe eğitimi, erken
okuma sosyalleşmesi kapsamında öğretmen eğitimi, materyal ve program geliştirme
üzerine yapılabilecek çalışmalara odaklanmalıdır.
Günümüzde okumanın sosyal saygınlık erozyonuna uğradığı gözlemlenmektedir.
Okuyarak başarı elde edileceğine, toplumda bir yere gelinebileceğine ilişkin inanç
giderek zayıflamaktadır. Türkçe eğitiminin geleceği, okumaya yüklenen bu olumsuz
kavram alanıyla mücadele etmekle geçecek gibidir.
Bugünkü okulların fiziksel donanımı, öğretmenlerin mesleki ve entelektüel birikimi,
bilişsel esnekliği ve başkaya açılım cesareti, dil sosyalleşmesinin gerekliliklerini
karşılayabilecek nitelik ve yeterlikte midir? Geleceğin Türkçe eğitimi, bu soruya
verilecek yanıta göre biçimlenecektir.
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OSMANLI TÜRKÇESİ DERSLERİNDE YAŞANAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜM
YOLLARI
PROBLEMS AND SOLUTIONS OF OTTOMAN TURKISH STUDIES
Mustafa Sarper ALAP
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
Bir kültür mirasımız olan Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi yazışma dilidir.
Geçmişten bugüne Osmanlıca dersleri ülkemizde Türk Dili ve Edebiyatı kürsülerinde ve Tarih
kürsülerinde okutulmaktadır. Bunun yanında çeşitli eğitim kurumları tarafından Osmanlı
Türkçesi eğitimleri verilmektedir.
Osmanlı Türkçesi eğitiminde özellikle yazı yazma ve okuma çalışmalarında büyük sıkıntılar
görülmektedir, çünkü orta öğretim kurumlarında İmam Hatip okullarında öğretilen Arapça
dersini almış olan öğrenciler dışında önceden Arap alfabesini görmemiş öğrenciler, okuma ve
yazma etkinliklerinde sıkıntı yaşamaktadırlar. Yaşanan sıkıntılar okuma üzerinde
değerlendirilecek olursa, öğrenciler ilk başta matbu metin üzerinde yazı yazmak suretiyle
kolayca metni okuyabilmektedirler. Ancak direkt olarak matbu metinde herhangi bir yazı
yoksa öğrenciler okumada sıkıntı yaşamaktadırlar. Diğer bir sıkıntı ise Osmanlıca harfleriyle
yazı yazma çalışmasıdır. Arapça temeli almamış olan öğrenciler, Osmanlıca harflerin kalınlık
ve inceliklerini birbirine karıştırıp yanlış sözcükler yazmaktadırlar. Bunun yanı sıra ekler ve
çekimlerde de sıkıntı yaşamaktadırlar. Özellikle Osmanlı Türkçesi dersleri, Türk Dili
Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde zorunlu dersler olduğu için bu derslerin mutlaka başarılması
gerekmektedir.
Osmanlıca eğitimde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli çözüm yolları
bulunmaktadır. İlk çözüm yeni başlayan öğrenciler için bir seviye sınavı yapılmalıdır. Bu
sınavla öğrencilerin özellikle yazı yazma konusunda eksikleri olup olmadığı konusunda bilgi
sahibi olunarak öğrencilere eksikleri oldukları kısımlarda yoğun dersler verilebilir. Diğer bir
çözüm yolu ise, üniversite öğrencilerini üniversitedeki derslerinin yanında boş zamanlarında
Osmanlı Türkçesi eğitimi veren kurslara yönlendirmektir. Üniversitelerin Eğitim Merkezleri,
Halk Eğitim Merkezileri ve K.Y.K. Yurtlarında Osmanlıca eğitimleri verilmektedir.
Geçmişten günümüze belli standart ders kitaplarıyla Osmanlı Türkçesi eğitimi verilmekteydi,
ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli video paylaşım sitelerinde Osmanlıca
derslerinin eğitim videoları yer almaktadır. Son yıllarda yayınlanan kapsamlı Osmanlıca
eğitim kitaplarında Osmanlıca eğitimi için faydalı olan materyallerdir.
Anahtar: Osmanlıca, Yazma, Okuma
ABSTRACT
Ottoman language, which is our cultural heritage, is the official language of correspondence
of the Ottoman Empire. From past to present, Ottoman Turkish courses have been taught in
Turkish Language and Literature and History departments. Besides, Ottoman Turkish
trainings are given by various educational institutions.
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In Ottoman Turkish education, especially in writing and reading studies, there are great
difficulties because the students who have not seen the Arabic alphabet, who have not taken
the Arabic alphabet taught in Imam Hatip schools in secondary schools, have difficulty in
reading and writing activities. If the problems experienced are evaluated on reading, students
can easily read the text by writing on the printed text at first. However, if there is no article
directly in the printed text, students have difficulty in reading. Another problem is writing
with Ottoman letters. Students who do not have an Arabic background mix the thickness and
subtleties of Ottoman letters and write wrong words. They also suffer from additions and
shootings. Especially Ottoman Turkish courses are compulsory courses in Turkish Language
Literature and History departments.
There are various solutions in order to eliminate the problems experienced in Ottoman
education. The first solution should be a level exam for beginners. With this exam, students
can be given intensive courses in the parts where they are lacking by being informed about
whether the students are lacking or not. Another solution is to direct university students to
courses that offer Ottoman Turkish education in their spare time in addition to their courses at
the university. In the education centers of universities, public education centers and KYK
dormitories institution that Ottoman education is given.
From the past to the present day, Ottoman Turkish education was given with certain standard
textbooks, but with the development of technology, there are educational videos of the
Ottoman language courses on various video sharing sites, as well as the programs that provide
Ottoman language education on smart phones. Comprehensive Ottoman books published in
recent years are useful materials for Ottoman education.
Key words: Ottoman, Writing, Reading

Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasında bir köprü durumunda
olup Türk dilinin Türkiye Türkçesinden önceki dönemini teşkil eder. Osmanlı Türkçesi, çok
zengin bir dil ve edebiyat malzemesine sahiptir. İşte bu nedenle Osmanlı Türkçesi dersi Türk
dilinin gelişimini takip etmek, Türkiye Türkçesini yorumlamak, Osmanlı kültürünü, tarihini
anlamak için öğrenilmesi gereken bir derstir. (Baran, 2132)
Osmanlı Türkçesinden önceki dönem, Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’dir. Eski Anadolu
Türkçesi XII. yüzyıl sonlarıyla XV. yüzyıl arası Oğuzların Anadolu’da geliştirdikleri yazı
dilidir. Eski Anadolu Türkçesini X. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan batıya göç eden
Oğuzların, XII. yüzyılın sonlarında kendi lehçelerine dayalı olarak Anadolu’da kurup
geliştirdikleri yazı dili olarak tanımlamaktadır. Tarihȋ Türkiye Türkçesi, Eski Osmanlıca
adlarıyla da anılan dönem, Eski Anadolu Oğuzcası olarak da geçmektedir. Eski Anadolu
Türkçesinde Arap alfabesi kullanılmışsa da Arapça ve Farsça sözcük sayısı pek fazla değildir.
(Baran, 2133)
Bir kültür mirasımız olan Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi yazışma dilidir.
Geçmişten bugüne Osmanlıca dersleri ülkemizde Türk Dili ve Edebiyatı kürsülerinde ve Tarih
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kürsülerinde okutulmaktadır. Bunun yanında çeşitli eğitim kurumları tarafından Osmanlı
Türkçesi eğitimleri verilmektedir.
Osmanlı Türkçesi eğitiminde özellikle yazı yazma ve okuma çalışmalarında büyük sıkıntılar
görülmektedir, çünkü orta öğretim kurumlarında İmam Hatip okullarında öğretilen Arapça
dersini almış olan öğrenciler dışında önceden Arap alfabesini görmemiş öğrenciler, okuma ve
yazma etkinliklerinde sıkıntı yaşamaktadırlar.
1. Okuma Hataları
Osmanlı Türkçesinde bazı harflerin yanlış telaffuz edilmesiyle görülen hatalar şunlardır.
Kef ve Kef-e Nuni harfleri
Kef harfi ( )كve Kef-e Nuni ( )ڭharfleri, özellikle bazı sözcüklerde kullanıldıklarında,
öğrenciler okuma hataları yapmaktadırlar.
Ör: « »اوكجهilk bakışta (Ökçe) gibi gözükmektedir, ancak sözcüğün anlamı «önce» dir.
Diğer bir örnek ise, « »صكراsözcüğü ilk bakışta sakra –sekra gibi gözükmektedir ancak bu
şakilde okunursa ifade yanlış olur, sözcüğün asıl hali «sonra» dır.
2. Kef harfi ile Gef harfinin Karıştırılması
Osmanlı Türkçesi metin okumalarında özellikle karıştırılan iki harf kef ve gef’tir. Bu harflerle
yazılan sözcüklerde okuma yapılırken de birçok yanlışlık görülmektedir.
Ör: « »كجهsözcüğü kece şeklinde görülür ama bu şekilde okumak yanlış olur. Sözcüğün asıl
okunuşu «gece» dir.
Bir diğer örnekte ise « »كوزلرsözcüğü «kozler»şeklinde okunursa bu yanlış olur, sözcüğün asıl
karşılığı «gözler» dır.
Okuma çalışmalarında yaşanan bir sıkıntı da eski metinlerle yazılmış olan çok basımlı
kitapların güncel bir hale dönüşememesidir. Kitaplar, isimleri aynı kalmak suretiyle
günümüze uygun Rika, Arabic yazı tipleriyle ve 14-16 fontlarla güncelleştirilmelidir.
M.E.B ve Hayrat Vakfı’nın yayınlamış olduğu hikaye kitaplarında yukarıda ifade ettiğimiz
özelliklerin yer almasıyla öğrencilerin okuma konusunda sıkıntı yaşamadıkları göze
çarpmıştır.
3. Osmanlıca Yazma Çalışması Hataları
Diğer bir sıkıntı ise Osmanlıca harfleriyle yazı yazma çalışmasıdır. Arapça temeli almamış
olan öğrenciler, Osmanlıca harflerin kalınlık ve inceliklerini birbirine karıştırıp yanlış
sözcükler yazmaktadırlar. Bunun yanı sıra ekler ve çekimlerde de sıkıntı yaşamaktadırlar.
4. Osmanlı Türkçesinde Bezer Sesli Harfler
a. T harfi
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ت
ط

b. Z harfi
Zel
Zal
Zı

ذ
ز
ظ

c. G Harfi
Gayn
Gef

غ
گ

ç. K Harfi
Kaf
Kef

ق
ک

d. H Harfi
Ha
Hı
He

خ
ح
ہ

e. A Harfi
Elif
Ayn

ا
ع

f. S harfi
Sin
Sad
Se

س
ص
ث

g. D harfi
Dal
Dad

د
ض
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5. Sözcüklerde Belirgin Harf Hataları
a. Sakız:
 صاقیز, ساقیز, صاکیز,ساکیز
Burada dört çeşit sakız sözcüğü yazılmıştır. Ancak aralarından “”ساقیزolan sözcük doğrudur.
Öğrenciler yazım çalışmalarında en çok «sin» ve «sad» harfleri ile «kaf» ve «Kef» harflerini
karıştırarak sözcüğün yazımında yanlışlık yapmaktadırlar.
b. Kavaklık
Bir diğer sözcük ise «Kavaklık»tır.
Burada bu sözcük Osmanlıca olarak şu şekillerde yazılmaktadır.
« «کاواکلک,» «قاواقلق,» «کاواقلک,»»قاواکلک
Ancak aralarından “”قاواقلقolan sözcük doğrudur
Öğrenciler yazım çalışmalarında en çok «kaf» ve «Kef» harflerini karıştırarak sözcüğün
yazımında yanlışlık yapmaktadırlar.
c. Kuzu
Bir diğer sözcük ise «Kuzu»dur.
Kuzu: Burada bu sözcük Osmanlıca olarak şu şekillerde yazılmaktadır.
« «قوظو,» «کوظو,» «قوذو,» «کوذو,» «قوزو,»»کوزو.
Ancak aralarından “ ”قوزوolan sözcük doğrudur.
Öğrenciler burada yazım çalışmalarında en çok «kaf» ve «Kef»; «zı», «zal» ve «ze» harflerini
karıştırarak sözcüğün yazımında yanlışlık yapmaktadırlar.
6. Rakam Yazım Hataları
Öğrenciler bazen de rakamların yazımında hata yapmaktadırlar. Osmanlı Türkçesi, Arap
harflerinden oluştuğu için sağdan sola doğru yazılmaktadır. Ancak özellikle sayıların
yazımında genellikle soldan sağa yazılır. Yapılan bir hata, sayıların da aynı sözcükler gibi
yazılmasıdır.
1453 tarihi yazılırken,
Yanlış Olan Yazılış: ۳۵۴۱
Doğru Olan Yazılış:۱۴۵۳
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Osmanlı Türkçesi Dersinde Hataları Önlemede Gerekli Olan Çözüm Yöntemleri
Öğrencilerin sözcük konusunda sıkıntı yaşamamaları için özellikle Osmanlıca Kelime
Sözcüğü ve Osmanlıca İlmi Lugati gibi kitaplar, sözcüklerde yer alan harflerin doğru
kullanılmaları için faydalı kaynaklardır.
Bunun yanında özellikle birbirine benzeyen harfler için yapılacak olan çalışmalar da harflerin
karıştırılmaması için faydalı çalışmalardır.
1. Dikte Çalışması
Öğrencilerin düzenli ve hatasız bir yazı yazmaları için yapılan en önemli çalışma
etkinliklerinden birisi olan Dikte çalışmasında dersi veren öğretmen verilen metni
okuduğunda öğrenciler duydukları sözcüklerle cümle oluşturup yazı yazarlar, diktenin sona
ermesi ile birlikte yapılan yazı kontrollerinde yazım hatalarının görülmesi kesindir. Ancak
yapılacak dikte çalışmaları ile yapılan hatalar azalmaktadır.
2. Sözlük Tarama Çalışması
Osmanlıca eğitiminde öğrenciler sözcüklerin nasıl yazıldığını ve hangi anlama geldiğini
öğrenmeleri için sözlük tarama çalışması yapmalıdırlar. Öğrenciler için faydalı olacak bazı
sözlükler şunlardır.
a. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügât:
Ferit Devellioğlu’nun 14.baskısı olan ve 1195 sayfadan oluşan OsmanlıcaTürkçe
Ansiklopedik Lügati, toplam 43048 ana kelimeden oluşmaktadır. İncelenen Ferit
Devellioğlu’nun 14. baskısı olan Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügati’nde, kelimelerin
dillere göre dağılımı, ArapçaFarsça, Arapça-Türkçe ve Farsça-Türkçe dil gruplarının bazı
kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş Osmanlıca birleşik kelimeler, lügatteki kelimelerin
dillere göre yüzdelik dağılımları ortaya konmuştur. (Bıyıklı: s. 275)
b. Osmanlıca-Türkçe Sözlük
Ahmet Doğan tarafından kaleme alınan Osmanlıca Türkçe Sözlük, 736 sayfa olup, toplam
19872 ana kelime ihtiva etmektedir.
Ahmet Doğan tarafından kaleme alınan Osmanlıca Türkçe Sözlüğün
daha önce hazırlanan sözlüklere bir eleştiri getirilip bu sözlüklerin
yüksek seviyedeki ilmi araştırmalara yönelik olduğu, diğer bir
kelimelerin kullanılış frekansları sebebiyle tatmin edici olmadığı
(Bıyıklı: s. 276)

hazırlanmasında yazar,
bir kısmının tamamen
kısmının ise içerdiği
üzerinde durmaktadır.

3. Osmanlıca Öğreten Kitaplar
Osmanlı Türkçesi eğitimlerinde ağırlıklı olarak harfler ve yazım çalışmaları ağırlıklı kitaplar
ile başlangıç düzeyinde Osmanlı yazı çalışmaları öğrencilerin Osmanlı Türkçesi dersini
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verimli şekilde öğrenmeleri için gereken en önemli kaynaklardır. Bu kaynaklardan bazılarının
isimleri şunlardır:
a. Osmanlı Türkçesine Giriş – Faruk Kadri Timurtaş
b. Osmanlıca Dersleri – Muharrem Ergin
c. Osmanlıca Rehberi – Ali Kemal Belviranlı
ç. Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri – Metin Uçar
d. Osmanlı Türkçesine Giriş – Mehmet Kanar
e. Osmanlıcaya İlk Adım – Turan M. Türkmenoğlu
4. Video Dersleri
Osmanlıca eğitimi için özellikle video kanallarında Osmanlıca ile alakalı bir çok video
bulunmaktadır. Bu videolarda ağırlıklı olarak harf çalışmaları, yazı çalışmaları ve gramer
konularında dersler yer almaktadır. Bu programlar canlı yayın olmadığı için istenildiği gibi
izlenebilir özelliğe sahiptir ve Osmanlıcayı öğrenenler için faydalı bir ders materyalidir.
5. Osmanlıca Kursları
Osmanlı Türkçesini öğrenmek isteyenler için üniversitelerde sürekli eğitim kurumlarında
Osmanlıca dersleri verilmektedir. Bunun yanında M.E.B ve Hayrat Vakfı ortak çalışması ile
Halk Eğitim Merkezleri ve K.Y.K öğrenci yurtlarında 4 seviye halinde Osmanlıca eğitimleri
verilmektedir. Bu kurslar hemen her yaştan insanlar için çok faydalı bir eğitimdir.
Sonuç
Geçmişte Osmanlıca eğitiminde yer alan tek kaynak yazılı materyallerdi, öğrencilerin
Osmanlı Türkçesinde yapmış oldukları hataları aza indirgemelerinin yolu kitaplardan
faydalanılmaktı. Günümüzde ise yazılı materyaller, bilgisayar sistemlerinin gelişmesiyle
birlikte değişik fontlar ve animasyonlarla daha da zenginleşmiştir. Bunun yanında video
dersler, Osmanlıca Kursları ve akıllı telefon programları ile öğrenciler Osmanlıcayı daha aktif
bir şekilde öğrenip yaptıkları hataları da azaltabilmektedirler.
KAYNAKÇA
Baran, B. (2018). Osmanlı Türkçesi Öğretiminde Arapça, Farsça ve Eski Anadolu
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Bıyıklı,M. (2011). Osmanlıca Aşısından Arap Harfli ve Latin Harfli Türkçe Lügatlerde ve
Sözcüklerde Kelimalerin Karşılaştırmalı Analizleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları
Kongresi Kitabı, I. Cilt, Ankara.

20-22 Aralık 2019

Ankara 47

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

“ZEKERİYYÂ TÂMİR’İN‘ONUNCU GÜNDE KAPLANLAR’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN
ARAPÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDEKİ DEYİMLERİN EŞDEĞERLİK
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Dr. Fatma Betül ASLAN
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ÖZCAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Kişiler tek başlarına hayatlarını idame edemedikleri için topluluk halinde yaşamış, her bir
millet kendi yaşayış tarzını, gelenek ve göreneğini oluşturmuştur. Kişilerin bulundukları
coğrafi özellikler, gelenek ve görenekleri, dini inanışları kültürü meydana getirmiştir. Kültür
için, bir milletin biriktirdiği değerler bütünüdür denebilir.
Hayatın her alanında kişiler arası iletişimi sağlayan dil, kültürün bir parçasıdır. Dilde kültürün
yansımaları görülür. Kültür yansımalarının görüldüğü dilin vazgeçilmez parçası deyimler ise
dilde önemli yeri olan söz varlıklarıdır. Bir ifadeyi öz bir şekilde anlatmayı hedefler. Dildeki
deyim sayısı dilin zenginliğinin göstergesidir. Bir dilin yapıtaşlarından olan kalıplaşmış ifade
biçimi deyimler, çevirmenler için zorluk oluşturabilmektedir. Bu zorluğu aşmak için
çevirmenler iki dile de hâkim olmalı, birebir çeviri yapmak yerine anlama odaklanmalıdırlar.
Deyimler, bir dile ait özel söz varlıkları olup, bünyelerinde kendine has anlamlar barındırırlar.
Bunun için çevirmenin görevi çeviride hedef dile en yakın deyimi bulup eşdeğerliliği
sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı, Zekeriya Tamir’in ‘Onuncu Günde Kaplanlar Adlı
Öyküsünün Arapçadan Türkçeye Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Bağlamında İnceleyip,
çevirilerde hangi deyimin hangi deyim yerine kullanıldığını gözler önüne sermektir.
Çalışmada, bazı deyimler belirlenmiş ve bu deyimlerin Arapça çevirileriyle ilgili çeviride
eşdeğerlik açısından karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde çeviri ve yazın
çevirisi konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde deyim ve tanımına yer verilmiştir. Üçüncü
bölümde deyim çevirisi hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde seçilen deyimler
eşdeğerlik kapsamında incelenmiştir. Sonuçta Arapça yazılmış olan romanın Türkçe
çevirisinde deyimler kapsamında eşdeğerliğin sağlanıp sağlanamadığı ortaya çıkarılmıştır. Öte
yandan çevirmenler için deyim çevirisinde kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: Arapça, Yazın Çeviri, Eşdeğerlik, Deyim

ABSTRACT
Idioms, cultural heritage of a language, can express a statement in brief and rich way which is
considered as prosper culture. These building blocks of a language can cause problems for
foreign language learners and translators. The purpose of this research is to analyze ‘Onuncu
Günde Kaplanlar’ by Zekeriya Tamir and its Turkish translation in order to identify idioms in
both versions. In this research we tried to map Arabic idioms used in original version of the
novel with idioms used in Turkish translation. Since idioms are special group of words which
have their own meaning, closest expression of the idiom in the target language should be
provided when making translation. In the first part of the research, conceptual terms of
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translation and literature translation are studied. In the second part, definition of idiom is
introduced. Third part briefly introduce about idiom translation. In the fourth part selected
idioms are analyzed according their equivalent part of Arabic idioms.
Keywords: Arabic, Literature Translation, Equivalency, Proverb

GİRİŞ
Geçmişten bu yana dilleri farklı olsa da milletler birçok alanda etkileşim halinde olmuş,
birçok şeyi birbirlerinden öğrenmişlerdir. Bu etkileşim çeviri yoluyla gerçekleşmiştir.
Göktürk (1994, s.14) çeviriyi şu şekilde açıklamıştır: ‘Anlamın yabancı bir dilden tanıdık bir
dile aktarılması değildir. Her dil, belli bir kültürün göstergeler dizgesiyle, belli uzlaşmalar,
töreler, davranışlar, değer ölçütleriyle, kısacası somut insan yaşamıyla iç içedir. Her yazın
metninde sunulan kurmaca dünyanın artalanında da bütün etkenler yürürlüktedir. Başka
dillerin tanımladığı başka dünyaların tanıtılmasıdır çeviri bu yönüyle.’ Göktürk çevirinin
basit bir aktarımdan öte topluluklara birbirlerini tanıma fırsatı veren bir yol olduğu kanaatinde
olduğunu ifade etmiş, bu bağlamda öneminin büyük olduğunu belirtmiştir.
Ayvaz (2013, s.212), çeviriyle ilgili, ‘çeviri, kaynak dildeki göstergenin ne ifade etiğini
bulmak, sonra bu ifade edilen şeyin amaç dilde hangi gösterge aracılığı ile ifade
edilebileceğini saptayıp, bu göstergeyi kullanmaktır.’ demiştir. Ayrıca Ayvaz çeviriyi ‘kaynak
dildeki kullanımları, hedef dildeki kullanım ile ifade etme işi’ olarak tanımlamıştır.
Kısaca çeviri için, bir sözü veya bir metni bütün yönleriyle kaynak dilden hedef dile aktarma
işidir denilebilir.
Çeviride dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Çevirinin nasıl ve ne şekilde olması
gerektiğiyle ilgili bazı kurallar belirlenmiş ve bu kurallar sayesinde daha doğru çeviriler elde
edilmeye başlanmıştır.
Çevirinin, sözcüklerin aktarılmasıyla sınırlı kaldığı takdirde, eksik ve çoğu zaman da yanlış
anlama sebep olması söz konusudur. Çevirinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için kelimenin
hangi grupta yer aldığı bulunmalı, diğer bir deyişle kelimenin türü belirlenmelidir. Çeviride
deyimler ve atasözleri gibi kalıp ifadeler dikkate alınmalı, bu ifadelerin kaynak metinde hangi
amaçla ve nasıl bir bağlamda kullanıldığı belirlenmelidir (Ayvaz, 2013, s.214 ).
Çevirinin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve anlamsal eşdeğerliğin sağlanarak başarılı bir
çeviri etkinliğinin gerçekleştirilmesi için, o dilin sosyokültürel yapısının ve sözcüklerinin yanı
sıra, o dilde var olan deyimlerin de bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hedef dilin kültürüne
bütünüyle hâkim olunması gerekmektedir. (Güneş, 2010, s.35).
Öte yandan dil aktarımı ve kültür aktarımının aynı şeyler olduğu söylenemez. İki olgu
arasında bir bağ kurarak çeviri etkinliğini yapmak gerekmektedir. Dolayısıyla, eşdeğerlik
kavramı açısından bakıldığında, çeviride olması gereken ‘biçemsel eşdeğerlik’ ile ‘kültürel
20-22 Aralık 2019

Ankara 49

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

eşdeğerlik’ arasındaki dengenin iyi kurulup, hedef dilin kültürüne en uygun olan ifadenin
seçilme yoluna gidilmesi gerekmektedir (Yılmaz, 2013, s.750).
Yazın metinlerinin varoluş tarihi çok eski zamanlara dayanmakta ve hemen hemen her
toplumun yazın metinleriyle ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Çünkü yazın etkinlikleri daha
önce de bahsedildiği üzere, kişilerin manevi ve ruhî ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu bağlamda
yazın çalışmaları kendini geliştirerek, yeni türler üreterek günümüze kadar gelmiştir.
Bir metnin veya bir ifadenin daha güzel ve ahenkli olmasını sağlayan yazın metninin tarifini
Aksoy (2002, s.53) şu şekilde yapmıştır: ‘Yazın metinleri, diğer metin türlerinden farklı
olarak yazarın kendi seçimi ve birikimi doğrultusunda oluşturduğu, olağandışı ve alışılmamış
sözcük ve anlatımların belirli bir etki uyandırmak amacıyla kullanıldığı bir ortamdır.’
Aksoy’un da belirttiği gibi yazın metinleri herhangi bir metinden farklı olarak, kendine has
kuralları olan metinler olarak tanımlanabilir. Ayrıca ‘yazın metinlerinde, günlük dilde bir
arada kullanılması mümkün olmayan, garipsenecek bir ilişkilendirme ile sözcüklerin
çağrışımlarından yararlanarak, mantığa aykırı yeni bağdaştırmalar görülebilmektedir’ (Özkan,
2015, s.71).
Yazın Çevirisi
Yazın çevirisi ise toplumlar arası yaşanan göçler, savaşlar, ticâret ve bunun gibi başka olaylar
sonucunda ortaya çıkmış, geçmişi eskiye dayanan bir süreç olarak bilinir. Bu süreçle birlikte
toplumlar birbirlerinin kültürlerini ve edebiyatlarını tanımışlar ve bunun neticesinde bazı
eserler dünyaya yayılıp evrenselleşmiştir. Yazın çevirisi sayesinde yazarlar mesajlarını
dünyaya iletme imkânı bulmuşlardır (Gülmüş, 2003, s.103). Dolayısıyla milletleri birbirleriyle
kaynaştıran, nice değerlerin tanınmasına yardımcı olan yazın çevirisinin önemi büyüktür.
Diğer metinlerden farklı olan yazın metinlerinin aktarımının da farklı olduğu, yazın çevirisi
için diğer metinlerde olduğu gibi değişmez kuralların bulunmadığı söylenebilir. Ayrıca her bir
yazın metni kendi başına değerlendirilmelidir (Göktürk, 1994, s.39). Dolayısıyla bir yazın
metninde yapılan çeviri metodunun bir başka yazın metni çevirisinde de aynen uygulanması
oldukça zor olmakla birlikte genel anlamda yazın çevirisi, özgün metnin hem anlamını hem
de iletisini çeviri metnine yansıtmalıdır (Aktaran Aksoy, 2002, s.54).
Yazın çevirisi dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar okuma, anlama, yorumlama ve
değerlendirme aşamalarıdır. Okuma aşamasında çevirmen çevireceği eserin önce türünü
(tiyatro, şiir, öykü, roman v.b.) belirler. Türünü belirledikten sonra ikinci aşama olan anlama
aşamasına geçer ve eserin iletmek istediği mesajın ne olduğunu saptar. Son olarak sanat eseri
olarak yorumlama ve değerlendirme aşaması gelir. Bu aşamada çevirmen esere kendinden bir
şeyler katabilmektedir. Bu aşamaları takip ederek, çevirmen metni hedef dilin okuyucusunun
anlayabileceği duruma getirir. Bütün bunlar çevirmenin doğru çeviri yapabilmesi için
üzerinde durması gereken aşamalardır. Dolayısıyla yazın çevirmeni dile hâkim olup, o dilin
kültürünü çok iyi bilmesinin yanısıra edebi zevkinin ve becerisinin de olması güzel bir
aktarım yapmasını sağlayabilir.
Yazın türleri arasında yer alan anlatımcı metin türleri tiyatro, öykü, şiir ve roman olarak
sınıflandırılabilir. Bu tür yazın çevirilerinde, biçimsel özelliklerinden ziyade mesaj verme
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özellikleri öne çıkmaktadır (Göktürk, 1994, s.27). Yazın türlerinin çevirileri tek tek
incelendiğinde şu sonuçlara varılır:
Tiyatro eserini, ‘hayat olaylarını, bir sahne üzerinde canlı ve hareketli göstermek için yazılan
edebi türdür’ diye tarif etmek mümkündür (Güzel ve diğerleri, 1992, s.334). Tiyatro,
seyirciler önünde oyuncuların temsil etmesi maksadıyla yazılmış veya tasarlanmış eserdir.
Tiyatro eserleri sözlü veya yazılı olabilir (Kabaklı, 2008, s.402). Diğer yazın türlerinden farklı
olarak tiyatro eserleri sadece metinden ibaret olmayan, hem görsel hem de işitsel ögelerden
oluşan eserlerdir. Bu ögeler arasında metin dışında sahne yönergeleri de yer alır. Tiyatro
çevirisindeki zorluk ise tiyatro eserlerinde olayların ve kişilerin yer almasından
kaynaklanmaktadır (Güzel ve diğerleri, 1992, s.334). Fakat asıl sorun herhangi bir kuramın
bulunmayışıdır. Ayrıca çevirmenin çevirdiği tiyatro metnini izleyen kesimin, izledikleri
gösteriyi yadırgamaması gerekmektedir (Aksoy, 2002, s.150).
En eski sanat türlerinden, Yahya Kemâl’in söylemiyle, ‘ kalpten geçen bir hâdisenin lisan
hâlinde tecelli edişi’ (Bayrak, 2011, s.402) olan şiir; edebi türlerden olup uyak, ölçü, estetik
gibi unsurları bünyesinde barındırır. Şiirde imalar ve devrik ifadeler yer aldığı için her şairin
kendi dilinin var olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bundan dolayı bir şiiri başka bir dile
aktarmak, yazın çevirisinde çevirmeni en çok zorlayan alandır. Şiir çevirmeninin hedef dili
bilmesi yetmez, aynı zamanda şiirle ilgilenen, şiirin her yönünü iyi bilen biri olması
gerekmektedir (Aksoy, 2002, s.131).
TDK tarafından (2011) ‘gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü’ olarak
tanımlanan öykü veya bir diğer adıyla hikâye, ‘hayatın küçük anlarını olaylar, kişiler, zaman
ve mekân unsurlarıyla ve edebi dilin imkânlarıyla sunmaktır’ şeklinde açıklanmıştır (Elmas,
2017, s.1). Elmas’a göre hikâye, yazarın hayatın içinde sanatçı ruhunu harekete geçiren olay
veya durumla karşılaşması sonucu ortaya çıkar (Elmas, 2017, s.1). Öyküde yazar, okuruyla
etkileşim halinde olup, içinde yaşadığı ânı ele alır ve okurda da bu ânın bilincini uyandırmak
ister. Dolayısıyla yazar okurla birlikte yolculuğa çıkar ve bu bağlamda ‘gerçek iletişim
amaçladığı için, okura bitmiş, okurun tüketimine hazır bir malzeme sunmaz’ (Sayın, 1999,
s.67). Bundan dolayı öykü çevirmenin bütün bu etmenleri göz önünde bulundurarak çeviri
yapması beklenir. Çevirmenin diğer yazın türleri çevirisinde olduğu gibi dil içi ve dil dışı
bütün unsurları göz önünde bulundurarak çeviri yapması başarısını arttırabilir (Aksoy, 2002,
s.102).
Yazın metni, diğer metinlerden farklı olduğu için çevirisi de diğer metinlere nazaran daha zor
olmakta, yazın çevirisinde dile yansıyan kültür farklılıkları ve eşdeğerlik ile ilgili sorunlar
ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlarla başa çıkmak için çevirmenin birçok alanda yetenekli
olması, iyi bir filolog olması, aynı zamanda iyi bir edebi zevke ve bilgiye sahip olması
gerekmektedir.
Deyim ve Tanımı
Yazılı ve sözlü alanda kullanımı yaygın olan deyimler, dilin önemli bir parçasıdır. Deyimlerin
günlük hayatta farkında olmadan sıklıkla kullanıldığı, hatta bir deyimi ifade etmek için başka
bir deyimin kullanıldığı dahi görülmektedir. Deyimlerin dili akıcı hale getirdiği ve deyimler
sayesinde, kişinin kendini daha etkili ifade ettiği bilinmektedir. Deyimlerin, toplumun gelenek
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ve göreneklerini, yaşayış şeklini hatta coğrafi özelliklerini yansıttığı ve bir kültür ürünü
olduğu anlaşılmaktadır.
Demirezen (1991, s.117) deyimle ilgili şöyle demiştir; ‘her kültür, kendi değerlerini
sözcüklerin içine saklar. Deyimler de kültürün ürünüdür.’ Dili zenginleştiren deyimler
sayesinde kişi karşısındaki kişiye anlatmak istediğini daha etkili bir şekilde aktarabilir.
Deyimsiz bir dil, kuru ve yavan bir ifade olmaktan öteye gidemez (Pala, 2008, s.7). Ayrıca
dil içerisinde yok sayılması mümkün olmayan dil varlıkları olan deyimler anadilde öğrenilmiş
değil, edinilmiş söz varlıklarıdır (Topçu, 1999, s.174). Sonradan bir dili öğrenen bir kişinin, o
dili anadilde konuşan bir kişi kadar çok deyim kullanmadığı verilerde görülmektedir.
Dolayısıyla bir dili konuşan toplumda doğup büyüyen kişi, sonradan öğrenen kişiden daha
fazla deyim bilmekte ve kullanmaktadır. Bu da deyimlerin edinilmiş söz varlıkları olduğunun
kanıtıdır.
Deyimlerin amacı, çeşitli söz sanatlarıyla anlatımı kuvvetlendirmek (Aksan, 2015, s.182) ve
bu özelliğiyle dilin zenginleşmesini, ifade etme özelliğinin güçlenmesini sağlamaktadır.
Yurtbaşı (1996, s.1), ‘anlatıma akıcılık çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir
anlamı bulunan, genellikle de birden çok sözcüklü dil ögesi, kalıplaşmış sözcük topluluğu’
şeklinde deyimi tanımlamıştır.
Eski dönemlerde deyim kelimesi kullanılmamış, deyim yerine ‘ıstılah’ ve ‘tabir’ kelimeleri
gibi genel kullanışlar tercih edilmiştir. Fakat ‘tabir’ kavramı, tek sözcükten oluştuğu için
deyim tanımının dışında kalmıştır. Çünkü deyim en az iki kelimeden oluşmaktadır (Hatiboğlu,
1972, s.195). Bu karmaşık durumun önüne geçebilmek için Türk Dil Kurumu tarafından 1935
yılında yapılan çalışmada ‘ıstılah’ ve ‘tabir’ yerine deyim kelimesinin kullanılması için
teklifte bulunulmuştur. Zaman içinde deyim kelimesi benimsenmiş ve günümüzde de
kullanılmaya devam edilmiştir (Sinan, 2008, s.2).
Dilin temel yapıtaşlarından olan deyimlerin bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu
özelliklere değinmek deyimleri kavrayabilme noktasında faydalı olacaktır. Bahsedilecek ilk
özellik deyimlerin, yöreden yöreye farklılık gösterebilmesidir. Bir yörenin kullandığı ağızdan
dolayı deyimin kullanılış biçimi değişebilmektedir (Gümüşatam, 2012, s.361). Aksoy (2015,
s.45) bu tür deyimlere örnek olarak Çenesi düşük deyimini vermiş, bu deyimin, bazı yörelerde
çenesi çürük olarak kullanıldığını belirtmiştir. Başka bir örnek olarak göz ucuyla deyiminin,
göz kuyruğuyla kullanımına rastlandığını söylemiştir.
Deyimler gerçek anlamlarıyla kullanılabildikleri gibi çoğu zaman mecâz anlamda kullanıldığı
görülmektedir. Çantada keklik, güngörmüş ve püsküllü bela deyimleri mecâz anlamlı
deyimlere, yükte hafif pahada ağır, iyi gün dostu ve adet yerini bulsun deyimleri de gerçek
anlamlı deyimlere örnek olarak verilebilir (Aksoy, 2015, s.43).
Deyimlerin bir diğer özelliği ise, cümle içinde yerleri değiştirilemez olmasıdır (Aksoy, 2015,
s.38). Değiştirildiği takdirde o ifade deyim olmaktan çıkar, herhangi bir cümleye dönüşebilir.
Örneğin biz leblebi deyinceye kadar pazar savrulur deyimi, pazar savrulur biz leblebi
deyinceye kadar şeklinde değiştirilemez.
Diğer taraftan bazı deyimler cümle içinde, diğer kelimelerle kurdukları ilişki sonucu mecâz
anlam kazanırlar (Gümüşatam, 2012, s.359). Deyimleri oluşturan kelimeler temel anlamda
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olsalar dahi, deyim bünyesinde biraraya geldiklerinde mecâz anlam kazanabilmektedirler
(Gümüşatam, 2012, s.361). Bir başka deyişle deyimlerdeki kelimelerin yerleri
değiştirildiğinde, kelimelerin biraraya gelmesiyle oluşan mecâzi anlam da bozulmuş olur.
Aksoy da (2015, s.39) bu savı desteklemiş, deyimleri, biçim ve kavram özellikleri olarak ikiye
ayırmıştır. Biçim özellikleri olarak; kısa, özlü söz varlıkları olan ve en az iki sözcükten oluşan
deyimlerin kalıplaşmış ifadeler olduğunu ve bir kelimenin yerine eşanlamlı dahi olsa başka
bir kelime getirilemeyeceğini belirtmiştir. Bu özellik deyimlerin kalıplaşmış yapıda
olduğunun göstergesidir.
Deyimler birlikte kullanıldığı sözcüklerle bir bütün oluşturmuştur. Bunun için deyimlerin
dizilişinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Örneğin eli aşta gözü oynaşta deyimi, gözü
oynaşta eli aşta şeklinde değiştirilemez.
Ayrıca deyimden herhangi bir kelime çıkarılamaz. Gözüne dünya görünmemek deyiminden
gözüne kelimesi çıkarılıp dünya görünmemek şeklinde deyimin kullanımı yanlış olur. Bu
şekilde deyimin vermek istediği asıl mana verilemez. Tam tersine deyime herhangi bir kelime
de eklenemez. Örneğin ocağı yıkılmak deyiminin, ocağı yıkılarak dağılmak şeklinde
söylenmesi uygun olmaz.
Ayrıca kurulduğu kipte sabit kalan, yani kipi değişmeyen deyimlerin varlığından da söz etmek
mümkündür. Örneğin taş çatlamak deyimi cümle içinde yine aynı kipte kullanılır. Taş çatlasa
10 kişidir bu elitler ve liseci felan değildirler (Gümüşatam, 2012, s.361).
Deyimlerin bir başka özelliği ise, mübalağa (abartma) içermesidir. Bir özelliğin ya da
durumun olduğundan daha çok gösterilmesi (TDK, 2011), anlamındaki mübalağa, deyimlerde
sıkça kullanılır. Deyimde yer alan mübalağa, deyimi çekici hale getirmek için kullanılan bir
yoldur. Örneğin etekleri zil çalıyordu deyimi çok sevinen bir insanı anlatmak için kullanılan
ve abartı içeren bir ifadedir. Mübalağa içeren deyimlere; devede kulak, denizde damla,
burnundan kıl aldırmaz, burnu düşse almaz örnekleri de verilebilir.
Diğer taraftan bazı deyimler, atasözlerinin çekime girmiş haliyle deyim olabilmektedir.
Doğmadık çocuğa don biçemezsin ve dağ yürümezse abdal yürüsün gibi deyimler bu gruba
örnek gösterilebilir (Aksoy, 2015, s.42). Doğmadık çocuğa don biçilmez ve dağ yürümezse
abdal yürür şeklinde olduğu takdirde, bunlar deyim olmaktan çıkar ve atasözü olur.
Deyim Çevirisi
Çalışmanın asıl konusu olan deyim çevirisine bakıldığında ise bu işin oldukça zor olduğu
söylenebilir. Czerwinsk, bu zorluğun nedeninin kültürel farklılıklar, coğrafi ve tarihsel
koşullar ile maddi ve manevi durumlardan kaynaklandığını belirtmiştir (Aktaran Güneş, 2005,
34). Bu zorluklardan dolayı deyim çevirmenine önemli görevler düşmekte, çevirmenin doğru
çeviriyi yapabilmesi için doğru stratejiler belirlemesi gerekmektedir. Çünkü deyim çevirisi,
hedef dilde o deyimin tam karşılığı olup olmadığının çözümlenerek, en doğru şekilde
yorumlama becerisi gerektirir (Büyüksaraç, Yalçın, 2017, s.819).
Deyimler kültürün eseri olduğu için genellikle her toplumun deyimi ifade ediş şekli,
kullandıkları kelimeler farklı farklıdır. Bunun için deyim aktarımında birebir çeviri yapılması
yanlış anlamalara, anlam kayması ve kötüleşmesine neden olur (Ayvaz, 2013, s.215).
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Dolayısıyla deyimin doğru anlaşılması hedef dilin iyi bilinmesini, doğru aktarılması ise
kaynak dilin iyi bilinmesini gerektirir (Doğru, 2004, s.182). Örneğin It’s raining cats and dogs
deyimi Türkçeye birebir kelimelerle aktarıldığında (kediler ve köpekler yağıyor) anlamı
ortaya çıkmaktadır ki bu çeviri hatalı bir çeviri olur. Hâlbuki deyimin Türkçe karşılığı
bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaktır. Konuyla ilgili bir başka örnek ise أخذ فالن يد بحر
deyimi birebir çevrildiği takdirde filan denizin elini aldı’gibi bir anlama gelmektedir. Fakat bu
cümle bir deyim olup, ‘filan sahil yolunu tuttu’ anlamında kullanılır (Taşdelen, 2009, s.213).
Deyim çevirisi yapabilmenin ilk şartı deyimin farkına varmaktır. Örneğin Arapçada ُخلُو ِرجْ ل
deyimin farkında olmayan biri, bu ifadeyi ayak çekilmesi olarak algılayıp, deyimsel karşılığı
olan ‘hava parası’ anlamını aktaramayabilir. (Şimşek, Uzun, 2007, s.7).
Her milletin deyimlerinin kendine has bir yapısı vardır. Dolayısıyla deyim çevirisi yapılırken
kaynak metne yakın olmasına ve aynı zamanda yabancı okurlar için anlaşılır şekilde
aktarılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir (Üçgül, 2013, s.126,127,131). Bu doğrultuda
deyim çevirisinde önemli olan kelimelerin aktarılmasından öte kültürün aktarılmasıdır.
Kaynak dildeki deyimin o kültürde anlaşılan anlamı belirlenip, hedef dilde o anlamı
sağlayacak eşdeğer deyim bulunmalıdır (Doğru, 2004, s.182). Örneğin ‘lafla peynir gemisi
yürümez veya ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ anlamındaki ‘actions speak louder than
words’ deyiminin Arapça eşdeğeri ‘ ’السـيف أصدق أنبـاء من الكتبyani ‘kılıç kitaplardaki
haberlerden daha doğru’dur (ʿAlyân, 2014, s.288).
Vlohov ve Florin’ e (1980) göre deyim çevirisinde, çevirmenin birtakım bilgilere sahip olması
gerekir:
a)

Kalıp sözlere hâkim olmalıdır

b)

Metinde yer alan deyimlerin bulunmasına ilişkin zorlukları bilmelidir

c)
Metinde geçen deyimlerin anlamının yanı sıra anlatımsal işlevlerini de bilmesi gerekir
(Aktaran Güneş, 2008, s.44).
Öte yandan bir kelime temel anlamı dışında deyim içinde bambaşka anlamlar
kazanabilmektedir. Örneğin, “baş” ve “kafa” sözcükleri eşanlamlı olmasına rağmen, her
zaman birbirinin yerine kullanılamaz; “başı çekmek” deyimi ile “kafayı çekmek” deyimi
birbirinden tamamen farklı anlamlara gelmektedir. Özellikle de çeviri yapılırken bu durum
daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çevirmen, her iki dili, dilin kültürünü, dilsel
kullanımları çok iyi bilmelidir (Köprülü, 2013, s.2).
Deyimleri çeviren kişi deyimlerin inceliklerini bilmeli, bu incelikleri doğru bir şekilde hedef
dile aktarmalı, iki dilde aynı deyimler mevcutsa birebir deyimi kullanmalı, yoksa o anlamı
veren deyimi seçmelidir. Bunları yapması için çevirmenin iki dilin deyimlerine hâkim olması
gerekmektedir (Aktaran Güneş, 2008, s.44).
Sonuç itibariyle, çevirmenin kaynak metinde yer alan metni iyi çözümleyip, kelime kelime
çevirmek yerine, o deyimin eşdeğerini doğru tespit edip, aktarması gerekmektedir. Doğal
olarak çevirmenin başarısı ancak iki dile ve kültüre yeterince hâkim olmasıyla gerçekleşir.
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Çalışmanın ana konusu, deyim çevirisinin eleştirisi, yani kaynak metin ile hedef dile çevrilmiş
metnin karşılaştırmalı olarak çözümlenmesidir. Bu çözümlemedeki amaç yanlış aramak
yerine, çevirmenlerin kullandıkları stratejiler, normlar hakkında genellemeler yapabilmektir.
Çeviri biliminin temel kavramlarından biri eşdeğerlik kavramıdır. Deyim çevirisinde
eşdeğerlik konusuna geçmeden önce eşdeğerlik kavramının ne olduğu konusuna göz atmak
gerekmektedir.
Van den Broeck’a göre ‘çeviri eşdeğerliği, kaynak dil ve hedef dil metinlerinin ya da herhangi
noktalarının konumsal varlıklarının karşılıklı olarak birbirlerine yakın özellikleriyle
ilişkilendirilebilir olduğunda gerçekleşir.’ (Aktaran Aksoy, 2002, s.41). Van den Broeck’un
bir başka tanımında ise eşdeğerlik, çeviride bulunması gereken tüm unsurların hedef dilde en
uygun şekilde yansıması olarak belirtilmiştir (Aksoy, 2002, s.41).
Alman dilbilimci ve çeviri kuramcısı Juliane House eşdeğerlik hakkında ‘kaynak metindeki
anlamsal, edimsel ve metinsel anlamların eşdeğer biçimde korunmasıdır.’ demiştir (Aktaran
Köprülü, 2013, s.95 ).
Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere eşdeğerliğin, kaynak metnin hedef metne en yakın şekilde
aktarılması işi olduğu söylenebilir.
Bir deyimin başka bir dile çevrilme şekli birçok faktöre (özel söz varlıkları olan deyimin,
kaynak metinde eşdeğerliğinin var olup olmadığı, hedef dilde kullanılıp kullanılmadığı ve
tercüme edilen bir deyimin hangi bağlamda kullanıldığına bağlıdır. Bu faktörler göz önünde
bulundurularak yapılan çeviri daha doğru ve yerinde çeviriler olarak nitelendirilir.
Çalışma, Zekeriyyâ Tâmir’in “Onuncu Günde Kaplanlar” adlı hikâyesinin Arapçasında ve
Türkçe çevirisinde yer alan deyimlerin Mona Baker’ın deyim çeviri stratejileri bağlamında
incelenmesini konu almaktadır. Bundan dolayı Mona Baker’ın deyim çeviri stratejilerine
ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. Deyim çevirisinde Mona Baker’e göre izlenebilecek
birtakım yöntemler şu şekilde sıralanabilir:
Birebir Örtüşen Deyimler
Baker’ın aynı anlam ve aynı formdaki deyimler olarak adlandırdığı ilk strateji, hedef dilde
benzer bir deyim bulmaktır. Bu strateji anlam ve benzeri biçim olarak, ideal bir çeviri yöntemi
gibi görülsede her deyim bu stratejiyle tercüme edilemez. Bu stratejide hedef dildeki deyim
ile kaynak dildeki deyim aynı veya eş anlamlı sözcük ögelerinden oluşur (Baker, 2001, s.72).
Kültürel anlamda birbirine yakın olan iki milletin dillerinde bu tür eşleşmeye rastlanabilse de
bu tür bir eşleşme yaygın olarak görülmez.
Bu çeviri yönteminin kullanılabildiği deyimler, hedef dil ile kaynak dilde aynı veya benzer
sözcüklerle ifade edilir. Örneğin Ateş olmayan yerden duman çıkmaz deyiminin Arapça
eşdeğeri aynı sözcüklerle ifade edilen ( ال دخان من دون نارSuçin, 2013, s.192) olup, konuyla
ilgili başka örnekler şu şekildedir: ( لم يَصدق عَينيهgözlerine inanamamak), ( بزغ نَجمهyıldızı
parladı), ( قطع األملumut kesmek) vb. (Yiğit, 2015, s.19). Bu tür deyimler kolayca hedef dile
aktarılabilirler.
Farklı Sözcüklerle Eşdeğer Deyimler
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Mona Baker’ın benzer anlam farklı formda deyimler olarak adlandırdığı bu stratejide hedef
dilde, bir deyimi farklı ifade ediş şekilleriyle bulmak çoğu zaman mümkündür. Genelde
kaynak deyimin benzer bir anlamı vardır, ancak hedef dilde bu deyim farklı sözcük
ögelerinden oluşur. Başka bir deyişle bu stratejide kaynak ve hedef dilde aynı anlama sahip
olan iki deyimin farklı sözcüklerle ifade edilebilmesi söz konusudur. Örneğin, İngilizcedeki
one good turn deserves another ‘iyi bir dönüş bir başkasını hak ediyor’ deyimi, Fransızcada à
beau jeu, beau retour ‘yakışıklı bir eylem, yakışıklı bir dönüşü hak ediyor’ olarak ifade edilir
(Baker, 2001, s.74). Bir başka örnekteTürkçede kullanılan ‘dokuz canlı kedi’ deyimi
Arapçada ‘yedi ruhlu bir kedi’ anlamındaki  قطة بسبعة أرواحdeyimi ile ifade edilir (Suçin,
2013, s.194).
Açımlama Yapılan Deyimler
Mona Baker’ın açımlama yoluyla çeviri olarak adlandırdığı bu yöntem deyimlerin hedef dilde
bulunmaması, kullanılmaması durumunda tercih edilen tercüme yöntemlerindendir. Bu durum
kaynak metinle hedef metin arasındaki kültürel farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
Örneğin
Bu strateji kaynak dilde yer alan deyimin, hedef dilde eşdeğeri bulunmayıp, yerine
kullanılabilecek en yakın deyimin kullanılması durumunda tercih edilmektedir. Bu tür
deyimler çoğunlukla hikâyeye dayanan deyimlerden oluşmaktadır. ‘Huneyn’in iki pabucuyla
döndü’ anlamındaki  بخفي حنين رجعdeyiminin karşılığı olarak ‘eli boş dönmek’ deyiminin
kullanılması örnek olarak verilebilir (Suçin, 2013, s.199). Hicr suresi 18. Ayetinde yer alan ﴾
﴿ ستَ َرقَ اَلس ْم َع
ْ  اifadesi Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı, Süleyman Ateş gibi hemen
hemen bütün meallerde “kulak hırsızlığı” şeklinde çevrilmiştir, ancak Türkçede böyle bir
deyimsel ifade bulunmamaktadır. Bunun yerine Türkçede “kulak kabartmak, kulak misafiri
olmak” gibi deyimler kullanılabilir ya da yalın bir ifadeyle ‘gizlice dinlemek’ şeklinde çeviri
yapılabilir (Yiğit, 2015, s.20).
Çıkarma İle Yapılan Deyim Çevirisi
Mona Baker’ın çıkarma yoluyla çeviri olarak adlandırdığı bu çeviri yöntemiyle bazen deyim
tamamen yok sayılabilir. Bunun nedeni hedef dilde yakın bir eşleşme olmaması veya ona
tekabül edecek herhangi bir ifade bulunamamasıdır.
Bu strateji, çevirmenin kaynak dilde geçen ve hedef dilde bulamadığı bir ifadeyi atlamasını
veya o ifadenin üzerinde oynamasını sağlayan bir stratejidir.
Kısaca bu strateji, kaynak metinde geçen deyimsel bir ifadenin ortadan kaldırılması,
önemsenmemesi veyahut hedef metnin başka bir yerinde ifade edilmesi anlamına gelmektedir.
Örneğin
It was bitter, but funny, to see that Professor Smith had doubled his own salary before
recommending the offer from Fayed, and added a pre-dated bonus for good measure
cümlesi Arapçaya
كان من المؤسف بل من المضحك ان يتمكن بروفسور سميت من مضاعفة راتبه مرتين قبل ان يتقدم بتوسيته لقبول
عرض فايد ة و أن يضيف الي ذلك مكافاة يتمدد سلفا موعد حصوله عليه
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şeklinde aktarılmıştır.
İngilizcesinde ‘Fayed’in önerisinden önce Profesör Smith’in maaşını iki katına çıkarması ve
ekstradan ön tarihli bonus eklemesi çok acı, aynı zamanda komik’ olarak ifade edilen
cümlenin Arapça çevirisinde altı çizili olan for good measure ‘perçinlemek için, garantiye
almak için’ ifadesi atlanmış, zikredilmemiştir (Baker, 2001, s.77).
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Onuncu Günde Kaplanlar adlı Eserin Eşdeğerlik Bağlamında İncelemesi
Suriye’li yazar Zekeriyyâ Tâmir’in “Onuncu Günde Kaplanlar” Adlı Hikâyesi bir kaplanın
evcilleştirilmesini konu edinmektedir. Hikâyenin olay örgüsü, on günlük bir zaman diliminde
kademeli bir şekilde işlenmektedir. Sonunda kaplana kendi özü unutturulmuş, özgür, başına
buyruk, güçlü bir hayvan olan kaplan, kaplan bakıcısının istediği şekilde yaşamaya
başlamıştır.
1.
 و تذكر بأسى ايام كان ينطلق كريح دون قيود مطاردا فرائسه،و جاع النمر
Kaplan acıktı. Avının peşinde rüzgâr gibi hiçbir engel dinlemeden koştuğu
günleri üzüntü ile hatırladı.
Türkçe çevirisinde geçen yer alan ‘engel dinlememek’ deyimi ‘her türlü zorluğa karşın
başarılı olmak’ olarak tanımlanmıştır (Tdk, 2011). Arapça orijinal metne bakıldığında deyim
kullanılmadığı görülmektedir. Çevirisinde metni daha cazip kılmak amacıyla deyim
kullanıldığı düşünülmektedir.
2.
 ها هو ذا قد سقط في فخ لن يبجو منه: فضحك المروض و قال لتالميذه
İşte bu kadar! Kurtulamayacağı tuzağa düştü, dedi ve emirlerini sıraladı. Kaplan
çok miktarda ete kavuştu.
Orijinal metinde geçen ‘ ’سقط في فخifadesi bir deyim ifade olup, Arapça deyimler sözlüklerinde
geçmemesine rağmen deyim olduğu tespit edilmiştir. Kelime kelime incelendiğinde ‘
’سقطkelimesi düştü anlamına, ‘  ’فيbir harf-i cer olup ‘içinde’ anlamına, ‘ ‘ فخkelimesi ise
tuzak anlamına gelmektedir. Bütün olarak bakıldığında ‘tuzağa düştü’ anlamına geldiği
görülmektedir. Çevirmen burada birebir eşdeğer çeviri stratejisini kullanmıştır.
3.
 أحسنت:  و قال المروض بصوت مرح، فتجمد النمر توا
Kaplan aniden donup kaldı. Kaplan bakıcısı memnuniyetle, "güzel oldu" dedi.
 فتجمد تواifadesi, Arapça orijinal metinde yer alan bir ifade olup, ‘bir an dondu’ anlamındadır.
Bu ifade deyimin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda deyim olduğu düşünülmektedir.
Çeviri metinde ise bu ifade Türkçede kullanılanagelen, aslı ‘donakalmak’ olan bu deyim ‘çok
şaşırmak, inanamamak’ anlamındadır. Burada çevirmen farklı kelimelerle eşdeğer bir deyim
kullanmıştır.
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4.
 و حين سأنتهي صفق اعجابا،  سألقي مطلع خطبة: قال المروض للنمر
Şimdi bir hutbe okuyacağım. Bitirdiğimde beni çılgınca alkışlayacaksın. Kaplan:
- Seni alkışlayacak mıyım? Dedi.
 ألقى الخطبةifadesi Arapça deyimler sözlüklerinde yer almamasına rağmen deyim olduğu tespit
edilmiştir. Kelime kelime incelendiğinde  ألقىkelimesi ‘attı’ anlamına  الخطبةkelimesi ise
‘hutbe’ anlamına gelmektedir. Bütün olarak bakıldığında ‘hutbe attı’ diğer bir deyişle ‘söylev
verdi’ anlamındadır. Çevirmen Türkçeye bu deyimi ‘hutbe okumak’ olarak aktarmış olup, bu
ifade bir deyim ifade değildir. Burada çevirmen açımlama çeviri stratejisiyle çeviri yapmış
olduğu görülmektedir.
5.
 ابتدأ يستسيغ، و لكنه عاد اليه ثانية، و ابتعد عنها مشمئزا،  حاول ان يأكل الحشائش فصدمه طعمها، و لما اشتد جوع النمر
طعمها رويدا رويدا.
Kaplanın açlığı bastırınca otları yemeye çalıştı. Otun tadı acı geldi. Tiksinerek
oradan uzaklaştı. Fakat sonradan döndü. Yavaş yavaş otlara alışmaya çalıştı.
 رويدا رويداifadesi bir deyim ifade olup, ‘yavaş yavaş’ anlamında kullanılmaktadır (Dâvud,
2003, s.298). Arapçada deyim olarak geçen bu ifade Türkçe kaynaklarda bir ikileme olarak
geçmektedir. Dolayısıyla çevirmen burada açımlama çeviri stratejisine göre çevirisini
yapmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Üslup olarak net anlaşılır ve dolambaçlı bir dili olmayan yazar eserinde deyimlere fazlaca yer
vermemiştir. Kullanılan deyimler genel geçer herkes tarafından bilinen deyimlerdir. Bu
durum çevirmen için bir avantaj oluşturmaktadır. Yazarın kullandığı deyimlerde çevirmen
çoğu zaman hedef metne bağlı kalmış ve deyimleri olduğu gibi aktarma yoluna gitmiştir.
Bu tespitlerden hareketle, Çevirmen, iki dilin kültürüne, yazın geleneğine hâkim olmalı,
ayrıca çevireceği metni salt bir metin olarak düşünmemeli; yazarın düşüncesini, hayata
bakışını, üslubunu derinlemesine analiz ettikten sonra kaynak metni yazıldığı dönem ve
sosyo-kültürel ortam bağlamında değerlendirmelidir. Çeviri eyleminde metin dışı bilgiler
analiz edildikten sonra metin içi bilgilere odaklanılmalıdır.
Ayrıca gerekli haller dışında çeviride, sözcüğü sözcüğüne çeviri stratejisinden kaçınılmalıdır.
Çeviride kültür aktarımı yapılmalı ve yanlış yorumlamadan kaynaklanan hatalar ile yöntemsel
hatalardan ise uzak durulmalıdır.
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AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ BAĞLAMINDA İMAM-HATİP LİSELERİ
İÇİN HAZIRLANMIŞ ARAPÇA ÖĞRETİM KİTAPLARINDA
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK İMGELERİ
Doç. Dr. Murat ÖZCAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Kültür, bir bireyin doğumundan itibaren ait olduğu toplumda farkında olarak veya olmayarak
edindiği davranış, yaşam ve konuşma şekli olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı bir dil
öğrenen öğrenci bu dil ile birlikte o dilin kültürünü de öğrenmektedir. Çok kültürlülük eğitimle
geliştirilebilen bir gerçektir. Bu gerçeğin içinde çeşitli kültürlere, farklılık ve benzerliklere
saygı duyma ve öğrencilerin bunları anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olma durumu
bulunmaktadır. Aynı zamanda çok kültürlü eğitim öğrencilerin ırklarına, kültürel ve dil
farklılıklarına karşı saygı duymayı ve anlamayı da içerisinde barındırmaktadır. Arapça dersi
için hazırlanmış olan ders materyalleri öğrencilerin Arapçayı yabancı dil olarak etkili ve akıcı
iletişim kurmalarının sağlanmasının yanı sıra kültürler arası yeti kazanmaları ve farklı
kültürlerin varlığından haberdar olmaları açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın
amacı İmam-Hatip Liselerinde Arapça öğretimi için hazırlanmış olan ders kitaplarında çok
kültürlülük öğelerine ne kadar yer verildiğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel bir çalışma
olup, “tarama” modeli kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri mevcut öğretim
kitaplarının taranması vasıtasıyla toplanmış, veriler “içerik analizi tekniği” ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın bulguları üç başlık altında toplanmış ve kategorileştirilmiştir. Çok Kültürlülük,
Arap Kültürü ve Türk Kültürü ve Öğeleri konuları irdelenmiştir. Sonuç olarak İmam-Hatip
liselerinde bulunan Arapça ders kitaplarında daha çok esneklik ve çeşitlilik sağlanması ve
kültürler arası yetiyi geliştirici hedeflerin yabancı dil olarak Arapça öğretim kitaplarında daha
fazla dâhil edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda ileride hazırlanacak öğretim
programlarında ve Arapça kitaplarında çok kültürlülük ögelerine daha fazla yer verilmesine
dair program geliştiricilerine, ders kitabı yazarlarına ve öğretmenlere çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Arapça Öğretimi, Avrupa Ortak Başvuru Metni, Çok Kültürlülük, Ders
Kitapları
GİRİŞ
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Herhangi bir ülkede, öğrenciler için uygulanan yabancı dil eğitim politikası ne şekilde olursa
olsun, öğretilen ve öğrenilen yabancı dillerin yardımı ile kültürler arası deneyim kazanmak,
insanlar arasında barışçıl bir ortam sağlamak oldukça mümkün görünmektedir. Dolayısıyla,
öğrencilerin hem kendi kültürüne hem de öğrendiği yabancı dilin kültürüne ilişkin farkındalık
geliştirmeleri, onları, kavramaları ve bu görüşlere saygı duymaları öğretim programları ve bu
programlara uygun hazırlanmış ders kitapları sayesinde rahatlıkla sağlanabilir. Bu bağlamda
ülkelerin yabancı dil eğitim politikalarını bu fikirleri yansıtacak şekilde düzenlemeleri ve
gerçekleştirmeleri son derece önem arz etmektedir.
Yabancı dil derslerinde kültüre nasıl yer verilmesi gerektiği çeşitli çalışmalara konu olurken,
kültürün yaşaması ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan dil, konuşulduğu ve kullanıldığı
topluma aittir. Dil ve kültür birbirinden ayrılamayan iki bütündür (Başbay, Dimici, Yıldız,
2018:177).
Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Çokkültürlülük İlkesi
Avrupa Konseyi, daimi merkezi Fransa’nın Strasburg kentinde bulunan uluslararası bir
organizasyondur. Konseyin başlıca hedefi; Avrupa'daki birliği güçlendirmek ve temel
değerlerden olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıyı temin ederek,
Avrupa vatandaşlarının itibarını güvence altına almaktır. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 1949
yılında katılan ilk ülkelerden biri olmuş ve kurucu üye statüsünde Konseyin tüm çalışmalarına
kesintisiz katılmıştır (Demirel, 2003, s. 229).
Avrupa Konseyi'nin Avrupa'nın geleceği için belirlediği eğitim ve kültür politikaları içinde en
çok önemsediği konulardan bir tanesi dil politikalarıdır. Konsey, Avrupa’nın geleceği için "çok
kültürlü, çok dilli" bir toplum yaratma anlayışını vazgeçilmez bir eğitim hedefi olarak
belirlemiş ve bu hedefe ulaşma konusunda üye ülkeleri yönlendirmeye başlamıştır. Avrupa
Konseyi'ne üye toplam 48 ülkede yürütülen en yaygın dil eğitim politikası projesi "Avrupa Dil
Gelişim Dosyası (European Language Portfolio)" projesidir (Demirel, 2003, s. 241).
Avrupa Birliği ile bütünleşmeyi hedef alan Türkiye de bu doğrultuda uyum çalışmalarına
başlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde eğitim sisteminde yapılacak tüm yenilikçi
çalışmaların Avrupa ile uyumlu olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda,
yabancı dil öğretim programlarının Avrupa Konseyi Yaşayan Diller Bölümü’nün geliştirmiş
olduğu standartlara göre düzenlenmesi önemli görülmektedir (İşisağ & Demirel, 2010, s. 192).
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Diller için Ortak Başvuru Metni (OBM), Avrupa ülkelerinde dil öğretim programlarını,
program yönergelerini, sınav ve ders kitapları gibi konulardaki çalışmaları yönlendirmek için
ortak bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Yabancı dil öğrenenlerin ve öğretenlerin, bu dili
iletişim kurmada kullanabilmek için neleri bilmeleri ve bu dilde etkinlik kazanmak için hangi
bilgi ve yetilerini geliştirmeleri gerektiğini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır (Demirel,
Tarakcıoğlu, 2016: 2). Öte yandan öğrenenlerin yaşamları boyunca dil öğrenimleri sırasında
ilerledikleri aşamalara standart getiren dil yeterlik düzeylerini de tanımlamaktadır (M.E.B.,
2009, s. 1). Böylece bütün dünya dilleri tarafından kullanılabilecek ortak bir ölçek ortaya
çıkmıştır.
OBM’nde yaşam boyu öğrenme, öğrenen özerkliği ve kültürler arası etkileşimin de önemi
vurgulanmakta, dil öğrenen kişinin ulaşması beklenen bilgi ve beceriler, dile ilişkin yeterlik
düzeyleri ile tanımlanmaktadır.
Kültür ve Çok kültürlülük Kavramları
Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile
bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür (T.D.K). İnsan ruhunun işlenmesi,
gelişmesi ve aydınlanması sonucu oluşan bilgi, beceri ve davranışların oluştuğu değerler bütünü
evrensel kültürü oluştururken, ulusal kültür, bir ulusu diğer uluslardan farklı yapan bilgi, beceri
ve davranış özellikleridir. Yerel kültür ise bir zaman diliminde aynı bölgede yaşayan belli insan
grubuna ait değerlere verilen addır. Bütün bu kültürlerin bir arada bulunmasına da
çokkültürlülük denilmektedir (akt. Ocak ve Akar, 2016: 2).
Avrupa Ortak Başvuru Metninde öğretim programları geliştirilmesine ve dil öğretim
amaçlarının farklılaştırılmasına ilişkin prensipler tartışılmaktadır; burada söz konusu olan,
çokdilli ve çokkültürlü bir Avrupa’nın, iletişimsel gereksinimlerini karşılayabilecek bireylerin,
çokdillilik ve çokkültürlülük yeterliklerinin gelişmesidir. Kişinin tanıştığı çeşitli kültürler
(ulusal, yöresel, sosyal) onun kültürel yeterliği çerçevesinde ayrı parçalar oluşturmaz. Daha
zenginleşmiş ve bütünleşmiş çokkültürlü bir yeterlik oluşurken birbirleriyle karşılaştırılır ve
etkileşim içindedir. ‘‘Çokdillilik ve çokkültürlülük’’ kavramı, değ iş en oranlarda birçok dilde
yeterliğe ve birçok kültürle deneyime sahip bir insanın sosyal bir varlık olarak, dilleri bildirişim
amacıyla kullanma ve kültürlerarası etkileşime katılma yeteneğini gösterir. Yabancı dil öğretim
programlarında izlenen politikalar ile çokkültürlüğe ilişkin unsurların nasıl verilmesi
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gerektiğine yönelik çalışmalar eskiye oranla yoğunlaşmış ve bu anlamda bütün derslerde
olduğu gibi, yabancı dil öğretiminde de en önemli materyallerden birisi olan ders kitaplarının,
kültürü nasıl ele aldığı ve öğrencilere aktarımda bulunduğu meselesinin önem kazandığı ifade
edilmektedir (Üzülmez, Karakuş, 2018: 777).
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, nitel bir çalışma olup, “tarama” modeli kapsamında değerlendirilmiştir.
Araştırmanın verileri mevcut öğretim materyallerinin taranması vasıtasıyla toplanmış, veriler
“içerik analizi tekniği” ile analiz edilmiştir. İçerik analizi; "Sözel, yazılı ve diğer materyallerin
içerdiği mesajı; anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma,
sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir
yaklaşım"a verilen isimdir. Araştırmanın bulguları üç tema altında toplanmış ve
kategorileştirilmiştir. Çok Kültürlülük, Arap Kültürü ve Türk Kültürü ve Öğeleri, Dil ve Kültür
arasındaki etkileşim konuları irdelenmiştir.
Çalışma kapsamında incelenen kitaplar şunlardır:
Anadolu İmam-Hatip Liselerinde okutulan Arapça kitapları:
Arapça 9, Arapça 10, Mesleki Arapça 11, Mesleki Arapça 12, Metin Mükaleme 11, Metin
Mükaleme 12
Bulgular ve Yorum
Araştırmanın bulguları üç tema altında toplanmış ve kategorileştirilmiştir. Çalışmada; Çok
Kültürlülük, Arap Kültürü ve Türk Kültürü ve Öğeleri konuları irdelenmiştir.
1. Kriter: Çok Kültürlülük: Programda, ders etkinliklerinde, kullanılan kitap, araç ve gereçlerde
farklı dillerin varlığından bahsedilmesi, örnekler verilmesi; farklı kültürlerin olduğunun
belirtilmesi, farklı kültürler ve yaşamları hakkında bilgiler verilmesi ele alınmıştır. Kitapta yer
alan her çokkültürlülük imgesine bir puan verilmiş daha sonra bu imgeler toplanarak tablo
içerisine yazılmıştır.
2. Kriter: Arap Kültürü: Arap dili, tarihi, kültürel değerleri, yaşam şekli, dünyadaki coğrafi,
ekonomik vs. yeri hakkında bilgi verilmesi, etkinliklerde bunlardan bahsedilmesi ele alınmıştır.
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Kitapta yer alan her Arap kültürü imgesine bir puan verilmiş daha sonra bu imgeler toplanarak
tablo içerisine yazılmıştır.
3. Kriter: Türk Kültürü̈ ve Ögeleri: Türk dili, tarihi, kültürel değerleri, yaşam şekli, dünyadaki
coğrafi, ekonomik vs. yeri hakkında bilgi verilmesi, etkinliklerde bunlardan bahsedilmesi ele
alınmıştır. Kitapta yer alan her Türk kültürü imgesine bir puan verilmiş daha sonra bu imgeler
toplanarak tablo içerisinde bulunan ilgili sütuna işlenmiştir.
Daha sonra elde edilen bu veriler yüzde olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Arapça Ders Kitaplarında Bulunan Kültürel İmgeler
Anadolu İmam-Hatip Lisesi Arapça 9 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı:

Kitap incelendiğinde; lisenin ilk yılı olmasına rağmen bu kitabın hiç Arapça bilmeyenlere
yönelik olmadığı, ortaokulu imam-hatip ortaokulunda okumuş ve daha önce Arapça öğrenmiş
öğrencilere hitap ettiği görülmektedir. Kitap; ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabını birlikte
içermektedir.
Kitabın temaları baştan sona incelendiğinde kültürel imgeler bakımından ortaya şu sonuçlar
çıkmaktadır:

f
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Çok kültürlülük imgeleri

30

31,25

Arap Kültürü imgeleri

33

34,37

Türk Kültürü imgeleri

33

34,37

Toplam

96

100

2019

Tablodan görüldüğü gibi toplam kültür imgesi olarak ele alındığında sayının çok da az olmadığı
fark edilirken, oransal olarak bakıldığında ise bütün kriterlerin birbirine hemen hemen eşit
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu ders kitabında bulunan kültürel imgeler yeterli ve
birbirine eşit durumdadır denilebilir.
Anadolu İmam-Hatip Lisesi Arapça 10 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı:

Kitap incelendiğinde; bir önceki Arapça 9 kitabının devamı niteliğinde olan bu kitabın 9. Sınıf
kitabına göre daha renkli ve görsellerinin daha albenili olduğu fark edilmektedir.
Kitabın temaları baştan sona incelendiğinde kültürel imgeler bakımından ortaya şu sonuçlar
çıkmaktadır:
f

%

Çok kültürlülük imgeleri

85

43

Arap Kültürü imgeleri

50

25,25

Türk Kültürü imgeleri

63

31,8

Toplam

198

100

Tablodan görüldüğü gibi bu kitapta Arapça 9 kitabına göre iki kat daha fazla kültürel ögeye yer
verilmiştir. Kültürel imgeler üç kategoriye ayrıldığında çokkültürlülük imgelerinin Arap
kültürü ve Türk kültürüne göre daha fazla olduğu fark edilmektedir. Dolayısıyla bu ders
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kitabında bulunan kültürel imgeler yeterlidir denilebilir. Ayrıca Avrupa Ortak Başvuru
Metninin benimsediği çokkültürlülük fikrine uygun olduğu görülmektedir.
Anadolu İmam-Hatip Lisesi Mesleki Arapça 11 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı:

2018 yılında yayınlanan Mesleki Arapça Dersi Öğretim Programında bu ders şöyle ifade
edilmektedir:
Anadolu imam hatip liseleri meslek dersleri, İslamî ilimler alanında yer alan temel disiplinlerden
oluşmaktadır. Bu disiplinler, Kur’an-ı Kerim ve hadislerin anlaşılması ve hayata aktarılması amacıyla
ortaya çıkmıştır. İslamî ilimler, tarih boyunca ilim dili olarak Arapçayı kullanmışlardır. Tefsir, hadis,
fıkıh, akaid, siyer gibi ilimlerde, kaynakların en kadim ve muteber olanları Arapça olarak kaleme
alınmıştır. Bu nedenle Arapça, dinî ilimlerin öğretiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Mesleki
Arapça dersinin de Anadolu imam hatip lisesi meslek derslerine ait literatürün öğretiminde ayrı bir
önemi vardır. Anadolu imam hatip liselerinde 9. ve 10. sınıflarda öğrencilere, Arapça dersinde dört
temel dil becerisi seviyelerine uygun olarak kazandırılmaktadır. Bunun yanı sıra 9. sınıftan itibaren
temel dini bilgiler, fıkıh, hadis, siyer, tefsir gibi derslerde de İslami ilimlerle ilgili literatür
kazandırılmaktadır. Buradan hareketle Mesleki Arapça Dersi Öğretim Programı, imam hatip lisesi
meslek derslerinde yer alan konu, kazanım, kavram ve becerileri destekleyecek şekilde
yapılandırılmıştır (MEB., 2018: 106).

Kitabın temaları incelendiğinde 11. Sınıfta bu temaların: İslam, Kur’an-ı Kerim, hadis,
Peygamberimizin Hicret öncesi hayatı, İbadetler ve İslam ahlakından oluşurken, 12. Snıf
temalarını tevhid ve şirk, Kur’an kıssaları, Peygamberimizin Hicret sonrası hayatı ve İslam
medeniyetinden oluştuğu görülmektedir. Kitabın temalarının ve içeriklerinin İslam dini
çerçevesinde oluşmasından dolayı farklı kültürlere ve Türk kültürüne çok fazla yer
verilememiştir.
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Kitabın temaları baştan sona incelendiğinde kültürel imgeler bakımından ortaya şu sonuçlar
çıkmaktadır:
f

%

Çok kültürlülük imgeleri

3

20

Arap Kültürü imgeleri

6

80

Türk Kültürü imgeleri

6

80

Toplam

15

100

Tablodan görüldüğü gibi kültür imgesi total olarak ele alındığında sayının çok az olduğu
görülmektedir.
Anadolu İmam-Hatip Lisesi Mesleki Arapça 12 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı:

Yine aynı şekilde Mesleki Arapça 11’in devamı niteliğinde olan bu kitabın temaları baştan sona
incelendiğinde kültürel imgeler bakımından ortaya şu sonuçlar çıkmaktadır:
f

%

Çok kültürlülük imgeleri

4

25

Arap Kültürü imgeleri

3

18,75

Türk Kültürü imgeleri

9

56,25

Toplam

16

100

Yine bir önceki kitapta olduğu gibi kültür imgesi total olarak ele alındığında sayının çok az
olduğu görülmektedir.
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Anadolu İmam-Hatip Lisesi Metin Mükâleme 11 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı:

2018 yılında yayınlanan Arapça Metin Mükâleme Dersi Öğretim Programı (11 ve 12. sınıflar)
içerisinde bu ders şöyle ifade edilmektedir:
Metin Mükâleme dersi, iletişimsel yöntemi benimseyerek öğrenciyi merkeze alan, özellikle
dilin dört temel becerisinden dinleme-anlama ve konuşma becerilerine yoğunlaşan, okuma ve
yazma becerilerini de işin içine katan bir yaklaşımla İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Arap
dilinde aktif iletişim düzeylerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
Kitap incelendiğinde; programda iletişimsel yaklaşıma uygun bir şekilde hazırlanmış olması
gerekir denilmesine rağmen farklı kültürlere dair her hangi bir ögeye rastlanılmamıştır. Kitabın
içerisindeki temalardan birisinin “ülkemiz” olması ve bu temadaki ünitelerin “İstanbul’da,
Konya’da Şanlıurfa’da” şeklinde oluşturulmasından dolayı kitapta oldukça fazla Türk
kültürüne yönelik imgeler bulunmaktadır. Fakat Arap kültürüne dair herhangi bir imgeye
rastlanılmamıştır.
Kitabın temaları baştan sona incelendiğinde, kültürel imgeler bakımından ortaya şu sonuçlar
çıkmaktadır:
f

%

Çok kültürlülük imgeleri

0

0

Arap Kültürü imgeleri

0

0

Türk Kültürü imgeleri

43

100

Toplam

16

100
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Anadolu İmam-Hatip Lisesi Metin Mükâleme 12 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı:

Arapça Metin Mükaleme dersinin 12. Sınıf kitabı incelendiğinde burada durumun tamamen
farklı olduğu göze çarpmaktadır. Kitabın bütün temaları incelendiğinde kültürel imgeler
bakımından ortaya şu şekilde bir sonuç ortaya çıkmaktadır:
f

%

Çok kültürlülük imgeleri

31

35,6

Arap Kültürü imgeleri

28

32,18

Türk Kültürü imgeleri

28

32,18

Toplam

87

100

Tablo incelendiğinde Arapça Metin Mükaleme 12 kitabında bu araştırmada kategorize edilen
her kültüre yönelik eşit miktarda kültürel imgeye rastlanılmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler
İmam-Hatip Liselerinde okutulan Arapça dersi ders kitaplarının incelenmesinin sonucuna göre,
bütünsel olarak bakıldığında birbirine eşit miktarda kültürel imgeye yer verildiği
görülmektedir. Materyaller ayrı ayrı ele alındığında incelenen üç kritere göre bazı kriterlerin
diğerlerinin önüne geçtiği fark edilmektedir.
Bu ders kitapları Talim Terbiye Kurulunca hazırlatılan ve yayınlanan öğretim programlarına
uygun olarak hazırlandığı için bazı kitaplarda ve temalarda daha fazla kültürel ögeye
rastlanırken bazı temalarda ve kitaplarda da daha az kültürel ögeye denk gelinmektedir.
Dolayısıyla Avrupa Ortak Başvuru Metnine uygun olarak hazırlandığı vurgulanan Arapça
öğretim programları hazırlanırken kazanımlarda ve içeriklerde daha fazla farklı kültürlerle
alakalı maddelere yer verilerek daha sonra hazırlanacak olan ders kitaplarında böylelikle daha
fazla çokkültürlülük imgeleri içeren etkinliklere yer verilmesi sağlanacaktır.
İmam-hatip lisesinde eğitim gören öğrenciler toplamda 6 ayrı kitap görmektedir. Bu kitaplardan
Arapça 10 ve Metin Mükaleme 12 kitaplarında öğrenciler çok fazla kültürel ögeyle tanışırken,
geriye kalan Arapça 9 Metin Mükaleme 11 kitaplarında orta seviyede kültürel ögeyle
karşılaşmaktadır. Ne var ki; Mesleki Arapça 11 ve Mesleki Arapça 12 kitaplarında hemen
hemen hiç yok denecek kadar az kültürel ögeyle yüz yüze kalmaktadırlar. Oysaki İslami
değerlerin anlatıldığı Mesleki Arapça derslerinde öğrenciler daha fazla farklı kültürlerden
imgelerle tanışması gerekmektedir. Çünkü İslam dini sadece Araplara değil bütün evrene hitap
etmektedir.
Sonuç olarak öğretim materyallerinde daha çok esneklik ve çeşitlilik sağlanması ve
kültürlerarası yetiyi geliştirici hedeflerin yabancı dil olarak Arapça öğretim materyallerine daha
fazla dâhil edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum yasaları
çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yabancı dil eğitimi ve öğretiminde temel kriter olarak
belirlenen Ortak Başvuru Metnine göre ileride hazırlanacak Arapça öğretim materyallerinde
öğrencilerin farklı kültürleri tanıması adına çok kültürlülük ögelerine daha fazla yer verilmesi
gerekmektedir. Mevcut materyaller de elden geçirilerek çok kültürlülük imgelerine yeterince
değinilmesi gerekmektedir.
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JAMES CLARENCE MANGAN’IN “DUL” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN TERCÜMESİ VE
TARİHSEL GERÇEKLİKLERLE MUKAYESELİ OLARAK BİR İNCELEMESİ
Prof. Dr. Arda ARİKAN
Akdeniz Üniversitesi
Öğr. Gör. Mehmet AKGÜL
Antalya Bilim Üniversitesi
ÖZET
Anlatı şiiri (İng. narrative poem) Batı edebiyatlarında ve özellikle de İngiliz edebiyatında
sıklıkla kullanılmış bir şiir türüdür ki edebiyatımızda bu türe en yakın tür manzum eserlerdir.
İrlanda’nın önde gelen şairlerinden James Clarence Mangan (1803-1849) Ortadoğu’ya ait
nida, sözcük, tamlama, imge, şiir kişileri ve olayları sıklıkla kullanarak şiirlerini kaleme almış
ve bazen Osmanlı şairlerinin eserlerini tercüme ettiğini iddia etmiş ve bazen de bu isimleri
kullanarak yepyeni şiirler kaleme almıştır. Şairin “Dul” (İng. The Divorced) başlıklı şiiri bir
manzume olarak nitelenebilir. Uzamı Ortadoğu’ya ait olan bu anlatı şiiri bir kadının kocası
tarafından annesinin evine gönderilmesini ve bu süreçte onun çocuklarından ayrılırken
yaşadığı acı dolu deneyimleri anlatır. Şairin “Moldavya” dilinden çevirdiğini iddia ettiği bu
masalsı şiirde şiir kişileri olarak İbrahim Ağa, Eyüp, Emir Cafer ve Kadı gibi Ortadoğu
coğrafyasına ait isimler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Mangan’ın “Dul” başlıklı
şiirinin bir manzum olarak değerlendirmesini yapmak, manzumdaki Ortadoğu’ya ait imge,
isim ve olayların tarihsel gerçeklikle mukayeseli olarak bir tartışmasını sunmak ve eserin
Ortadoğu ile bağlantısını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: James Clarence Mangan, İrlanda şiiri, Dul, The Divorced, Emir Cafer

GİRİŞ
James Joyce tarafından övülerek İrlanda’nın ulusal şairi mertebesine yüceltilen James
Clarence Mangan (1803-1849) şiirlerinde Ortadoğu’ya ait imgeleri ve şiir kişilerini canlılıkla
betimlemiş ve anlatı şiirlerini Ortadoğu’da kabul gören manzum eser tarzında kaleme almıştır.
“Dul” (The Divorced) şiirinde de (Martin, 1996) Ortadoğu coğrafyasına ait imge, olay ve
isimleri kullanmıştır. Mangan’ın şiirde kullandığı malzeme ile şiirde geçen Ortadoğu
coğrafyasının tarihsel gerçeklik açısından bir değerlendirmesi Mangan’ın tasvir ettiği tarihsel
kişileri sebep sonuç ilişkisi sunmadan okuyucu ile buluşturduğunu göstermektedir. Bu
çalışmanın amacı da Mangan’ın “Dul” başlıklı şiirinin bir manzum eser olarak
değerlendirmesini yapmak, eserdeki Ortadoğu’ya ait imge, isim ve olayların tarihsel
gerçeklikle mukayeseli olarak bir tartışmasını sunmak ve eserin Ortadoğu ile bağlantısını
ortaya koymaktır.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan İslam Ansiklopedisi’nin “tarih” maddesinde
terim “Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep
ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin
ortak adı” olarak açıklanmaktadır. Burada tarih, tarihsellik, tarihi gerçeklik gibi terimlerin
kullanıldığı ve sayıları yüzlerle ifade edilebilecek çalışmalarda bahsedilen alınma önemli
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tartışmalara girmeyeceğiz. Ancak, yukarıda belirtilen tanıma dayalı olarak tarihi “geçmişi
kayıt altına alan bir bilim dalı” ve tarihsel gerçeklik kavramını da “bu bilim dalının ürünü olan
bilgilerin her biri ve bütünü” olarak tanımlayacağız.
Virginia Woolf’un Bayan Dalloway başlıklı romanını tarihsel gerçeklik bağlamında
sorguladığı sırada White (2005) şöyle der: O’nun Londra’sı, daha doğru bir ifadeyle O’nun
bak kadın karakterinin sembolize ettiği Londra, 1920’lerin “olması gereken” Londra’sının
gerçekçi bir betimlemesidir. Bu açıdan bakıldığında Virginia Woolf’un romanı bir tanıklıktır
ki bu tür bir eser de “tanıklık edebiyatı” örneğidir” (s. 148). Dolayısıyla, Mangan’ın Orta
Doğu imgelerini ve tarihten aldığı diğer bütün malzemeyi kendisinden yüzlerce yıl önce
yaşanmış tarihi yazmak anlamına gelmez, gelmemelidir de. Buna karşın Mangan’ın şiirlerinde
özgün bir şekilde kullandığı tarihsel malzeme hem tarihçiler için ve hem de edebiyatçılar için
çok önemlidir çünkü böylesi bir kullanım 19. Yüzyılda Orta Doğu’nun bir İrlandalı şair
tarafından nasıl alımlandığını gösterir ve hem dönemdaşlarıyla ve hem de öncül ve
soncullarıyla mukayeseli olarak irdelenmesini mümkün kılar.
Netice itibariyle Mangan, bu açıdan bakıldığında, 19. Yüzyılın tarihinin yazılmasında hem
materyal üretir ve hem de nakledici olarak önemli bir rol oynar. Derlediği tarihsel bilgileri
diğer bütün anlatılardan ayrıştırıp yeni bir anlatıya dönüştürür ve bu anlatı sebep sonuç
ilişkileri ile dokunmuş bir öyküyü küçük öykü parçalarıyla diri tutan tarihsel arka planı
itibariyle anlatısaldır, tarihseldir. Mangan’ın tarihsel gerçekliği kullanarak irşa ettiği “Dul”
başlıklı şiirinin açımlaması şairin Doğu’yu alımlama ve resmetmede takip ettiği yöntemin
anlaşılması açısından önemlidir. Böylesi bir açımlama şiirin içeriğinin karakterler, imgeler ve
anlatısal kurgunun bütün bileşenlerinin tarihsel gerçeklikle bağlarının kurularak irdelenmesini
gerektirmektedir.
ŞİİR KİŞİLERİ
Mangan’ın Ortadoğu’ya özgü isimleri alıp onların içinde bulunduğu bağlamdan esinlenerek
yepyeni şiirsel öyküler yarattığı bilinmektedir. “Dul” şiirinde de Mangan’ın benzer bir
yöntemi izlediğini iddia edebiliriz.
Şiirde geçen İbrahim Ağa, Emir Cafer ve Kadı isimleri Osmanlı tarihinde 17. yüzyılın son
yarısında yolları kesişmiş olan tarihi şahsiyetlerin hatırlanması ile ortaya konulmuştur
diyebiliriz ki bunlar Seyit Cafer Efendi ve Sultan İbrahim’dir. Seyit Cafer Efendi aslen Sultan
İbrahim ve Sultan 4. Mehmet dönemlerinin önemli müderris ve kadılarından biridir. İstanbul
ve Kahire’de kadılık yapan Seyit Cafer’in hacca gittiği ve Bursa gibi önemli bir Osmanlı
şehrinde ömrünü geçirerek cenazesinin Emir Buhari zaviyesinin yanına defnedildiği tarihçiler
tarafından ortaya konulmuştur. Seyit Cafer Efendi’nin hayatının son dönemlerinde sûfi bir
meşrebe dâhil olduğu da tarihi kaynaklarda yer almaktadır etmiştir (Akdemir, 2016: 183). Bu
da Mangan’ın birçok şiirinde karşımıza çıkan sûfi motifinin bir uzantısı olarak addedilebilir.
İbrahim Ağa ve Seyit Cafer Efendi’nin Şeyhülislam Ebu Said Efendi’nin tedrisatından geçtiği
ve Efendi’nin de Sultan İbrahim’in memuru olduğu salnamelerde geçmektedir. Dolayısı ile
Mangan’ın bu ve benzer tarihsel gerçekliklerden isimleri çekerek Sultan İbrahim’i
karargâhtaki İbrahim Ağa, Seyit Cafer Efendi’yi de şiirdeki kadının (Eyüp) erkek kardeşi ve
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Kadı’yı da Moldavia’daki Kahul’un idari görevlisi yapması Osmanlı tarihine öykünen
Mangan’ın bir şair olarak kurguladığı dünyanın tarihsel arka planını gösteriyor olabilir.
Ayrıca, Kadı’nın sarayında yaşarken İbrahim Ağa’nın bir savaşçı olarak çadırında bulunması
Osmanlı yükselme dönemine bir nazire niteliği taşıyabilir. Şiirde İbrahim Ağa, savaştan yaralı
olarak kurtulmuş bir şiir kişisi olarak betimlenmektedir:
İbrahim Ağa’nın çadırı o,
Yaralı ve bitap savaşçı orda yatıyor. (5-6)
Eyüp her ne kadar bir erkek ismi olsa da Mangan’ın şiirinde bir kadın ismi olarak karşımıza
çıkar. Kocası tarafından terk edilen çok çocuklu Eyüp’ün etrafını onun “kalbini çalmak için
gelen” erkekler sararlar:
Gelmişti sayısız talipli ona kur yapmaya,
Kaptanlar, Beyler, hatta Ağalar dahi,
Eyüp’ü görmeye ve kalbini çalmaya. (48-50)
Bu anakronik ya da tamamıyla hata olarak tanımlayabileceğimiz kullanım aslında Mangan’ın
Tevrat ve Kuran’dan kaynaklanan Hazreti Eyüp’ün öyküsüne yaptığı bir gönderme (allusion)
olabilir. Ancak bu gönderme kutsal kitaplarda yer alan erkek Hazreti Eyüp’ün cinsiyet
değiştirmiş bir halidir. Sözlük anlamı “çok ıstırap çeken” olan ve Kuran’da sabırlı insanın
prototipini ya da en önemli örneğini teşkil eden ve her türlü hastalık, çile ve ıstıraba, Allaha
olan inancıyla ve tevekkülle göğüs geren Hazreti Eyüp, Mangan’ın bu şiirinde beş çocuk
annesi bir kadın olarak karşımıza çıkagelirken aynen Hazreti Eyüp gibi sabırla sıkıntılara
göğüs gerer. Ortadoğu’ya ait dinsel bilgilerin karakter oluşumunda böyle canlı ve dinamik bir
şekilde tarihsel gerçekliklerle ilişkilendirilerek sunulması ilk önce Mangan’ın şiirlerinin
yüzeysel benzetimlere sahip olduğunu gösterir ancak irdelendiğinde Mangan’ın şiir kişilerini
kurgulamasının tarihsel ve ontolojik olarak derinliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Şiirde kaptanlar, beyler, ağalar ve kadı gibi Osmanlı’ya mahsus kişiler boy göstermektedir.
Bu temsil oryantalist bir üslupla idealize edilmiş ya da deforme edilerek yerilmiş kişileri
değil, tarihsel gerçekliğin anlatıya yansıtılması zorunlu olan bir karakter yaratımına işaret
etmektedir. Mangan’ın uzam ve kurguda Ortadoğu’nun sıkı aile bağlarını, kadının yasalar
önündeki konumunu, onun diğer şiir kişileri tarafından bir mal olarak görülmesi gibi klişe
anlatımlar yerine şair olarak Eyüp’ü bir anne olarak gördüğünü görmekteyiz. Eyüp’ün bir
kadın olarak ruhsal sıkıntılarıyla öncelenmesi Doğu’ya yapıştırılmış “kadının acınacak
nitelikteki durumu” yaftasının insani boyuta taşınarak evrensel bir gerçek niteliği
kazanmasına işaret etmesi açısından önemlidir. Mangan’ın kurgusu Batı’da alışılagelen
ataerkil bakış açısı yoluyla Ortadoğu’nun yergi, alay ve küçümsemeyle, oryantalist bir
yaklaşımla sunulmasından ziyade derinlikli bir anlatısal şiir dünyasına işaret etmektedir.
Edebi metinlerdeki anlatısallık ile tarih bilimin anlatısallığı arasında ortak bir yan
bulunmaktadır. Tarihçinin de edebiyatçının da aslında aynı işin memuru olmaları bu
benzerliğin temelidir. Her iki yazar da birer öykü anlatıcısıdır. Tarihçi de edebiyatçı da
kurgular. Biri tarihsel olan kişileri diğeriyse kurgusal olan karakterlerini bir tarihsel zaman ve
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uzamda ete kemiğe bürüyerek insanın dağarcığından alır, bu malzemeyi şekillendirip
dönüştürerek onu yeniden insanın dağarcığına hediye eder. Her iki tür anlatıda da karakterler
gerçek hayatta olduğu gibi değişir ve dönüşürler. Mumcu (2018) anlatısallık (tahkiye)
kavramını açıklarken karakterlerin eser boyunca deneyimlediği dönüşümün üzerinde dururken
onun uzam ve zaman ile olan ilişkisini de ortaya koyar:
Bir hikâyenin kahramanı, anlatının başında fakir, sonunda zenginse,
burada elementlerin değişiminden kaynaklanan bir fark vardır ve bir
anlam etkisi yaratır. Bir metin, art arda gelen hâllerle, bu hâllerin
dönüşümleri olarak tanımlanabilir. İşte bu olguya yani hâllerin art arda
gelmesi ve dönüşmesine “anlatısallık” yani tahkiyevilik adı verilir.
Anlatının etrafında halkalandığı kahraman, hâl dönüşümü yaşamadığı
sürece ilgi çekemez. Onu çekici kılan özelliklerin başında kademe
kademe geçirdiği, hızlı veya yavaş dönüşümler gelmektedir (s. 113).
Dolayısıyla, bir anlatı şiirinde, yani bir öykünün anlatıldığı bir şiirde şiir kişilerinin gösterdiği
değişim onun anlatısallığını oluşturmaktaki en önemli unsurdur diyebiliriz. Diğer bir deyişle,
şiir kişilerinin bir değişim göstermediği bir şiire anlatı şiiri diyemeyiz. İşte bu noktada
malzemelerini ve hatta kişilerini tarihten alan anlatı şiirleri bir kez daha önem kazanmaktadır.
Tarihsel bilgilere dayanarak adı geçen kişilerin geçirdiği dönüşüm ya da değişimi katıksız
olarak anlatmada değildir şiirde tarihsel olan. Şiir kişilerinin tarihsel karşılığının olması
onların tarihsel temele oturan ya da tarihte karşılığı olma ihtimali yüksek olan kişiler
olmasıdır. Bu kişilerin dönüşümünün/değişiminin tarihsel arka planını, neden sonuç
ilişkilerini örneklendiren şiirin kurgulandığı dünyadır tarihsel olan.
Mangan’ın İslam toplumlarında yaşanan boşanma olgusuna parmak bastığı düşünülebilir
ancak Mangan “Dul” şiirinde ne doğuya ne batıya bir öneride bulunur. Şiirde didaktik
unsurlar bulunmamaktadır. Şiir sadece başı ve sonu olmayan sebep sonuç ilişkisi bakımından
alelade, bir anlatı şiiri olmaktan öteye gidememektedir. Şiirdeki yalın anlatısallık İbrahim’in
Eyüp’ü neden boşadığı, haklı olup olmadığı ve yakın çevresindeki kişilerin bu boşanmaya
değgin düşünceleri ve hisleri üzerinde durmaz. Şiirin en öne çıkan noktası olay örgüsünün
doruk noktalarının adeta imgesel bir yansıma şeklinde şairane bir anlatımıdır. Bir anlamda
Mangan’ın Binbir Gece Masalları’ndan esinlendiğini düşündüğümüz bu gaddar erkeğin
hışmına uğrayan kadının öyküsü, doğuya ait bir motif olarak yargıdan uzak eleştiriden
nasibini almadan sadece insana ait bir deneyim olarak serilir gözlerimizin önüne.
Mangan’ın, şiirinde gotik unsurları yerleştirdiği uzamı karargâha kurması ya da seyahat
esnasına denk getirmesi ve duygusal olarak çöküntüye girmiş ananın “sessizce mezardan
kalkan bir hayalet” benzeri bir varlık olarak sunulması dikkat çekicidir:
Sessizce, mezardan kalkan bir hayalet gibi
Hatırındaki odalara yeniden giriverdi, (89-90)
Bu dizeleri takiben Eyüp’ün “sessizce yere yığılıverdi” denilerek acı ve ıstırabına son
verilmesi Edgar Allan Poe’nun Kızıl Ölümün Maskesi’nde tasvir edilen esrarengiz ölümleri
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çağrıştırmaktadır. Şiire eklemlenen bu türden ayrıksı tasvirler anlatı şiirin duygusal ve
imgesel lezzetini arttırmakla birlikte anlatı şiirinin gerektirdiği sebep sonuç ilişkisini boşa
çıkaran sürpriz bir sonun okuyucuya muzip bir şekilde uzatılan ve aslında önceki satırlarda
öncelenen olayın gerçekleştirilmesidir.
Mangan’ın şiirinde “Kahul’lu Kadı” (Khadi of Nourjahaul) şöyle betimlenmektedir:
Cafer de anladı ki aralarından en zengin,
Kahul’lu Kadı’ydı, o soylu ve asildi. (51-52)
Kahul’lu Kadı olarak adlandırdığımız karakteri araştırdığımızda Mangan’ın bahsettiği kişinin
ait olduğu coğrafi yerin (Nourjahaul) büyük ihtimalle Besarabya’nın güneyinde bulunan üç
idari birimden biri olan Cahul (Kahul) olduğunu göstermektedir. Bu iddiamızdaki en önemli
tarihsel gerçekliğin bu bölgenin Moldova’ya Paris antlaşması ile iade edilmesidir ki (Türkiye
Diyanet Vakfı, “Moldova” 2005) Mangan da şiirini Moldavyaca’dan çevirdiğini söyleyerek
savımızı güçlendirmektedir.
Erdoğru (2019) Mangan’ın şiirindeki uzam olan Moldaviya’ya coğrafi olarak çok yakın olan
Ukrayna’da bulunan bir şehrin 16. yüzyıldaki görünümü çalıştığı makalesinde bölgeye
Müslüman erkeklerinin atlı asker (süvari) olarak yerleştirildiğini belirtir (s. 196) ve İbrahim
Çavuş Mir-i Miran (s. 202) ve Sinan Ağa’dan bahseder. Şiirde de geçen “süvari atı” (charger)
ve Emir Cafer (Djaffar al Meer) gibi kullanımların bölgenin tarihinde yer edinmiş bulunan
Osmanlı terim ve varlıklarını işaret etmesi şiirin tarihsel arka planını göstermesi açısından
önemlidir.
Mangan’ın, şiirlerinde Ortadoğu’ya ait imgeler kullandığını daha önce belirtmiştik. Benzer bir
şekilde, “Dul” şiirinde de Doğu ve Batı’ya ait imgeleri beraber vererek okuyucuyu farklı bir
bakış açısı ile karşılar. Şiirde geçen Sahibim (my lord) ve Efendim (master) gibi pâyeler
Doğu’dan değil de Batı’dan gelen sözcüklerdir. Aynı şekilde, ipek ve altın (silk and gold)
Mangan’ın şiirinde Doğu’nun zenginliğini tasvir ederken kullandığı sözcüklerin başında gelir
ki bu tarz bir kullanım Mangan’ın Doğu’yu değerli cevherlerle dolu bir zenginlik mecrası
olarak addetmesi açısından önemlidir.

SONUÇ
Mangan’ın şiirlerinde Ortadoğu’ya ait imgeleri ve kişi isimlerini tarihsel bir temele
dayandırarak kaleme alması aslında onun Ortadoğu coğrafyasına öykündüğü savını
güçlendirmektedir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi Mangan’ın, Osmanlı tarihinde önemli bir
yere sahip olan karakterleri “Dul” şiirinde kullanırken öne çıkardığı gerçekliğin mekândan
ziyade anlatının kendisi olduğu görülmektedir. Dolasıyla Mangan’ın anlatı şiirinin tarihsel
gerçekliğin ideolojinin ya da önyargılarla şekillenmiş bir üslupla sunumdan çok uzamsız,
siyasetsiz ancak tümüyle insana özgü bir anlatı olarak tarihe bırakılmış olması dikkat
çekicidir. Şiirde aslolan, zamansız ancak masalsı bir uzamda gelişen olayların en çarpıcı
anlarının birer fragmanının, görüntüsünün ya da anekdotunun şiirsel bir dille aktarımıdır.
Şiirin başlığı altındaki bilgiye bakıldığında okuyucu şiirin Moldavia coğrafyasına ait bir
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şiirmiş olduğunu sanmaktadır ki bu yanıltıcıdır. Şiirde ses bozumuyla ve şiir kişisinin tarihsel
gerçeklikle mukayese edilmesi sonucunda ortaya çıkan Kahul uzamı şiirin tarihsel ve coğrafi
olarak yaşanmış gerçekliklerle örtüştüğünü göstermektedir ama bu benzerlik de yanıltıcıdır.
Bu anlatı şiirin özü bir uzam olarak Ortadoğu’nun sunumu değildir. Tam aksine, uzamı
Batı’da Osmanlı’ya ait bir yer olarak görünen ve okunduğunda olay örgüsünün Ortadoğu’da
cereyan etmiş olduğunu düşündüren bir hadise etrafında düğümlenen bir anlatıdır bu. Şiirin
özü, bir anne için, boşanmanın çocuklardan ayrı kalmak gerçeğinin getirdiği çile olarak
çerçevelendiği, bütünüyle insani bir hadisedir ki böylesi bir anlatıda coğrafyanın ve uzamın
önemi yoktur. Şiir, James Clarence Mangan’ın yorumuyla, şiirin Moldavya dilinden çevrildiği
bilgisi gibi çeldiricilerle, okura insani bir dramın sunulmasıdır.
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ÖZET
1803-1849 yılları arasında yaşamış ve doğduğu ülke İrlanda’dan hiç ayrılmadan orada vefat
etmiş olan James Clarence Mangan şiir ve fikirlerini içeren düzyazılarında sıklıkla Osmanlı
coğrafyasına atıfta bulunmuş bir şairdir. Kökenleri coğrafyamızda bulunan sözcük, kişi, olay
ve imgelerle zenginleştirilmiş Mangan’ın yazın eserleri hem kaleme aldığı özgün eserleri ve
hem de tercümeleri ile günümüze kadar gelebilmiştir. Böylesi bir zenginliğe karşın Mangan
hakkındaki araştırmalar şiirlerindeki tema, biçim ve biçemin incelenmesi ile şiirlerinin
içeriklerinin tarihsel gerçekliklerle uyuşması bağlamında halen hak ettiği ilgiyi görememiştir.
Bu çalışmada da böylesine ilginç bir yazın tarzına sahip olan Mangan’ın “MISIR” (İng.
EGYPT) başlıklı bir şiiri içeriğinin tarihsel gerçekliklerle uyumu bağlamında ele
alınmaktadır. James Clarence Mangan, bu şiiri Uncuzade Mustafa Fehîm’den esinlendiğini ya
da ondan aldığı bir şiiri çevirdiğini başlık altındaki yazısıyla ifade eder. “MISIR” başlıklı
şiirde Mısır coğrafyasının genel bir görünümünü sunan Mangan, Mısır’ı, Ortadoğu’ya
öykündüğü ve Ortadoğu’ya dair olumlu ileti ve imgeler içeren diğer şiirlerinin aksine,
tamamıyla olumsuz ve hatta saldırgan bir üslup ve içerikle ele almaktadır. Şiir içeriğini
tarihsel gerçeklik bağlamında ele aldığımızda görüyoruz ki, Uncuzade Mustafa Fehîm 16271648 yılları arasında yaşamış ve çok genç yaşta vefat etmiş bir Osmanlı şairidir. Kısa ömrüne
rağmen yapıtlarıyla başta Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi olmak üzere birçok Osmanlı
Dönemi şiirini ve şairini etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı da Mangan’ın “MISIR” başlıklı
şiiri özelinde şiirin Uncuzade Mustafa Fehîm’in şiiri ile olan bağını tarihsel gerçeklik
açısından ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: Mangan, Uncuzade Mustafa Fehîm, Mısır, Tarihsel Gerçeklik
GİRİŞ
1803-1849 yılları arasında yaşamış ve doğduğu ülke İrlanda’dan hiç ayrılmadan orada vefat
etmiş olan James Clarence Mangan (O’Donoughe, 1896) şiir ve çeşitli konulardaki fikirlerini
içeren düzyazılarında sıklıkla Osmanlı coğrafyasına atıfta bulunmuş bir şairdir. Kökenleri
coğrafyamızda bulunan sözcük, kişi, olay ve imgelerle zenginleştirilmiş Mangan’ın yazını
hem özgün eserleri ve hem de tercümeleri olarak günümüze kadar gelebilmiştir. “MISIR”
(İng. EGYPT) başlıklı şiirinde de Osmanlı tarihi, coğrafyası ve edebiyatından aldığı
malzemeyi kendi fikirleri ve hayat algısı ile harmanlayarak sunmuştur. Bu çalışmanın amacı
da Mangan’ın “MISIR” başlıklı şiirine odaklanarak şiirin Uncuzade Mustafa Fehîm’in şiiri ile
olan bağını tarihsel gerçeklik açısından ele almaktır.
Fehîm’in beyit sayısı çok daha fazla olan bir şiirinden esinlenen Mangan, Fehîm’in bazı
beyitlerini alarak bunlar üzerinde çalışmış ve beyit beyit esinlendiği kısımlara yeni söz
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öbekleri ve imgeler yerleştirmiştir. Mangan, Mısır’dan yakınan ve yer yer o coğrafyaya öfke
duyan Fehîm’in öfke dolu şiirini Mısır’a karşı beslediği olumsuz duygularının şiddetli bir
şekilde yansıtıldığı bir şiir olarak yeniden yazarak ortaya koymuştur. Mısır’ı yerden yere
vuran ve o coğrafyada yaşayanlara hakaretler yağdıracak kadar gaddar ve intikamcı bir
üslubun ürünü olan bu şiir Mangan’ın kendisini Fehîm’in yerine koyduğu bir şiir olarak tarihe
geçmiştir.
Fehîm’in hayatı bir kısım talihsizliklerle doludur (Ünal ve Pektaş, 2014: 108.) Benzer şekilde
O’Donoghue (1897) da Mangan’ın hayatının sefalet ve ıstırap içinde geçtiğinden dem vurur.
Belki de ve büyük ihtimalle Mangan, Fehîm’in Mısır’da deneyimlediği ıstırap dolu hayatı,
kendisinin İrlanda’daki hayatına benzetmiş ve kaçmak istediği ancak terk edemediği
İrlanda’yı Mısır üzerinden tenkit etmiştir. Birlik ve Arıkan (2018) Mangan’ın İrlanda’da
yaşadığı sıkıntıları şu şekilde aktarırlar:
Tağızade Karaca, Mangan’ın “Türk şiir geleneğine göre çevirip yazdığı,”
“Yüz Yapraklı Gül”de sözü edilen “yeşillerle çevrilmiş güzel kadın”ın İrlanda
olduğunun altını çizerek, Osmanlı edebiyatından aldığı malzemeyi, “yine
kendi amacı doğrultusunda kullanmıştır” der (2010: 350). James Joyce da
Mangan’ın Doğu edebiyat geleneklerine olan ilgisini İrlanda’nın tarihsel
koşullarıyla ilişkilendirerek onun “henüz ulusal yazın geleneğinin var
olmadığı bir ortamda ve şiire gündelik konulara değindiği ölçüde değer veren
bir toplumda yazdığını, bu nedenle de sınır tanımaksızın pek çok ülke ve
kültürün çekimine kendini kaptıran şairin zengin bir imge gücüyle kişiliğinde
Doğu ve Batıyı” birleştirdiğini belirtir (akt. Özmen,1998: 51).
Fehîm’in beyitlerinden esinlenerek Mangan’ın kendi coğrafyasından kaynaklanan sıkıntılarını
kaleme aldığını varsayabileceğimiz “MISIR” başlıklı şiirinin çıkış noktasını bu şekilde
özetledikten sonra şiirlerin ilişkisini derinlemesine bir şekilde incelemek için tarihsel
gerçeklik kavramını irdelemeli ve bunun sonunda da incelememize devam etmeliyiz.
TARİHSEL GERÇEKLİK
Her insan eyleminin tarih biliminin konusu olamayacağını belirten Çelik (2002) tarihsel
olmayan insan edimlerinin ise edebiyatçılar tarafından işlendiğini ortaya koyar. Dolayısıyla,
tarihsel malzeme olarak adlandırılabilecek her türlü bilgi ve belgeyi bir anlamda edebi eserin
uzamını, dekoru, kostümü, dilini ve karakterlerini yaratmak maksadıyla kullanır ve böylece
yazar aslında bunu yaparken tarih yazmasa da tarih ve tarihsel olanla bir bağ kurar çünkü
araştırmacıya göre:
Roman yazarı, tarihçinin malzemesini alır, muhayyilesinde yoğurarak,
bilinmeyenler üzerine bir kurgu oluşturarak, tarih malzemesini yeniden
insanların dikkatlerine sunar. Yazar, tarihsel gerçekliğin üzerine, tarihsel
olmayan kurguya dayalı insan faktörünü ve onun yine tarihe konu olmayacak
çevresini yerleştirerek eserini meydana getirir (s. 53).
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Tarih ve edebiyat arasındaki benzerliklerin en önemlisi her ikisinin de anlatılardan
oluşmasıdır. Lategan (1994) “Metin ve Gerçekliği Yeniden Sorgulamak” (Revisiting Text and
Reality) başlıklı makalesinde edebi metni oluşturan referansların (göndermelerin) “şimdi
olana yeni bir giriş, yeni bir bakış açısı” (s. 134) getirdiğini vurgular. Öyleyse edebi metin,
tarihsel olanla edebi kurgu olan anlatısallığı arasında bağ kurmakla kalmaz tarihsel olanın
yeniden hatırlanması ve yeniden anlaşılması için bir fırsat, bir zemin yaratabilir.
Edebiyat eserleri, kasıtlı olarak tarih biliminden yararlansınlar ya da yararlanmasınlar
okunuldukça toplumsal belleğin şekillenmesinde görev alırlar. İster masallar ve sözlü anlatılar
ve ister de oyun ve roman türleri aracılığıyla edebiyat eserleri insanlara önemli olanın altını
çizerek bireysel ve nihayetinde de toplumsal olarak bir şuurun, kimliğin ve yapının oluşmasını
etkileyecek duygusal tonu belirgin göndermelerde bulunurlar.
Ünal ve Pektaş’a (2014) göre Fehîm “Çeşitli vesilelerle Kudüs, Mekke, Medine ve Edirne’ye
gittikten sonra Mısır’a gitmiş ve yaklaşık üç yıl burada kalmıştır. Fehîm-i Kadîm Mısır’da da
umduğunu bulamayınca memleket hasreti çekmeye başlamış, vatanına karşı duyduğu derin
özlemi ve içinde bulunduğu karamsar ruh halini şiirlerine yansıtmıştır” (99). Fehîm’in
Mısır’da bulunmuş olması ve Mısır’daki yaşantıyı öznel bir üslupla şiirinde yansıtmış olması
tarihsel gerçeklik bağlamında ele alındığında önümüze güçlü bir kaynak sunmaktadır. Tarih
ve edebiyat arasındaki ilişkiyi sorguladığı makalesinde Erol (2012) da tarih biliminin ürettiği
malzemenin özellikle toplumsal şuurun oluşmasında önemli bir rol oynadığını belirtir çünkü
Örneğin, Fatih Sultan Mehmet gibi bir devlet adamı ve çağ değiştiren
İstanbul’un fethi gibi önemli bir olay ile ilgili kronolojik bilgiler vererek
aktaran bilim tarihtir. Ancak Fatih’in ve fethin toplum hayatına yansıyan
yönlerine edebiyat ışık tutmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğunu,
yaşantısını, kişisel mizacını, hassasiyetlerini, duygu ve düşüncelerini, devlet
teşekkülüne ve idarî mekanizmaya ilişkin telkin ve tavsiyelerini, eserlerini ve
bu eserlere yansıyan görüşlerini edebiyat bilimi aktarmaktadır (s. 60).

ŞİİRİN İNCELENMESİ
Mısır’ın coğrafi özelliklerini de şiirinde betimlemiş olan Fehîm’den etkilenen Mangan da şiiri
yalnızca tercüme etmemiş, eklemeler ve çıkarmalar da yaparak bir bakıma yeniden yazmıştır.
Orijinal metinde “Tâ ki cânum tendedür mâü’l-hayât olsa eger/ İçmeyem Hızr eylese teklîf
âb-ı Mısr’dan (Kt. III/2)” (2014: 107) olarak geçen kısmı Mangan “Eğer ki NİL nehri hayatın
ve ilahi mutluluğun pınarı olsaydı/ Katiyen helak olmayı seçerdim, ondan içmek yerine
MISIRDA!” (Martin, 1996: 76) şeklinde yorumlayarak yeniden yazmıştır. Burada Nil
Nehri’nin varlığından iki şair tarafından da benzer şekillerde ve Mısır’ın merkezi olarak
bahsediliyor olması bize coğrafi gerçekliği tam olarak sunmaktadır çünkü tarih boyunca Mısır
denilince akla Nil nehri ve onun etrafında serpilmiş olan Mısır uygarlığı gelmektedir.
Haşmetli Mısır uygarlığı yerini bir harabata bırakmıştır hem Fehîm’in ve hem de Mangan’ın
şiirinde. Hem Fehîm ve hem de Mangan böylesi parlak bir uygarlıktan ziyade insanı, bitki
örtüsü, hayvanı ve suyuyla tamamıyla yaşanılmaz, berbat bir uzam olan bir Mısır tasviri
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ortaya koyarlar. Her iki şairin de Mısır’a karşı hissettikleri olumsuz duygular Nil nehrinin, ve
dolayısıyla suyun, Mısır’ın simgesi olarak kabul edilmesi ile başlar ancak bu simgeye
yüklenen anlamların öznel göndergelerle yüklü olduğu görülmektedir. Fehîm “Güneş ve ay
Mısır toprağını gözüne sürme etseydi, ay âmâ olur güneşin ışığı insanları kör ederdi” (Kt.
III/5) der. Mangan’da benzer bir şekilde aşağıdaki dizeleri yazarken Mısır’a lanet edercesine
kin kusar:
Eğer ki güneş olsaydım, ya da ay, huzmelerimden biri bile parlamazdı
İsteyerek o çorak ve çiçeksiz çöplüklerin üzerinde MISIRDA!”
Her iki şair de Mısır’ın verimsiz ve pis toprağından bahseder ve bu toprağı Güneş ve Ay’ın
dahi aydınlatmaktan imtina edeceği belirtilir ki bu toprak anlatısı bize tarihsel gerçeklik
açısından bakıldığında uzam olgusunun her işi şair tarafından da özgün bir şekilde alımlandığı
gerçeğini ortaya koymaktadır.
İki şair de şiirlerinde Mısır'ın coğrafyasından olumsuz hislerle bahsederler. Fehîm “Mısır’ın
gül bahçelerinde bülbüller bile susmuş haldedir, her harabe karga sesleriyle doludur (Kt.
III/6)” ve “Çok temâşâ itdüm âdem görmedüm zîrâ gözüm, Hiredür gerd-i himâr-ı bî-hisâb-ı
Mısr’dan” (Kt. III/9) derken bu kısımlar Mangan tarafından şöyle nakledilir:
Bataklık kertenkeleleri çığlık atar ve ciyaklar pes sesli homur homur homurdanan
domuza,
Bataklıklarında kuzgunlar öter, gün boyu, o kasvetli MISIRDA!
Yine aynı olumsuz hislerin betimlendiği dizeler Mangan tarafından şöyle nakledilir:
Hiçbir yer keşfedemedim kendi çabamla
Ya da kör edildim belki de sisin en iğrenci ile MISIRDA!
Yukarıda verilen dizeler her iki şairin de tasvir ettiği Mısır’ın birbirleriyle örtüştüğünü
göstermektedir. Ünal ve Pektaş (2014) Fehîm’in dizeler ilerledikçe üslubunu sertleştirdiğini
ve adeta içini döktükçe hiddetlendiğini söylemektedir. Şiiri bir bakıma yeniden yazan Mangan
da aynı üslup değişimini takip etmiştir ve Mısır’ın insanlarından bahsederken iki şair de aynı
sertlikte dizelerini kaleme almıştır. Fehîm’in dizelerinde Mısırlıları şöyle görürüz:
Üştürân lâgar-ten ü pür-kef-dehen harlar kavî
Ey su’âl iden mizâc-ı şeyh ü şâb-ı Mısr’dan (Kt. III/10)
Benzer betimlemeler Mangan tarafından da Mısırlıların maymun ve katır gibi hayvanlara
benzetilmeleri yoluyla verilmiştir:
Maymunlar ve iki ayaklı katırlar ve bir deri bir kemik kalmış eşekleriydi
Genç erkek ve kızlar diye tanıştığım o balçıklı eski MISIRDA.
Fehîm’in deve ve eşek olarak betimlediği Mısır halkını Mangan maymun ve iki ayaklı katır
olarak betimlemiştir. Bahsedilen bu dört hayvan da Mısır coğrafyasında var olan canlılardır ve
bu durum da bize bu şiirlerin, öznel bir biçimde de olsa, tarihsel gerçekliği “mekân/uzam”
olgusu üzerinden yansıttığını göstermektedir. Bütün bunlara ek olarak Fehîm de Mangan da

Burada “eşekleriydi” olarak tercüme ettiğimiz “asinine” kelimesi iki anlamlıdır. Sözcüğün
diğer anlamı “aptal” olup her iki anlamda da Mısır halkına hakaret içermektedir.
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birbirine çok benzeyen dizelerinde Mısır’ın cennet bile olsa asla ve kat’a ziyaret
edilemeyeceğini de ilan ederler. Fehîm
Ahdüm olsun ger der-i cennet olursa ey Fehîm
Sag olursam geçmeyem bir dahı bâb-ı Mısr’dan (Kt. III/1)
derken bu ifade Mangan’ın dizelerinde, Mangan’ın kendini Fehmi’nin yerine koyarak şu
şekilde kaleme almasıyla görülür:
Hayır, yemin ederim, ben, FEHİMİ, ve bu gazel andım olsun!
Aden cennetine asla girmem, kapısı olsa bile MISIRDA!
SONUÇ
Sonuç olarak Mangan’ın son dizelerdeki “Hayır! Yemin ederim, ben Fehîmi, bu gazel andım
olsun” şeklindeki haykırışı hem Katolik İrlanda’nın şairi Mangan’ın kendisini Müslüman
Osmanlı Türk’ü Fehîm ile eş ve bir tutmasını gösterir hem de gazeli doğu ve batı arasında bir
antlaşma metnine dönüştürür. Her iki şiir de tarihsel gerçekliğe türlü açılardan ışık tutmakta
ve Fehmi’nin metni Mangan tarafından süzgeçten geçirilerek kendisinin sahip olduğu ruh
halini Mısır üzerinden yansıtmasına olanak vermektedir. İki yüzyıldan fazla ara, binlerce
kilometrelik mesafe ve birbirinden tümüyle farklı olduğu varsayılan iki hayat Mısır’da
buluşur ve yaşadıkları coğrafyaya bağımlı ruhlarının mutsuzluğu zaman ve mesafe farklarına
bakılmaksızın öfke ve nefret dolu, tek bir haykırışa dönüşür; “Mısır’da”.
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EK. 1. ŞİİRİN ORİJİNALİ
EGYPT
[UNDJIZADE MOOSTAFA FEHÎM]
Were the NILE river Water of Life and of Bliss divine
Rather by far would I perish than drink the wave of EGYPT!
Were I the sun, or the moon, not one of my beams should shine
Willingly on the flayed and flowerless wastes of EGYPT!
Marsh-lizards shriek and squeak to the bass of the grunting swine,
Ravens croak all the day long in the groves of lugubrious EGYPT!
MEN I could nowhere discover by any exertion of mine,
Or I was blinded perhaps by the villainous fogs of EGYPT!
Monkeys and two-footed mules and skin-and-bone shapes asinine,
These were the maidens and youths I met with in slimy old EGYPT.
Carrying their clothes in their hands,—a custom they think very fine,
Though in my eyes it looked horrid, as every thing else did in EGYPT.
Had I their lords and young men for my stable-boys ‘twouldn’t incline
Me with my present ideas to think a bit better of EGYPT!
Nay, I will swear, I, FEHÎMI, and this my Ghazel be my sign !
Eden should never be entered by me, if its portal were EGYPT!
EK. 2. ŞİİRİN TERCÜMESİ (Tercüme Arda ARIKAN tarafından yapılmıştır)
MISIR
[UNCUZADE MUSTAFA FEHİM]
Eğer ki NİL nehri hayatın ve ilahi mutluluğun pınarı olsaydı
Katiyen helak olmayı seçerdim, ondan içmek yerine MISIRDA!
Eğer ki güneş olsaydım, ya da ay, huzmelerimden biri bile parlamazdı
İsteyerek o çorak ve çiçeksiz çöplüklerin üzerinde MISIRDA!
Bataklık kertenkeleleri çığlık atar ve ciyaklar pes sesli homur homur homurdanan domuza,
Bataklıklarında kuzgunlar öter, gün boyu, o kasvetli MISIRDA!
Hiçbir yer keşfedemedim kendi çabamla
Ya da kör edildim belki de sisin en iğrenci ile MISIRDA!
Maymunlar ve iki ayaklı katırlar ve bir deri bir kemik kalmış eşekleriydi*
Genç erkek ve kızlar diye tanıştığım o balçıklı eski MISIRDA.
Kıyafetlerini ellerinde taşırlar,—bir gelenekmiş onlarca çok hoş olan,
Fakat benim gözlerime berbat göründü, geriye kalan her şeyde olduğu gibi MISIRDA.
Efendileri de genç erkekleri de ağırımda seyis olsalardı, bu bile
Beni şu anki düşüncelerimden biraz daha iyi düşündürtemezdi MISIRDA!
Hayır, yemin ederim, ben, FEHİMİ, ve bu gazel andım olsun!
Aden cennetine asla girmem, kapısı olsa bile MISIRDA!
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EK. 3. FEHİM’İN ŞİİRİ
Ünal ve Bektaş’ın (2014) bazı kısımları beyitler bazı kısımları da paragraf içinde verilen
dizeler şeklinde verdiği Fehîm'in şiirini bu çalışmada biz de öyle aktarmayı uygun bulduk.
MISIR
(Uncuzade Mustafa Fehîm)
‘Ahdüm olsun ger der-i cennet olursa ey Fehîm
Sag olursam geçmeyem bir dahı bâb-ı Mısr’dan (Kt. III/1)
Tâ ki cânum tendedür mâü’l-hayât olsa eger
İçmeyem Hızr eylese teklîf âb-ı Mısr’dan (Kt. III/2)
Mihr olursam ol ufukdan itmeyem kat’a tulû’
Mâh olursam almayam nûr âfitâb-ı Mısr’dan (Kt. III/3)
(Eğer Hz. İsa’nın nefesi, Mısır’dan geçecek olsa, o nefes sam yeli olur (Kt. III/4), güneş ve ay
Mısır toprağını gözüne sürme etseydi, ay âmâ olur güneşin ışığı insanları kör ederdi (Kt.
III/5). Mısır’ın gül bahçelerinde bülbüller bile susmuş haldedir, her harabe karga sesleriyle
doludur (Kt. III/6).)
Bir cüvân şûh yok kim kâm ala andan göñül
Ben hele hayretde kaldum kâm-yâb-ı Mısr’dan (Kt. III/7)
Nokta-i şekki görüp sañma serâb olsa şarâb
Yokdur ey ‘ârif nişân aslâ şarâb-ı Mısr’dan (Kt. III/8)
Çok temâşâ itdüm âdem görmedüm zîrâ gözüm
Hiredür gerd-i himâr-ı bî-hisâb-ı Mısr’dan (Kt. III/9)
Üştürân lâgar-ten ü pür-kef-dehen harlar kavî
Ey su’âl iden mizâc-ı şeyh ü şâb-ı Mısr’dan (Kt. III/10)
(Mısır’ın harap köşelerinde hazineler çıksa da ejderler ülkesi ve baykuşlar yurdu olsa revadır.
(Kt. III/11))
Dûzaha varmış bir âdem var ise versün haber
‘Âşiyânı korkudurlar mı ‘azâb-ı Mısr’dan (Kt. III/12)
Evliyâsı ser-bürehne-gîr der-kef gezmede
‘İzz ü nân-ı himmet ummân bî-hicâb-ı Mısr’dan (Kt. III/13)
(Mısır kitabından istifade ettiğini, Firavun’unun davranışlarının anlamına vakıf olduğunu
söyleyerek (Kt. III/14), Mısır’a bir daha uğramak istemediğini yineler.)
(Yusuf, atının örtüsünü, Aziz ise üzengisini tutsa bile artık Mısır’dan uzak duracağını söyler
(Kt. III/15)
Görmesün çeşmüm ebü’n-nevm eyleyem her dem gıdâ
Tâ gidince olmayan bîdâr hâb-ı Mısr’dan (Kt. III/16)
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PARALELKENAR KONUSU
BAĞLAMINDA TEORİ KULLANMA YAPILARININ ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Seval Deniz KILIÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ÖZET
Teori ile pratik arasında köprü kullanmak için elverişli bir araç olarak nitelendirilen teori
kullanma, son zamanlarda matematik eğitimcilerinin önem verdiği konulardan birisi olmuştur.
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının teori kullanma yapılarını araştırmaktır.
Bu amaçla, öğretmen adayları paralelkenarın yüksekliğinin bulunmasına yönelik bir ders
deneyimini analiz etmişlerdir. Katılımcıları çalışmaya gönüllü olarak katılım göstermiş 10
matematik öğretmen adaylarından oluşan ve nitel araştırma yöntemlerinin benimsendiği bu
durum çalışmasının sonucunda, ifade edilen görüşlerin “açıklama” aşamasında yığılma
gösterdiği bulunmuştur. Bunun anlamı, adayların mevcut durumu kanıtlarla açıklama
eğilimlerinin yüksek olduğudur. Bunun nedeni, öğretmen adaylarının aldıkları eğitim ve daha
önce de ders videoları analiz etmeleri olabilir.
Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretmen Adayı, Teori Kullanma, Paralelkenar
ABSTRACT
Using theory, which has been described as a efficient tool for bridging theory and practice, has
recently been one of the topics that mathematics educators have paid attention to. The aim of
this study is to investigate the structure of preservice mathematics teachers’ using theory. For
this purpose, pre service teachers analyzed a course experience to find the height of the
parallelogram. As a result of this case study, which consisted of 10 prospective mathematics
teachers who participated in the study voluntarily and qualitative research methods were
adopted, it was found that the expressed opinions were aggravated during the “explanation”
stage. This means that candidates have a high tendency to explain the current situation with
evidence. This may be due to the preservice teachers' analysis of the training and the course
videos before.
Key Words: Preservice Mathematics Teacher, Using Theory, Parallelogram
GİRİŞ
Matematik öğretmeninin başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birisi şüphesiz teori ile
pratik arasında köprü kurabilme becerisidir. Bu nedenle, teori oluşturma ve kullanma becerisi
son zamanlarda matematik eğitimcilerinin önem verdiği ve üzerinde çalıştığı konulardan birisi
olmuştur (Da Ponte 2013; Lerman 2013). Aslında bu çalışmaların kökeninde, Freudenthal
(1991)’in de ifade ettiği gibi, teori ile pratiği birbirine entegre etme çabası yer alır. Yüz yılı
aşkın süredir, pek çok araştırmacı “teori ve Pratik arasındaki boşluğu doldurma” üzerine
çalışmaktadır (Cochran-Smith and Lytle, 1999; Dewey, 1904; Leikin and Levav-Waynberg,
2007; Korthagen, 2010). Çalışılan alanın uygulaması esasına dayalı ve ‘‘Grand theories,’’
‘‘middle range theories,’’ and ‘‘local theories,’’ gibi farklı isimler altında ortaya çıkabilen
(Silver and Herbst, 2007) teorilerin matematik eğitiminde kullanılmasının nedeni, öğretmen
adaylarının kendilerinin ya da başkalarının deneyimlerini daha derinden muhakeme etmelerini
sağlamaktır (Oonk, Verloop&Gravemeijer, 2019). Öğretmen adaylarının bilgilerini ihtiyaç
durumunda kendilerinin seçmesi ve kullanması da, teori ile zenginleştirilmiş pratik bilgiyi
(“Theory-enriched Practical Knowledge”) oluşturmalarını ve sahip oldukları potansiyel bilgiyi
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özümsemelerini sağlayacaktır (Oonk vd., 2004). Bu ihtiyaç anlarında öğretmenler (ya da
adaylar), teori kullanmış ve “teori bakımından zenginleştirilmiş pratik bilgiler” edinmiş
olacaklardır. Aslında öğretmen adaylarından teori kullanmalarını beklemenin nedeni, klasik
anlamda ödevlerin, çözümlerin ya da durumların doğru ya da yanlış olmasını yorumlamanın
ötesine geçebilmelerini ve görevler hakkındaki düşüncelerini ortaya koyabilmelerini
sağlamaktır (NationalCouncil of Teachers of Mathematics, 2000). Literatürde, teori ile
uygulama arasında boşluk olmaması gerektiğini vurgulayan çalışmalar mevcuttur (Freudenthal
1991; Oonk, vd.., 2019). Bu durumda, teori kullanma yapısının ne olabileceğini tartışmakta
fayda vardır.
Teori Kullanma Sürecinin Kavramsallaştırılması
Teori kullanımı için, Oonk, vd., (2015); Sparks-Langer, Simmons, Pasch, Colton, and Starko
(1990)’nun yansıtıcı düşünme için önerdikleri çerçeveden yararlanarak, teori kullanmanın
yapısı üzerine yeni bir çerçeve oluşturmuşlardır. Bu çerçeve ve her bir düzeye ait göstergeler
şekil 1’de yer almaktadır.
Tablo1. Teori Kullanmanın Yapısı ve Göstergeleri
Betimleme

Öğretmen adayı sadece olan biteni açıklar, fikir ya da görüş beyan
etmez.

Yorumlama

Öğretmen adayı görüş belirtir ancak bunun için bir kanıt göstermez
(sanırım, bence gibi ifadeler kullanır).

Açıklama

Öğretmen adayı, bir öğretmenin ya da öğrencinin neden belli bir
şekilde davrandığını ya da düşündüğünü açıklar. Bu, gerçeklere ya da
gözlemlere dayanan kesin ve tarafsız açıklamalardır (Bu nedenle,
sanki, muhtemelen, bu sebeple olabilir gibi ifadeler kullanır).

Yanıtlama

Öğretmen adayı, sanki bir öğretmenmiş gibi sınıfta ya da öğrenme
ortamında farklı olarak ne düşünülebileceğini ya da yapılabileceğini
açıklar (Beklerim, ön görürüm, yapardım, -yapmayı düşünürdüm,
niyetiyle… yapardım gibi ifadeler kullanır).

Tablo1’de yer alan dört kategori ele alındığında, bu kategorilerin Jacobs vd. (2010) tarafından
ifade edilen mesleki farkındalık ile ilişkisi görülebilir. Bu anlamda; yansıma, birinin mesleği
için önemli olan önemli göstergeleri tanıma, anlamlandırma ve bunlara etki etme yeteneğini
ifade etmede kullanılabilecek bir kavram olan “profesyonel fark etmenin” bir katalizörü olarak
düşünülebilir (Oonk, vd., 2019).
Literatürde, öğretmen adaylarının öğrenme deneyimlerinde teknolojiye yer vermenin
avantajlarından bahseden çok sayıda çalışma yer almaktadır (Borko, 2016; Brophy2004;
Gaudin ve Chaliès, 2015; Goldman vd., 2007; Herbst vd., 2011; Lampert ve Ball 1998;
Masingila and Doerr, 2002; Sherin and Dyer, 2017; Stockero, 2008). Öğretmen adaylarının
başkalarının deneyimlerini gözlemlemeleri ve bu gözlemlerini sözel ya da yazılı olarak
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yansıtmaları sahip oldukları teorik bilgiyi zenginleştirmelerini sağlayacaktır. Meslekî
(profesyonel) farkındalığın da bu yolla geliştirilebileceğini ifade eden çalışmalar bu da tespiti
desteklemektedir (Schack vd., 2013; Van Es ve Sherin, 2010).
Önceki çalışmalardan ve literatürden destekle, bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının
örnek bir ders deneyimini analiz ederken yaptıkları açıklamaların teorik yapısını belirlemektir.

YÖNTEM
Ders Videosu Kayıt Süreci
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının teori kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla gerçek
sınıf ortamında kaydedilmiş bir ders videosu kullanılmıştır. Matematik öğretmenliği lisans
programı 3. sınıfında yer alan özel öğretim yöntemleri 1I dersi kapsamında yapılan fakülte dışı
bir uygulamanın video kaydından üretilen bu çalışmada, öğretmen adaylarının hazırladıkları ve
işledikleri bir saatlik ders odakta yer almaktadır. İçeriği 4 öğretmen adayı tarafından hazırlanan
ve yine adaylarca yürütülen ders, 6. sınıf öğretim programında yer alan “noktalı veya kareli
kâğıtta paralelkenarın bir kenarına ait yüksekliği çizmeye yönelik çalışmalara yer verilir”
kazanımına yöneliktir. Adaylarca hazırlanan dersin içeriği fakülte dersinde tartışılmış ve dersin
öğretim üyesinin eleştiri ve yorumlarıyla şekillenmiştir. Son şekli verilen örnek ders, bir devlet
ortaokulu 6. sınıfında adaylarca uygulanmıştır. yapılan 30 dakikalık uygulama video ile kayıt
altına alınmış ve daha sonra fakültede özel öğretim yöntemleri dersinde projeksiyon makinesi
yardımıyla adayların sınıf arkadaşlarına izletilmiştir. İzleyicilerden elde edilen raporlar, amaca
uygun biçimde analiz edilmiştir.
Katılımcılar ve Veri Toplama Aracı
Araştırma, bir devlet üniversitesinde bahar döneminde özel öğretim yöntemleri II dersine
devam eden gönüllü 10 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, yarı
yapılandırılmış yansıtıcı gözlem formu kullanılmıştır. Gerçek bir sınıf ortamında işlenen ders
fakültede üç etapta izletilmiş ve adayların gördüklerini yazılı olarak açıklamaları için her bir
etapta süre verilmiştir. Adayların gerçek isimleri yerine ÖA1, ÖA2, …, ÖA10 gibi kodlar
kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmada, öğretmen adaylarından kendilerine sunulan bir ders deneyimini teorik bilgilerini
kullanarak analiz etmeleri istenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, adayların teori kullanma
yapılarına göre dağılımı tablo 2’deki gibidir:
Tablo. 2 Öğretmen adaylarının (ÖA) teori kullanma kategorilerine göre dağılımı
Etap1
20-22 Aralık 2019

Betimleme

Yorumlama

Açıklama

Yanıtlama

ÖA1,

ÖA5, ÖA7,
ÖA10

ÖA4, ÖA8,
ÖA9

ÖA2, ÖA3,
ÖA6
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Etap2

ÖA4, ÖA5,
ÖA10

ÖA8

ÖA1, ÖA3,
ÖA6, ÖA9

Etap3

ÖA6, ÖA10

ÖA1, ÖA2,
ÖA4, ÖA7

ÖA3, ÖA5,
ÖA8, ÖA9

2019

ÖA2, ÖA7

Tablo 2 incelendiğinde, adayların görüşlerinin betimlemeden yanıtlamaya doğru çeşitlilik
gösterdiği görülmektedir. Belirtilen görüşlerin dağılımına bakıldığında, görüşlerin 6’sı (%20)
betimleme bölümünde, 8’i (%27) yorumlama, 11’i (%37) açıklama, 5’i (%17) de yanıtlama
bölümünde yer almaktadır. Buna göre en fazla görüş açıklama kategorisinde ifade edilmiştir.
Bu bulgulara benzer biçimde, Oonk, vd., (2019) çalışmalarında görüşlerin açıklama kısmında
yığılma gösterdiğini bulmuştur.
Bu bulgular, aşağıdaki doğrudan alıntılar ile desteklenebilir:
Betimleme (ÖA 4): “Öğrencilerle birebir ilgilenme sağlanmış. Çalışma kağıdında öğrenciler
yükseklik bulmakta zorlanmış ve arkadaşlar tek tek bulmalarında yardımcı olmuşlar”.
Yorumlama (ÖA 2): “Yüksekliğin tanımı bu parçadaki gibi verilerek öğrencilerin daha kolay
anlamlandırmaları sağlanmıştır”.
Açıklama (ÖA 9): “Öğrencilere paralelkenarda yüksekliğin nasıl çizileceğini gösterdiler.
Örnek olarak da biz boyumuzu ölçmeye nereden başlıyoruz denince “tabandan ölçmeye
başlıyoruz” cevabını verdiler. Paralelkenarda da yüksekliği çizerken tabandan başlayarak
çizileceğini öğrenmiş oldular. Ve çizdikleri yüksekliklerin kaç birim olduğunu söylediler.
Öğrenciler kendi çizmiş oldukları 3 farklı paralelkenarın yüksekliklerini kendileri buldular.
Öğrenciler genel olarak herhangi bir paralelkenarın yüksekliğini çizebiliyorlar”.
Yanıtlama (ÖA 7): “Öğrencilere yükseklik kavramı ile ilgili kağıt üzerinde değil de daha
somut örnekler yapıldıktan sonra kareli kağıt etkinliği yapılmalıydı. Çünkü bazı öğrenciler
yükseklik kavramının ne olduğunu tam olarak bilmiyor”.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Matematik öğretmen adaylarının teori kullanma yapılarının araştırıldığı bu çalışmanın
sonucunda, öğretmen adaylarının en fazla “açıklama” kategorisinde görüş belirttikleri ortaya
çıkmıştır. Bunun anlamı, tablo 1’de teorik yapısında da gösterildiği üzere, öğretmen adaylarının
görüşlerini kanıtlarla destekleme eğiliminde olduklarıdır. Bu sonucun nedenlerinden bir tanesi,
daha büyük bir sürecin bir parçası olan bu çalışma öncesinde adayların birbirlerini gözlemleme
ve yorumlama fırsatı bulmuş olmaları olabilir. Öğretim yılının ikinci yarısının sonlarına doğru
gerçekleştirilen bu çalışmanın öncesinde, ilgili fakülte dersi kapsamında, öğretmen adayları
yaklaşık 5 hafta boyunca düzenli olarak akranlarının gerçek sınıf ortamındaki ders video
kayıtlarını izlemiş ve yorumlamışlardır. Bu nedenle, çalışmanın öncesinde deneyim
kazandıkları ve bunu açıklamalarına yansıttıkları düşünülebilir., Oonk ve arkadaşlarının (2019)
çalışmalarında da buna benzer bir sonuca ulaşılmıştır. Bunun nedeni olarak da verilen eğitimler
gösterilmiştir. Bu çalışmanın, önceki çalışmadan (Kılıç ve Masal, 2019) farklı bulgularla
desteklenmesinin nedeni de aynı şekilde açıklanabilir.
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TAŞIMA MERKEZİ OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN
TAŞIMALI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Sinan Yalçın
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Bilyay
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada taşıma merkezi okullarda görev yapan okul yöneticilerinin, taşımalı eğitime
ilişkin görüşleri ve önerileri incelenmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapmakta
olan okul yöneticilerinin deneyimlerine ve görüşlerine başvurularak, taşımalı eğitimin sağladığı
yararlar ve taşımalı eğitim merkezlerinde ortaya çıkan sorunlar araştırılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Erzincan’ın İliç ve Kemaliye ilçelerinde taşıma merkezi okullarda görev
yapmakta olan 3 ilkokul, 3 lise ve 4 ortaokul yöneticisi olmak üzere toplam 10 okul yöneticisi
oluşturmaktadır. Araştırma grubunda bulunan okul yöneticilerinin hangi branş mezunu
oldukları ve yöneticilik görevini ne kadar süredir yaptıkları dikkate alınmıştır. Veri toplama
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde
edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara göre,
okul yöneticileri taşımalı eğitimin uzak yerlerdeki öğrencileri eğitime kazandırması,
öğrencilere sosyal imkânlara daha kolay ulaşma imkanı vermesi ve sosyo-ekonomik durumu
düşük olan öğrencileri ücretsiz bir şekilde eğitim-öğretime dahil etmesi açısından faydalı
bulmuştur. Okul yöneticileri, taşımalı eğitimde karşılaşılan sorunlar olarak uzak mesafeden
eğitim-öğretime katılan öğrencilerin fiziksel yorgunluk ve okula adaptasyon sorunu yaşadığını,
öğrencilerin ders saatleri dışında uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarından
yararlanamadığını, taşıma merkezlerinde sunulan beslenme hizmetinin yetersiz olduğunu ve
ulaşımda kullanılan taşıma araçlarının gerekli donanımda olmadığını belirtmişlerdir. Taşıma
merkezi okullarda görev yapan okul yöneticilerinden 2 okul yöneticisi taşımalı eğitim hakkında
olumsuz görüşler bildirirken, 6 okul yöneticisi taşımalı eğitimin sağladığı yararların
uygulamada karşılaşılan zorluklara göre daha fazla olduğunu belirterek taşımalı eğitim
hakkında olumlu görüşler bildirmiştir, 2 okul yöneticisi ise tarafsız bir tutum sergilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Taşımalı Eğitim, Okul Yöneticisi, Karşılaşılan Sorunlar, Taşıma Merkezi
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GİRİŞ
Bu araştırmanın amacı taşıma merkezi olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten okullarda
görev yapmakta olan okul yöneticilerinin fikirlerine başvurarak taşımalı eğitim uygulamasını
değerlendirmektir. Ülkemizde özellikle taşra bölgelerinde kırsal ve dağınık yerleşmelerin
sayısının fazla olması fakat bu yerleşmelerin nüfuslarının az olması bu yerleşmelerde okulların
açılmasını güçleştirmektedir. Bu sebeple öğrenciler en yakında bulunan taşıma merkezi
okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Taşımalı eğitim uygulaması
sırasında her ne kadar aksaklıklar ve zorluklar yaşansa da ülkemizin coğrafi şartlarına ve
sosyoekonomik durumu göz önüne aldığımızda taşımalı eğitim uygulamasının binlerce
öğrenciyi eğitim öğretim faaliyetlerine dâhil ettiği için taşımalı eğitim ülkemiz için bir seçenek
olmaktan ziyade bir zorunluluktur. Ayrıca taşımalı eğitim uygulaması, 1739 Sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu'nun “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” içinde yer alan Fırsat ve İmkân
Eşitliği ilkesinin etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamaktadır.
Taşımalı Eğitim
Taşımalı eğitimin ülkemizdeki geçmişine baktığımızda UNESCO’nun desteğiyle 1989-1990
öğretim yılının ikinci yarısında Kırıkkale ve Kocaeli’nde deneme amaçlı olarak toplam 5
merkezde uygulanmaya başlamıştır.(Büyükkaragöz ve Şahin, 1995)
Deneme amaçlı başlatılan bu uygulamadan olumlu dönütler elde edilmesi sonucunda 19901991 öğretim yılından itibaren Antalya, Çankırı, Konya, Van, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir,
Kırklareli ve Kocaeli illerinde belirlenen 77 merkezde daha taşımalı eğitim uygulaması
başlatılmıştır.
Taşımalı Eğitim, 1992 yılından itibaren ülkemizde giderek yaygınlaşmıştır. 1993 yılında ise 43
ilde taşımalı eğitim uygulamasıyla eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. 2012-2013
yılında zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkmasıyla birlikte taşımalı eğitim uygulaması
ilköğretim ve ortaöğretimin tüm kademelerinde uygulanmaya başlanmıştır. (Öztürk, 2001:114)
2018-2019 öğretim yılı itibariyle 1 milyon 311 bin 907 öğrenci taşımalı eğitim uygulamasından
yararlanarak eğitim öğretimlerine devam etmiştir. (Meb,2019)
Taşımalı Eğitimin Gerekçeleri
Ülkemizde taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Karakütük (1998), Koçak (2003) çeşitli
araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre taşımalı eğitimin
gerekçeleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
1.Eğitimin yaygınlaştırılması: Okulların her kademesinde okullaşma oranının arttırılması
amaçlanmıştır.
2.Eğitim niteliğinin yükseltilmesi: İstenilen verimin alınamadığı ve tek öğretmenli okullarda
eğitim kalitesini arttırmak amacıyla birleştirilmiş sınıf uygulamasının ortadan kaldırılması ile
eğitimde istenilen verimin alınması sağlanacaktır.
3.Fırsat eşitliğinin sağlanması: Eğitim hizmetinden faydalanmak isteyen fakat okula gitme
olanağı bulunmayan bireylerin taşımalı eğitim uygulaması sayesinde eğitim öğretim sürecine
dâhil olabilir. (Karakütük, 1998)
4.Yerleşim birimlerinin dağınık olması: Okul açılması için yeterli nüfusa sahip olmayan
yerleşim birimlerinde taşımalı eğitim uygulaması kaçınılmazdır.
5. Sosyal İmkânlar: Okulların sosyal ortamlar olması nedeniyle öğrenciler hem birbirleriyle
hem de öğretmenleriyle karşılıklı olarak etkileşimde bulunurlar. Köy okullarında veya tek
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öğretmenli okullarda öğrenci sayının az olması ve okul dışında sosyalleşme imkânlarının
yetersiz olması öğrenci etkileşimini sınırlamaktadır. (Koçak, 2003)
Karşılaşılan Sorunlar
Ülkemizde dağınık yerleşme görülmektedir. Bu sebeple taşımalı eğitimin gerekliliği
kaçınılmazdır ve sağladığı faydalar uygulamada karşılan zorluklara göre daha fazla olduğu için
taşımalı eğitimin faydalı olduğu görülmektedir. Bunlara karşı, taşımalı eğitim uygulaması
sürecinde farklı sorunlar meydana gelmektedir. Ergüneş ve Altunsaray (1998), Karakütük
(1998), Tunçkaya (1996) araştırmalarında taşımalı eğitim sürecinde karşılaşılan sorunları ele
almıştır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen başlıca sorunlar aşağıda özetlenmiştir.
1. Taşıma merkezlerinin fiziki durumu ve eğitim araç gereçleri yeterli değildir (Ergüneş
ve Altunsaray, 1998: 198).
2. Öğrencileri taşıyan araçların kapasiteleri ve kışın ısınmaları yeterli düzeyde değildir.
(Ergüneş ve Altunsaray, 1998: 198).
3. Yöre halkının servis araçlarına binmeleri, çocukların ayakta gidip gelmesine neden
olmakta, yolların bozuk olması taşıma işini aksatmaktadır. (Karakütük, 1998: 19)
4. Kamuoyuna taşımalı eğitim sisteminin faydaları tam olarak anlatılamamış ve taşınan
köy okulları atıl vaziyette kalmıştır. (Tunçkaya, 1996: 22)
5. Taşımalı İlköğretim Okullarında taşımalı gelen öğrencilere, okula uyumları konusunda
yardımcı olabilecek bir rehber öğretmen görevlendirilmemiştir. (Karakütük, 1998: 20)
YÖNTEM
Taşıma merkezi okullarda görev yapan okul yöneticilerin taşımalı eğitime ilişkin görüşlerini
belirlemek amacıyla çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
ÇALIŞMA GRUBU
Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan İlinin İliç ve Kemaliye ilçelerinde görev yapmakta olan
3 ilkokul, 4 ortaokul ve 3 lise yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul
yöneticilerinin branşları, 2 coğrafya, 1 rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 2 matematik, 1
bilişim teknolojileri, 1 sosyal bilgiler, 2 sınıf öğretmeni, 1 tarih olarak dağılım göstermiştir.
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 6 tanesi 1-5 yıllık yöneticilik deneyimine, 4 tanesi 610 yıllık yöneticilik deneyimine sahiptir.
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak toplanmıştır. Görüşme formunda taşıma merkezinde görev yapan okul
yöneticilerinin, taşımalı eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla 2 adet
soru yer almıştır. Sorulardan birincisi taşımalı eğitim uygulamasının faydalarına odaklanırken
ikinci soru taşımalı eğitim sırasında karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
VERİLERİN ANALİZİ
Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen verilere dayanılarak bulgulara yer verilmiştir.

Okul yöneticilerine yönlendirilen taşımalı eğitimin faydaları nelerdir? Sorusuna 6 okul
yöneticisi, uzak yerlerdeki öğrencileri eğitime kazandırması, öğrencilere sosyal imkânlara daha
kolay ulaşma imkanı vermesi ve sosyo ekonomik durumu düşük olan öğrencileri ücretsiz bir
şekilde eğitim-öğretime dâhil etmesi açısından faydalı bulmuştur.
20-22 Aralık 2019

Ankara 94

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Okul yöneticilerine yönlendirilen taşımalı eğitimde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Sorusuna
2 okul yöneticisi, uzak mesafeden eğitim-öğretime katılan öğrencilerin fiziksel yorgunluk ve
okula adaptasyon sorunu yaşadığını, öğrencilerin ders saatleri dışında uygulanan destekleme ve
yetiştirme kurslarından yararlanamadığını, taşıma merkezlerinde sunulan beslenme hizmetinin
yetersiz olduğunu ve ulaşımda kullanılan taşıma araçlarının gerekli donanımda olmadığını
belirtmişlerdir.
Okul yöneticilerine yönlendirilen taşımalı eğitimin faydaları ve taşımalı eğitimde karşılaşılan
sorunlar nelerdir? Sorularına 2 okul yöneticisi taşımalı eğitimin faydalarının ve uygulamada
karşılaşılan sorunları eşit olarak değerlendirerek tarafsız bir tutum sergilemiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, taşımalı eğitim uygulamasının ülkemizin coğrafi ve
ekonomik şartları göz önünde alındığında kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Okul
yöneticilerinden elde edilen bilgilere göre okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu taşımalı
eğitimin faydalarının uygulamada karşılaşılan sorunlardan daha fazla olduğunu belirterek
taşımalı eğitimin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulamış fakat taşımalı eğitim uygulamasının
içeriğinde yer alan güvenlik, ulaşım, beslenme gibi konulara çeşitli düzenlemeler getirilerek
taşımalı eğitimin kalitesinin arttırılması gerektiğini bildirmişlerdir. Bu konularda çeşitli
düzenlemeler yapılarak taşımalı eğitim uygulaması sırasında karşılaşılan sorunların en aza
indirilmesi gerekmektedir. Taşımalı eğitimin ülkemiz için bir ihtiyaç olduğu göz önüne
alındığında sorunların en aza indirilmesi taşımalı eğitim uygulamasının kalitesini arttıracaktır.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN
TEKNOLOJİ YETERLİLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
C. Mehtap GÜRBÜZ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan YALÇIN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmada Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda okul
yöneticilerinin teknolojik yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi
nitel araştırma yöntemi olarak tasarlanmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020
eğitim-öğretim yılında Erzincan’da ilk ve orta kademede görev yapmakta olan 10 bilişim
teknolojileri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri bilişim teknolojileri öğretmenleri
ile yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine
tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, bilişim teknolojileri öğretmenlerine göre okullarda
yaşanılan teknolojik problemlerin daha çok donanımsal olduğu, bu sorunların okul yöneticileri
tarafından teknoloji okur-yazarlıklarının yeterli düzeyde olmamasından dolayı istendik ölçüde
anlaşılamadığı, okul yöneticilerin bu sorunların çözümünde ilk olarak görevli bilişim
teknolojileri öğretmeninin müdahalesini bekledikleri ancak sorunun bilişim teknolojileri
öğretmeni tarafından detaylandırılmasından sonra sorunun çözümüne dâhil oldukları
anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin okullarda yaşanan teknolojik
problemlerin anlaşılmasında ve çözülmesinde aktif katılımlarının sağlanması için bakanlıkça
belirlenecek aralık ve süre ile teknoloji okur-yazarlığına yönelik olarak eğitim almalarının
uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojileri, BT Öğretmenleri, Okul Yöneticisi

GİRİŞ
Teknoloji ve eğitim, insanın bireysel yaşantısını ve toplumsal yaşantıyı anlamlandırma ve birey
olarak sosyolojik bir yapı içerisinde var olabilme çabasına araç kıldığı, yaşamı daha etkili ve
kolay hale getirme görevi üstlenen iki temel ögedir. Eğitim, insanın doğuştan getirdiği veya
sonradan edindiği yeteneklerinin en sağlıklı şekilde ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine,
insanın daha üretken bir varlık olarak gelişimini sağlarken, teknoloji; eğitim aracılığıyla
kazanılan bilgi ve geliştirilen becerilerin daha verimli, sistematik ve bilinçli bir şekilde
uygulanmasına ortam hazırlamıştır (Alkan, 1997).
Teknolojinin her alanda yaygınlaşması ile birlikte teknolojiyi etkin olarak kullanabilen ve
kullanımında rehber rolü üstlenecek olan bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu
sebeple 1985 yılında ilk kez bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yetiştirilmek üzere öğretmen
eğitimi düzenlenmiş ve 225 öğretmen formatör olarak görevlendirilmiştir (Orhan ve
Akkoyunlu, 2003). Teknolojinin eğitim-öğretim sistemine girmesine paralel olarak okullarda
bilgisayar laboratuvarları kurulmaya başlanmış ve öğrencilere bilgisayar kullanıcılığı
derslerinin verilmesi amacıyla 1998 yılından itibaren YÖK tarafından lisans düzeyinde
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümleri açılmaya başlanmıştır. Bu bölümden
mezun olan öğretmenler ilk kademe eğitim basamaklarında Bilişim Teknolojileri (BT)
öğretmeni unvanı ile veya BT formatör öğretmeni olarak görevlendirilmişlerdir (Eren ve
Uluuysal, 2012)
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Her ne kadar MEB tarafından BT formatör öğretmenlerin misyonu “rehberlik, öncülük” olarak
belirlenmiş olsa da, alanlarına ilişkin sorumluluklarının açıkça belirtilmemesi sebebiyle,
oluşabilecek her türlü donanımsal sorunu çözmek ve bilgisayarlarla ilgili olabilecek her türlü
sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldıkları belirtilmiştir (Şahinkayası, Kelleci ve Şahinkayası,
2011)
Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı BT öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda oluşan
ve oluşabilecek teknolojik problemlerde okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarının
belirlenmesi ve bu konudaki sorunların çözümüne yönelik öneri sunmaktır.
Bu amaçla katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir.
1) Okullarda yaşanılan teknolojik problemler nelerdir, hangi sıklıkla yaşanmaktadır?
2) Okul yöneticisinin bu problemlere karşı göstermiş olduğu tutum ve davranışlar nelerdir?
3) Okul yöneticisinin bu problemlerin tanımı, oluşumu ve çözümü hakkında yeterli bilgisi var
mıdır?
4) Okul yöneticisi bu sorunların çözümü için iş birliği yapmakta mıdır?

YÖNTEM
İlköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde görev yapmakta olan BT öğretmenlerinin okul
yöneticilerinin teknoloji yeterliliği hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla nitel araştırma
desenlerinden olgu bilim (fenomenolojik) deseni kullanılmıştır.
Çalışma grubu
Araştırmada Erzincan ilindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 4 ortaokul ve 6 lise olmak üzere
10 resmi okulda görev yapmakta olan BT öğretmeniyle görüşülmüştür. Öğretmenlerin 5’i kadın
5’i erkektir. Öğretmenlerden 5’inin meslekteki kıdem yılı 5 iken 5’inin 6’dır.
Veri toplama aracı
Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla
elde edilmiştir. Görüşme formunda 4 adet soru yer almaktadır.
Verilerin analizi
Verilerin analizinde alt problemlere ilişkin veriler korunarak içerik analizi yapılmıştır. Görüşme
yapılan BT öğretmenlerine gizliliklerinin sağlanması için kodlar verilmiştir.
BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okullarda karşılaşılan teknolojik problemlerin
çoğunlukla donanımsal olduğu söylenebilir. Okullarda ortaya çıkan Yazılımsal sorunların BT
öğretmenleri tarafından çözülebilirken; bilgisayar, akıllı tahta, projektör, yazıcı-tarayıcı gibi
cihazların ürettiği donanımsal problemlerde BT öğretmeninin tek başına çözüm üretmesi uzun
zaman almaktadır. Bu durum, bu cihazların aktif olarak kullanıldıkları derslerde dersin işlenişi
yönünden aksaklıklara sebep olduğu söylenebilir.
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Okullarda yaşanan teknolojik sorunlara ilişkin okul yöneticilerinin yaklaşımı
değerlendirildiğinde, okul yöneticilerinin bu sorunlara ilişkin olarak istendik düzeyde bilgi
sahibi olmadıkları, sorunların çözümünde BT öğretmeninin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip
olduklarını varsaydıkları, kullanım süresi dolmuş veya yenilenmesi gereken donanımların
yenilenmesi talep edildiğinde genellikle ertelemeci yaklaşım sergiledikleri, ilgili donanımların
derslerin işlenişlerinde ve örgüt içerisindeki dijital temelli işlemlerde gecikme ve sorun
yaşandıktan sonra işbirliğine girdikleri görülmüştür.
Bazı BT öğretmenlerinin kendilerine yöneltilen sorulara vermiş oldukları yanıtlar aşağıdaki
gibidir:
1) Okullarda yaşanılan teknolojik problemler nelerdir, hangi sıklıkla yaşanmaktadır?
Ö1: Okulumuzda elbette ki yazılımsal problemler de yaşıyoruz, ancak bizi en çok zorlayan ve
sık karşılaştığımız problemler donanımsal problemler.
Ö2: Bizim sıklıkla yaşadığımız problemler genellikle donanım kaynaklı oluyor.
Ö8: Akıllı tahta, projektör, tarayıcı, yazıcı, fotokopi makinası, bilgisayarlar, hublar, routerlar,
yani genellikle donanımsal sorunlarımız var.

2) Okul yöneticisinin bu problemlere karşı göstermiş olduğu tutum ve davranışlar nelerdir?
Ö10: Müdürümüze bu sorunları anlattığımda elbette ki ilk önce anlamıyor. Daha sonra sorunla
ilgili detay verdiğimde anlıyor ve ne yapmamız gerektiğini soruyor. Benim çözemeyeceğim bir
sorun olduğuna ikna olduktan sonra eğer sorun ile ilgili bir aciliyet varsa hemen işbirliğine
başlıyor. Burada kullandığınız dil çok önemli. Yani müdüre yazıcının drum ünitesinde sorun
var deyip bunu anlamasını bekleyemezsiniz.
Ö7: Projeksiyon lambasını 2 ayda aldırttığımı bilirim. Her sorunu çözebileceğimi düşünen bir
müdürüm var ve çözemeyeceğim sorunları neden çözemeyeceğimi anlatırken yoruluyorum.
Müdürümüze sorunu anlattıktan sonra elbette ki olumsuz herhangi bir davranışla
karşılaşmıyorum ama sorunun giderilmesi için uzun zaman geçmesi gerekiyor.
Ö4: Kendi alanımla ilgili olan ve benim çözemediğim sorunları müdürümüze ilettiğimde ilk
başlarda sorunun aslında çözülebileceğini ancak benim çözmek istemediğimi düşünüyordu
sanırım. O dönemlerde kendisini ikna etmek oldukça zordu ancak şu an daha kolay.

3) Okul yöneticisinin bu problemlerin tanımı, oluşumu ve çözümü hakkında yeterli bilgisi var
mıdır?
Ö5: Yöneticimizin sanırım yaşının ileri olması sebebiyle teknolojiyle arası pek iyi değil ve
alanımıza ait bazı problemleri anlayabilecek düzeyde bilgisi yok. Mesela kendisine akıllı tahta
teknolojisinde faz 2’ye geçmemiz gerektiğini söylediğimde, flash diske yükleme yaparak
kurabileceğimi söylemişti.
Ö4: Müdürümüz maalesef teknolojik gelişimlerden tamamen habersiz ve çoğu zaman yazıcısına
kâğıt sıkıştığında dahi ne yapacağını bilmiyor.
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Ö6: Yöneticimiz aslında teknolojik gelişmeleri takip etmeye çalışan bir yönetici. Ancak Bilişim
Teknolojileri alanı oldukça geniş bir alan ve bu alanda eğitim almış olan bizler dahi her zaman
sorunu tanımlayıp müdahale edemeyebiliyoruz. Bu alanda herhangi bir akademik eğitim
almamış olan kişilerden elbette ki yeterli bilgi sahibi olmalarını bekleyemeyiz.

4) Okul yöneticisi bu sorunların çözümü için iş birliği yapmakta mıdır?
Ö9: Sorun ne olursa olsun her zaman ilk önce benim çözebileceğim düşünülüyor. Neden
çözemeyeceğimi anlattıktan sonra işbirliği sağlanıyor.
Ö3: Uzunca bir süre sorunu kendim çözmeye çalışıyorum, böylesi daha kolay sanırım. Ancak
çözemeyeceğim bir durum olursa yöneticimize iletiyorum ve biraz ertelemeli olsa da işbirliğine
katılıyor.

Ö2: Yöneticimiz bu sorunların içeriğini anlamıyor olsa da bir sorun olduğunda hemen çözmek
için yazışma başlatıyor. İşbirliği konusunda oldukça istekli ve bu konuda herhangi bir şekilde
sıkıntı yaşamadım.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda BT öğretmenlerinin okullarda yaşadığı ve çözümünde zorlandıkları
sorunların çoğunlukla donanımsal olduğu görülmüştür. Bu sorunların çözümünde okul
müdürlerinin genellikle sorunu anlamlandırabilecek bilgiden yoksun oldukları için çözümde
öncelikle BT öğretmeninin müdahalelerini bekledikleri, BT öğretmeninin sorunu neden
çözemeyeceğini anlatmasından sonra çözüm için işbirliğine yanaştıkları değerlendirilmiştir.
Ülkemizde okul yöneticileri, okul içerisinde görev yapan öğretmenlerden seçilmektedir ve bu
öğretmenler, ilgili lisans bölümlerinde almış oldukları eğitim gereğince teknoloji okuryazarlığında çoğunlukla yalnız temel kullanıcı düzeyindedirler. Ancak, eğitim sistemimizde
teknolojinin her geçen gün daha fazla yer alacağı göz önüne alındığında öncelikle
yükseköğretim programlarında verilmekte olan teknoloji okur-yazarlığı derslerinin içeriğinin
genişletilmesi ve niteliğinin geliştirilmesi, eğitimde teknoloji kullanımının etkinliğinin
arttırılması için önemli bir adım olacaktır. Mevcut sistemde görev yapmakta olan okul
müdürlerinin zaten bir yükseköğretim programından mezun olduğu düşünüldüğünde ise, bu
yöneticilerin bakanlık tarafından belirlenen sıklık ve süre ile hizmet içi eğitim ve kurslara
yönlendirilmeleri yine sistemdeki teknoloji kullanımının etkinliğini arttıracaktır.
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MEB’ NIN YENİ ARA TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ OKUL
YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Şeyma BİLYAY
Erzincan B. Y. Üniversitesi
Doç. Dr. Fethi KAYALAR
Erzincan B. Y. Üniversitesi
ÖZET
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm resmi okullarda 2019/2020 öğretim yılından itibaren
başlatılan yeni ara tatil uygulamasıyla, öğrenciye dinlenme, gözlem yapma ve doğayla
buluşma fırsatı sağlanması planlanmıştır. Böyle bir uygulamaya geçilmesinin ana
nedenlerinden biri de, öğrencilerin okul ortamında planlanmış olan şeyleri öğrenmelerinin
dışında, kendi istediklerini öğrenme, hobi edinme ve bireysel farklılıkları gereği ilgilendikleri
şeylerden doğan yeni meraklarıyla okula dönme fırsatı sunmaktır. Öğrencilerin bilişsel
gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla uygulanması tasarlanan bu ara tatilin okul yönetimi,
öğretmenler ve öğrenciler açısından ne derece verimli olduğu tartışma konusu olmuştur. Bu
çalışmamızın amacı ilk ve orta öğretim okullarında yöneticilik yapan okul müdürlerinin yeni
ara tatil uygulamasıyla ilgili görüşlerini belirlemek ve yeni uygulamaya konulan bu ara tatil
sisteminin verimliliği konusunda öneriler sunmaktır. Çalışmamıza veri sağlamak amacıyla
Erzincan’ın İliç ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda yöneticilik yapan 11 müdürle yüz
yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. Verilerin incelenmesinden çoğu okul yöneticilerin bu yeni uygulamanın
verimliliği konusunda olumlu görüşe sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Okul yöneticileri hem
öğrencilerin hem de öğretmenlerin ilçedeki mevcut olanaklarla ara tatillerinin verimli
geçmediğini ve motivasyonlarının düştüğünü ileri sürerken, az bir kısmı da bu uygulamanın
verimliliğinin değerlendirilebilmesinin ancak birkaç uygulamadan sonra mümkün
olabileceğini ileri sürmüşlerdir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Planlaması, Ara tatil, Eğitim yönetimi, Eğitim yöneticisi,
Eğitimde verimlilik
ABSTRACT
It is planned to provide students with the opportunity of resting, observing and meeting with
the nature with the new mid-term holiday application started in 2019/2020 academic year in
all official schools within the Ministry of National Education. One of the main reasons for
such an application is to provide students with the opportunity to learn what they want, to
acquire hobbies and to return to school with new curiosities arising from the things they are
interested in due to their individual differences. The effectiveness of this mid-term holiday,
which is designed to contribute to the cognitive development of the students, has been a
matter of debate for school management, teachers and students. The aim of this study is to
determine the opinions of school principals in primary and secondary schools about the new
mid-holiday application and to make suggestions about the efficiency of this newly
implemented holiday system. In order to provide data for this study, face to face interviews
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were conducted with 11 principals in primary and secondary schools in İliç district of
Erzincan and the data obtained were analyzed using qualitative research method. From the
review of the data it was found that most school administrators did not have a positive opinion
about the efficiency of this new practice. School administrators suggested that both the
students 'and teachers' mid-holidays did not pass efficiently and their motivation decreased,
while a small number of them suggested that it would be possible to evaluate the efficiency of
mid-term holiday only after a few applications.
Key Words: Education Planning, Mid-holiday, Educational Management, Principals

GİRİŞ
Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulamayla 18-22 Kasım tarihlerinde toplamda 9 gün süren
hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından pek çok avantajı olacağı öngörülen bir
uygulama başlatılmış oldu. Her iki dönemin ortasında birer hafta olarak uygulamaya konulan
bu ara tatil öğrencilere Türkiye genelinde 180 çeşit sosyal ve akademik etkinlik sunmaktadır.
Öğretmenler ise seminerler, hizmet içi eğitim ve yine öğrencilerle bir takım sosyal
etkinliklerle bu haftayı verimli bir şekilde geçirmeleri planlanmıştır.
Ara tatillerin önemi
Tatillerin dinlenerek, eğlenerek, değişik aktivitelerle değerlendirilmesinin eğitimde verimliği
artırdığı ve bu ara tatilde çocuklarla bir arada zaman geçirmenin çok önemli bir fırsat olduğu
bilinmektedir. Uzun eğitim dönemlerinde verilen ara tatillerin çocuğun gelişimi ve akademik
başarısı üzerine önemli katkılar sağlamaktadır.
Toplamda dokuz gün sürecek olan bu ara tatillerin çocuklar açısından olumlu olarak kabul
edilebilecek birçok yönü vardır. Bunlardan en önemlisi ara tatillerin gelişim açısından hem
büyük hem de küçük çocuklarda ders çalışmayı engelleyen en önemli faktörlerden birisi olan
yorgunluğu önlemesidir. Sürekli ders çalışmak performans kaygısına, başarısızlık korkusunun
yerleşmesine ve duygusal bir basınç oluşturmasına neden olur. Ara tatillerde planlanan sosyal
etkinlikler ve okul dışı öğrenmeler de çocuğun gelişimi açısından çok etkilidir. Bunun yanı
sıra, tam gün okula devam eden çocuklarda ödev baskısı sıklıkla görülen bir sorundur.
Öğrencilerin önünde uzun bir eğitim yaşantısı olacağı için öğrenme davranışını sevmeleri,
zorunluluktan ziyade hevesli ve istekli olarak çalışmalara katılmaları, okulun da kazandırması
beklenen en kritik önemdeki davranıştır. Bu tür kısa tatillerin çocuğun ruh sağlığını olumlu
etkilediğini ve çocukların arkadaşlarını, öğretmenini ve eğitim faaliyetlerini özleyerek okula
dönmelerini desteklediğine psikologlar tarafından dikkat çekilmektedir ((Green et al, 2010;
Brown, 2010; Online 1; Online 2; Online 3).
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan etkinlik programları dahilinde, Erzincan İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık,
sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme,
sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama
ve aile günü olmak üzere 16 ana başlıktan oluşan bir etkinlik programı tasarlanmıştır.
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YÖNTEM
Çalışma Nitel Araştırma Yöntemi kullanılarak 10 okul yöneticisiyle yüz yüze görüşme
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Okul yöneticilerine açık uçlu bir soru sorularak yeni uygulamaya
konulan ara tatilin kendileri, öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkileri belirlenmeye
çalışılmış ve bu ara tatilin verimliliği konusunda okul yöneticileri tarafından bir takım olumlu
ve olumsuz görüşler sunulmuş, bu görüşler doğrultusunda da öneriler belirlenmiştir.
Çalışmanın Evreni
Çalışmanın evrenini Erzincan’ın, İliç ilçesinde bulunan İlkokul, Ortaokul ve Lisede
yöneticilik yapan 10 müdür ve müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinin beşi
ilkokulda, üçü ortaokulda, ikisi ise Lisede yöneticilik yapmaktadır. Çalışmamıza katılan okul
yöneticilerinin ikisi bayan sekizi ise erkektir.
BULGULAR
Bu sene ilk kez uygulamaya konulan dönem içi ara tatillerin verimliliğinin araştırılması için
görüşlerine başvurduğumuz okul yöneticilerine açık uçlu bir soru soruldu. “Yönetici olarak
yeni uygulamaya konulan bu ara tatilin öğretmen ve öğrenciler açısından verimliliği
hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu görüşler belirtilmiştir:
(1. İlkokul Müdürü, Erkek): “... Ara tatilin içeriğinde bir belirsizlik mevcut. Sürecin verimli
olup olmayacağı ileriki zamanlarda daha iyi anlaşılabilir. Okul yöneticileri ve öğretmenler
açısından verimli olmadı çünkü seminer programı ilçemize ve okulumuza uygun değildi.
Seminer programı bölgesel olarak uygulanabilir...”
(2. Lise Müdürü, Erkek): “... Mesleki açıdan bir katkısı olmadı. Seminer faaliyetleri bulunan
yerin ulaşım ve sosyal olanaklarına göre değiştirilebilir. Sene başı ve sene sonu seminerleri
daha verimli geçiyor. Okul müdürü olarak öğretmenlerde motivasyon düşüklüğü gözlemledim.
Öğretmenler tatile alıştıktan kısa süre sonra okula döndüler ve bir kopukluğa neden oldu ...”
Her tatilin sonunda gerçekleştirilen seminerler, zümre toplantıları ve hizmet içi eğitim
öğretmenlerin pedagojik açıdan eksikliklerini gidermeleri, görüş alış verişinde bulunmaları ve
sosyalleşmeleri açısından önemli bir fırsattır. Öğretim yılının başında ve sonunda yapılan bu
tür etkinlikler yeni uygulamaya konulan ara tatil ile birlikte öğretmenlere sunulmuştur. Ancak
ara tatilin kısa olması ve bu tür etkinliklerin ilçelerde yapılması verimliliği açısından bir takım
şikayetleri de beraberinde getirmiştir. Görüşlerine başvurduğumuz okul yöneticileri ilçede
yapılan seminerlerin okula uygun olmadığını belirtmişler ve bu nedenle ara tatil
uygulamasının öğretmen ve yönetici açısından verimli olmadığını öne sürmüşlerdir.
(3. İlkokul Müdür Yardımcısı, Bayan): “... İlk iki üç gün kopukluk oldu. Adapte olmakta
zorlandım. Ara tatil dönemi öğretmenler gününe denk geldiği için öğretmenler gününü okul
olarak gerektiği gibi kutlayamadık. İkinci dönemde uygulanacak olan ara tatil daha verimli
geçebilir. Ayrıca bu tür uygulamaların verimliliğinin belirlenmesi için ön-test son-test
yapılabilir...”
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(4. Ortaokul Müdürü, Erkek): “...Yıllık planlara baktığımızda müfredatta konular tam
bitmeden ara tatil uygulaması oldu. Bu da çoğu derste konuların yarım kalmasına neden
oldu. Öğrencilere, öğretmenlere ve yönetici olarak bizlere dinlenme fırsatı vermesine rağmen
okulda kopukluk yaşandı. Öğrenciler okul kurallarına tam uymaya başlamışken ve
devamsızlık tam azalmışken, tatil dönüşünde bu sorunlar tekrar görülmeye başladı. Bu ara
tatilin biz yöneticiler açısından verimsiz geçtiğini düşünüyorum...”
(5. İlkokul Müdürü, Erkek): “...Ara tatil yönetici olarak beni etkilemedi ama öğrenci
davranışlarını olumsuz etkiledi. Tatilden döndüklerinde okul yeni açılmış gibi hissettik. Her
şeyi sıfırdan aldık diyebilirim ...”
Birer hafta tatilin etkili planlanması, öğrenciler ve öğretmenler tarafından iyi
değerlendirilmesi, öğrenci ve öğretmen performansına çok olumlu yansıyabilir.
Öğretmenlerin bu süreci tatil olarak algılamadan öğretim süresini değerlendirip eksikliklerini
giderip, yeni planlama yapmak için onlara iyi bir fırsat olması öngörülmektedir. Okul
yöneticileri açısından öğretmenlerin mutlu ve huzurlu bir eğitim ortamında çalışmaları,
öğrencilerin ise sosyal ve akademik olarak gelişimi önemlidir. Okul dışı öğrenmenin,
gelişimleri açısından okul ortamındaki eğitim kadar etkili olduğu bilinmektedir (Pedersen,
2012; Kayalar, 2016). Bu birer haftalık tatilin, çocukların gelişimleri açısından olumlu
sonuçlar verebilmesi ve özellikle bölgelere göre tatillerin planlanması eğitim yönetimi ve
planlaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ancak görüşlerine başvurduğumuz okul
yöneticilerinin çoğu ara tatilin öğrenci davranışlarını olumsuz etkilediğini ve tatil dönüşünde
okula uyum sağlamada problemler yaşandığını belirtmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 81 ilde yapılması planlanan 180 çeşit etkinliğin bölgelere göre belirlenip
uygulanması yönünde verilen talimatların tam olarak yerine getirilemediği anlaşılmaktadır.
Öğretmenlere verilecek olan seminerlerin ve öğrencilere sunulacak olan sosyal etkinliklerin
bölgelere göre belirlenmesi ve verimli bir şekilde yapılıp yapılmadığının da denetlenmesi
gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini sağlayabilmeleri, öğretmenlerin yoğun çalışma
ortamlarında biraz soluk almalarını ve müfredata göre eksikliklerini giderebilmeleri için ilk
kez ülkemizde uygulamaya geçirilen dönem ortasında bir haftalık ara tatilin yönetici bakış
açısıyla verimli olup olmadığını araştırmak için yapılan bu çalışmada, özellikle sosyal
imkanları az olan ilçelerde beklenen verimin elde edilemediği anlaşılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 180 etkinlikten 12 etkinlik Erzincan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir (ATET, 2019). Bunlar arasında; 15 Temmuz
şehitlerine ve gazilerine mektup yazma, afet farkındalık eğitimi, aile günü, Erzincan 100. yıl
Atatürk Huzur evi ziyareti, gençlik merkezlerini ziyaret etme, elbise katlama, elbise dolabını
düzeltme, kullanmadığı eşyalarını ayırma, dikiş dikme, yoğurt mayalama vb. günlük
becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, kütüphane gezisi, madde bağımlılığının
önlenmesi eğitimi, öğretmenler basketbol turnuvası gösteri maçı, robotik kodlama eğitimi,
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sinema filmi izleme, uzay ve uzaydaki cisimlerin gözlenmesi gibi sosyal, akademik ve kişisel
becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler vardır. Öğrencilere yönelik sosyal ve akademik
etkinliklerin ilçede yeterince yapılamadığı, öğretmenlerin seminerler, zümre toplantıları,
hizmet içi eğitim ve öğrencilerle sosyal etkinlikler ile verimli geçmesini bekledikleri ara
tatilin beklenenin dışında verimsiz olduğu öne sürülmüştür.
Ülkemizde ilk kez uygulanan ara tatilin öğretmen ve öğrenciler açısından verimli geçebilmesi
için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seminer, zümre toplantıları ve hizmet içi
eğitimlerin bölgede görev yapan öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre belirlenip verilmesi,
ilçelerdeki öğrenciler için yapılması planlanan sosyal ve akademik etkinliklerin denetimli
olarak yapılması, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte bu etkinlerin yerine getirilmesi ve uygun
etkinliklerin seçilmesi gerekmektedir.
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OKULLARDA YAŞANAN ÖĞRETMEN VELİ ÇATIŞMASINA İLİŞKİN OKUL
YÖNETİCİLERİNİN YAKLAŞIM TARZLARI
Doç. Dr. Sinan YALÇIN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Ecem TORAMAN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada okul yöneticilerinin öğretmen-veli arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşleri
incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Erzincan il merkezinde
bulunan okullarda görev yapmakta olan 3 anaokulu yöneticisi, 3 ilkokul yöneticisi, 4 ortaokul
yöneticisi ve 3 lise yöneticisi olmak üzere toplam 13 okul yöneticisi oluşturmaktadır.
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre, öğretmen-veli anlaşmazlıklarının genel nedenleri arasında çoğunlukla
velilerin öğrenciden başarı beklentilerinin yüksek olması, öğretmen-veli veya öğretmenöğrenci arasında yaşanan iletişim eksiklikleri, öğretmenin sınıf içinde öğrenciye fiziki veya
sözlü şiddet uygulaması, zaman zaman öğretmenin egolarını çok fazla ön plana çıkarması ve
sanal ortamın etkisiyle öğretmenlerin itibar kaybetmesi gibi sebeplerin yer aldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Okullarda öğretmen-veli arasında yaşanan anlaşmazlıkların sıklığı konusunda 7
okul yöneticisi görev yaptığı sürece ara ara anlaşmazlıkların yaşandığını, 3 okul yöneticisi hiç
anlaşmazlık yaşamadığını ve 3 okul yöneticisi ise çok nadir anlaşmazlıkların yaşandığını
söylemiştir. Okul yöneticilerinin çoğunluğu yaşanan anlaşmazlıkların genellikle ufak çaplı
uyumsuzluklar olduğu söylemiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, öğretmen, çatışma

GİRİŞ
Çatışma ihtiyaçların karşılanmasına engel olarak ortaya çıkan bir takım olaylar ve sıkıntılarda
doğan gerginliklerdir. Çatışma kavramı insanların bir arada yaşadığı her ortamda yaşanabilir.
İnsanların bir arada bulunduğu ortamlardan biri olan okullarda da çatışmalar zaman zaman
ortaya çıkabilmektedir.
Aynı ortamı zorunlu olarak paylaşan öğrencilerin farklı nitelikteki kültürel özgeçmişleri,
biyolojik, zihinsel ve duyuşsal gelişmişlik düzeyleri, algılama, kavrama ve anlama becerileri,
değer, gereksinim, inanç, tutum, seçim ve kişilik özellikleri doğal olarak insan ilişkilerinde
kişiler arası çatışmaya ve anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Bu denli çok öğrencinin
istemlerinin ve gereksinimlerinin aynı anda ve aynı ortamda her zaman tatmin edilmesi
oldukça güç olduğundan sınıfta ve okul ortamında kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar
doğal ve kaçınılmazdır (Türnüklü, 2007).
ÇATIŞMANIN AŞAMALARI
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Potansiyel Çatışma: Çatışmayı ortaya çıkarabilecek nedenleri ifade etmektedir. Örneğin
örgüt içinde, amaçlar konusundaki önemli farklılıklar, kaynakların kıt olması gibi durumlar,
bir çatışmaya neden olabilecek, çatışma potansiyeli taşıyan durumlardır (Gordon, 1991) .
Algılanan Çatışma : Algılanan Çatışma, çatışmaya konu olan tarafların olayları ve durumu
algılama tarzları ile ilgilidir (Bumin, 1990: 23-4). Çatışmalar bazı durumlarda algıdaki
farklılıklardan da ortaya çıkabilmektedir.
Hissedilen Çatışma: Hissedilen çatışma, çatışma halindeki tarafların olaylar konusundaki
hislerini ifade etmektedir. Çatışma olgusunun duygusal boyutudur. Bazı çatışmalar hissedilen
çatışma düzeyinde değildir. İki kişi birbiriyle aynı fikirde olmamalarına rağmen birbirlerine
karşı düşmanlık beslemezler. Herhangi bir sorunun çözümünde anlaşmazlık olduğunda kişisel
olarak bir şey yapmazlar. Diğer bazı çatışmaların güçlü duygusal boyutları vardır. İki taraf
düşmanlıklarını sözle ifade ettikleri gibi, ender durumlarda da fiziksel olarak ifade
edebilirler(Ceylan, A., Ergün, E., & Alpkan, L. (2000)).
Açık Çatışma: Açık çatışma, çatışma halindeki tarafların fiilen gösterdiği; karşılıklı tartışma,
birbirine ağır dil ve sözler kullanma, belirli bilgi ve verileri karşı tarafa göndermeme, hatta
kaba kuvvet kullanma vb. şekillerde ortaya çıkabilen davranışlardır(Ceylan, A. Vd (2000)).
Çatışmanın Sonucu: Sürecin son halkasıdır. Eğer çatışma bireylerin kabul ettiği şekilde
karara bağlanırsa, potansiyel çatışma ortadan kalkacaktır. Fakat çatışmanın kırıntıları
varlıklarını sürdürür. Yeni bir çatışma için neden olabilir. Örneğin kıt kaynakların
kullanımıyla ilgili tartışmaların sonucu genellikle uzlaşma yoluyla karara bağlanır. Bu
uzlaşmada hiç bir taraf istediğini tam olarak elde edemediği için, bu uzlaşma bir sonraki
çatışmanın sebebinin oluşturabilir(Ceylan, A. Vd. (2000)).
ÇATIŞMA YÖNETİMİ
Çatışma yönetimi; çatışmayı sonlandırabilmek adına, çatışmaya taraf olanların ya da üçüncü
bir tarafın karşılıklı olarak bir dizi eylemde bulunmasıdır. Eylemler çatışmanın sona
erdirilmesine ya da çatışma sürecinin etkilenmesine yönelik olabilir. Çatışma yönetiminin
amacı olumlu, yapıcı, barışçıl ve uzlaşmacı bir biçimde çatışmayı sonlandırmak olabileceği
gibi karşı tarafa üstünlük kurmaya yönelik de olabilir. Çatışmayı çözme ise çatışma
yönetiminden farklı olarak, çatışmanın taraflar arasında uzlaşma ya da anlaşma ile
sonuçlanmasını içerir (Karip, 2003). Akkirman ise (1998) çatışma yönetimini, “Örgüt içindeki
bireyler ya da gruplar arasındaki çatışma seviyesini kontrol altına alarak taraflar arasındaki
anlaşmazlık ve huzursuzluğun örgütün yararına olacak şekilde yönlendirilmesi” olarak
tanımlamıştır.
Çatışma yönetimi sürecinde amaca ulaşabilmek için çatışmayı yöneten kişinin belli bir takım
becerilere sahip olması gerekmektedir. Murphy’e (1997) göre bu temel beceriler dört grupta
toplanabilir (Akt: Karip, 2003).
• Entelektüel Beceriler: Planlama, problemi tanımlama, çözümleme, yargılama, sezgi sahibi
olma ve objektiflik gibi becerileri içerir.
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• Duygusal Beceriler: Kararlılık, kendini kontrol, sonuca yönelik olma ve girişkenlik gibi
becerileri içerir.
• Bireyler Arası Beceriler: Duyarlılık, ikna edebilme, iletişim ve dinleme gibi becerileri
içerir.
• Yönetsel Beceriler: Güdüleme, rehberlik edebilme, iş bölümü ve görevlendirme yapabilme
gibi becerileri içerir.”
Çatışmaların yönetilmesi, çatışmanın varlığının kabullenilmesi ve örgütün amaçlarını
gerçekleştirmesinde bu çatışmaların birer araç olarak kullanılmasıdır. Yani kısaca çatışma, bir
problem olarak değil çözümün bir parçası olarak düşünülmelidir. Çünkü problemlerin çözümü
için bilgi ve düşünce farklılığı zorunludur (Tjosvold, 1991).
Çatışma yönetimi sürecinde çatışmaya neden olan konuların bilinmesi, tanımlanması ve
teşhisi bireysel olarak örgüt çalışanlarının ruh sağlıkları, kişilik uyumları ve performansları
açısından önemli olduğu kadar, örgüt açısından da yöneticilerle işverenlerin çalışma uyumu
ve verimliliği için önemlidir. Çatışmaya ilişkin konuların zamanında teşhis edilmesi
sorunlarla ilgili önlemlerin zamanında alınarak başa çıkılması açısından gereklidir. Aksi
takdirde örgütsel işleyiş sürecinde düzeltilmesi mümkün olmayan insancıl-psikolojik, örgütsel
ve ekonomik kayıplar olabilir (Silah, 2001: 263).
Sosyal bir örgüt olan okullarda da eğitim öğretim süreci içerisinde belli bir takım çatışmalar
ortaya çıkabilir. Bu çatışmalar öğretmen-veli arasında da ortaya çıkabilir. Öğretmen veli
arasında meydana gelebilecek çatışmalara ilişkin okul yöneticilerin yaklaşım tarzı çok
önemlidir. Okul yöneticisi çatışmayı bir fırsata dönüştürerek okulun amaçlarına ulaşmasında
bir araç olarak çatışmadan faydalanabilir. Bu araştırmada okul yöneticilerinin okullarında ne
sıklıkla öğretmen veli çatışması yaşadıkları ve okul yöneticilerinin bu çatışmalara karşın
yaklaşım tarzlarının ne olduğunun tespiti amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Okul yöneticilerinin okullarda yaşanan veli-öğretmen çatışmalarına ilişkin yaklaşım
tarzlarının nasıl olduğunun tespit edilmesine yönelik yapılan bu araştırmada nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır.
ÇALIŞMA GRUBU
Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan il merkezinde görev yapmakta olan 13 okul yöneticisi
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 3’ü okul öncesi, ’ü ilkokul, 4’ü
ortaokul ve 3’ü lisede görev yapmaktadır. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 5’i 1-5
yıllık, 3’ü 10-20 yıllık, 4’ü 20-30 yıllık yöneticilik kıdemine sahiptir.
Veri toplama araçları
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda okul yöneticilerinin okullarında yaşanan veli-
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öğretmen çatışmalarına ilişkin yaklaşım tarzlarını belirlemek amacıyla 4 adet soru yer
almıştır.
VERİLERİN ANALİZİ
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
BULGULAR
Araştırmanın bu kısmında elde edilen verilere dayalı olarak bulgulara yer verilmiştir.
Okul yöneticilerinin “Okulunuzda öğretmenler ile veliler arasında çatışma yaşanıyor mu?
Yaşanıyorsa ne kadar sıklıkla yaşanmaktadır? Sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde,
okul yöneticilerinden 7’si ara ara yaşarım, 3’ü çok nadir yaşarım, 3’ü ise hiç yaşamadım
cevaplarını vermişlerdir. Buradan hareketle okul yöneticileri genel olarak okullarında veliöğretmen çatışmasını ara sıra yaşadıkları söylenebilir. Okul yöneticilerinin “Okulunuzda
yaşanan öğretmen-veli arasında çatışmaların nedenleri nelerdir? Sorusuna verdikleri
cevaplar incelendiğinde, okul yöneticilerinin 2’si velinin öğrencisini tanımaması, 2’si velinin
öğrencisinin suçunu kabul etmemesi, 5’i iletişim eksikliği,1’i velinin öğretmene olan önyargısı
cevaplarını vermişlerdir. Okul yöneticilerinin “Okulunuzda yaşanan çatışmada öğretmenin
haksız olduğu durumlarda yaklaşımınız nasıl olur? Sorusuna verdikleri cevaplar
incelendiğinde ise, okul yöneticilerinden 12’si velinin yanında belli etmem, veli gittikten
sonra konuşurum, 1’i velinin yanında belli ederim, aralarını bulmaya çalışırım, cevaplarını
vermişlerdir. Okul yöneticilerinin “öğretmen-veli çatışması yaşanmaması için aldığınız
önlemler nelerdir?” Sorusuna okul yöneticilerinden 5’i toplantılarda öğretmen-veli
diyaloglarına değinirim, 2’si bir sorun yaşanmışsa ilk benim haberdar olmam gerektiğini
söylerim, 2’si öğretmen-veliyi karşı karşıya getirmem, cevaplarını vermişlerdir.
SONUÇ
Eğitim yöneticileri, eğitim örgütlerinde ortaya çıkan çatışmaları yok etmek, görmezlikten
gelmek ve çatışmanın var olmadığını kabul etmek yerine, onu yapıcı ve yaratıcı bir hareketin
kaynağı olarak görmeleri gerekir. Okullarda iletişim problemleri, örgütsel yapı, kişilik ve
insan faktörleri ya da sınırlı kaynaklar gibi etkenler çatışma durumlarına sebep olabilmektedir
(Mirzeoğlu, 2005). Öğretmenler, öğrenciler, memurlar ve diğer personel okulun iç öğeleri;
aileler, çevredeki baskı grupları ve bu grupların liderleri, yönetim yapısı, iş örgütleri gibi
öğeler ise okulu oluşturan dış öğeler olarak tanımlanmaktadır (Bursalıoğlu, 2008: 39). Okulun
iç ve dış öğelerinden kaynaklı çatışma durumları ortaya çıkabilir. Bu bağlamda okul yöneticisi
olarak okul müdürlerinin çatışmalara dönük davranış biçimlerinin okulun amaçlarına ulaşması
bağlamında önemi büyüktür.
Araştırmadan ulaşılan sonuçlara göre, okul yöneticileri genellikle okullarda öğretmen-veli
arasında çatışmaların yaşandığını söylemişlerdir. Yaşanan bu çatışmaların genel nedenleri
arasında iletişim eksiklikleri, velilerin öğrencilerden başarı olarak beklentilerinin fazla olması,
öğretmenin öğrenciye şiddet uygulaması, velinin öğrencisini tanımaması yer almaktadır.
Öğretmenin haksız olduğu çatışma durumlarında okul müdürleri velinin yanında öğretmenin
hatasını belli etmeyip, veli gittikten sonra öğretmenle konuyla ilgili konuşacağını
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söylemişlerdir. Öğretmen-veli arasında çatışma yaşanmaması için okul yöneticilerinin
aldıkları önlemler toplantılarda öğretmen veli diyaloglarına değinmek ve okulda öğretmen
veli arasında bir sorun yaşanmışsa ilk kendilerinin haberdar olmalarını sağlamaktır.
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EBEVEYNLERİN MEB’ NIN YENİ ARA TATİL UYGULAMASINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Ecem TORAMAN
Erzincan B. Y. Üniversitesi
Doç. Dr. Fethi KAYALAR
Erzincan B. Y. Üniversitesi
ÖZET
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019/2020 öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci
yarıyıllarda birer hafta ara tatil uygulamasına geçilmiştir. Bu yeni uygulamayla ara tatillerde
öğrenciler ve öğretmenler için bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar
gibi etkinliklerin planlanması ve öğrencilerin ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmelerinin
yanı sıra, öğrendiklerini kontrol etmeleri ve pekiştirmeleri amaçlanmıştır. Ara tatiller
öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi
edilebilmesi için uygun bir zaman olarak düşünülmüştür. İlk kez böyle bir uygulamaya maruz
kalan ebeveynler ve özellikle çalışan ebeveynler yeni ara tatil uygulaması hakkında bir takım
olumlu ve olumsuz görüşler bildirmişlerdir. Bu çalışmamızın amacı çeşitli eğitim düzeyinde
çalışan ve çalışmayan ebeveynlerin yeni ara tatil uygulamasıyla ilgili görüşlerini belirlemek
ve yeni uygulamaya konulan bu ara tatil sisteminin verimliliği konusunda öneriler sunmaktır.
Çalışmamıza veri sağlamak için ilköğretimin çeşitli kademelerinde çocukları olan 10
ebeveynle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi
kullanılarak incelenmiştir. Verilerin incelenmesinden ebeveynlerin bir kısmı çocuklarının
derslerden soğuduklarını ve motivasyonlarının düştüğünü ileri sürerken, diğerleri de
çalıştıkları için çocuklarıyla ilgilenemediklerini ve evde boş zamanlarını bilgisayar karşısında
oyun oynayarak geçirdiklerini bundan dolayı bu uygulamanın verimli olmadığını ileri
sürmüşlerdir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, Eğitim Planlaması, Ara tatil uygulaması,
Ebeveyn, Eğitimde verimlilik
ABSTRACT
From 2019/2020 academic year onward, the Ministry of National Education (MoNE)
has initiated one week holiday in the first and second semesters. With this new application, it
is aimed to plan activities such as science, culture, art, sports, excursions and fairs under the
title of a main theme for students and teachers during the mid-holidays and to check and
reinforce what they have learned as well as having the opportunity to rest during the holidays.
The mid-holidays are considered as a good time for students to compensate for their possible
learning disabilities without deepening and adding new topics. Parents who have been
exposed to such a practice for the first time and especially working parents have expressed a
number of positive and negative opinions about the new practice of break. The aim of this
study is to determine the opinions of parents working and not working at various educational
level about the new practice and to make suggestions about its efficiency. In order to provide
data for our study, face-to-face interviews were conducted with 10 parents having children at
various levels of primary education and the data obtained were analyzed using qualitative
research method. While some of the parents stated that their children got distracted of
attention and their motivation decreased, others stated that they could not take care of their
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children because they worked and that they spend their free time at home playing games
against the computer, so this practice was not efficient.
Keywords: Education Management, Education Planning, Mid-holiday practice,
Parents, Productivity in Education

GİRİŞ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla 15 gün süren ara tatil, Kasım ve Nisan
aylarında birer hafta yapılmak üzere ikiye bölünmüştür. Bu yeni düzenlemenin ardından ilk
ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşmiştir. 2019/2020 öğretim yılında ilk dönem 17
Ocak Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 20-31 Ocak tarihleri arasında toplamda 12 gün,
ancak hafta sonu tatilleriyle birlikte 16 gün yarıyıl tatili yapacaklardır. 3 Şubat'ta başlayacak
olan 2.dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında uygulanacaktır. Yapılan ara tatil
düzenlemesinden sonra her sene Haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik
olmayacak ve okullar 19 Haziran 2020'de 11 haftalık yaz tatili uygulamasına girecektir.
Türk Eğitim sisteminde ilk kez uygulanan bu ara tatille İlk ve Orta dereceli okullarda
öğrencilerin sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat olarak
değerlendirilmiştir. Okullarda görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri için de bu ara tatilin
yoğun iş temposu arasında bir nefes alma olarak değerlendirilmiştir. Ebeveynler açısından ise
bu ara tatilde çocuklarının vakitlerini verimli geçirebilmeleri için uygun ortamlar yaratmaları
ve çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri uzmanlarca tavsiye edilmiştir. Ancak çalışan
ebeveynler için bu ara tatilin çocuklar açısından verimli geçtiği tartışma konusu olmuştur.
Türkiye’de ve diğer bazı ülkelerde uygulanan ara tatiller
Bu sene ilk kez ülkemizde uygulanmaya başlayan “ara tatil” uygulaması
incelendiğinde aslında diğer ülkelerde buna benzer uygulamaların yıllarca yapıldığı
görülmektedir. Ülkemizde birer haftalık iki ara tatil uygulanırken Hollanda, Belçika ve Fransa
gibi ülkelerde 2 haftalık 4 ara tatil uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde ara tatiller,7
hafta ders 2 hafta tatil olacak şekilde uygulanmakta olup 7 hafta derslerin ve ardından 2
haftalık tatilin oluşmasını çocuk psikologlarının uzun süreli çalışmaları sonucunda oluşan
bilimsel veriler ışığında uygulamaya koymuşlardır. Yani bu uygulamanın dayanağını bilim
insanlarının uzun sürede ulaştıkları bilimsel veriler oluşturmuştur. Zira yapılan bu araştırma
raporları sonucunda, çocukların en fazla 7 haftalık eğitimi ancak beyinlerinin alabileceğini o
yüzden hemen ardından 2 haftalık eğitime ara verilmesinin faydalı bir etki yapacağı sonucu
ortaya çıkmıştır..
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tatil ve okul zamanlarının daha verimli hale getirilmesi
hedefiyle yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırlamıştır. Buna göre, 13 haftalık
yaz tatili öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzak kalmamaları
için 11 hafta olarak düzenlenmiştir. Yaz tatilinden alınan 2 hafta, Kasım ve Nisan aylarında
1’er haftalık ara tatil olarak uygulamaya konulmuştur. Yeni uygulamaya göre, artık okullar bir
hafta erken açılacak ve 1 hafta daha geç kapanacaktır. Yarıyıl ve yaz tatiliyle birlikte
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öğrenciler 4 dönemde tatil yapmış olacaklardır. Öğretmenler, ara tatilde zümre toplantıları ve
seminerler için okullarda olacak ve daha önce yaz tatili başlangıcında uygulanan
öğretmenlerin yılsonu seminerleri artık bu ara tatillerde düzenlenecektir.
Ara tatillerde yeni bir yapılanmaya gidilerek ara tatillerin sadece tatil olarak
değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedeflenmiştir. Ayrıca
veli, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının
karşılanması için de fırsat olacağı öngörülmektedir. Ara tatillerde bir ana tema belirlenecek ve
her tatilin bir teması söz konusu olacaktır. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler
tema doğrultusunda yapılacaktır. Bazı fuarlara geziler olabilecek, huzurevleri ziyareti,
yardımlaşma ziyaretleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda
çalışmaları yapmalarına imkân tanınacaktır.
YÖNTEM VE MATERYAL
Yöntem
Çalışma Nitel Araştırma Yöntemi kullanılarak 6 öğrenci velisiyle yüz yüze görüşme
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenci velilerine açık uçlu bir soru sorularak yeni uygulamaya
konulan ara tatilin kendileri ve çocukları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmış ve bu ara
tatilin verimliliği konusunda veliler tarafından bir takım olumlu ve olumsuz görüşler
sunulmuş, bu görüşler doğrultusunda da öneriler belirlenmiştir.
Çalışmanın Evreni
Çalışmanın evrenini Erzincan il merkezinde İlkokul, Ortaokul ve Liseye giden 6
öğrenci velisi oluşturmaktadır. Öğrenci velilerinin biri ilkokul mezunu, ikisi lise mezunu, biri
ön lisans, biri Lisans ve biri de doktora mezunudur. Öğrencilerin üçü ilkokul, biri ortaokul ve
ikisi Lise de eğitim görmektedir.
BULGULAR
Bu sene ilk kez uygulamaya konulan dönem içi ara tatillerin ebeveyn ve öğrenci
açısından verimliliğinin araştırılması için yapılan bu çalışmamızda, öğrenci velilerine
sorduğumuz “Ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?” ve “ Bu ara tatilin verimli olup
olmadığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?” sorularına şu olumlu görüşler belirtilmiştir:
(1. Ebeveynin eğitimi Doktora, Öğrenci Lisede okuyor): “... Anne baba çalışıyorsa bu
ara tatil sorun olur, Okul öncesi ve İlkokul için iyi bir uygulama ancak Ortaokul ve Lise
öğrencileri için bir kopukluk olabilir. Benim çocuğumun dinlenmesi ve gezmesi için iyi
oldu...”
(2. Ebeveynin eğitimi İlkokul, Öğrenci Lisede okuyor): “... Bu ara tatilde çocuğum
kendisine daha çok vakit ayırıp ve dinlendi, ancak derse az vakit ayırdı..”
Görüşme yapılan 6 öğrenci velisinden ikisi bu yıldan itibaren uygulamaya konulan
yeni ara tatil uygulamasının öğrenciler açısından verimli geçtiğini ancak Milli Eğitim
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bakanlığı tarafından ara tatilde yapılması planlanan etkinliklerden faydalanmadığı
anlaşılmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen 180 çeşit etkinlik, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri tarafından imkânlar ölçüsünde günlük olarak öğrencilere sunulması
planlanmıştır. Ara tatilin öğrenciler açısından verimli olması için planlanan bu etkinliklere
öğrencilerin rağbet etmedikleri anlaşılmaktadır.
Araştırmamıza katılan ebeveynlerin birçoğu olumsuz görüş belirtmiş ve ara tatil
uygulamasının çocukları açısından pek de verimli geçmediğini şu şekilde özetlemişlerdir:
(3. Ebeveynin eğitimi Önlisans, Öğrenci Lisede okuyor): “ .. Ara tatilde çocuğum
derslerden tamamen uzaklaştı.. Uyku düzeni bozuldu.. Sürekli bilgisayar başında vakit
geçirdi..”
(4. Ebeveynin eğitimi Lise, Öğrenci Lisede okuyor): “ .. Çocuğumun motivasyonu
düştü.. Uyku düzeni bozuldu.. Evde tek başına zaman geçirdiği için canı sıkıldı. Bu ara tatilin
verimli olduğunu düşünmüyorum ..”
Ebeveynlerin bu ifadelerinden ara tatil için Milli Eğitim Bakanlığının tüm il ve
ilçelerde hem öğrencilerin gelişimi ve dinlenmesi için hem de vakitlerini son derece verimli
bir şekilde geçirmeleri için tasarlanan etkinlikler konusunda öğrenciler ve velilerin tam olarak
bilgilendirilmedikleri ve bu tür etkinliklere öğrenci katılımının az olduğu anlaşılmaktadır.
Çocukların bütün günlerinin evde yalnız kaldıkları, bilgisayar başında geçirdikleri, canlarının
sıkıldığı şikayetleri okul-veli-öğrenci iletişiminin iyi olmadığını göstermektedir.
(5. Ebeveynin eğitimi Lise, Öğrenci İlkokulda okuyor): “ .. Çocuğun ve bizim
dinlenmemiz açısından iyi oldu.. Ara tatiller verip yaz tatilini kısa tutmaları iyi olmaz.. ”
(6. Ebeveynin eğitimi Lisans, Öğrenci İlkokulda okuyor): “ .. Çocuğun geri kaldığı
konuları bir hafta akşamları birlikte çalışarak telafi etmeye çalıştık .. Çalışan aileler olarak
çocuklarımızı evde tek bırakmak zorunda kaldık...”
Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere, Milli Eğitim Bakanlığının ara tatil uygulamasının en
önemli sebeplerinden biri olan “Çocukların dinlenmesi ve derslerden geri kalan çocukların ara
tatilde bu eksikliklerini tamamlamaları” amacına ulaştığı görülmektedir. Özellikle çalışan
ebeveynlerin çocuklarını evde yalnız bırakmak zorunda kaldıkları ifadeleri bu ara tatilin okul
yönetimi tarafından verimliliği dikkate alınmadığı ve etkinlikler düzenlenmediğini de
göstermektedir. Halbuki Milli eğitim Bakanlığı 81 ilde yapılacak olan etkinliklerin hangi gün
ve saate yapılacağını duyurmuş ve internet sitesinde yayınlamıştı (ATET, 2019). Bu
etkinlikler, örneğin, Erzincan için;
1. 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine mektup yazma
2. Afet farkındalık eğitimi
3. Aile günü
4. Erzincan 100. yıl Atatürk huzur evi ziyareti
5. Gençlik merkezlerini ziyaret etme
6. Elbise katlama, elbise dolabını düzeltme, kullanmadığı eşyalarını ayırma, dikiş
dikme, yoğurt mayalama vb. günlük becerilerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar
7. Kütüphane gezisi
8. Madde bağımlılığının önlenmesi eğitimi
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9. Öğretmenler basketbol turnuvası gösteri maçı
10. Robotik kodlama eğitimi
11. Sinema filmi izleme
12. Uzay ve uzaydaki cisimlerin gözlenmesi gibi etkinlikleri içermektedir (ATET,
2019). Erzincan ili için Ara Tatil Takvimi adıyla planlanan bu etkinliklere öğrencilerin
çoğunun katılmadığı belirtilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyada yıllardır pek çok örneği olmasına karşın ülkemizde ilk kez uygulamaya
konulan her iki dönem ortasında birer haftalık ara tatiller hem öğrencilerin eksik kalan ya da
biriken derslerini telafi etmeleri, hem de öğretmenlerin iş yoğunluğundan kendilerine zaman
ayırabilmeleri ve yılsonu seminerlerini yapabilmeleri için iyi bir fırsat olmuştur. İlki 18-22
Kasım tarihleri arasında yapılan ara tatil uygulaması öğrenci ebeveynleri için olumlu ve
olumsuz bir takım sonuçları olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının planlamaya aldığı tüm
imkanlara rağmen öğrenciler zamanlarını verimli geçirememişlerdir. Ebeveynlerle apılan
görüşmelerden, tüm illerde yapılması önceden planlanan ve günlük programlar halinde
duyurusu yapılan etkinliklere öğrencilerin çoğunun katılmadığı anlaşılmıştır. Oysaki MEB
illerde ve ilçelerde sosyal ve kültürel açıdan öğrencilerin kişisel gelişimlerine çok büyük katkı
sağlayacak 180 çeşit etkinlik belirlemiş ve bunlar okullar tarafından duyurulmuştu.
Vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçirmek zorunda olan öğrenciler için
ebeveynlere düşen sorumlulukların başında çocuklara verilen ev ödevlerinin çocuklarda
yaratacağı olumsuz baskıları azaltmalarıdır (Green et al, 2010; Brown, 2010). Öğrencilerin
ara tatil için verilen ödevleri düzenli olarak yapması elbette çok önemlidir, ancak ona ders
çalışması için sürekli baskı yapıp eğleneceği ve dinleneceği süreyi keyifsiz hale getirmek
okula ve derslere karşı olumsuz duygular beslemelerine yol açabilir. Eğer tatilde yeterince
istirahat eder ve keyifli vakit geçirirlerse, okula yeniden başladığında o kadar motive, enerjik
ve hevesli olurlar. Elbette tatilde yaptığı etkinlikler arasında kitap okumak, tiyatro ve
sinemaya gitmek, spor yapmak gibi bedenen ve zihnen faydalı faaliyetler de bulunmasına
ebeveynler özellikle dikkat etmeli ve onları çok sıkboğaz etmeden teşvik etmeleri
gerekmektedir.
Çocuklar ilgi alanlarına bağlı olarak elbette bilgisayar veya televizyon karşısında vakit
geçirmek, oyun oynamak, video veya film izlemek isteyeceklerdir. Ancak tatilde gününün
tamamını ekran karşısında geçirmeleri hem zihinsel hem de fiziksel açıdan zararlı olacaktır.
Ekran karşısında geçirilen sürenin ve internet kullanımının bağımlılığa dönüşme riski her
zaman bulunmaktadır (Online 1, 2019; Online 2, 2019). Öğrencilerin bolca boş zamana sahip
olacakları ara tatilde ekran karşısında geçirdikleri süreyi ebeveynlerin gözlemlemeleri ve
yapıcı çözümler bulmaları, beraber vakit geçirebilecekleri sosyal aktiviteler planlamaları son
derece faydalı olacaktır.
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TARİH ÖĞRETMENLİĞİ FORMASYON PROGRAMINA İLİŞKİN ADAY
ÖĞRETMENLERE AİT GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Gülay SARIÇOBAN
ÖZET
Yükseköğretimde eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden farklı alanlardan mezun olan
öğrencilerden öğretmenlik mesleğine atılmak isteyenlerin öğretmenlik formasyon eğitimine
katılmaları zorunludur. Bu süreçte yaşanılan bir takım sorunlar alan yazında tartışılmaktadır.
Bu çalışma da bu süreçte bulunan Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme
programına yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın örneklemini çeşitli
devlet üniversitelerinde edebiyat ve/veya fen-edebiyat fakültelerinin Tarih bölümlerde öğrenim
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Kozikoğlu ve Soyalp (2018)’in yarı
yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde ettiği veriler bu çalışmada nicel hale dönüştürülerek
5’li Likert tipi bir ölçek oluşturulmuştur. Veriler SPSS 23.0 ile analiz edilmiştir. Elde edilen
veriler ışığında katılımcılar aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin olumlu görüşler beyan
etmiştir.
Anahtar Sözcükler: Formasyon eğitimi, aday öğretmen, tarih.

GİRİŞ
Genel anlamıyla tarih eğitiminin temel amacı bireylerin dünü ve bugününü anlayarak
gelecek ile ilgili aydınlanmalarını sağlamaktır diyebiliriz. Toplumu oluşturan bireylerde ortak
değerlerde duygudaşlık uyandırmak ise Tarih eğitiminin en önemli özelliklerinden biridir. Bu
eğitim sayesinde bireyler geçmişlerine çok şeyler borçlu olduklarını ve vatan, bayrak ve
milletine karşı sorumluluklarının bilincine varmaları ve bu misyona sıkı sıkıya sarılarak
ödevlerini yerine getirmeleri konusunda aydınlanırlar. Bu bağlamda millet olabilmenin gerekli
değerlerini özümsemek önemlidir. Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde
fayda sağlar. Bireylerin geçmişine sahip çıkarak geleceğine emin adımlarla yürümek ekonomik
bağlarla birlikte sosyolojik ve kültürel bağların oluşturulması ve güçlendirilmesi ile
gerçekleşeceği bilinmektedir. İşte bu noktada Tarih eğitiminin önemi yadsınamaz.
Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini
öğretirken, uygarlığın tüm toplumların katkısıyla oluştuğu bilincini
oluşturur. Böylelikle bireyler, ortak değerlere sahip çıkarak din, dil, ırk gibi
ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. Bir milletin ferdi olarak
geçmişini öğrenen kişi, millî değerlerini, kültürünü tanıyarak millî bilinç
kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Toplumlar geçmişten
çıkardıkları
derslerle
geleceklerine
yön
verir
(https://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/tarih-ogreniminin-onemi/).
Ülkemizde üniversitelerde lisans düzeyde Eğitim ve Fen-Edebiyat ya da Edebiyat
Fakültelerinde Tarih eğitimine ilişkin bölümler kurulmuştur. Eğitim fakültelerinde lisans
düzeyde eğitim veren Tarih Öğretmenliği programlarının ortak hedefi şöyledir.
Tarih öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; tarih öğretiminin amacı ve temel
ilkeleri; tarih öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının
tarih öğretimine yansımaları; tarih öğretimde temel beceriler; sınıf-içi
uygulama örnekleri; tarih öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili
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bir tarih öğretiminin bileşenleri; tarih öğretimine sosyal, kültürel ve
ekonomik
açıdan
bakış
(https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Y
eni-Ogretmen-Yetistirme-LisansProgramlari/Tarih_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf).
Diğer taraftan Fen-Edebiyat ya da Edebiyat Fakültelerinde Tarih bölümlerinde “İlkçağ,
Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır.
Tarih bilimi, ilkçağlardan başlayarak toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel
alanlarda, ne gibi gelişmeler gösterdiğini, dünya uygarlığına ne gibi katkılarda bulunduklarını
öğretmeyi
ve
araştırmayı
amaçlamaktadır”
(http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/programProfili/140/8).
Bilindiği üzere Eğitim fakülteleri mezunları öğretmenlik sertifikasyonuna sahip
olarak mezun oldukları için öğretmen olarak atanabilmektedirler. Ancak, Fen-Edebiyat
ya da Edebiyat Fakültelerinde Tarih bölümü mezunları ise öğretmen olarak atanabilmek
için son sınıf ya da mezun konumunda iken pedagojik (öğretmenlik) formasyon eğitimi
almak zorundadırlar.
Pedagojik formasyon eğitimi programının süresi ise en az 2
yarıyıl olarak belirtilmektedir. Dersler iki yarıyıla bölünür ve eğitim bir
öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür. Ancak
yoğunlaştırılmış dönemler de bulunmaktadır ve bu eğitim
programlarında bir dönemin dersini alabilmek için aralıksız 7 hafta
programa devam etmek gereklidir. Lisans eğitimine devam ederken
formasyon eğitimi almak isteyenler içinse programa başlamak için en az
ilk iki yarıyılı tamamlamış olma şartı bulunmaktadır. Pedagojik
formasyon eğitiminde birinci yarıyılda verilen dersler ise; eğitim
bilimine giriş, program geliştirme ve öğretim, ölçme ve değerlendirme,
sınıf yönetimi, öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, gelişim
psikolojisidir. Programın ikinci döneminde ise; rehberlik, özel öğretim
yöntemleri, öğretmenlik uygulaması, öğretim teknolojileri ve materyal
tasarımı isimli 4 farklı ders verilmektedir (https://paratic.com/formasyonnedir/).
Dursun ve arkadaşları (2018) “aday öğretmenler bu süreçte çalışmalarını sınıfta, okul
içinde ve okul dışında yapacakları uygulama çalışmalarını hizmet içi eğitim faaliyetleriyle
gerçekleştirebilmektedirler”. Sınıf içi uygulamalar çerçevesinde öğretmenleriyle birlikte derse
girerek ders işlenişi, sınıf yönetimi vb. konularda tecrübe kazanmaktadırlar. “Bu alandaki
yapılan çalışmalarda aday öğretmen yetiştirme sürecinin özellikle uygulama ve deneyim
kazandırma konusunda yetersizliğinin vurgulanması Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu hususta
bazı yenilikler yapmasını gerekli kılmıştır” (Sarıkaya, Samancı ve Yılar, 2017, Dursun ve
arkadaşlarında atıflandığı gibi). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönergesinde aday
öğretmenlerin eğitim ve öğrenimleri boyunca teorik olarak aldıkları alan eğitimi ve genel
kültür derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve tutumları staj uygulama sürecinde işe koşarak
öğretmenlik mesleğine hazır hale gelme konusunda usul ve esaslara yer verilmiştir. Aday
öğretmen yetiştirme süreci Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge’ sinin 6.
Maddesinde aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
(1) Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde uygulanacak Yetiştirme Programı,
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır. (2)
Yetiştirme Programında; a) Sınıf içi ve okul içi izleme faaliyetlerine, b)
Öğretmenlik uygulamalarına, c) Okul dışı faaliyetlere, ç) Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20 ve 21 inci
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maddelerinde yer alan sınav konularını da içeren hizmet içi eğitim
faaliyetlerine, yer verilir. (MEB, 2016).
Bu bağlamda Ataç (2017) öğretmen yetiştirme sisteminin önemine vurgu yaparak
sistemin sürekli ve istikrarlı bir biçimde gözden geçirilmesi, sorgulanması nitelikli öğretmen
yetiştirmenin önemine işaret etmektedir. Özetle “…. öğretmenlik uygulaması dersleri,
öğretmen adaylarının, öğretmenlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunmakla birlikte
deneyimli ve donanımlı olmalarını sağlayan derslerdir” (Yıldırım ve Arkadaşları, 2019).
Bu çalışma da bu süreçte bulunan Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme
programına yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla aşağıdaki araştırma
soruları oluşturulmuştur.
1. Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik genel ve
a. Deneyim Kazanma (Mesleğe Hazırlama),
b. Sınıf İçi Uygulamalar,
c. Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar,
d. Okul Dışı Gözlem ve Uygulamalara yönelik görüşleri nelerdir?
2. Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşleri
ilişkin olarak yaş, cinsiyet ve bölüm açısından bir farklılık var mıdır?
Yöntem
Bu betimsel çalışmada nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır.
Katılımcılar
Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerini
irdeleyen mevcut çalışmaya çeşitli devlet üniversitelerinde Eğitim Fakültesi Tarih öğretmenliği
programı ile Edebiyat ve/veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Tarih bölümlerinde öğrenim gören
ulaşabildiğimiz gönüllü toplam 52 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 37 tanesi (%71,2)
“Kadın”, 15 tanesi (%28,8) ise “Erkek” katılımcıdır. Katılımcılardan 3 tanesi (%5,8) 17-20 yaş
aralığında (K=1; E=2) kalan 49 tanesi (%94,2) (K=36; E=13) 21 yaş ve üzerindedir. 32
katılımcı (%61,5) (E=8; K=24) Tarih Öğretmenliği programı kalan 20 katılımcı (%38,5)
(K=13; E=7) ise Tarih Bölümü öğrencileridir.
Cinsiyet
Frequenc Percent
y
Erkek
15
28,8
Valid Kadın
37
71,2
Total
52
100,0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
28,8
28,8
71,2
100,0
100,0

Yaş

17-20
21 ve
Valid
üzeri
Total

Frequenc Percent
y
3
5,8

Valid
Cumulative
Percent
Percent
5,8
5,8

49

94,2

94,2

52

100,0

100,0

100,0

Bölüm
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Frequenc
y
Tarih (Edebiyat
Fakültesi)
Valid Tarih Eğitimi Anabilim
Dalı (Eğitim Fakültesi)
Total

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

32

61,5

61,5

61,5

20

38,5

38,5

100,0

52

100,0

100,0

Cinsiyet * Yaş Crosstabulation
Count
Yaş
17-20
Cinsiye Erkek
t
Kadın
Total

Total
20 ve
üzeri

2
1
3

13
36
49

15
37
52

Cinsiyet * Bölüm Crosstabulation
Count

Cinsiye Erkek
t
Kadın
Total

Bölüm
Tarih
Tarih Eğitimi
(Edebiyat
Anabilim
Fakültesi)
Dalı (Eğitim
Fakültesi)
8
7
24
13
32
20

Total

15
37
52

Veri toplama aracı
Araştırma verileri, Kozikoğlu ve Soyalp (2018)’in yarı yapılandırılmış görüşme
formlarıyla elde ettiği veriler bu çalışmada nicel hale dönüştürülerek (5’li Likert) bir ölçek
oluşturularak toplanılmıştır. Veriler SPSS 23.0 kullanılarak, bağımsız örneklem t-testi
(independent samples of t-test) analizleri ile yorumlanmıştır. Görüşler 1 Kesinlikle
Katılmıyorum ile 5 Kesinlikle Katılıyorum aralığındadır. Yorumlamalarda ortalama değerler
dikkate alınmıştır. Ölçek toplam 55 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 22 maddesi Program; 16
maddesi Sınıf İçi Uygulamalar; 11 maddesi Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar; 6 maddesi Okul
Dışı Gözlem ve Uygulamaları ölçmektedir. Ölçeğin genel güvenirlik düzeyi ,879 olarak
hesaplanmıştır. Bu da güvenirlik düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Alt
değişkenlerimize ait güvenirlik düzeyleri ise Program ,757, Sınıf İçi Uygulamalar ,707, Okul
İçi Gözlem ve Uygulamalar ,743, ve Okul Dışı Gözlem ve Uygulamalar ise ,643 olarak tespit
edilmiştir.

Güvenirlik analizi
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ALT DEĞİŞKENLER
A:Program
B:Sınıf İçi Uygulamalar
C:Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar
D:Okul Dışı Gözlem ve Uygulamalar
Genel

Madde
sayısı
22
16
11
6
55

Cronbach Alfa Değeri
,757
,707
,743
,643
,879

Veri analizi ve yorum
Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik genel ve
e. Deneyim Kazanma (Mesleğe Hazırlama),
f. Sınıf İçi Uygulamalar,
g. Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar,
h. Okul Dışı Gözlem ve Uygulamalara yönelik görüşleri nelerdir?
Çalışma grubunu oluşturan Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmenlerin katıldıkları
pedagojik (öğretmenlik) formasyon programına yönelik görüşleri olumlu yöndedir (M=3,60).
Daha detaylı olarak alt bileşenlere yönelik yapılan analizlerde ise adayların Program (M=3,65),
Sınıf İçi Uygulamalar (M=3,77), Okul İçi Uygulamalar (M=3,23) ve Okul Dışı Uygulamalara
(M=3,66) karşı olumlu tutumlar sergilediği anlaşılmaktadır. Adaylar, katıldıkları pedagojik
(öğretmenlik) formasyon programının özellikle sınıf yönetimi (M=4,42), deneyim kazandırma
(mesleğe hazırlama) (M=4,38) ve öğretmenlik mesleğine uyum sağlama (M=4,36) gibi
konularda yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu süreçte kendilerine verilen dönüt (M=4,19),
süreç hakkında bilgilendirilmeleri (M=4,26), kendi eksikliklerini görme fırsatını sağlaması
(M=4,30), sınıfı dışarıdan gözlemleme (M=4,46), materyal hazırlama (M=4,09), öğrenciyi
tanıma (M=4,28) ve en önemlisi mesleğe motive olma (M=4,21) gibi konularda tecrübe
kazandırması bakımından katıldıkları pedagojik (öğretmenlik) formasyon programının son
derece yararlı olduğunu rapor etmişlerdir. Görüldüğü gibi pedagojik (öğretmenlik) formasyon
programı aday öğretmenleri mesleğe hazırlamada son derece önemli bir misyona sahip olduğu
görülmektedir. Mesleğinin ilk basamaklarına adım atacak olan öğretmen adaylarına bu mesleğe
karşı olumlu tutumlar geliştirip sergilemesi ve kendini bu süreçte güvende hissetmesi gibi
konular açısından programın faydaları söylenebilir.
Tablo 1. Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik
görüşleri
Betimleyici İstatistik Değerleri
N Minim Maksimu
um
m
A1: Deneyim kazanma (mesleğe hazırlama)
52
2,00
5,00
A2: Okul içi idari iş ve işlemleri öğrenme
52
2,00
5,00
A3: Okumalar, varsa filmlerin faydalı olması
52
2,00
5,00
A4: Kurum ziyaretleri (kurumu tanıma)
52
1,00
5,00
A5: Sınıf yönetimi
52
2,00
5,00
A6: Öğretmenlik mesleğine uyum
52
2,00
5,00
A7: Dönüt sağlama
52
2,00
5,00
A8: Formaların/raporların fazla olması
52
1,00
5,00
A9: Aday/yönetici/danışmanın
52
1,00
5,00
bilgilendirilmemesi
MADDE HAVUZU
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Ort.
4,3846
3,8654
4,0385
4,0769
4,4231
4,3654
4,1923
3,7115

Std.
Sapma
,88901
1,02954
,96936
1,00676
,77576
,74172
,76795
,99679

3,3654 1,06695
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A10: Adayın kendi okulunda adaylığı
geçirmemesi
A11: Uygulamada sorunlar yaşıyorum.
A12: Öğretmen olarak görülmeme
A13: Oryantasyon eksikliği
A14: Adaylık sürecinin uzun olması
A15: Danışman seçiminde tercih hakkı
verilmemesi
A16: Süreç hakkında bilgilendirme olmalı
A17: Adaylık süreci atandığı okulda başlamalı
A18: Raporlar/formlar haftalık olmalı
A19: Danışman öğretmene ek ders verilmeli
A20: Süreç daha planlı yürütülmeli
A21: Denetleme eksikliği olduğuna
inanıyorum
A22: Adaylık eğitimi üniversite eğitimi içinde
olmalı (staj)
A ORTALAMA
B1: Uygulama yapma (deneyim kazanma)
B2: Sınıf yönetimi
B3: Öğrenciyi tanıma imkânı
B4: Kullanılan yöntem ve teknikler uygundur
B5: Kendi eksikliklerini görme fırsatı
B6: Akıllı tahta kullanımı
B7: Materyal hazırlama
B8: Sınıfı dışarıdan gözlemleme
B9: Velilerle etkili iletişime geçme imkânı
B10: Danışmanın program hakkında bilgisinin
eksikliği
B11: Uygulama süresinin azlığı
B12: Gözlem süresi fazlalığı
B13: Danışman öğretmenin klasik yöntemleri
kullanması
B14: Danışmanın sınıf içinde eleştirmesi
B15: Süreçte denetim eksikliği
B16: Farklı sınıf düzeyinde uygulama yapma
B ORTALAMA
C1: İdari iş ve işlemleri öğrenme
C2: Öğrencilerle ilişkiler istenilen düzeydedir
C3: Yönetmelikleri/Özlük hakları bilme
C4: Velilerle iletişim
C5: Diğer personelle iletişim
C6: Sürecin planlı ve programlı olmaması
C7: Uygulamalı olmaması
C8: Yöneticilerin yoğun olması
C9: Denetimin olmaması
C10: Yöneticilerin olumsuz tutumu
C11: Yöneticilerin süreci bilmemesi
C ORTALAMA
20-22 Aralık 2019
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52

1,00

5,00 3,0000 1,08465

52
52
52
52

1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00

52

1,00

5,00 3,6731 1,11533

52
52
52
52
52

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

52

1,00

5,00 3,5577 1,22736

52

1,00

5,00 3,6346 1,44207

52
52
52
52
52
52
52
52
52

1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

3,6573
4,4423 ,77746
4,4615 ,64051
4,2885 ,74981
3,8269 ,98461
4,3077 ,75507
4,1346 1,02954
4,0962 ,91308
4,4615 ,67043
3,1923 1,26860

52

1,00

5,00 3,4038 1,22490

52
52

1,00
1,00

5,00 3,1923 1,41475
5,00 3,0769 1,28103

52

1,00

5,00 3,4423

52
52
52

1,00
1,00
1,00

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00 2,9423 1,21128
5,00 3,1154 1,06004
5,00 3,9423 1,05558
3,7704
5,00 3,6346 1,15519
5,00 3,6923 1,05790
5,00 3,5577 1,09210
5,00 3,0385 1,26741
5,00 3,5192 1,21252
5,00 3,2115 1,19372
5,00 2,7500 1,28147
5,00 3,1346 1,15519
5,00 3,0000 1,23669
5,00 3,0000 1,20457
5,00 3,0577 1,17846
3,2360

2,5385
3,0577
3,4038
3,0385

1,19577
1,31974
1,03393
1,29799

4,2692 ,76991
3,0769 1,45314
3,3462 1,04571
3,3654 1,10309
4,0769 ,85969

,89472
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D1: Kurumlar (kurum işleyişi) hakkında bilgi
sahibi olma
D2: İhtiyaç duyulduğunda hangi kurumlara
başvuracağını bilme
D3: Coğrafi, kültürel özellikleri bilme
D4: Mesleğe motive olma
D5: Kurum ziyaretlerinin plansız yürütülmesi
D6: Kurumlarda ilgili (sorumlu) kişilerin
olmaması
D ORTALAMA
Genel Ortalama

2019

52

1,00

5,00 3,6538 1,08256

52

1,00

5,00 3,7692 1,09572

52
52
52

1,00
1,00
1,00

5,00 4,1346 ,92945
5,00 4,2115 ,97692
5,00 3,2115 1,14338

52

1,00

5,00 3,0385 1,15405
3,6698
3,6073

52

Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşleri ilişkin
olarak yaş, cinsiyet ve bölüm açısından bir farklılık var mıdır?
Çalışmamızın bu bölümünde Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme
programına yönelik görüşleri ilişkin olarak yaş, cinsiyet ve bölüm açısından bir farklılık olup
olmadığına ilişkin incelemeler yapmak üzere gruplar arası manidarlık testi (t-test) işe
koşulmuştur.
Yaş
Çalışmada elde edilen verile göre Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme
programına yönelik görüşlerine ilişkin yaş değişkeni açısından bazı noktalarda farklılıklar
gözlenmiştir. Bunlar öğretmen olarak görülmeme (sig. ,028), raporlar/formlar haftalık olması
(sig. ,023) ve danışman öğretmene ek ders verilmesi (sig. ,034) gibi konulardır. 17-20 yaş arası
katılımcılar bu konularda diğer gruba göre yukarıda belirtilen konularda daha olumlu bir duruş
sergilemişlerdir. Bu grup öğrenci adayları yaptıkları staj çalışmalarında kendilerinin de bir
öğretmen olarak algılanmasını, danışmanlarını motive edecek ek derslerin verilmesini ve
raporların haftalık düzenli tutulmasını yeğlemektedir.
Tablo 2. Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik
görüşleri ilişkin olarak yaş açısından farklılık

Levene's
Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

t

df

Equal
variances 3,047 ,087 2,261
50
assumed
A12 Equal
variances
4,483 3,397
not
assumed

20-22 Aralık 2019

Sig.
Mean
Std. Error 95% Confidence
(2- Difference Difference Interval of the
tailed)
Difference
Lower Upper
,028

1,70748

,75507 ,19089 3,22408

,016

1,70748

,38091 ,57161 2,84336
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Equal
variances 1,503 ,226 2,351
50
assumed
A18 Equal
variances
3,855 2,826
not
assumed
Equal
variances 2,359 ,131 2,181
50
assumed
A19 Equal
variances
3,760 2,943
not
assumed

2019

,023

1,40136

,59606 ,20415 2,59857

,034

1,40136

,36356 ,20300 2,59972

,034

1,38095

,63317 ,10919 2,65272

,034

1,38095

,36732 ,19916 2,56275

Tablo 4. Yaş bakımından farklılığa ilişkin ortalamalar
Yaş

A12

A18

A19

17-20
20 ve
üzeri
17-20
20 ve
üzeri
17-20
20 ve
üzeri

Grup İstatistiği
N
Mean
Std.
Deviation
3 4,6667
,57735

Std. Error
Mean
,33333

49

2,9592

1,29034

,18433

3

4,6667

,57735

,33333

49

3,2653

1,01603

,14515

3

4,6667

,57735

,33333

49

3,2857

1,08012

,15430

Cinsiyet
Çalışmada elde edilen verile göre Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme
programına yönelik görüşlerine ilişkin cinsiyet değişkeni açısından bazı noktalarda farklılıklar
gözlenmiştir. Bunlar program bileşeninde okul içi idari iş ve işlemleri öğrenme (sig. ,002),
kurum ziyaretleri (sig. ,016) ve dönüt sağlama (sig. ,040), sınıf içi uygulamalar bileşeninde sınıf
yönetimi (sig. ,050), akıllı tahta kullanımı (sig. ,036) ve velilerle etkili iletişime geçme imkânı
(sig. ,026), okul içi gözlem ve uygulamalar bileşeninde yönetmelikleri/özlük hakları bilme (sig.
,014) ve son olarak okul dışı gözlem ve uygulamalar bileşeninde ihtiyaç duyulduğunda hangi
kurumlara başvuracağını bilme (sig. ,017) gibi konular bulunmaktadır. Elde edilen veriler
ışığında sadece akıllı tahta kullanımında sonuçlar kadın katılımcılar lehinedir (K=4,32;
E=3,66). Erkek katılımcılar ise okul içi idari iş ve işlemleri öğrenme (E=4,53; K=3,59), kurum
ziyaretleri (E=4,60; K=3,86), ve dönüt sağlama (E=4,53; K=4,05), sınıf içi uygulamalar
bileşeninde sınıf yönetimi (E=4,73; K=4,35), ve velilerle etkili iletişime geçme imkânı (E=3,80;
K=2,94), okul içi gözlem ve uygulamalar bileşeninde yönetmelikleri/özlük hakları bilme
(E=4,13; K=3,32) ve son olarak okul dışı gözlem ve uygulamalar bileşeninde ihtiyaç
duyulduğunda hangi kurumlara başvuracağını bilme (E=4,33; K=3,54) konusunda kadınlara
göre daha olumlu tutumlar sergilemiştir.
Tablo 5. Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik
görüşlerine ilişkin olarak cinsiyet açısından farklılık
20-22 Aralık 2019
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Depende
nt
variable
s

A2

A4

Levene
's Test
for
Equalit
y of
Varian
ces
F

7,310

4,171

Independent Samples Test
t-test
for
Equal
ity of
Mean
s
Sig t
.

df

Sig.
(2taile
d)

Mean
Differe
nce

Std.
Error
Differe
nce

,00
9

3,245

50

,002

,93874

,28926

3,949

41,5
11
50

,000

,93874

,23774

,016

,73514

,29335

48,7
99
50

,002

,73514

,22117

,040

,47928

,22752

40,4
78
50

,015

,47928

,18898

,050

,38198

,19050

38,0
94
50

,024

,38198

,16219

,036

-,65766

,30438

1,766
2,289

18,3
55
50

,094

-,65766

,37247

,026

,85405

,37311

2,302

26,3
15
50

,029

,85405

,37095

,014

,80901

,31764

34,3
35
50

,007

,80901

,28189

,017

,79279

,31964

,04
6

2,506
3,324

A7

,183

,67
1

2,107
2,536

B2

2,838

,09
8

2,005
2,355

B6

B9

C3

5,455

,326

4,567

,02
4

,57
1

,03
8

2,161

2,547
2,870

D2

9,500

2019

,00
3

2,480

20-22 Aralık 2019

95%
Confide
nce
Interval
of the
Differen
ce
Lower
,35774

Upper
1,519
74
,45879
1,418
68
,14592
1,324
35
,29062
1,179
65
,02229
,9362
7
,09747
,8610
9
-,00064 ,7646
1
,05368
,7102
9
-1,26902 ,0462
9
-1,43910 ,1237
9
,10463
1,603
47
,09200
1,616
10
,17102
1,447
00
,23634
1,381
68
,15078
1,434
80
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3,176

46,2
70

,003

,79279

,24965

,29035

2019

1,295
24

Tablo 6. Cinsiyet bakımından farklılığa ilişkin ortalamalar

Cinsiyet
A2
A4
A7
B2
B6
B9
C3
D2

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

Grup İstatistiği
N
Mean
Std.
Deviation
15 4,5333
,63994
37 3,5946
1,03975
15 4,6000
,50709
37 3,8649
1,08429
15 4,5333
,51640
37 4,0541
,81466
15 4,7333
,45774
37 4,3514
,67562
15 3,6667
1,34519
37 4,3243
,81833
15 3,8000
1,20712
37 2,9459
1,22352
15 4,1333
,83381
37 3,3243
1,10690
15 4,3333
,61721
37 3,5405
1,16892

Std. Error
Mean
,16523
,17093
,13093
,17826
,13333
,13393
,11819
,11107
,34733
,13453
,31168
,20115
,21529
,18197
,15936
,19217

Bölüm
Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerine
ilişkin bölüm değişkeni açısından da farklılıklar gözlenmiştir. Katılımcıların farklı görüşleri
sadece sınıf içi ve okul içi uygulamalarda görülmüştür. Bunlar sınıf içi uygulamalara ilişkin
velilerle etkili iletişime geçme imkânı (sig. ,025) ve gözlem süresi fazlalığı (sig. ,009) gibi
hususlardır. Okul içi uygulamalardaki farklı düşünceler idari iş ve işlemleri öğrenme (sig. ,007)
ve diğer personel ile iletişimde (sig. ,048) görülmüştür. Bu hususlarda Edebiyat Fakültesi Tarih
bölümü öğrencileri Eğitim Fakültesi öğrencilerine nazaran daha yüksek düzeyde olumlu
tutumlar sergilemiştir. Eğitim Fakültesi öğrencileri pedagojik formasyon derslerini kendi lisans
programında almaları ve daha fazla mikro öğretim (gözlem süresi, idari iş ve işlemleri öğrenme,
diğerleri ile iletişim vb.) ve ilgili uygulamalarda bulunmaları bunun bir neticesi olabilir.

Tablo 7. Tarih öğretmen adaylarının aday öğretmen yetiştirme programına yönelik
görüşlerine ilişkin olarak cinsiyet açısından farklılık
Independent Samples Test
20-22 Aralık 2019
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Levene's
Test for
Equality of
Variances
F
Sig.

Equal
variances
assumed
B9 Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
B12 Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
C1 Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
C5 Equal
variances
not
assumed

t-test for Equality of Means

t

df

1,484 ,229 2,304

Sig.
Mean
Std. Error
(2- Difference Difference
tailed)

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

50

,025

,80000

,34724 ,10255 1,49745

2,216 35,475

,033

,80000

,36100 ,06748 1,53252

50

,009

,93750

,34412 ,24631 1,62869

2,816 44,750

,007

,93750

,33287 ,26696 1,60804

50

,007

,86875

,30903 ,24805 1,48945

2,689 34,792

,011

,86875

,32307 ,21274 1,52476

50

,048

,68125

,33550 ,00737 1,35513

1,905 32,491

,066

,68125

,35770

1,327 ,255 2,724

2,650 ,110 2,811

4,916 ,031 2,031

1,40943
,04693

Tablo 8. Cinsiyet bakımından farklılığa ilişkin ortalamalar
Bölüm
20-22 Aralık 2019

Grup İstatistiği
N
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean
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B9

B12

C1

C5

Tarih (Edebiyat
Fakültesi)
Tarih Eğitimi Anabilim
Dalı (Eğitim Fakültesi)
Tarih (Edebiyat
Fakültesi)
Tarih Eğitimi Anabilim
Dalı (Eğitim Fakültesi)
Tarih (Edebiyat
Fakültesi)
Tarih Eğitimi Anabilim
Dalı (Eğitim Fakültesi)
Tarih (Edebiyat
Fakültesi)
Tarih Eğitimi Anabilim
Dalı (Eğitim Fakültesi)

32

3,5000

1,13592

,20080

20

2,7000

1,34164

,30000

32

3,4375

1,26841

,22423

20

2,5000

1,10024

,24602

32

3,9688

,99950

,17669

20

3,1000

1,20961

,27048

32

3,7813

1,03906

,18368

20

3,1000

1,37267

,30694

2019

Sonuç ve Öneriler
Yükseköğretimde Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerden farklı alanlardan mezun olan
öğrencilerden öğretmenlik mesleğine atılmak isteyenlerin pedagojik (öğretmenlik) formasyon
eğitimine katılmaları zorunludur. Bu süreçte yaşanılan bir takım sorunlar alan yazında
tartışılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı bu süreçte bulunan Tarih öğretmen adaylarının
aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerini (tutumlar) incelemektir. Çalışmanın
sonunda elde edilen veriler ışığında çalışmaya alınan katılımcı grubun aday öğretmen yetiştirme
programı ile ilgili program, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalara yönelik tutumları olumlu
olarak tespit edilmiştir. Programı etkili kılan hususlar arasında sınıf yönetimi deneyim
kazandırma (mesleğe hazırlama) ve öğretmenlik mesleğine uyum sağlama gibi konularda
yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu süreçte kendilerine verilen dönüt, süreç hakkında
bilgilendirilme, kendi eksikliklerini görme fırsatını sağlama, sınıfı dışarıdan gözlemleme,
materyal hazırlama yetisinin pekişmesi, öğrenciyi tanıma ve en önemlisi mesleğe motive olma
gibi konularda tecrübe kazandırması bakımından katıldıkları pedagojik (öğretmenlik)
formasyon programının son derece yararlı olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken son
zamanlarda tartışıla gelen pedagojik (öğretmenlik) formasyon programının edebiyat fakültesi
öğrencileri içinde yararlı olduğu düşüncesinden hareketle kapatılması yerine bu programın daha
önceki yıllarda da uygulandığı gibi edebiyat (ilgili diğer fakülte) fakültelerinin lisans programı
içerisinde verilmesi ya da en azından bu programın Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak
adaylara sunulması yerinde bir karar olacaktır.
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AİT DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ODAKLI MOTİVASYON
DÜZEYLERİ

Doç. Dr. Gülay SARIÇOBAN

ÖZET
Motivasyon sosyal yaşantımızda olduğu gibi eğitim hayatımızda da başarının anahtarı
olup, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamik yapı bizleri özgüvenli kılar. Motivasyonu yüksek
olan bireyler kendini gerçekleştirme konusunda daha güvende hissederler. Motivasyon iki
şekilde cereyan eder; içsel ve dışsal motivasyon. Başarı odaklı motivasyonun akademik başarı
üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Bu yüzden mevcut çalışma yüksek öğrenim kurumlarının
değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine
katılan öğrencilerin başarı odaklı motivasyon düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışmanın amacına uygun olarak Semerci (2010) tarafından geliştirilen Başarı Odaklı
Motivasyon Ölçeği alana uyarlanarak kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini devlet
üniversitelerinde farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Çalışmada elde edilen veriler bağımsız örneklemlerde t-testi (independent samples t-test)
analizleri ile yorumlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında çalışmanın bulguları bize
katılımcıların konuya ilişkin başarı odaklı motivasyon düzeylerinin memnun edici olduğunu
göstermektedir. Bireyin başarılı olması onu mutlu kılar. Sınıf ikliminin sıcak bir öğrenme
atmosferi içerisinde olması başarının bir anahtarıdır. Bu çalışmada başardıkça başarma isteğinin
artacağı ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Başarı, motivasyon, tarih, Atatürk ilkeleri, inkılap
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GİRİŞ
Eğitimin her aşamasında öğrenmeyi hızlandıran ve etkin kılan motivasyondur. Motivasyon, bir
başka deyişle güdülenme, başarının azlığı ya da yokluğu durumunda başarısızlığın anahtarıdır.
Seah ve Bishop (2000)’un belirttiği gibi başarı sadece bilişsel süreçlere değil aynı zamanda
duyuşsal süreçlere de bağlıdır (Duit ve Treagust, 2003; Thompson ve Mintzes, 2002; Weaver,
1998; Lee ve Brophy, 1996). Motivasyon duyuşsal alanın merkezinde olup öğrenmeyi
hızlandırarak öğrenci başarısında göz ardı edilemeyecek konumdadır. Senemoğlu (2007) üst
düzey öğrenme becerisine sahip olan öğrencilerin motivasyonunun da yüksek düzeyde
olduğuna işaret etmektedir. Aksi halde motivasyonu yüksek olmayan öğrenci öğrenmeye açık
değildir (Ergin ve Karataş, 2018; Ulusoy, 2007). Fidan (1985) bunun başlıca nedenlerini (a)
dikkat eksikliği, (b) gayret etmeme, (c) konuya odaklanamama ve (d) gerekli zamanı
ayıramama gibi özellikler olarak belirtmektedir. Dörnyei (2001:8)’ye göre motivasyon karar
verme süreci ve bir etkinliğe ilişkin istekliliği etkilemektedir. Diğer taraftan Steers ve Porter
(1991:6) ise motivasyonu tanımlarken üç önemli konu üzerinde durmaktadır: (1) neyin insan
davranışını güçlendirdiği, (2) bu davranışı neyin yönlendirdiği ve (3) bu davranışın nasıl sürekli
hale geldiğidir. Kısacası motivasyon başarıyı getiren çok güçlü bir arzu/istek olarak
tanımlanabilir.
Motivasyon temelde ikiye ayrılır: (1) içsel motivasyon ve (2) dışsal motivasyon. İçsel
motivasyon kişinin kendi kendini güdülemesi, hedeflerini kendinin belirlemesi, kararlı ve
azimli olması, kendine güvenmesi, olumlu düşünceler sergileyerek bunları işe koşması,
başarısını sınırlayan faktörlerin farkına varıp bunlardan kurtulma stratejilerini geliştirmesi,
duygusal koşullarda nasıl davranılacağını bilmesi, kişisel gelişim ve başarabileceğine inanması
(Ellis, 1984) gibi özellikleri kapsar. Dışsal motivasyon ise çalıştığı bir işte aldığı övgü, ödül,
maaş, teşvik, fiziksel koşullar, iş yükü gibi dış etkenlerden oluşur. İster içsel ister dışsal olsun
motivasyon olumlu olduğu sürece süreklidir. Deci ve Ryan (2001) de içsel motivasyonun
olmayışı başarısızlığı kaçınılmaz hale getirdiğini belirtmektedirler. Bu bağlamda eğitimde
öğreneni motive eden içsel ya da dışsal faktörlerin yokluğu üretimi/başarıyı önemli ölçüde
düşürür (Sarıçoban ve Mengü, 2008).
Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı motivasyon
düzeylerini incelemeyi amaçlayan mevcut çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar
aranmıştır.
1. Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı
motivasyon düzeyleri nedir?
2. Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı
motivasyon düzeyleri ile cinsiyet, yaş ve bölüm değişkenleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı her hangi bir fark var mıdır?
Yöntem
Bu betimsel çalışmada nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır.
Katılımcılar
Yüksek öğrenim kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı motivasyon
düzeylerini incelemeyi amaçlayan mevcut çalışmaya ulaşabildiğimiz gönüllü toplam 58 öğrenci
katılmıştır. Bu öğrencilerin 35 tanesi (%60,3) “Kadın”, 23 tanesi (%39,7) ise “Erkek”
katılımcıdır. Katılımcılardan 18 tanesi (%31) 17-20 yaş aralığında kalan 40 tanesi (%69) 21 yaş
ve üzerindedir. 12 katılımcı (%620,7) Tarih Öğretmenliği, 16 katılımcı (%27,6) Tarih Bölümü,
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11 tanesi (%19) İngiliz Dili ve Edebiyatı ve kalan 19 tanesi (%32,8) ise Mütercim Tercümanlık
bölümü öğrencileridir.
Yaş
Frequenc Percent
Valid
Cumulative
y
Percent
Percent
17-20
18
31,0
31,0
31,0
21 ve
Valid
40
69,0
69,0
100,0
üzeri
Total
58
100,0
100,0

Cinsiyet
Frequency

Valid

kadın
Erkek
Total

35
23
58

Percent
60,3
39,7
100,0

Bölüm
Frequenc
y
Tarih Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Tarih (FenEdebiyat/Edebiyat
Valid Fakültesi)
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Total

Valid Percent
60,3
39,7
100,0

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent
60,3
100,0

Cumulative
Percent

12

20,7

20,7

20,7

16

27,6

27,6

48,3

11

19,0

19,0

67,2

19
58

32,8
100,0

32,8
100,0

100,0

Veri toplama aracı
Çalışmanın amacına uygun olarak Semerci (2010) tarafından geliştirilen ve dört
bölümden oluşan Başarı Odaklı Motivasyon (5’li Likert Tip) Ölçeği alana uyarlanarak işe
koşulmuştur. Ölçek toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt bölümleri a. dış etmenler
(12 madde), b. iç etmenler (9 madde), c. hedef büyütme (7 madde) ve d. öz-bilinç (7 madde)
kategorilerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri, bağımsız örneklem t-testi (independent
samples t-test) kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler için SPSS 23.0 istatistik programı
kullanılmıştır. Yorumlamalar ise ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Görüşler 1 Kesinlikle
Katılmıyorum ile 5 Kesinlikle Katılıyorum aralığındadır. Ölçeğin genel güvenirlik düzeyi ,935
olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt bileşenlerinin güvenirlik düzeyleri sırasıyla dış etmenler için
,838, iç etmenler için ,897, hedef büyütme için ,774 ve öz-bilinç için ,767 olarak tespit
edilmiştir. Bu değerler güvenirlik düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
Güvenirlik analizi
Madde sayısı
20-22 Aralık 2019
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Dış etmenler
İç etmenler
Hedef büyütme
Öz-bilinç
Toplam

12
9
7
7
35

,838
,897
,774
,767
,935

Veri analizi ve yorum
Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı motivasyon düzeyleri nedir?
Çalışma grubunu oluşturan katılımcıların konuya ilişkin başarı odaklı motivasyon
düzeyleri memnun edici düzeydedir (M=4,04). Alt bileşen ortalamalarına bakıldığında bu
bileşenlere özgü katılımcıların konuya ilişkin görüşleri olumlu görülmektedir (Dış etmenler
M=4,32; iç etmenler M=3,90; hedef büyütme m=3,96; öz-bilinç M=3,89). Katılımcılar başarılı
olduklarında mutlu olduklarını (M=4,77), yüksek puan almayı sevdiklerini (M=4,75) ve
sınavlarda yüksek not almak istediklerini (M=4,68), dersteki sıcak bir öğrenme atmosferinin
başarılarını artırdığını (M=4,65) ve en önemlisi başardıkça başarma isteklerinin artığını
(M=4,63) önemle vurgulamışlardır.
Çalışmada elde edilen veriler ışığında başarıyı getiren diğer önemli motivasyonel
hususlar arasında derse ilişkin kazanımların motivasyonlarını pozitif etkilemesi (M=4,48), ders
sorumlusunun ders anlatmaya istekli olmasının pozitif etki yaratması (M=4,43), değerli
oldukları hissettirilirse başarılı olacakları kanısı (M=4,43), ilgi duyulan derslere sıkı çalışmaları
(M=4,41), cesaretlendirildikleri sürece başarılı olacaklarına inanmaları (M=4,24), öğrendikçe
öğrenme isteğinin artması (M=4,22), ders konularıyla ilgili arkadaşlarına yardımcı olmaktan
hoşlanmaları (M=4,17), ödev hazırlarken yeni bilgiler öğrenmeyi sevmeleri (M=4,15), zengin
öğrenme etkinlikleri (rol oynama, beyin fırtınası, gösteri, örnek olay, görsel sunu, misafir
konuşmacı vb.) ile başarıya motive olacakları (M=4,13), derslere ilişkin yenilikleri öğrenme
istekleri (M=4,12), kafalarına takılan bir konuyu araştırıp öğrenmeden rahat etmemeleri
(M=4,06), yeni bir konu öğrenme düşüncesinin kendilerini heyecanlandırması (M=4,05), derse
ilişkin detaylı bilgi verilmesi (M=4,03) ve AİT derslerinde işlenen her bir konunun getirdiği
yeni bilgilerin ufuklarını açması (M=4,00) gibi konular yer almaktadır.
Tablo 1. Başarı odaklı Motivasyon
Motivasyon Alt Boyutlar
A. DIŞ ETMENLER
1. Yeni bilgi ufkumu açmaktadır
2.Ders konularıyla ilgili arkadaşlarıma yardımcı
olmaktan hoşlanırım.
3.Kitap ve ders notlarımı sınıf arkadaşlarımla
paylaşmayı severim.
4. İlgi duyduğum derslere sıkı çalışırım.
5. Cesaretlendirilirsem başarılı olurum.
6. Ders sorumlusunun ders anlatmaya istekli olması,
beni pozitif etkiler.
7. Değerli olduğum hissettirilirse başarılı olurum.
8. Dersteki sıcak bir öğrenme atmosferi başarımı
artırır.
20-22 Aralık 2019

N

Min.

Maks.

Ort.

Std.
Sapma

58

1,00

5,00

4,0000 1,16980

58

1,00

5,00

4,1724

58

1,00

5,00

3,7931 1,08835

58
58

1,00
1,00

5,00
5,00

4,4138 ,99180
4,2414 1,12874

58

1,00

5,00

4,4310 1,06148

58

1,00

5,00

4,4310

,97535

58

1,00

5,00

4,6552

,73870

,92030
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9. Sonuçta kazanacaklarım motivasyonumu pozitif
etkiler.
10. Başardıkça başarma isteğim artar.
11. Başarılı olduğumda mutlu olurum.
12. Ailemin evde okuması (kitap, dergi vb.) beni
çalışmaya teşvik eder.
Toplam
B. İÇ ETMENLER
13. Derslere hazırlıklı giderim.
14. Yeni bir konu öğrenme düşüncesi beni
heyecanlandırıyor.
15. Derslere ilişkin yenilikleri öğrenmek isterim.
16. Ödev hazırlarken yeni bilgiler öğrenmeyi severim.
17. Ders anlatılırken not alırım.
18. Derse ilişkin detaylı bilgi verilmesini severim.
19. Ödevlerimi zamanında yaparım.
20. Çalışmaktan hoşlanırım.
21. Öğrendikçe öğrenme isteğim artar.
Toplam
C. HEDEF BÜYÜTME
22. Yüksek puan almayı severim.
23. Derse ilişkin etkinlikleri ilk bitiren kişi olmak
isterim.
24. Derse ilişkin çabalarım için ders sorumlusundan
takdir beklerim.
25. Sınavlarda yüksek not almak isterim.
26. Derse ilişkin etkinliklerde aranan kişi olmak
isterim.
27. Sınavlarda yüksek puan alırım.
28. Öğrenmede sabırsızım.
Toplam
D. ÖZ-BİLİNÇ
29. Öğrendiğim her bilgiyi sorgularım.
30. Zengin öğrenme etkinlikleri (rol oynama, beyin
fırtınası, gösteri, örnek olay, görsel sunu, misafir
konuşmacı vb.) ile başarıya motive olurum.
31. İşbirlikli öğrenme (kubaşık öğrenme) ile
motivasyonum artar.
32. Kafama takılan bir konuyu araştırıp öğrenmeden
rahat etmem.
33. Ne olursa olsun başaracağıma inanırım.

58

1,00

5,00

4,4828

,95956

58
58

1,00
1,00

5,00
5,00

4,6379
4,7759

,71814
,77331

58

1,00

5,00

3,8966 1,08724
4,3275

58

1,00

5,00

3,2586 1,19297

58

1,00

5,00

4,0517 1,06660

58
58
58
58
58
58
58

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,1207
4,1552
3,8448
4,0345
3,9828
3,5000
4,2241
3,9080

1,01008
1,08905
1,12080
1,21346
1,01724
1,34099
1,09293

58

1,00

5,00

4,7586

,65722

58

1,00

5,00

3,1897 1,13101

58

1,00

5,00

3,9310 1,25463

58

2,00

5,00

4,6897

58

1,00

5,00

3,5690 1,29929

58
58

1,00
1,00

5,00
5,00

3,6379 ,94958
3,5000 1,03024
3,9662

58

1,00

5,00

3,5345 1,14272

58

1,00

5,00

4,1379

,99909

58

1,00

5,00

3,8621

,88750

58

2,00

5,00

4,0690

,87584

58

1,00

5,00

3,8966 1,35969

34. Başarısızlık beni yıldıramaz.

58

1,00

5,00

3,7414 1,23630

35. Başarısızlıktan ders çıkarırım.
Toplam
Genel Toplam

58

1,00

5,00

4,0172 1,14695
3,8941
4,0468

58

,62708

Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı motivasyon düzeyleri ile
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cinsiyet, yaş ve bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı her hangi bir fark var
mıdır?
Cinsiyet
Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı motivasyon
düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında toplam altı boyutta istatistiksel olarak “Kadın”
katılımcıların lehine anlamlı bir fark oluştuğu tespit edilmiştir. Çalışmaya alınan kadın
katılımcılar dış etmenler kapsamında ilgi duydukları derslere erkek katılımcılara nazaran daha
sıkı çalıştıklarını (sig. ,004; K=4,71; E=3,95), cesaretlendirildikleri takdirde daha başarılı
olacaklarını (sig. ,022; K=4,51; E=3,82), değerli oldukları hissettirilirse başarılı olacakları (sig.
,005; K=4,71; E=4,00), başardıkça başarma isteklerinin artacağı (sig. ,011; K=4,82; E=4,34),
başarılı olduklarında mutlu olduklarını (sig. ,041; K=4,94; E=4,52), aile bireylerinin evde
okumasının (kitap, dergi vb.) kendilerini çalışmaya teşvik ettiğini (sig. ,000; K=4,37; E=3,17),
iç etmenler kapsamında ders anlatılırken not alma (sig. ,042; K=4,08; E=3,47), ve son olarak
hedef büyütme etmeni kapsamında derse ilişkin çabaları için ders sorumlusundan takdir
beklediklerini (sig. ,007; K=4,28; E=3,39) beyan etmişlerdir. Bu sonuçlardan hareketle “kadın”
öğrencilerin motivasyonlarının “erkek” öğrencilere nazaran daha anlamlı düzeyde olduğu
söylenebilir.
Tablo 2. Başarı odaklı motivasyon ile cinsiyet değişkeni arasındaki farklılık
Bağımsız Örneklem Testi
Levene's
t-test for Equality of Means
Test for
Equality of
Variances
F
Sig
t
df
Sig.
Mean
Std.
95%
.
(2- Differenc Error
Confidence
tailed
e
Differenc Interval of the
)
e
Difference
Lowe Upper
r
Equal
variance 15,50 ,00 3,04
56
s
4
0
6
VAR0000 assumed
4
Equal
variance
2,60 26,44
s not
4
0
assumed
Equal
VAR0000 variance 13,45 ,00 2,36
56
5
s
7
1
1
assumed

20-22 Aralık 2019

,004

,75776

,24877

,2594 1,2561
2
0

,015

,75776

,29098

,1601 1,3554
2
1

,022

,68820

,29151

,1042 1,2721
4
6
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VAR0000
7

VAR0001
0

VAR0001
1

VAR0001
2

VAR0001
7

VAR0002
4

Equal
variance
s not
assumed
Equal
variance
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed
Equal
variance
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed
Equal
variance
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed
Equal
variance
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed
Equal
variance
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed
Equal
variance
s
assumed

2,06 28,42
1
8

,049

,68820

,33393

,0046 1,3717
4
6

56

,005

,71429

,24628

,2209 1,2076
3
4

2,44 25,37
9
3

,022

,71429

,29164

,1140 1,3144
9
8

56

,011

,48075

,18356

,1130
,84846
3

2,23 26,43
9
2

,034

,48075

,21473

,0397
,92178
1

,041

,42112

,20171

,0170
,82520
4

,100

,42112

,24568 ,0868 ,92911
7

56

,000

1,19752

,24715

,7024 1,6926
2
1

4,42 33,61
7
9

,000

1,19752

,27053

,6475 1,7475
1
2

56

,042

,60745

,29247

,0215 1,1933
8
3

2,02 43,43
9
1

,049

,60745

,29941

,0038 1,2111
0
1

,007

,89441

,31805

,2572 1,5315
8
4

11,53 ,00 2,90
1
1
0

14,69 ,00 2,61
3
0
9

17,41 ,00 2,08
3
0
8

56

1,71 23,19
4
1

5,090

,369

,02 4,84
8
5

,54 2,07
6
7

14,54 ,00 2,81
1
0
2
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Equal
variance
s not
assumed

2,53 31,93
4
2

,016

,89441

,35291

,1755 1,6133
0
2

Tablo 3. Cinsiyete Göre Farklılık
Group Statistics
cinsiye
t
A4. İlgi duyduğum derslere sıkı çalışırım
A5. Cesaretlendirilirsem başarılı olurum
A7. Değerli olduğum hissettirilirse başarılı olurum
A10. Başardıkça başarma isteğim artar
A11. Başarılı olduğumda mutlu olurum
A12. Ailemin evde okuması (kitap, dergi vb.) beni
çalışmaya teşvik eder

N

Ort.

Kadın

35 4,7143

Erkek

23 3,9565

Kadın

35 4,5143

Erkek

23 3,8261

Kadın

35 4,7143

Erkek

23 4,0000

Kadın
Erkek
Kadın

35 4,8286
23 4,3478
35 4,9429

Erkek

23 4,5217

Kadın

35 4,3714

Erkek

23 3,1739

Kadın

35 4,0857

Erkek

23 3,4783

Kadın

35 4,2857

Erkek

23 3,3913

B17. Ders anlatılırken not alırım
C24. Derse ilişkin çabalarım için ders
sorumlusundan takdir beklerim

Std.
Sapma

Std.
Hata
Ort
,51856 ,08765
1,3307
,27747
0
,70174 ,11862
1,4970
,31215
3
,45835 ,07748
1,3484
,28116
0
,38239 ,06463
,98205 ,20477
,23550 ,03981
1,1626
,24243
6
,73106 ,12357
1,1541
,24065
3
1,0395
,17572
5
1,1626
,24243
6
,89349 ,15103
1,5296
,31896
8

Yaş
Çalışmamızın bu bölümünde Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde
öğrenim gören ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı
motivasyon düzeyleri ile yaş değişkeni arasında sadece iç etmenler kapsamında tek bir boyutta
istatistiksel olarak “21 Yaş ve Üzeri” katılımcıların lehine anlamlı bir fark oluştuğu tespit
edilmiştir (sig. ,010). 17-20 Yaş=2,83; 21 ve Üzeri=3,80). “21 Yaş ve Üzeri” katılımcıların
diğer gruba nazaran çalışmaktan daha çok hoşlandıkları görülmüştür (17-20 Yaş=2,83; 21 ve
Üzeri Yaş=3,80). Bu bağlamda kişi olgunlaştıkça çalışmaktan zevk aldığı söylenebilir.
Tablo 4. Başarı odaklı motivasyon ile yaş değişkeni arasındaki farklılık
Independent Samples Test
20-22 Aralık 2019
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Levene's
Test for
Equality
of
Variances
F Sig.

2019

t-test for Equality of Means

t

df

Sig.
Mean Std. Error
95%
(2- Differenc Differenc Confidence
tailed
e
e
Interval of the
)
Difference
Lower Upper

Equal
variance 4,56 ,03
2,67
56
s
3
7
3
VAR0002 assumed
0
Equal
variance
25,64
2,38
s not
6
2
assumed

,010

-,96667

,36161 1,6910 ,2422
5
8

,025

-,96667

,40578 1,8013 ,1320
3
1

Tablo 5. Yaşa Göre Farklılık

B20. Çalışmaktan hoşlanırım

Yaş
17-20
21 ve
üzeri

N
18
40

Std.
Std.
Hata
Mean Sapma
Ort
2,8333 1,5434 ,36380
9
3,8000 1,1368 ,17974
0

Bölüm
Çalışmamızın son ayağı Yüksek Öğrenim Kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde
öğrenim gören ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı
motivasyon düzeyleri ile bölüm değişkenine ait görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olup
olmadığının tespitidir. Elde edilen veriler bölümlere göre bazı hususlarda görüşler arasında
farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Tablo 6 ve Tablo 7 dikkatli bir şekilde incelendiğinde
Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat Fakültesi), İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık
bölümü öğrencileri ders sorumlusunun ders anlatmaya istekli olmasının kendilerinde pozitif
etki bıraktığını bildirmişlerdir (Dış etmenler). Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat Fakültesi) ve
İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri diğer iki bölüm öğrencilerine nazaran çalışmaktan daha
çok hoşlandıklarını (İç etmenler), derse ilişkin çabaları için ders sorumlusundan takdir
beklediklerini (Hedef büyütme), öğrendikleri her bilgiyi sorguladıklarını, zengin öğrenme
etkinlikleri (rol oynama, beyin fırtınası, gösteri, örnek olay, görsel sunu, misafir konuşmacı
vb.) ile başarıya motive olduklarını ve işbirlikli öğrenme (Öz-bilinç) ile motivasyonlarının
artığını beyan etmişlerdir.
Tablo 6. Başarı Odaklı Motivasyon ile Bölüm Değişkeni Arasındaki Farklılık
ANOVA
20-22 Aralık 2019
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Sum of
Squares
VAR0000
6

VAR0002
0

VAR0002
4

VAR0002
9

VAR0003
0

VAR0003
1

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

df

Mean
Square

8,865

3

2,955

55,359
64,224

54
57

1,025

21,967

3

7,322

80,533
102,500

54
57

1,491

15,639

3

5,213

74,085
89,724

54
57

1,372

11,128

3

3,709

63,303
74,431

54
57

1,172

7,957

3

2,652

48,939
56,897

54
57

,906

6,816

3

2,272

38,080
44,897

54
57

,705

F

Sig.

2,883

,044

4,910

,004

3,800

,015

3,164

,032

2,927

,042

3,222

,030

Tablo 7. Yaşa Göre Farklılık
N

A6. Ders
sorumlusunun ders
anlatmaya istekli
olması, beni pozitif
etkiler

B20. Çalışmaktan
hoşlanırım

C24. Derse ilişkin
çabalarım için ders
sorumlusundan takdir
beklerim

Tarih Öğretmenliği (Eğitim
Fakültesi)
Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat
Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Total
Tarih Öğretmenliği (Eğitim
Fakültesi)
Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat
Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Total
Tarih Öğretmenliği (Eğitim
Fakültesi)
Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat
Fakültesi)

20-22 Aralık 2019

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error

12 3,7500

1,54479

,44594

16 4,8750

,34157

,08539

11 4,5455
19 4,4211
58 4,4310

,93420
1,01739
1,06148

,28167
,23341
,13938

12 3,3333

1,49747

,43228

16 4,0000

1,03280

,25820

11 4,2727
19 2,7368
58 3,5000

,64667
1,40800
1,34099

,19498
,32302
,17608

12 3,0000

1,47710

,42640

16 4,3750

1,25831

,31458
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İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Total
Tarih Öğretmenliği (Eğitim
Fakültesi)
Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat
D29. Öğrendiğim her
Fakültesi)
bilgiyi sorgularım
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Total
D30. Zengin öğrenme Tarih Öğretmenliği (Eğitim
etkinlikleri (rol
Fakültesi)
oynama, beyin
Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat
fırtınası, gösteri, örnek Fakültesi)
olay, görsel sunu,
İngiliz Dili ve Edebiyatı
misafir konuşmacı vb.) Mütercim Tercümanlık
ile başarıya motive
olurum
Total
Tarih Öğretmenliği (Eğitim
Fakültesi)
D31. İşbirlikli öğrenme Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat
(kubaşık öğrenme) ile Fakültesi)
motivasyonum artar
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim Tercümanlık
Total

2019

11 4,3636
19 3,8947
58 3,9310

,67420
1,10024
1,25463

,20328
,25241
,16474

12 3,1667

1,52753

,44096

16 3,9375

1,06262

,26566

11 4,0909
19 3,1053
58 3,5345

,94388
,80930
1,14272

,28459
,18567
,15005

12 3,6667

1,23091

,35533

16 4,4375

,72744

,18186

11 4,6364
19 3,8947

,50452
1,10024

,15212
,25241

58 4,1379

,99909

,13119

12 3,5000

1,08711

,31382

16 4,3750

,71880

,17970

11 3,9091
19 3,6316
58 3,8621

,83121
,76089
,88750

,25062
,17456
,11653

SONUÇ
Motivasyon sosyal yaşantımızda olduğu gibi eğitim hayatımızda da başarının anahtarı
olup, dinamik bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Bu dinamik yapı bizleri özgüvenli kılar.
Motivasyonu yüksek olan bireyler kendini gerçekleştirme konusunda daha güvende hissederler.
Başarı odaklı motivasyonun akademik başarı üzerindeki etkisi bilinen bir gerçektir. Bu
bağlamda mevcut çalışma yüksek öğrenim kurumlarının değişik fakülte ve bölümlerinde
öğrenim gören ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine katılan öğrencilerin başarı odaklı
motivasyon düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışmanın bulguları bize katılımcıların konuya ilişkin başarı odaklı motivasyon
düzeylerinin memnun edici olduğunu göstermektedir. Bireyin başarılı olması onu mutlu kılar.
Sınıf ikliminin sıcak bir öğrenme atmosferi içerisinde olması başarının bir anahtarıdır. Bu
çalışmada başardıkça başarma isteğinin artacağı ortaya konulmuştur.
“21 Yaş ve Üzeri” katılımcıların diğer gruba nazaran çalışmaktan daha çok hoşlandıkları
görülmüştür. Yaşam boyu öğrenme sürecinde olgunlaşan bireyler çalışmaktan daha çok zevk
alırlar. Çalışmada göze çarpan bir başka önemli husus ise “kadın” katılımcıların
motivasyonlarının “erkek” katılımcılara nazaran daha anlamlı düzeyde olduğudur. Bölüm
açısından ise Tarih (Fen-Edebiyat/Edebiyat Fakültesi) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri
diğer iki bölüm öğrencilerine nazaran çalışmaktan daha çok hoşlandıkları, öğrendikleri her
bilgiyi sorguladıkları, zengin öğrenme etkinlikleri (rol oynama, beyin fırtınası, gösteri, örnek
olay, görsel sunu, misafir konuşmacı vb.) ile başarıya motive oldukları ve işbirlikli öğrenme
(kubaşık öğrenme) ile motivasyonlarının artığı görülmüştür.
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Bu bulgulardan hareketle başarı odaklı motivasyon sürecinin yaşam boyu öğrenme
etkinliklerinde etkili bir rol oynadığı aşikardır. Öğretmen ve eğitimciler bu sürece ilişkin
planlamalarında öğrencilerini sorgulayıcı bireyler olmaları konusunda cesaretlendirmeli, onlara
değer verildikleri hissiyatını kazandırmalı, başardıklarında öğrenenlere sözlü ya da yazılı olarak
dönütler verilmeli ve ödüllendirilmelidir. Öğrenenlere başardıkları duygusu kazandırıldığında
daha da başarılı olacakları kaçınılmazdır.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN HALK ŞİİRİ TÜR VE ŞEKİL
KONUSUNDAKİ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Hamiye DURAN
Gazi Üniversitesi
Cennet UZUNOĞLU
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi
ÖZET
Bu çalışmada Halk Şiiri tür ve şekil konusunda öğretmen yeterliği değerlendirilmiştir.
Öğretmenlerin Halk Şiirine ve Halk Edebiyatına karşı tutumları incelenmiştir. Ankara ili
merkez ilçe Keçiören’deki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel olmayan ortaöğretim
kurumlarında görev yapmakta olan Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Halk Şiiri tür ve
şekil konusundaki yeterlikleri ve Halk şiiriyle Halk Edebiyatına karşı tutumları
değerlendirilmiştir. Araştırmaya Ankara ili merkez ilçe Keçiören’de görev yapan 177
öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin bilgi düzeyleri ile tutumlarını incelemek için nicel veri
kaynakları kullanılmıştır. Öğretmenlere bilgi testi ve tutum ölçeği uygulanmıştır.
Öğretmenlerin Halk Şiiri tür ve şekil konusundaki başarı düzeyleri düşüktür(47,36). Normal
tutuma sahip öğretmenler çoğunluktadır(139). Öğretmenlerin Halk Şiiri ile Halk edebiyatına
karşı olumsuz bir tutumları yoktur. Öğretmenlerin bilgi düzeyleri ile tutumlarını etkileyen
herhangi bir faktör yoktur. Bilgi düzeyi ile tutum arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bilgi
düzeyi ile tutum birbirini olumlu veya olumsuz etkilememektedir.
Öğretmenlerin bilgi testine verdikleri cevaplar dikkat çekicidir. Öğretmen bilgi testi sorularına
verilen cevaplarda (soru 2,3,4) ezberlenmiş ya da öğrenilmiş bilgi öğretmen tarafından
sorunun önüne geçirilmiştir. Öğretmenler test esnasında verilmeyen ögelere göre doğru
olmayan cevaplar vermişlerdir. Bilgi testine verdikleri cevaplarda (soru 15,16,17) testin
genelinde verilen ipuçlarından faydalanmamışlardır. Öğretmenler kendilerinde var olan
bilgiyi soruya uygulamamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Halk Şiiri, tür, şekil, öğretmen yeterliği
ABSTRACT
This study, teacher competence has been evaluated in terms of folk poetry type and form.
Teachers' attitudes towards Folk Poetry and Folk Literature have been examined. The
competence of Turkish language and literature teachers on the type and form of Folk Poetry
and their attitudes towards Folk Literature with folk poetry who work in non-private
secondary schools in the central district Keçiören in Ankara affiliated to the Ministry of
National Education have been evaluated.177 teachers working in Ankara central district
Keçiören participated in the study. Quantitative data sources have been used to examine
teachers' knowledge levels and attitudes. Knowledge test and attitude scale have been carried
out to the teachers.The success in folk poetry type and form of teachers' level is low (47,36).
There are no teachers with negative attitudes among teachers. Teachers who have normal
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attitudes are the majority (139). Teachers do not have a negative attitude towards Folk Poetry
and Folk Literature. There are no factors affecting teachers' knowledge level and attitudes.
There is no significant relationship between knowledge level and attitude. Knowledge level
and attitude do not affect each other positively or negatively. The answers of teachers to the
knowledge test are remarkable. In the answers given to the teacher knowledge test questions
(question 2, 3, 4), either memorized or learned knowledge has been put front the question by
the teacher. The teachers have given incorrect answers to the items that were not given before
during the test. They have not taken advantage of the clues given throughout the test in their
answers to the knowledge test (question 15, 16, 17). Teachers who have the available
information have not carried out to the question.
Keyword: Folk Poetry, type, form, teacher competence.

GİRİŞ
Eğitim ve dil bir toplumun geçmişiyle bugünü arasındaki en önemli köprülerden
biridir. Bir milletin kullandığı dil aynı zamanda o milletin kültür ve zihniyetinin aynasıdır.
Konusu insana dair her şey olan edebiyat ve malzemesi dil; bireyde istendik yönde olumlu
davranış oluşturmayı amaçlayan eğitim çağlar boyunca nesilleri birbirine bağlamıştır.
Edebiyat ve eğitim geçmişle gelecek arasında kültür akışını sağlayan bir vasıta olmuştur.
Edebiyat eğitimi, çağdaş eğitim yaklaşımlarını kendisine hareket noktası alarak
bireylerin kendilerini gerçekleştirme, gizli güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisiyle ve
içinde yaşadığı toplumla barışık olmalarını sağlama, millî ve evrensel değerlerle donanma,
Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme gibi
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle gelişmiş ülkeler eğitim faaliyetleri
içerisinde edebiyat ve dil eğitimine önem verir, bununla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesinde
gerekli altyapı çalışmalarına, gerekli revize çalışmalarına öncelik verir.
Türkiye’de temel eğitimini tamamlayan her öğrenci ortaöğretimde 4 yıl süresince
zorunlu olarak Türk dili ve edebiyatı öğreimi ve eğitimi almaktadır. Bu süreçte Türk milli
eğitiminin temel amaçları esas alınarak hazırlanan Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim
programının amaçlarını gerçekleştirmek hedeflenir. Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılı Türk
dili ve edebiyatı dersi programıyla öğrencilerin;
 Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,


Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde
gösterdiği değişim ve gelişimi tanımaları,



Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel
değerleri anlamaları,



Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak
etkili iletişimciler olmaları,



Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri
ve okuma alışkanlığı kazanmaları,
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Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri
üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri
amaçlanmaktadır (MEB, 2018).

Öğretmenler eğitim ve öğretimin başlatıcısı, geliştiricisi ve uygulayıcısı olarak eğitim
sisteminin en önemli ögelerinden biridir. Gelişen ve değişen dünya ile öğretmenin görevi de
çok farklı alanlara yayılmıştır. Bilgiyi doğru arama, doğru kaynağa ulaşma, doğru okuma,
doğru anlama gibi farklı alanlarda rehber olma görevini de yerine getirmesi beklenmektedir.
Türk eğitim sisteminde Türk dili ve edebiyatı eğitimi okullarda Talim Terbiye
Kurulunun belirlediği kıstaslara uygun görevlendirilen öğretmenler tarafından verilmektedir.
Buna göre Türk dili ve edebiyatı dersine girmek için;
1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü2
4. Türk Halkbilimi Bölümü3 mezun olmaları gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ortaöğretim eğitim kurumlarında Türk dili ve
edebiyatı eğitim ve öğretimi metinler aracılığıyla yapılmaktadır. Edebiyat eğitimi, edebî
metinlerdeki sanat değerlerini sezmeyi, dilin metinde kazandığı anlamları kavramayı ve metni
yorumlamayı sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlar.
Türk dili ve edebiyatı eğitimi için kullanılan metinler Türk dili ve edebiyatı dersinin
amaçlarını gerçekleştirmek için birer araç durumundadır. Bu nedenle her metnin tür ve şekil
özellikleri üzerinde durulmakta; metnin tür ve şekil özellikleri de hedef kitleye kavratılmaya
çalışılmaktadır.
Türk edebiyatının sözlü döneminden günümüze kadar varlığını sürdüren Halk Şiiri de
Türk dili ve edebiyatı derslerinde kullanılan ve özellikleri kavratılan metinlerdendir. Halkın
içinde yetişen sanatçıların ürünü olan Halk Şiirinde ölçü milli ölçümüz olan hece, nazım
birimi ise dörtlük kabul edilmektedir.
Halk şairleri usta- çırak geleneği çerçevesinde yetişen şairlerdir. Onların verdikleri
eserlerin bazıları kendi isimleri ile anılmakta, bazıları belli bir zaman diliminde halka mal
1

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da

Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar (TTK,2018)

2

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da

Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar (TTK,2018)

3

Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da

Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar (TTK,2018)
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olmakta ve anonimleşmektedir. Bazı Halk Şiiri ürünleri de halk arasında oynanan seyirlik
oyunlarda, imece usulü ile yapılan işlerde, düğün, şölen, bayram gibi halkın bir araya geldiği
zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu sebeplerden dolayı da ortaya çıkardıkları eserler yazılı
anlamda kesin kurallara bağlı değillerdir.
Halk Şiirinde şekil ve tür konusunu ilk ele alan Ahmet Talat Onay’dır. Onay Halk
Şiirini önce şekillerine ve türlerine göre toplamıştır. Fakat Onay, Halk Şiirini tasnif ederken
şekil, tür ve makam özelliklerinin kıstas olarak alınması gerektiğini belirtmiştir. Hikmet
İlaydın (1964), Halk Edebiyatında tür adlarının aynı zamanda şekil adı olarak kullanıldığını,
nazım şekillerinin az olduğunu, türlerin küçük farklılıklarla aynı nazım şekli içinde ifade
edildiğini belirtmiştir. Bir türün farklı bir şekille dile getirilmediğini, getirilmiş olsa bile bu
durumun nadir olduğunu belirtmiştir.
Mehmet Yardımcı (1998), türlerin konu, üslup ve besteleri ile birbirlerinden
ayrıldıklarını, şeklin bu konuda etken olmadığını belirtmiştir. Doğan Kaya (t.y), Halk Şiirini
şekil, tür ve makamlarına göre tasnif etmek gerektiğini dile getirir. Şeref Boyraz (1996),
mısraların kümelenişi, mısra veya hece sayısı, kafiye düzeni ve hacim yönlerinden farklılık
gösterenlerin şekil, şekli ne olursa olsun konu ve makam bakımından benzerlerinden
ayrılanların da tür olduğunu belirtir.
Nurettin Albayrak (2009) ezginin şekil konusunda en önemli esas olmadığını belirtir.
Öcal Oğuz (1993), Halk Şiirinde şekil konusunda kafiye örgüsü ve hacmin, tür konusunda ise
konu ve ezginin ele alınması gerektiğini savunur. Cem Dilçin (2000) , Halk Şiirinde şekli
belirlerken dizelerin kümelenişi, dizelerin hece sayısı ve uyak düzeninin, türü belirlerken
konunun esas alınması gerektiğini belirtir. Özkul Çobanoğlu(2000,s.14) Halk Şiirinde şeklin
“nazım birimi+ölçü+kafiye veya uyak şeması” şeklinde formüle edilebileceğini ifade eder.
Mehmet Aça, Haluk Gökalp ve İsa Kocakaplan (2009) da Halk Şiirinde türü belirleyen ögenin
konu ve ezgi olduğunu; şekil belirlenirken ölçü, kafiye ve hacmin dikkate alınması gerektiğini
belirtirler.
Tür ve şekil konusundaki farklı görüşler farklı tasnifleri de beraberinde getirmiştir. Bu
durum, başta akademik çalışmalar olmak üzere, ders kitaplarında ve edebiyat eğitimi alan
öğrenciler arasında kavram kargaşasına yol açmaktadır (Albayrak,2009). Bu kargaşa Türk dili
ve edebiyatı öğretmenlerini de etkilemektedir. Yaşanan bu kargaşanın öğretmenlerin konu ile
ilgili yeterliklerini ne ölçüde etkilediği bilinmemektedir.
Yeterlik ya da yeterlilik, yeterli olma durumu, bir işi yapma gücünü sağlayan özel
bilgi, ehliyet ve görevini yerine getirme gücü, kifayet olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2011).
Öğretmenlik mesleğini yapacak olan bireylerde bulunması gereken yeterlikler Talim Terbiye
Kurulu tarafından belirlenmiştir. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir (MEB,2017):
Tablo 1: Milli eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Tablosu
A. Mesleki Bilgi
A1. Alan Bilgisi
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Planlama
Değerler
Alanında sorgulayıcı bakış Eğitim öğretim süreçlerini etkin Milli, manevi ve
açısını kapsayacak şekilde ileri bir şekilde planlar.
değerleri gözetir.
düzeyde kuramsal, metodolojik
ve olgusal bilgiye sahiptir.

evrensel

A2. Alan Eğitimi Bilgisi

B2.
Öğrenme
Ortamları C2. Öğrenciye Yaklaşım
Oluşturma
Alanının öğretim programına ve Bütün öğrenciler için etkili Öğrencilerin
gelişimini
pedagojik
alan
bilgisine öğrenmenin gerçekleşebileceği destekleyici tutum sergiler.
hâkimdir.
sağlıklı ve güvenli öğrenme
ortamları ile uygun öğretim
materyalleri hazırlar.
B3. Öğretme ve Öğrenme C3. İletişim ve İş Birliği
Sürecini Yönetme
Birey ve öğretmen olarak görev, Öğretme ve öğrenme sürecini Öğrenci, meslektaş, aile ve
hak ve sorumluluklarına ilişkin etkili bir şekilde yürütür.
eğitimin diğer paydaşları ile
mevzuata uygun davranır.
etkili iletişim ve iş birliği kurar.
B4. Ölçme ve Değerlendirme
C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim
Ölçme
ve
değerlendirme Öz değerlendirme yaparak
yöntem, teknik ve araçlarını kişisel ve mesleki gelişimine
amacına uygun kullanır.
yönelik çalışmalara katılır.
A3. Mevzuat bilgisi

Halk Şiiri tür ve şekil bilgisi öğretmenlik alan bilgisi kapsamına girmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan Türk dili ve edebiyatı
öğretmenlerinin bu konu ile ilgili yeterli kuramsal bilgiye sahip oldukları kabul edilmektedir.
Aynı şekilde öğretmenlerin tutum ve değerler kapsamında kendi öz değerlendirmelerini
yaptıklarını ve mesleki gelişme yönelik çalışmalara katıldıkları varsayılmaktadır.
Halk Şiiri ile ilgili tartışmanın anonim ürünler üzerinde değil âşıklık geleneğine ait
ürünler üzerinde yoğunlaştığı görülür. Aruz ölçüsünün kullanıldığı şekillerde de herhangi bir
tartışma söz konusu değildir. Şekil meselesinde ezginin belirleyici olup olmaması tartışmanın
özünü teşkil eder.
Bu araştırmanın amacı 2017-2018 öğretim yılında Ankara ili Keçiören ilçesinde görev
yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Halk Şiirinde tür ve şekil konusu ile ilgili
yeterliklerini, Halk Şiiri tür ve şekil konusundaki tutumlarını, Halk Şiirinde tür ve şekil
konusu ile ilgili yeterlikleri ile tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir.

YÖNTEM
Bu araştırmayla Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Halk Şiirinde tür ve şekil
konusu ile ilgili tutumları, Halk Şiiri tür ve şekil konusundaki yeterlikleri, Halk Şiirinde tür ve
şekil konusunda yapılan bilimsel çalışmaları takip durumları ve bunun yeterliğe etkisinin olup
olmadığı değerlendirilmiştir.
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Bu araştırmanın evrenini Ankara ili Keçiören ilçesi sınırları içinde devlet okullarında
görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri oluşturmuştur.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Keçiören
ilçesinde 302 tane Türk dili ve edebiyatı öğretmenin olduğu belirlenmiş; ancak tutum ölçeği
ve bilgi testi 177 öğretmene uygulanabilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 119’u kadın 56’sı erkektir. Öğretmenlerin 43’nün
mesleki deneyimi 1-10 yıl arasında, 84’nün 11-20 yıl arasında, 44’nün 21-30 yıl arasında ve
6 tanesinin de 30 yıl ve daha fazladır. Öğretmenlerin 44’ü eğitim fakültelerinin Türk dili ve
edebiyatı öğretmenliği, 116’sı fen-edebiyat fakültelerinin Türk dili ve edebiyatı bölümü, 4’ü
eğitim fakültelerinin Türkçe öğretmenliği, 14 tanesi de fen edebiyat fakültelerinin diğer
bölümlerinden mezun olmuşlardır. Öğretmenlerin 80’i Anadolu Lisesinde, 75’i Mesleki/
Teknik Anadolu Lisesinde, 22’si İmam Hatip Lisesinde görev yapmaktadır.
Araştırmanın yapıldığı 2017-2018 eğitim öğretim yılında Keçiören İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı sosyal bilimler lisesi, fen lisesi, spor lisesi ve güzel sanatalar lisesi
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu gruplarla ilgili veri yoktur.
Araştırmada Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Halk Şiirinde tür ve şekil konusu
ile ilgili bilgi düzeylerini, Halk Şiirinde tür ve şekil konusu ile ilgili tutumlarını belirlemek
amacıyla 2 farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin
Halk Şiiri Tür ve Şekil Konusuna İlişkin Öğretmen Bilgi Testi ve Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenlerinin Halk Edebiyatı ve Halk Şiiri Tür ve Şekil Konusuna İlişkin Öğretmen Tutum
Ölçeğidir.
Bu bilgi testi öğretmenlerin; Halk Şiiri ile ilgili kavramlar, Halk Şiiri şekil ve tür
özelliklerini belirlemede kullanılan ölçütler, Halk Şiiri şekil ve tür ile ilgili bildiklerini
uygulama ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye yöneliktir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin
konu ile ilgili tutumlarını belirlemek amacıyla “beşli likert tutum ölçeği” kullanılmıştır. Bu anketin
amacı, öğretmenlerin Halk Edebiyatı ve Halk Şiiri Tür ve Şekil Konusuna İlişkin tutumlarını
belirlemektir.

Araştırmada nicel veri çözümleme teknikleri bir arada kullanılmıştır. Öğretmen bilgi
testi ve tutum ölçeklerinden elde edilen nicel veriler betimsel istatistik teknikleri kullanılarak
değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin bilgi testi puanları ile tutum puanlarında kişisel faktörlere
göre farklılık olup olmadığını belirlemek üzere t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.
Öğretmenlerin bilgi testi puanları ile tutum puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson
korelasyon analizi yapılmıştır.
Öğretmenlerin Halk Şiiri Tür ve Şekil konusuyla ilgili bilgi düzeylerini
değerlendirmek amacıyla bilgi testine ait başarı puanları üç gruba ayrılmıştır. Başarı puanı 149 arası olanlar “düşük”, 50-69 arası olanlar “orta”, 70 ve üzeri olanlar yüksek düzeyde
başarılı olarak değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin başarı testine verdikleri cevaplara göre
başarı düzeylerine ilişkin sonuçlar tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Öğretmenlerin Bilgi Testine İlişkin Başarı Düzeyleri
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Başarı düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
Toplam

F
103
72
2
177

%
58,2
40,7
1,1
100,0

Öğretmenlerin % 58,2’sinin Halk Şiiri Tür ve Şekil konusundaki bilgi düzeyinin düşük , %
40,7 ‘sinin orta, % 1,1’nin ise yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin bilgi testi
sonuçlarına göre başarı yüzdesi ortalaması 47,36 olarak hesaplanmıştır. Başarı testi
uygulanan öğretmenlerin Halk Şiiri Tür ve Şekil konusundaki bilgilerinin düşük düzeyde
olduğu görülmüştür.
Araştırmada öğretmenlerin Halk Edebiyatı ve Halk Şiiri tür ve şekil konusuna yönelik
tutumları ve tutumlarını etkileyebilecek unsurlar da incelenmiştir. Tutum düzeylerini
değerlendirmek amacıyla tutum ortalamaları üç dilime ayrılmıştır. Ortalaması 1,00-2,00 arası
olanlar olumsuz, 2,01-3,00 arası olanlar normal, 3,01-5,00 arası olanlar olumlu tutuma sahip
olarak değerlendirilmişlerdir. Sonuçlar tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Öğretmenlerin Halk Edebiyatına ve Halk Şiiri Tür ve Şekil Konusuna Tutum
Düzeyleri
Tutum Düzeyi
Olumsuz
Normal
Olumlu
Toplam

f
0
139
38
177

%
0
78,5
21,5
100,0

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan öğretmenler arasında Halk Edebiyatına ve Halk Şiiri tür ve
şekil konusuna yönelik olumsuz tutuma sahip öğretmen yoktur. Tutum ortalaması normal olan
öğretmenlerin büyük çoğunluğu oluşturduğu, yüksek tutum ortalamasına sahip öğretmenlerin
sayısının daha az olduğu görülmüştür.
Araştırmada öğretmenlerin bilgi testi başarı ortalamalarına tutum düzeylerinin etkisi
incelenmiştir. Öğretmenlerin bilgi düzeylerine göre tutum ortalamalarına ait sonuçlar tablo
4’de verilmiştir.
Tablo 4: Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine Göre Tutum Ortalamaları

1-49:Düşük
50-69:Orta

N
103
72
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70
ve
Yüksek
Toplam

Üzeri: 2
177

2,8182

,12856

2,8853

,22950

Tablo 4’e göre en yüksek tutum ortalaması bilgi seviyesi orta olanlara aittir. Bilgi seviyesi
yüksek olanlar en düşük tutum ortalamasına sahiptirler.
Öğretmenlerin bilgi düzeyleri ile tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson
korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo 5’da verilmiştir.
Tablo 5: Bilgi Düzeyi ve Tutum Korelasyon Analiz Sonucu

tutum_ortalama Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
bilgi_puani
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Tutum
ortalama
1

bilgi_puani
,172*

177
,172*

,022
177
1

,022
177

177

Öğretmenlerin bilgi düzeyi ile tutumları arasında tablo 6’ya göre anlamlı bir ilişki yoktur (r=
0.1, p>.05).
Araştırma sırasında öğretmenlerin bilgi testi sorularına verdikleri cevaplarda
beklenmedik istatistiksel veriler elde edilmiş. Bilgi testi 2,3,4 sorularda öğretmenlere verilen
şiir parçasının tür veya şeklinin ne olduğu, bunu belirlerken hangi ölçütleri kullandıkları
sorulmuştur. Öğretmenlere test uygulanırken herhangi bir şekilde sesli kayıt dinletilmemiştir.
Fakat bu sorularda öğretmenlerden ezgi bölümünü ölçüt alanlar olduğu görülmüştür (soru
2’de 27, soru 3’te 37, soru 4’te 92).
Bilgi testi 15. Soruda verilen şiir parçasının nazım şekli sorulmuştur. Bu soruya 170
öğretmen cevap vermiştir. Öğretmenlerin 61’i nutuk, 97’si nefes, 1’i devriye ve 11’i ilahi
cevabını vermiştir. Mani cevabı verilmemiştir.
Bilgi testi 16. soruda öğretmenlerin düz Koşma nazım şeklinde kullanılan kafiye
düzenlerini yazmaları istenmiştir. Bu soruya cevap veren öğretmenlerin 150’si doğru veya
kısmen doğru cevap vermiş, 9 öğretmen yanlış cevap vermiş, 18 öğretmen cevap vermemiştir.
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SONUÇ
Bilgi testi 177 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %
58,2’sinin (103 öğretmen) Halk Şiiri tür ve şekil konusundaki bilgileri düşük (1-49 arası)
düzeyde; % 40,7’sinin (72 öğretmen) orta (50-69 arası); % 1,1 ise (2 öğretmen) yüksek (70 ve
üstü) düzeydedir. Öğretmenlerin %41,8’i Halk Şiiri tür ve şekil konusunda yeterli bilgi
düzeyine; %58,2’ si düşük düzeyde bilgiye sahiptir. Öğretmenlerin bilgi puan ortalaması
47,36’dır. Öğretmenlerin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değillerdir.
Araştırmaya katılan 177 öğretmenin 103’ünün başarı düzeyi düşüktür. Başarı düzeyi düşük
olan öğretmenlerin tutum puan ortalaması 2,85’tir. Başarı düzeyi orta olan 72 öğretmen vardır. Bu
öğretmenlerin tutum puan ortalaması 2,92’dir. Başarı düzeyi yüksek olan öğretmen sayısı 2’dir. Bu
öğretmenlerin tutum puan ortalamaları 2,81’dir. Tutum puanı düşük olan öğretmenlerin başarı düzeyi
de düşüktür. Öğretmenlerin Halk Edebiyatına ve Halk Şiiri tür ve şekil konusuna yönelik olumlu veya
normal tutuma sahip olmaları öğretmenlerin yeterlik düzeylerine etki etmemektedir.

Bilgi testi 2, 3, 4 numaralı sorulara verdikleri cevaplara bakarak öğretmenlerin soru
çözerken ezber bilgi ile hareket ettikleri, konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, soru
ile sorulmak isteneni anlamadıkları sonucuna varılmıştır. Sesli kayıt dinletilmediği halde ezgi
seçeneğinin işaretlenmesi öğretmenlerin soruya yeterince dikkat etmedikleri, öğrenilmiş
bilginin soruda istenileni anlamanın önüne geçtiğini göstermektedir.
Bilgi testi 16. soruya doğru ve kısmen doğru cevap veren öğretmen sayısı 150’dir. Bu
soruyu bilen öğretmenlerin 15. Soruyu hiçbir şekilde doğru cevaplamadığı görülmüştür. Şekil
ve tür olması tartışmalı olan nutuk, nefes, ilahi ve devriyenin kafiye düzenini koşma
şeklindedir. Mani tipi kafiye koşma örneklerinde karşımıza çıkmaz. 15. soruda verilen şiir ise
bir katar mani örneğidir. Kafiye düzeni mani tipindedir. Öğretmenlerin hafızalarında yer alan
bilginin sadece ezber bilgi olduğu, bu bilgiyi soru çözerken kullanmadıkları veya
kullanamadıkları sonucuna varılmıştır. Bunun yanında soru teknikleri bakımından da zayıf
olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü soruların birbirinin ipucu olduğu fark edilmemiştir.

KAYNAKLAR
Aça, M., Gökalp, H. & Kocakaplan, İ.(2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür
ve Şekil Bilgisi. İstanbul: Kriter.
Albayrak, N . (2009). Türk Halk Şiirinde Biçim ve Tür Sorunu. Motif Akademi Halkbilimi
Dergisi,

2

(3-4),

133-186.

10

Ekim

2018

tarihinde

http://dergipark.org.tr/mahder/issue/36158/406937 sayfasından erişilmiştir.

20-22 Aralık 2019

Ankara151

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Akyüz, Y. (2003). Eğitim tarihimizde günümüze kadar öğretmen yetiştirilmesi ve sağlanması
ilkeleri, uygulamaları. Eğitimde yansımalar: VII Çağdaş eğitim sistemlerinde öğretmen
yetiştirme sempozyumu. Ankara: Tekışık
Balcı, A(2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A
BORATAV, P.N.(1982).Halk Edebiyatında Tür ve Biçim Sorunu Üzerine. Folklor ve
Edebiyat, C. 1, s. 157
Boyraz,Ş. (1996). Türkiye ile Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil. Türklük Bilimi
Araştırmaları Dergisi, 3(2), 177-194.
Çelik, A. (2005). Manilerimiz ve Trabzon Manileri. Ankara: Akçağ.
Çetişli, İ. (2006). Edebiyat Eğitiminde Edebî Metinin Yeri ve Anlamı. Millî Eğitim. 169.7584.
Çobanoğlu, Ö. (2000) Âşık Tarzı kültür Geleneği ve Destan Türü. Ankara: Akçağ.
Demir, C. (2006). Türkçe / Edebiyat Eğitimi ve Kişisel Kelime Serveti. Edebiyat Eğitimi ve
Öğretimi Özel Sayısı 169.207-226.
Dilçin, C.(2000). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu
Dizdaroğlu, H.(1969). Halk Şiirinde Türler. Ankara: TDK.
Elçin, Ş. (2013). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ.
Ertürk, S. (1984). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe
Eskimen, A.D. (2018). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı Dersleri ile Türk Dili
ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Değerlendirilmesi 6 Nisan 2019 tarihinde
http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/515850 sayfasından erişilmiştir.
Eyüp,B. ,Uzuner Yurt, S. & Stebler, M.Z .(2012). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimine Yönelik
Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 18 Nisan 2019 tarihinde
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933802.pdf

sayfasından

erişilmiştir.
Güleç,İ. (2007). Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Yeni Bir Öneri 24 Temmuz 2017
tarihinde
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/ismail_gulec_anonim_halk_edebiyati_sinifl
ama.pdf sayfasından erişilmiştir.
Günay,U. (1999). Âşık Tarzı Şiir Geleneği. Ankara: Akçağ.
Gürler, Z.(2011).Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Öğretiminin Ders Kitabı, Öğrenci ve
Öğretmen Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
20-22 Aralık 2019

Ankara152

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Güzel, A. (2006). Edebiyat eğitiminde amaçlar ve bu amaçlara yönelik yöntem, teknik ve
örnek uygulamalar. Milli Eğitim Dergisi, 169, 85–106.
Güzel, A. &. Torun, A (2003) Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Akçağ.
İlaydın, H.(1966). Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul: İnkılap
Kaplan, M (1983). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh.
Karasar, N.(2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
Kavcar, C. (1974), II. Meşrutiyet Devrinde Edebiyat ve Eğitim 1908-1923. Ankara: Ankara
Üniversitesi Basımevi.
Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim. Ankara: Engin.
Kaya,D.(t.y)

Halk

Şiirinde

Biçim

ve

Tür.

17

Mayıs

2018

tarihinde

http://dogankaya.com/fotograf/halk_siirinde _bicim_ve_tur.pdf sayfasından erişilmiştir.
Keklik, S. & Savran, Ö. (2015). Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Üzerine Bir Bibliyografya
Denemesi

25

(1923-2014).

Aralık

2017

http://turkishstudies.net/files/turkishstudies/2095338087_31KeklikSaadettin-vd-egt_S-599658.pdf sayfasından erişilmiştir.
Köprülü, F.(2003). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ.
Kurnaz, C. (2011). Halk Şiiri ve Divan Şiirlerinin Müşterekleri. Ankara: Kurgan.
Külünkoğlu, T.(2017). Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmene Saygı Değerine İlişkin
Görüşleri. 6 Haziran 2018 tarihinde https://dergipark.org.tr/download/article-file/352557
sayfasından erişilmiştir.
Macit, M.& Soldan, U.(2005). Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı. Ankara: Grafiker.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017).
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara.
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esasları. Ankara
MEB. (2018). Orta Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı. Ankara
MEB. (2005). Orta Öğretim Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı. Ankara
MEB, (2017). Orta Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı 10 Ders Kitabı. Ankara: Biryay
Onay, A.T. (2012). Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i (Haz. Cemal Kurnaz). Ankara:
Akçağ.
Oğuz, Ö. (1993), Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi. Millî Folklor Dergisi,19(2),13-18.
Saka,

Z.(t.y).

Türk

Halk

Şiirinde

Şekil

ve

Tür.

25

Mayıs

2018

tarihinde

https://www.academia.edu/25291544/T%C3%9CRK_HALK_%C5%9E%C4%B0%C4%B0R
%C4%B0NDE_%C5%9EEK%C4%B0L_VE_T%C3%9CR sayfasından erişilmiştir.
20-22 Aralık 2019

Ankara153

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Saraç, C.(2002). Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yeterlikleri ve
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim. Bilim ve Aklın
Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
Sever, M.(2013). Türk Halk Şiiri. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi
Taşlıova, M.M. (2008). Sözel Bilgi Işığında Âşıkların Ezgi Repertuarı Üzerine Tespitler. Türk
Kültürü Araştırmaları Dergisi, 46, 322-355.
Türk Dil Kurumu. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK.
Türk Dil Kurumu .(2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK.
Türk Dil Kurumu. (2018). Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK.
Uğurlu, S. (2013).Tür, Şekil ve Makam Örnekleminde, Halk Edebiyatının Sunumunda Yeni
Bir Yöntem Önerisi 18 Kasım 2018 tarihinde https://dergipark.org.tr/download/articlefile/143406 sayfasından erişilmiştir.
Tekgöz, M. (2005). “İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim
Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
Ünalan, Ş. (2004). Dil ve Kültür. Ankara: Nobel.
Yardımcı, M. (1998).Başlangıçtan Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri. Ankara:
Ürün.

20-22 Aralık 2019

Ankara154

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA DERS KİTABININ OKUMA BECERİSİ
ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ÖZCAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Yabancı dil öğretimi, dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerileri üzerine temellendirilmiştir. Bir dile tam anlamıyla hâkimiyet, bu dört beceriye
hâkim olmak demektir. Okuma becerisi bu dört becerinin genelde ikinci aşaması olarak kabul
edilmektedir. Okumanın sadece ana dilde değil; yabancı dil öğretiminde de önemli bir yeri
vardır. Konuşma ve yazma becerilerinin çok büyük ölçüde dinleme ve okuma becerilerine
bağlı olması, toplumumuzda okumaya verilen önem, Müslümanlara inen ilk ilahi mesajın
“Oku” olması, okuma becerisinin önemini göstermektedir. Bütün bunlara ek olarak yabancı
dil öğretiminde öğrencilerin sınıf ortamındaki en temel öğretim materyali olan ders
kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretim programındaki kazanımları
öğrencilere edindirecek zenginlikte içeriğe sahip olması çok ama çok önemlidir. Bu
çalışmada, İmam-Hatip Lisesi 10.sınıflarda okutulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Komisyonu
tarafından hazırlanan Arapça 10.sınıf ders kitabı okuma becerileri öğretimi bağlamında
incelenmiştir. İncelemede 9-10. sınıflar Arapça öğretim programı temel alınmıştır. Programın
10.sınıflar Arapça dersi için hazırlanan kısmında toplam seksen kazanım vardır. Bu
kazanımlardan okuma becerileri ile ilgili olanların sayısı ise yirmidir. Çalışma sonucunda 10.
sınıf Arapça ders kitabının okuma becerileri öğretiminde, programda belirtilen kazanımların
edinilmesine dair yeterli ve eksik yönleri belirlenmiş ve konuya bir takım çıkarımlarda
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Okuma becerisi, Kazanım, İmam-Hatip Lisesi, Ders
kitabı.
ABSTRACT
Foreign language teaching is based on four basic skills: listening, speaking, reading
and writing. Full control of a language means mastering these four skills. Reading skills are
generally accepted as the second stage of these four skills. Reading is not only in the native
language; There is also an important place in foreign language teaching. In addition to all
these, it is very important that the textbooks which are the most basic teaching material in the
classroom environment of the students have the rich content to be provided to the students in
the curriculum prepared by the Ministry of National Education. In this study, the 10th grade
Arabic-language textbook, which was taught by the Ministry of Education, was studied in the
context of teaching reading skills. 9-10 in the review classes are based on Arabic curriculum.
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The 10th grade of the program has a total of eighty wins in the part prepared for the Arabic
lesson. The number of those who are interested in reading skills is twenty. As a result of the
study, in the teaching of reading skills of the 10th grade Arabic textbook, sufficient and
incomplete directions for acquiring the benefits mentioned in the program were determined
and some inferences.
Keywords: Arabic, reading skills, acquisition, Imam-Hatip High School, textbook.

GİRİŞ
Dil, en basit anlamda insana bahşedilen bir bildirim aracıdır. Bir duygunun, bilginin,
düşüncenin bir zihinden başka bir zihne aktarılmasıdır. Okuma eylemi de dilin, günlük
hayatta ortaya çıkan en somut yansımalarından biridir (Kaçar, 2012:167). Okumanın birçok
farklı tanımı yapılmıştır. Demirel (2014:109), okumanın bilişsel ve psikomotor becerilerin
ortak çalışmasıyla yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliği olduğunu söylerken; Yıldız ve
Ceviz (2007:15), okumanın bir etkileşim süreci olduğunu, bu süreçte okuyucunun, okuduğu
metnin başlık ve konusu hakkında sahip olduğu bilgi ile yazarın yazdığı arasında bir bağ
kurduğunu belirtmiştir.
Doğan (2011:206) ise okumanın tanımını yaparken, bu beceriyi toplumun ses ve
şekilleri üzerinde anlaştıkları yazılı semboller olan harflerin telaffuzu için ilgili organların
aktif katılımıyla sesli ya da sessiz olarak metinlerin anlamlara çevrilerek gerçekleştiren
zihinsel, anlamsal ve fizyolojik bir iletişim şekli olarak nitelendirmiştir.
Okuma eyleminin elbette belli bir amacı vardır. Kişi, okuma becerisini geliştirmek,
kelime haznesini zenginleştirmek, kişisel anlatım gücünü artırmak, bilgi edinmek gibi
amaçlarla okuyabilir. Okumanın amaçları el-Hûlî tarafından araştırma amaçlı, özet amaçlı,
haber verme amaçlı, sınav amaçlı, zevk amaçlı ve ibadet amaçlı olmak üzere altı kategoriye
ayrılmıştır (1986:112-113).
Okuma eyleminde en öne çıkan amacın bilgiye ulaşmak olduğunu söyleyebiliriz.
Bilgiye ulaşmak için de okunan metinden bir anlam çıkarmak gerekir. Aksi halde yapılan
eylem metinde geçen kelimelerin doğru telaffuz edilmesinden başka bir şey olmayacaktır
(Kaçar, 2012:169). Hem ana dilde hem de yabancı dilde okuma yaparken her zaman bir amaç
vardır. Çakır’a göre (2015:266) yabancı dil öğrenenler şu amaçlarla okur:
1-

Dil öğrenmek ve pekiştirmek,

2-

Dil girdisi sağlamak,

3-

Okuma hızlarını artırmak,

4-

Yazma becerilerine katkı sağlamak,

5-

Kelime öğrenmek,

6-

Dilin gerçek anlamda kullanıldığını görmek,

7-

Okuduğu metnin içeriğini görmek,

8-

Konu hakkında bilgi sahibi olmak,

9-

Kültürel farkındalık kazanmak,

10-

Dilsel gelişimine katkı sağlamak,
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11-

Kişisel gelişimine katkı sağlamak,

12-

Hedef dile ait yaşam biçimleri ve dünya görüşleri hakkında bilgi sahibi

olmak.
Arapça Okuma Becerisi
Yüzlerce belki de binlerce dilin konuşulduğu dünyamızda, yabancı dil öğrenimi ve
öğretimi günden güne önem kazanmaktadır. Her ne kadar yabancı dil denilince akla ilk gelen
İngilizce, Almanca, Fransızca gibi diller olsa da özellikle son yıllarda ülkemizde Arapçaya
karşı olan ilgi günden güne artmaktadır (Dağbaşı, 2007:41). Ülkemiz üniversitelerinde açılan
ilahiyat fakültelerinin, Arap dili ve edebiyatı bölümlerinin sayısının çoğalması, Ortadoğu
ülkeleriyle gelişen ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizin artması Arapçanın sadece bir
ibadet dili olmadığını ayrıca diğer diller gibi günlük hayatta kullanılan bir dil olduğunu
insanların zihnine iyice yerleştirmektedir.
Ülkemizde Arapça öğretimi başta imam-hatip ortaokulları ile liseleri, ilahiyat ve
İslami ilimler fakülteleri, Arap dili ve edebiyatı, Arapça mütercim tercümanlık bölümleri ile
Arapça öğretmenliği bölümlerinin dışında birçok özel kursta ve dernekte de yapılmaktadır.
Ayrıca ilkokuldan liseye geniş bir yelpazede de ikinci yabancı dil olarak okutulmaktadır.
ÖSYM’nin 2019–YDS İlkbahar dönemine ilişkin bilgilerine baktığımızda Arapçanın
İngilizceden sonra en çok adayın sınava girdiği dil olduğunu görmekteyiz.
Doğan’ın (2011:208) da belirttiği gibi Arapça okuma öğretimi uzun yıllar boyunca
klasik metotlara bağlı, tek düze bir şekilde yapılmıştır. Öğrenenin, okuduğunu anlayıp
anlamadığına bakmaktan ziyade, Arapça harfleri kurallarına uygun bir şekilde seslendirip
seslendirmediğine, harflerin mahreçlerinden doğru çıkarılıp çıkarılmadığına odaklanılmıştır.
Arapça okuma öğretiminde seslerin yazılı sembolleri olan harflerin aslına uygun
olarak telaffuz edilerek seslendirilmesine özen gösterilmelidir. Okunan yazılı sayfadan
anlamın çıkarılabilmesi için seslendirmenin doğru olması gerekir. Yanlış telaffuzun
terkiplerin yapısını bozarak anlamlarını değiştirdiği bilinmelidir. Arapçayı yabancı dil olarak
öğrenen bir yabancının geniş bir kültüre sahip olmayı sağlayacak olan yaygın okumanın
kazandıracağı bilgileri başka bir beceri kazandıramaz. Çünkü okuma becerisi, kültürel,
ekonomik, siyasi her türlü bilgiye ulaşmayı sağlamakla birlikte, öğrencinin yükseköğrenime
devam etme gibi pratik hedeflerini de gerçekleştirir. Edebiyat, tarih, fen bilimleri, gazete,
dergi ve günlük olaylarla ilgili yazılı her türlü konuyu anlayarak analiz ve tenkidini yapmayı
sağlar (Doğan, 1989:173).
Arapça Öğretim Programı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 9-10. sınıflar Arapça öğretim programı
İmam-Hatip Liseleri için hazırlanmıştır. Programda tümevarım yöntemi benimsenmiş;
öğretim özelden genele, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru tasarlanmıştır. Milli Eğitim
Bakanlığınca hazırlanan Arapça dersi öğretim programı dilin kurallarına yoğunlaşmak yerine,
bir iletişim aracı olarak kullanımına önem vermektedir. Programın kendi içinde önce çıkan bir
yönü de sarmal yaklaşımı benimsemiş olması ve programın oluşturulmasında Diller İçin
Avrupa Ortak Başvuru Metninden faydalanmasıdır. Dört temel dil becerisi paralel yürüyecek
şekilde tasarlanan programda, okuma becerilerine harflerin öğretimi ile başlanması
planlanmıştır. Öğretmenin motive edici rolüne, yol göstericiliğine, öğrencilerin kendi
hatalarını düzeltmeleri için fırsat verilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Kazanım,
öğrenciler için eğitim yoluyla programlı ve planlı bir öğretme öğrenme süreci sonunda
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ulaşılması beklenen tutum, bilgi, beceri ve değerlerin tamamıdır. Bundan dolayı, öğrencilerin
dil becerilerindeki gelişimleri programda belirlenen kazanımların ne derece edinildiğine
bağlıdır. Programın 10.sınıflar Arapça dersi için hazırlanan kısmında toplam yüz dokuz
kazanım vardır. Çalışmamıza konu olan okuma becerileri kazanım sayısı ise yirmi altıdır.
Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı İmam-Hatip ortaokullarında okutulan ve komisyon tarafından hazırlanan
Arapça ders kitabı, okuma becerileri etkinlikleri kapsamında incelenmiştir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Öğretim programında 10. sınıf okuma becerilerine dair yirmi altı kazanım yer
almaktadır. Ancak bazı kazanımlar birbiriyle aynı olduğundan tek kazanım başlığında
birleştirilmiş, değerlendirme ve yorumlar aşağıdaki yirmi kazanım üstünden yapılmıştır.
1.

Kazanım Konuyla ilgili okuduğu metne/ diyaloğa ilişkin sorulara cevap

verir.
Kitap içerisinde belki de en fazla etkinliğin olduğu kazanımdır.
2.
Kazanım: Metinle/diyalogla ilgili tablo ve grafik bilgilerini okur.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
3.
Kazanım: Okuduğu metinde/diyalogda gereklilik bildiren ifadeleri
ihtimal bildiren ifadelerden ayırır.
Kazanıma dair alıştırma vardır.
4.
Kazanım: Konuyla ilgili verilen kavramlara ilişkin görselleri bulur.
Bu kazanıma dair etkinlikler görselle ona ait yazıyı eşleştirme şeklinde
mevcuttur.
5.
Kazanım: Okuduğu metinde/diyalogda verilen konuyla ilgili
kavramları görsellerden ve daha önceki bilgilerinden faydalanarak anlamlandırır.
Bu kazanımın soyutluk derecesi yüksektir. Sınıf ortamında öğrenci-öğretmen
etkileşimi sonucu edinilebilir. Bu kazanımı direkt bir etkinlikle ölçmek zordur.
6.
Kazanım: Okuduğu metinde geçen sayısal bilgileri belirler.
Kazanım açıklamasında öğrencilerin sayıları seçip işaretlemeleri, eşleştirmeleri
vs. istenmektedir. Buna dair alıştırma da kitapta mevcuttur.
7.
Kazanım: Karışık verilen cümleleri görsellerden yararlanarak metin/
diyalog oluşturacak biçimde sıralar.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
8.
Kazanım: İstenen bilgiyi bulmak amacıyla metni göz gezdirerek okur.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
9.
Kazanım: Okuduğu metinde/diyalogda geçen tema konularıyla ilgili
kelimeleri/kavramları belirler.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
10. Kazanım: Okuduğu metinle/diyalogla ilgili sorular sorar.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
11. Kazanım: Görsel destekli başlıktan hareketle metnin/diyaloğun
konusunu tahmin eder.
Bu kazanıma yönelik etkinlik kitapta yer almaktadır.
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12. Kazanım: Okuduğu metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı
yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Bu kazanıma yönelik etkinlik, öğrencilerden görseller ile kelimeleri
eşleştirmeleri istenerek sağlanmıştır.
13. Kazanım: Okuma öncesi, okuma sırasında ve okuma sonrasında
metinle/diyalogla ilgili seviyesine uygun soruları cevaplandırır.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
14. Kazanım: Okuduğu metinde/diyalogda sebep sonuç ifadelerini belirler.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
15. Kazanım: Okuduğu metinde/diyalogda yer alan zaman ifadelerini
belirler.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
16. Kazanım: Okuduğu metinde/ diyalogda geçen konuyla ilgili
kavramların anlamlarını, verilen ipuçlarından hareketle tahmin eder.
Bu kazanımın da soyutluk derecesi yüksektir. Sınıf ortamında öğrenciöğretmen etkileşimi sonucu edinilebilir. Bu kazanımı direkt bir etkinlikle ölçmek
zordur.
17. Kazanım: Okuduklarında temayla ilgili verilen ayet ve hadisleri diğer
ifadelerden ayırır.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
18. Kazanım: Görsellerden ve başlıktan faydalanarak metinde geçen
olayları tahmin eder.
Kazanıma dair etkinlik çok yüzeysel bir şekilde mevcuttur. Kazanımı
pekiştirecek hiçbir etkinlik veya alıştırma bulunmamaktadır.
19. Kazanım: Okuduklarında görecelik bildiren ifadeleri belirler.
Kazanıma dair alıştırma vardır.
20. Kazanım: Okuduğu metinde/diyalogda geçen kapsam, sıralama ve
süreç ifadelerini tanır.
Kitapta bu kazanıma yönelik herhangi bulunmamaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Onuncu sınıflar için hazırlanan Arapça ders kitabı, öğretim programının hedefleri
doğrultusunda yirmi altı okuma kazanımı içermektedir. Bu kazanımlardan bazıları aynıdır,
temadan temaya sadece konu bakımından değişiklik göstermektedir.
Kitapta yer alan okuma etkinlikleri genel anlamda değerlendirildiğinde öğretim
programının istediği ölçütlerin üçte ikisini karşılamakla birlikte, dokuz kazanıma yönelik
alıştırma/etkinlik kitapta yer almamaktadır. Bu durum çok şaşırtıcıdır ve eğitim açısından
büyük bir eksikliktir. 10. sınıfı bitiren bir öğrenci metinle ilgili grafik-tablo okuma; okuduğu
metne dair sorular sorma; karışık verilen görsellerden metin oluşturma, okuduklarında geçen
kapsam, sıralama, süreç, zaman, sebep-sonuç ifadelerini tanıma; okuma öncesi ve okuma
esnasında soru cevaplama; istenilen bilgiyi göz gezdirerek metin okuma gibi önemli
kazanımlarından mahrum kalacaktır. Bunun iki ana sebebi de yazarların kazanımları yeterince
dikkate almaması ve kitabın ders kitabı olarak kabul edilmesi esnasında kontrol
mekanizmasının tam olarak işlememesi olduğu söylenebilir. Kitabın okuma becerisi
bağlamında güçlü olduğu taraf ise farklı metinlere/diyaloglara bolca yer vermesidir.
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SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE, ERGİN
OLMAYAN SPORCULARIN KARŞILAŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
THE SOLUTION PROPOSALS AND PROBLEMS OF NON-ADULT ATHLETES IN
ATHLETE’S LICENSE, REGISTRATION, VISA AND TRANSFER REGULATIONS
Gökhan YAVAŞER
Gebze Gençlik Spor İlçe Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Zühal YURTSIZOĞLU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışma, kulüp ve reşit olmayan sporcular arasında ortaya çıkan önemli bir soruna dikkat
çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, sporun en önemli unsurlarından biri olan amatör
spor kulüplerinin tabi olduğu lisans yönetmeliği hakkında genel bilgiler verilerek, yönetmeliğin
uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar irdelenmiştir. Konuya ilişkin kanun, yönetmelik,
talimatlar ve diğer mevzuat taranmış, bu bağlamda kulüpler ile veli ve sporcular arasında ortaya
çıkan sorunlar incelenmiş, etik olmayan davranışlara dikkat çekilmiştir. Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından, kulüplerin faydasına ve gelişmesine yönelik yapılmış olan yürürlükteki
düzenlemeler, kulüpler tarafından (mevcut yönetmeliğe dayanılarak) para kazanma ve rant
aracı olarak kullanılabilmektedir. Amatör branşlarda, 18 yaş altı sporcular, farklı bir kulübe
gitmek veya farklı bir kulüp hocasıyla çalışmak istediğinde, lisansının bulunduğu kulüp ile
ilişiğinin kesilmesi için sporcudan (velisinden) yüksek miktarlarda para istenilmektedir. Bu
durum kulüp ve velileri karşı karşıya getirirken, sporcu çocuk için de olumsuz birçok sonucun
ortaya çıkmasına neden olabilmekte ve etik olmayan davranışlar yüzünden sporcunun
gelişiminin önünü kesmektedir. Çalışmada, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer
Yönetmeliği’ndeki maddelerden tam olarak haberdar olmayan sporcunun (velisinin/vasisinin)
karşılaştığı sorunları ele alınmış, çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Çalışma, sporla
ilgilenen çocukların yüksek menfaatini gözetmektedir.
Anahtar Kelimeler; Kulüp, Sporcu, İlişik Kesme Bedeli, Çocukların Menfaati

ABSTRACT
This study was prepared to draw attention to an important problem that surface between the
club and the non-adult athletes. In the study, general information about the license regulation
which is the subject of amateur sports clubs, which is one of the most important elements of
sports, is given, problems arising in the implementation of the regulation are examined. Laws,
regulations, instructions and other legislation related to the subject were scanned. In this
context, problems arising between clubs, parents and athletes were examined and unethical
behaviors were pointed out. Regulations in force by the Ministry of Youth and Sports for the
benefit and development of clubs, can be used by clubs as a means of earning money and rent.
In amateur branches, when athletes under the age of 18 wish to go to a different club or to work
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with a different club trainer, a large amount of money is requested from the athlete (his / her
guardian) to terminate his / her relationship with the club where he / she is licensed. This
situation can cause many negative consequences for the athlete when confronting the club and
parents, and hampers the development of the athlete because of unethical behavior. In this
study, the problems faced by the athlete (guardian / guardian) who are not fully aware of the
articles in the Athlete License, Registration, Visa and Transfer Regulations are discussed,
solution has attempted to present proposals. The study considers the high interest of children
interested in sports.
Keywords: Club, Athlete, Attachment Fee, Children's Interests

GİRİŞ
Spor bireyin sosyalleşmesini sağlayan, beden ve ruh sağlığını geliştiren, insanların
yaşamında önemli bir yer edinmiş, evrensel ilkelere sahip bir olgudur. Spor ulusal ve
uluslararası politikalar, ekonomik kalkınma ve bireysel çıkarlarının gerçekleşmesi anlamında
da siyasal öneme sahiptir. Bu nedenle birçok ülkede sporla ilgili bakanlıklar, spor otoriteleri ve
kuruluşlar devlet eliyle yürütülmektedir. Sanayileşme, hizmet sektörünün gelişmesi, bilgi çağı
ve hızlı kentleşme sonucunda toplu yaşama kültürü ve sosyal yapı giderek farklı özellikler
kazanmıştır. Çağdaş toplumlar, sporu sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası saymaktadır (Yetim,
2000). Aynı zamanda spor, şirketler ve kulüpler aracılığı ile hizmet sektörünün önemli bir
parçası halini almıştır.
Spor, devletin vazgeçemeyeceği ya da tesadüfe bırakamayacağı bir alandır. Çünkü
bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı bir toplum yetiştirmek, her devletin esas görevidir.
Ülkelerdeki beden eğitimi ve sporun yapısal örgütlenmesi, yönetim anlayışı ve yönetime
katılma şekli, spor yönetimi açısından önemlidir. Devletin maddi ve manevi desteği olmadan
spor yönetilemez ve geliştirilemez (Gök ve Sunay, 2010).
Birçok ülkede spor örgütlenmeleri ve hizmetlerinin halka ulaştırılması genellikle kamu
hizmeti şeklindedir. Devletin yerine getirmek zorunda olduğu eğitim, sağlık, güvenlik gibi
görevleri sürekli değişim içerisindedir. Ülkelerin benimsemiş oldukları siyasi ve ekonomik
sistemlere bağlı olarak gerçekleşen ya da çağın getirdiği yeni ihtiyaçlara paralel olarak da
şekillenen bu değişimler, spor örgütlerinde de görülmektedir (Devecioğlu ve ark., 2011).
Spor kulüpleri, tüzel kişiliklerden birisi ve sportif alanın en küçük örgütleridir. Bunlar
yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, spor etkinliklerine katılmak üzere kurulmuş derneklerdir
(Ertan ve Petek, 2005). Spor kulübü; belirli kurallara göre kurulan, üyelerinin her birinin yetki
ve sorumlulukları belli olan, gerek amatör gerekse profesyonel spor branşları ile topluma
hizmet veren; her yaş grubunun spor yapabileceği tesis, araç gereçlere sahip olan, diğer bir yönü
ile de yüksek performans sporcularının yetiştirilmesini hedefleyen özel hukuk kuruluşlarıdır
(Şahin, 2004).
Spor kulüpleri her yaştan vatandaşa spor hizmeti sunarken, bireylerin spor faaliyetlerini
yerine getirmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Spor kulüpleri, çağdaş işletmeciliğin
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başarı getiren yöntemlerini yürütürken ve kurumsal yönetimin gereklerine uygun hareket
etmelidir (Katırcı, 2014).
Bu çalışma, kulüplerde ortaya çıkan önemli bir soruna işaret etmek amacıyla
hazırlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kulüplerin faydasına ve gelişmesine yönelik
yapmış olduğu yürürlükte olan düzenlemeler, kulüpler tarafından mevcut yönetmeliğe
dayanarak para kazanma ve rant aracı olarak kullanılabilmektedir. Amatör branşlarda 18 yaş
altı sporcular, farklı bir kulübe gitmek veya farklı bir kulüp hocasıyla çalışmak istediğinde,
lisansının bulunduğu kulüp ile ilişiğinin kesilmesi için sporculardan (velisinden) fahiş
miktarlarda para istenilmekte, etik olmayan davranışlar yüzünden sporcunun gelişiminin önü
kesilmektedir. Bu durum kulüp ve velileri karşı karşıya getirirken sporcu çocuk içinde olumsuz
birçok sonucun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Çalışmamızda ilişik kesme bedeli
nedeniyle zor durumda kalan sporcu (veli ya da vasisinin) yaşadığı sıkıntılar irdelenmiş, konuya
yönelik çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.
ARAŞTIRMA ve BULGULAR
Bu bölümde çocuk sporcuyu korumak üzere uluslararası düzeyde alınmış hukuksal
tedbirler, sporda gönüllülük esası, serbest dolaşım hakkı ile ilgili sporcu lehine alınan kararlara
yer verilmiştir. Konuyla ilgili Türkiye de uygulanan yasal mevzuat hakkında açılamalar
yapılmış, ilişik kesme bedeli nedeniyle yaşanan sıkıntı ve uyuşmazlık konularına değinilmiştir.
1. Avrupa Birliğinde Spor Uygulamaları
Avrupa Birliği, sağlıklı, barışçıl, siyasi ve ekonomik anlamda istikrarlı bir birlik
oluşturmayı hedefleyen uluslararası bir birliktir. Birlik için sporun sosyal bütünleşme aracı
olarak oynayabileceği rol önemlidir. Spor, çeşitli aktörlerin etkileşimde bulunması, ağlar
oluşturması ve işbirlikçi/rekabetçi ilişkiler geliştirmesi için ortam sağlayan bir organizasyonlar
bütünüdür. Ayrıca spor, farklı düzeylerdeki (uluslararası, Avrupa, ulusal, bölgesel, yerel)
kurumların kendi aralarında ve diğer aktör ve kurumlarla olan etkileşimlerini sağlamakta
önemli bir role sahiptir. Spor projeleri bir taraftan bireylere fayda sağlarken, diğer taraftan daha
istikrarlı, sağlıklı ve birbiri ile ilişkili bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayarak Avrupa
bütünleşmesini de etkileyebilmektedir (Ostlinning, 2011). Bu anlamda Avrupa Komisyonunda
spor ve sporcunun korunmasına yönelik tedbirler alınmıştır.
Spora ilişkin konular, Avrupa Komisyonunda, ilk kez 2007 tarihinde yayımlanan “Spor
Üzerine Beyaz Kitapta (European Commission, 2007)”, bütüncül bir bakış açısıyla ele
alınmıştır. Kitapta, Avrupa’da sporun rolü konusuna stratejik bir yaklaşım kazandırmak, belli
başlı sorunlara ilişkin tartışmaları cesaretlendirmek, AB düzeyinde oluşturulan politikalarda
sporun görünürlüğünü artırmak ve sektörün ihtiyaçları ve kendine özgü özellikleri konusunda
kamu bilincini artırmak amaçlanmıştır. Komisyon, bu belgede Avrupa toplumunda sporun
karşılaştığı ticari baskı, genç oyuncuların istismarı, doping, ırkçılık, şiddet, yolsuzluk ve para
aklama gibi tehdit ve tehlikelere dikkat çekmektedir (Taş ve ark. 2013).

20-22 Aralık 2019

Ankara 163

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

2. Bosman Kararları
Futbol sektöründe büyük değişiklikler yaşanmasına neden olan Bosman kararları,
Avrupa içinde 1995 yılında işçilerin serbestçe dolaşımını ve iş birliği özgürlüğünü güvence
altına almıştır. Bu kararlar uyarınca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal liglerinde transfer
edilen oyuncunun Avrupa Birliği vatandaşı olması koşuluyla, yabancı oyuncu sınırlaması
kaldırılmış, futbol oyuncularının anlaşma süreleri dolduğunda bonservis bedeli olmaksızın
istedikleri kulübe geçmelerinin önü açılmıştır. Kararla birlikte futbol ve diğer tüm spor dalları
birer ekonomik sektör olarak değerlendirilmiş ve sporcular, işçilerin serbest dolaşımı ilkesi
uyarınca işçi haklarına sahip olmuşlardır. Kararlar, Belçika'nın RFC Liège takımında forma
giyen Jean-Marc Bosman adlı futbolcunun başka bir takıma transfer olmasının önünde engel
olarak duran bonservis bedeli sorununu yargı makamlarına taşıyarak, giriştiği hukuk
mücadelesini kazanmasından dolayı bu adı almıştır (Bosman Kararı, 1995).
3. Lizbon Antlaşması
Lizbon Antlaşması’nın 165. maddesiyle spor AB’nin yetki alanına dahil edilmiştir.
Avrupa birliği bu madde uyarınca Avrupa’da spora ilişkin konuların teşvik edilmesine katkıda
bulunacaktır. Sporun teşvik edilmesinde, sporun kendine özgü doğası ve yapısı nedeniyle,
gönüllülük esasına dikkat çekilmiştir. Antlaşmaya göre Birlik, müsabakalarda adil yaklaşım ve
açıklığı teşvik edecek, spor kuruluşları arasında işbirliğini destekleyecektir. Öncelikli genç
sporcular olmak üzere tüm sporcuların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruyacaktır. Birlik,
spora ilişkin konularda üye ülkelerin üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası örgütlerle
işbirliğini geliştirecek tedbirler alacaktır. Üye ülkelerin spor alanındaki yetkilerine müdahale
etmeksizin ve spor politikalarında herhangi bir uyumlaştırma öngörmeksizin tüm kurumlarda
üye ülkelere teşvik edici önlemler ve tavsiyeler sunma izni verilmiştir. Lizbon Antlaşmasında
2009 yılında yapılan bu düzenlemelerden sonra, AB Konseyi, 2010 yılında, sporun “eğitim,
gençlik ve kültür” alanına eklenmesi yönünde karar almış ve spor politikasının kapsamı
“eğitim, gençlik, kültür ve spor” olarak genişletilmiştir (Taş ve ark, 2013).
4. Nice Antlaşması
Nice Antlaşması ile Avrupa Topluluğunu kuran antlaşmanın 18. maddesinde değişiklik
yapılmıştır. Vatandaşlık alanında getirilen bu yenilik ile birlik vatandaşları, başka üye
devletlerde serbest dolaşım ve ikamet hakkını sahip olacaktır. Maastricht Antlaşması’nda
Topluluk bu hakların kullanımını kolaylaştırmaya yönelik hükümleri kabul edebileceğini,
ancak karar alma usulünün “danışma usulü” olacağını belirtmiştir. Bu madde uyarınca AB
Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu’na danıştıktan sonra dolaşıma oybirliği ile karar
verebilecektir (Nice Antlaşması, 2003).
5. Çocuk Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen
sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık
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142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir.
Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır. Sözleşmeyle
çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine uymaları
gerektiği hükme bağlanmıştır. (https://cocukmeclisi.ibb.istanbul/cocuk-haklari-sozlesmesi/)
Bu sözleşmemeye göre, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Kamusal ya da
özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar, yasama organları tarafından
yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. Taraf
devletler, çocuğun ana–babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer
kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı
sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar. Taraf devletler,
bu Sözleşme’nin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile
uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana–babanın, yasal
vasilerinin veya çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve
ödevlerine saygı gösterirler. Taraf devletler, çocuğun esenliğine herhangi bir biçimde zarar
verebilecek her türlü sömürüye karşı, çocuğu korurlar (Çocuk hakları sözleşmesi, 1989).
6. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Bu sözleşmede aile ve çocuğun korunması ile ilgili maddelere yer verilmiştir. Bu
maddeler uyarınca aile, toplumun doğal ve temel birimidir, toplum ve devlet tarafından
korunma hakkına sahiptir. Her çocuk, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken,
mülkiyet ya da doğum bakımından hiçbir ayrım gözetilmeksizin, reşit olmayan kişi statüsünün
gerektirdiği tüm koruma tedbirleri ailesi, toplum ya da devleti tarafından alınması hakkına
sahiptir (http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin133.pdf).
7. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Bu sözleşmede çocukların ve gençlerin yaşam standartlarıyla ilgili düzenlemelere yer
verilmiştir. Bu maddelere göre bütün çocuklar ve gençler yararına, ebeveynlikten ya da başka
koşullardan dolayı hiçbir ayrım gözetilmeksizin, özel koruma ve yardım tedbirleri alınmalıdır.
Çocuklar ve gençler ekonomik ve sosyal sömürüden korunmalıdır. Onların ahlaki değerlerine
ya da sağlıklarına zararlı olabilecek, hayatlarını tehlikeye sokabilecek ya da normal
gelişmelerini engelleyebilecek işlerde çalıştırılmaları yasalarla cezalandırılmalıdır. Devletler,
ayrıca, yaş sınırları koyarak, çocukların bu yaş sınırları altında ücretli olarak çalıştırılmasını
yasaklamalı ve cezalandırmalıdırlar (http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php).
Bu sözleşmeye taraf devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve konut da dâhil olmak
üzere, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam düzeyine sahip olma ve yaşam koşullarını sürekli
geliştirme hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf devletler bu hususta hür rızaya dayalı
uluslararası işbirliğinin temel önemini kabul ederek, bu hakkın gerçekleşmesini güvence altına
almak için uygun tedbirler alır (http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php).
8. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi
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Türkiye’de, gençlik ve spor alanında ortak bir anlayış, vizyon, politika ve hedeflere
ulaşma, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların hizmet
ve faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlama amacıyla, gençlik ve spor alanında ulusal
düzeyde bir kılavuz olacak Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi hazırlanmıştır (Belge Ön
Söz).
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’ne göre; bireysel, ekonomik ve sosyal
yönleriyle sporla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir. Spor, sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk
sağlığının korunmasında, ekonominin gelişmesinde, toplumsal barışın tesis edilmesinde, sosyal
uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Türkiye genelinde spor
yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayısının arttırılması,
olimpiyat ruhunun toplumda yaygınlaştırılması, yetenekli gençlerin yetiştirilerek elit sporcu
haline
gelmelerinin
sağlanması
için
daha
fazla
çaba
harcanmalıdır
(https://www.gsb.gov.tr/public)
Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nda sözleşmeler yapılırken irade açıklamasının önemi
üzerinde durulmuştur. Genel olarak sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun
olarak açıklamalarıyla kurulur ifadesiyle tarafların sözleşmeden açık ya da örtülü şekilde
haberdar olmaları gereği vurgulamıştır (Borçlar Kanunu, md.1)
Yine T.C Anayasanın 58. Maddesinden yer alan “Devlet, gençleri alkol
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” ifadesi yer almaktadır. Yine Anayasanın 59.
Maddesinde de “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek
tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder” şeklinde spor konusunun önemi
vurgulanmıştır (T.C Anayasa, md. 58, 59).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada ele alınan problemi tartışabilmek için, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve
Transfer yönetmeliğindeki bazı maddelere değinmek gerekmektedir. Çünkü taraflar arasında
ortaya çıkan uyuşmazlıkta, kulüpler bu yönetmeliği dayanak olarak göstermektedir.
Sporcuları ve kulüpleri ilgilendiren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer
yönetmeliğinde, lisans, vize ve ilişiksiz belgesi şöyle tanımlanmıştır. Lisans; spor
yarışmalarına ve federasyonlarca yapılacak olan diğer faaliyetlere katılacaklara elektronik
ortamda il müdürlüğü veya federasyon tarafından verilen tasdikli belgeyi, Vize; Spor
yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması işlemini, Transfer; Bir
sporcunun kulüp değiştirmesini, İlişiksiz Belgesi; Sporcunun transfer olmadan önceki
kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı, mühürlü veya e-onaylı belgeyi ifade etmektedir
(Değişik: RG-10/1/2018-30297).
Ergin olan veya olmayan sporcunun, spor müsabakalarına katılabilmesi için Sporcu
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’ne göre sporcu lisansı çıkarması gerekmektedir.
İlgili Yönetmeliğin 5. Maddesinde “Ligleri bulunan federasyonlar, bu liglerde yer alan
sporcuların lisans, tescil, vize, transfer, geçici transfer ve sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları
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hazırlayacakları talimat ile belirlerler. Bu esasları içeren talimat federasyon başkanının teklifi
ve Spor Genel Müdürünün onayı ile uygulamaya konulur. Bağımsız federasyonların talepleri
halinde sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri bu yönetmelik hükümlerine göre
yürütülür” ibaresi yer almaktadır (Yönetmelik, md.5).
İlgili yönetmeliğin 11. Maddesinde, “İlişiksiz belgesi bedelleri federasyonlarca sezon
başlangıcından en az 30 gün önce belirlenir ve bununla ilgili esaslar il müdürlüklerine
duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun eski kulübüne yatırılır” (Ek:RG-23/09/200525945) (Değişik:RG-14/12/2009-27432) ibaresi ile ilişiksiz belgesi bedel tespitini
federasyonlara devretmiştir.
Ülkemizde Dernekler Masasına tabi olarak kurulan ve spor faaliyetlerinde bulunacak
bütün spor kulüpleri, bağlı oldukları il müdürlüklerine faaliyette bulunacakları branşların tescil
işlemlerini yaparak, mevcut yönetmeliğe bağlı olarak sporcularına lisanslama yapar. Spor
yarışmalarına katılacakların lisanslarını her sezon bağlı bulundukları il müdürlüğüne vize
ettirmeleri zorunludur. Spor federasyonlarının faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans
çıkarabilmeleri için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri yönetmelikte her branş için ayrı ayrı
belirtilmiştir. Yönetmeliğin ek.3 incelendiğinde (Değişik:RG-6/11/2014-29167) sporcu yaşının
bazı branşlarda üç yaşa kadar indiği görülmektedir. Yönetmelikte spor branşlarına göre birçok
kulübün 3 ila 10 yaş arasında çocuk sporcuya lisans çıkarma hakkı verdiği görülmüştür. İlgili
yönetmelikte serbest transfer hakkı ise ancak 12 yaşında başlamaktadır.
Ülkemizdeki spor alanında faaliyet gösteren ferdi sporcu ve kulüp (Futbol hariç), ilgili
yönetmelikte ilan edilen yaşlarda çocuğa lisans çıkarabilir veya lisansının bulunduğu spor
kulübünden başka bir kulübe ilan edilen serbest transferdeki yaş sınırlarına göre transfer
olabilir. Fakat Burada önemli nokta spora başlama yaşının, 3 ila 10 yaş arasında olmasına
rağmen, çocuğun serbest kalma zamanları (başka bir kulübe transferi veya kulübünden rızasıyla
ilişiğini kesmesi) 12 yaşından başlayıp 22 yaşına kadar devam etmektedir. Ayrıca Sporcu
belirtilen yaşı tamamlasa dahi kulübünden ayrılmak istediğinde bağlı olduğu kulüp, sporcudan
veya çocuksa velisinden serbest kalma bedeli (İlişik kesme bedeli) talep edebilmektedir. Bu
bedeller yönetmelik gereği federasyonların inisiyatifine bırakılmıştır. Kulüp tarafından talep
edilen bu parasal tutarlar, sporcu çocuğu ekonomik, sosyal ve psikolojik anlamda zor durumda
bırakmakta, kulüp ve sporcu velisini karşı karşıya getirmektedir.
İlgili yönetmeliğe göre sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu
yönetmelikte belirtilen şartlara uymak suretiyle başka bir kulübe bir sezonda bir defa transfer
yapabilirler (Değişik ikinci fıkra:RG-14/12/2009-27432). Ancak, kulüpleri kapanan sporcular
sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu
beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler. Ayrıca, aralıksız olarak üç yıl üst üste
lisansı vize edilmeyen sporcunun herhangi bir bedel ödemeksizin kulübüyle ilişkisi kesilmiş
olur. Yönetmelikte geçen bu ifade, eksik ve yanlış yorumlamalara neden olabilmektedir. Çünkü
“kulüp, sporcusu ile ilişiğini kesmiş kulüpten göndermişse, sporcu eski kulübü adına müsabaka
yapmış olsa dahi, bedelsiz olarak yeni kulübüne lisan çıkarıp yarışabilmelidir.’’ Bunun
sporcunun sporu devam ettirebilmesi ve spordan kopmaması adına önem arz ettiği
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kanaatindeyiz. Yönetmeliğe dayanılarak alınan ilişiksiz belgesi bedeli uygulaması, özellikle 18
yaş altı spor yapan bütün sporcu, sporcu velileri ve öğrenciler için sorun teşkil etmekte ve bu
konuda gençlik spor il ve ilçe müdürlüklerine birçok veli şikâyeti yansımaktadır.
Çocuk sporcu amatör sporcudur. Amatör, ‘’Bir işi para kazanmak için değil, yalnız
zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı’’ (TDK Sözlük) olarak
tanımlanmaktadır. Sporu amatör olarak yapan bu sporcuların çoğu kulübünden maddi anlamda
destek almayan, üstelik her ay düzenli olarak aidatını ödeyen kişilerdir. Ayrılmak istedikleri
zaman, federasyon tarafından belirlenen ilişik kesme bedeli nedeniyle zorluk yaşamakta hatta
spordan uzaklaşmaktadırlar.
Yine Yönetmeliğin 9. Maddesi (Değişik ikinci fırka: RG-14/12/2009- 27432) Ancak
kulüpleri kapanan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar
dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkarta bilirler. Ayrıca, aralıksız
olarak üç yıl üst üste lisansı vize edilmeyen sporcunun herhangi bir bedel ödemeksizin
kulübüyle ilişiği kesilmiş olur.’’ İbaresi mevcuttur, bu maddeye ilave olarak “kulüpten
kaynaklı sebeplerden dolayı, sporcularına 2 aydan fazla idman imkânı sağlayamadığı, eğitim
veremediği takdirde, veli ve sporcunun bunu ispatlaması durumunda sporcunun kulübü ile
ilişiği kesilmiş olacak ve kulüp, sporcu ve velisinden hiçbir hak iddia edemeyecektir.” İbaresi
eklenmesi sporcu çocuk lehine yararlı olacaktır. Yönetmelikteki bu madde sporcuyu korumaya
yöneliktir. Fakat sporcular ve veliler bu maddeler hakkında bilgi sahibi değildir. Kulüp
sözleşmeyi yaparken karşı tarafı yönetmelik hakkında bilgilendirmediği için, yönetmelik
uygulama noktasında eksik kalmakta ve bu durum mağduriyetlere sebep olmaktadır.
Kulüp, sporcu velisine mevcut yönetmelik hakkında herhangi bir bilgilendirme
yapmadığı için, veli, çocuğuna kulüpten lisans çıkartıldıktan sonra ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlıkta ya da ayrılma kararında karşılaşacağı yasal durumdan bihaberdir. Kulübün
sporcuya karşı etik davranması ve çocuğun menfaatini gözetmesi, yönetmelik hakkında gerekli
bilgilendirmeleri önceden yapması sporun ruhunun gereğidir. Sporcu veya velisi kulüpten
herhangi bir maddi kazanç elde etmemekte hatta aldığı hizmetin karşılığını aidat olarak aylık
ödemektedir. Durum böyle iken, kulüpten ayrılmak isteyince etik olmayan davranışlar ile karşı
karşıya kalmakta ve parasal bir bedel istenmektedir.
Sporcuların herhangi bir sebepten dolayı kulüpten ayrılması durumunda, Sporcu lisans,
tescil, vize ve transfer yönetmeliğindeki maddeleri dayanak olarak gösteren kulüp, sporcunun
kulüpten haklı bir nedenle dahi olsa ayrılmasına engel olmakta, kulüpten herhangi bir gelir elde
etmeyen ve hatta aidat ödeyen sporcusundan ilişik kesme ücreti talep etmektedir.
Sporcu lisans, tescil, vize ve transfer yönetmeliğindeki 5. 6. 9. 11. Maddelerin
uygulanışı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59. Maddesi ve giriş bölümünde anlatılan
uluslararası sözleşmelerle çelişkilidir. Uygulama çocuğun yüksek menfaatinin korunmasına
engel teşkil etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığının kulüplerin gelişmesine yönelik yapmış
olduğu yönetmeliğin ve iyi niyetinin, kulüp yöneticileri tarafından suistimal edildiği, ilçe ve il
müdürlüklerine gelen şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Spor hukukunun içinde bulunan gerçek ve
tüzel kişiler (sporcu, antrenör, yönetici, kulüp, federasyon v.b) uygulamalarda sporun
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gerektirdiği etik ilkelere göre hareket etmelidir. Sporla ilgili yasa, tüzük, yönetmelikler söze ve
ruha uygun olarak yorumlanmalı, sporcu çocukların menfaati göz ardı edilmemelidir.
Öneriler
Gençlik ve Spor Bakanlığı 14.12.2019 tarihinde Resmi Gazetenin 30978 sayılı ilanı ile
yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Yeni yönetmelikle (Madde 11-3, Madde 12-3 ‘te)
uygulanacak sitem hakkında, Federasyonların çalışma yapmaları ve yapılan bu çalışmaların,
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayından sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Yeni
yönetmelikle birlikte Federasyonlar, yapacakları düzenlemelerde, çalışmamızda değindiğimiz
konuları dikkate almalı ve ilerde bu tip sıkıntıların yaşanmaması için gerekli düzenlemelere yer
vermeleri gerekmektedir.
Aldığı hizmet karşılığında kulüplerine aidat ödeyen sporculardan, ilişik kesme bedeli
adı altında herhangi bir ücretin talep edilmemesi konusunda yönetmelikte yeniden düzenleme
yapılmalıdır. Mevcut yönetmeliğe sporcu ve velisini, yönetmeliği kendi maddi çıkarları için
kullanan etik olmayan davranışlarda bulunan kulüplerin davranışlarından koruyan maddeler
konularak oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. Etik davranış ve kuralları ifade
eden maddeler eklenmeli ve etik davranışta bulunmayanlar için engelleyici, maddeler ilave
edilmelidir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, çocukların ve gençlerin yüksek menfaatlerini
gözeterek, “Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi” nde yer alan hususlara dayanarak ilgili
yönetmelikte gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.
Çocuğunu spor kulüplerine yönlendiren velilere, kulüpleri tarafından “Sporcu lisans,
tescil, vize ve transfer yönetmeliği” hakkında bilgi verilerek veli durumdan haberdar
edilmelidir. Anayasanın 59. Maddesi uyarınca bireylerin spor yapma ve çeşitlendirme
haklarının korunması sağlanmalıdır.
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE GERİ DÖNME KONUSUNA
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Sinan YALÇIN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Fatma ÇAĞLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmada okul yöneticilerinin öğretmenliğe geri dönme konusundaki görüşleri
araştırılmıştır. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemi olarak tasarlanmıştır.
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla elde edilmiştir. Görüşme formunda okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönme ile
ilgili görüşlerini elde etmek için beş adet soru sorulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezinde bulunan okul öncesi ilkokul
ortaokul liselerde görev yapan 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticilerinin 3’ü
okul öncesi, 3’ü ilkokul, 3’ü ortaokul, 3’ü lisede görev yapmaktadır. Görüşmeden elde edilen
veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul
yöneticilerinin öğretmenliğe dönme konusunda genel itibariyle olumlu düşüncelere sahip
oldukları söylenebilir. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin hepsi zaman zaman
öğretmenliğe geri dönmeyi düşündüklerini dile getirmişlerdir. Okul yöneticileri öğretmenliğe
döndükleri zaman, genel olarak kendileri için daha fazla zaman kazanmış olacaklarını,
kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabileceklerini, fiziksel ve zihinsel yükten
kurtulacaklarını ve sorumluluğun azalması konularını dile getirmişlerdir ve bunların kendileri
için kazanç olacağını belirtmişlerdir.
Anahtar sözcükler: Okul yöneticisi, öğretmenlik, kaygı
GİRİŞ
Yönetici belli bir amaç için bir araya gelen insanları, belirli hedeflere ulaştırmak için ahenk ve
işbirliği içinde, etkili ve verimli bir şekilde yönetmek zorunda olan kimsedir (Eren,2019).
Okul yöneticileri sahip oldukları bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle maddi ve manevi unsurları
okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek için organize eden kişilerdir. Okul yöneticileri okulun
madde ve insan kaynaklarını etkileyerek verimi artırmaya çalışırlar. Okul yöneticileri, insan
kaynaklarının güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, güçlü yanlarından yararlanırken, zayıf
yanlarını ise geliştirerek daha etkili hizmet etmesini sağlayabilirler (Aydın, 2005).
Okul yöneticilerinin nasıl seçileceği, yöneticilik alanında belli bir eğitim alıp almamaları
gerektiği konusu sürekli tartışılan bir konudur. Türk eğitim sisteminde “meslekte esas olan
öğretmenliktir” anlayışı doğrultusunda “öğretmenlik görevinde başarıyı yakalayanların, okul
yöneticiliğinde de başarılı olacağı” algısı ortaya çıkmıştır. Bu anlamda okul yöneticiliğine
atanmada öğretmen olmak esas olarak kabul edilmektedir. Öğretmenlik mesleğindeki
deneyim ve kıdem kişinin yönetici olarak atanması için yeterli değildir. Bir kişinin kıdem ve
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deneyimi kendi hizmet ettiği mesleğe faydalıdır. Yöneticilik yeterliliği lisans veya lisansüstü
eğitimle ya da hizmet içi eğitimlerle kişiye kazandırılabilir (Aydın, 1997).
Eğitimde yöneticiliğin meslekleşme ve kurumsallaşmasına en büyük engel, öğretmenlik ve
yöneticilik görevleri ve değerlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu karıştırma sonucunda
öğretmen-yönetici tipi ortaya çıkmış ve aynı kişinin hem öğretmenlik hem de yöneticilik
rollerini yerine getirmesinin beklenmesi, kişinin yaşadığı rol çatışmasına neden olmuş kişinin
yöneticilik gücünü azaltmış ve yıpranmasına yol açmıştır (Bursalıoğlu,2016).
Türk eğitim sisteminde bulunan “meslekte asıl olan öğretmenliktir” anlayışı doğrultusunda
okul yöneticiliğinin öğretmenlikten ayrı değerlendirilememesi neticesinde yöneticilik
öğretmenliğin yanında ek bir görev olarak algılanmakta ve sonuç olarak okul yöneticilerinin
öğretmenliğe dönme durumu sürekli varlığını korumaktadır (Ağaoğlu, Altınkurt, Yılmaz ve
Karaköse, 2012).
Yöneticilerin uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra tekrardan öğretmenliğe dönmelerinin
kişide ve çalıştığı kurumda çeşitli sıkıntılara sebep olacağı düşünülebilir. Yöneticilik
yapmakta olan kişiler yönetmelik gereği belirli saatlerde derslere girmektedirler. Ancak uzun
süre yönetici olarak görev yapan kişilerin, öğretmenliğe döndüklerinde sınıfta uyum sorunu,
adapte olamama, öğrencilerle kopukluk yaşaması gibi problemler oluşabilir. Bu kişilerin
kendilerini yöneticiliğin gerektirdiği şekilde yetiştirmiş olmaları ve psikolojik olarak
yöneticiliğe alışmış olmalarını düşünürsek tekrar öğretmenliğe dönmesi bir uyum sorununu da
beraberinde getirecektir (Akman,2016).
Yöneticilik görevinden öğretmenliğe dönen eğitimcilerde, bu süreçte öğretmenlik
mesleğinden fiili olarak uzak kaldıkları için, öğretmenlik mesleğinden uzaklaşması
öğrencilere yeterli olamama, iş motivasyonu ve iş doyumu, mesleğiyle ilgili yeniliklerden
haberdar olamama durumlarının sonucu olarak aşırı kaygı ve stres yaşama gibi sorunlarla
karşı karşıya kalmaları beklenebilir. Bu sorunların ortaya çıkması durumunda, öğretimin
niteliği ve eğitim olumsuz yönde etkilenecektir. Bu açılardan bakıldığında okul
yöneticiliğinden öğretmenliğe dönüş sürecine ilişkin araştırmalar önem arz etmektedir
(Kılınç, Koşar, Er ve Koşar, 2017).
Bu araştırmada okul yöneticilerinin, yöneticilik süreci boyunca öğretmenliğe geri dönmeyi
düşünüp düşünmedikleri, görev sürelerinin dolması halinde öğretmenliğe dönme konusuna
ilişkin yaşadıkları kaygılar, yöneticiliğin avantajları ve dezavantajlarının incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem
Okul yöneticilerinin öğretmenliğe geri dönme konusuna ilişkin görüşlerinin incelendiği bu
araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
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Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan il merkezinde görev yapmakta olan 12 okul yöneticisi
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 3’ü okul öncesi, 3’ü ilkokul, 3’ü
ortaokul ve 3’ü lisede görev yapmaktadır. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 6’sı 5-10
yıllık, 4’ü 10-20 yıllık, 2’si 20-30 yıllık yöneticilik kıdemine sahiptir.
Veri toplama araçları
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda okul yöneticilerinin öğretmenliğe geri dönme
konusuna ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 5 adet soru yer almıştır.
Verilerin analizi
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Bulgular
Araştırmanın bu kısmında elde edilen verilere dayalı olarak bulgulara yer verilmiştir.
Okul yöneticilerine sorulan “Öğretmenliğe dönmeyi düşündünüz mü?” sorusuna okul
yöneticilerinin hepsi “zaman zaman düşündükleri” cevabını vermişlerdir.
Okul yöneticilerine sorulan “Öğretmenliğe dönme konusunda kaygılarınız var mı?” sorusuna
okul yöneticilerinin verdikleri bazı cevaplar aşağıdaki gibidir.
“Öğretmenliğe dönme konusunda herhangi bir kaygı taşımıyorum. Dönersem mutlu olurum.
Zaten ben şu an 12 saat derse giriyorum. Öğrenciyle şu an sürekli irtibatım var. Dönersem
sorun yaşamam.”
“Dönme konusunda bir kaygım yok, dönsem en iyi şekilde yerine getiririm. Sınıfa girince
çocuklarla aynı şekilde iletişim kurar devam ederim. Zaten çocuklarla sürekli iç içeyim.”
“Öğretmenliğe dönersem şöyle kaygılarım var, şu an sınıftaki müfredat çok değişti ben
birazcık uzaklaştım. Dönersem uyum sağlayamamaktan çekiniyorum. Sürekli bir değişim var
ve onu yakalamanız gerekiyor. Yönetim çok farklı bir branş gibi hissediyorum.”
“Öğretmenliğe dönersem bazı kaygılarım olur. Tanınan bir yöneticiyim, bu sefer dönersem
hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirim. Öğrencilere yeterli olabilir miyim endişesi
taşıyorum. Öğretmenliğe dönersem gördüğüm eksiklikleri belirtip yönetimle sorun
yaşayabilirim diye düşünüyorum. Sınıfta konulara hakim olamayabilirim korkusu taşıyorum
bazen çünkü 17 yıldır yöneticiyim.”
“Dönersem şöyle kaygılarım var. Çocuklar her geçen gün değişiyor gelişiyor, onlara yeterli
olamamak konusunda kaygılarım var. Aslında öğretmenliği daha iyi yaptığımı düşünüyorum.
Dönersem sadece yenilikleri takip açısından sorunlar yaşayabilirim. Öğretmenliğe dönememe
sebebim aslında daha çok çevresel tepkiler oldu. Bunlardan çekindim.”
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Okul yöneticilerine sorulan “Öğretmenliğe dönerseniz sorun yaşayacağınızı düşünüyor
musunuz? Sorusuna okul yöneticilerinin verdikleri bazı cevaplar aşağıdaki gibidir.
“Öğretmenliğe dönersem şöyle sorunlar yaşayabilirim. Yaş ilerledikçe çocukların
ihtiyaçlarına yetişmek zor olabilir. Çevresel tepkiler alabilirim. Bu üzerimde olumsuz etkiler
bırakabilir.”
“Öğretmenliğe dönersem sorumluluklarım azalacak, sorun yaşayacağımı düşünmüyorum.
Ama dönersem çevresel tepki alırım. Niye döndün diye çok soran olur ama bu beni
endişelendirmez.”
“Döndüğümde sorun yaşamam, daha iyi bir öğretmen olurum. Sadece değişen sisteme ayak
uydurma konusunda biraz zorlanabilirim ama onu da kolay halledeceğimi düşünüyorum.”
“Aslında öğretmenliği daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Dönersem sadece yenilikleri takip
açısından sorunlar yaşayabilirim.”
Okul yöneticilerine sorulan “yöneticiliği bırakırsanız kayıplarınız neler olur?” sorusuna okul
yöneticilerinin verdikleri bazı cevaplar aşağıda verilmiştir.
“Öğretmenliğe dönsem hiçbir kaybım olmaz sadece 4 saat ücret az alırım.”
“Dönersem kazancım olur, kaybım olmaz. Parasal olarak bir artısı yok bu işin.”
“Dönersem herhangi bir kaybım olmaz. Öğretmenken daha çok ücret alıyordum, kurslarla
birlikte. Maddi kaybım olmaz.”
“Öğretmenliğe dönersem çok bir kaybım olmaz. Maddi açıdan bir artısı yok gönül işi
yöneticilik.”
“Bırakırsam maddi bir kaybım yok. Ama toplumsal olarak çevremize faydalı olmaya
çalışıyoruz. Eğer bırakırsam bunu bir kayıp olarak görebilirim. Bir de alıştım yöneticiliğe o
tarafı da var şu an benim yerim burası diye düşünüyorum.”
“Öğretmenliğe dönersem maddi kaybım olmaz. Kurslarla birlikte öğretmenler daha fazla
kazanıyor. Toplumda müdürsün diye farklı bir yere oturtmuyor insanlar sizi, prestij olarak da
bir kaybı olmaz.”
Okul yöneticilerine sorulan “Yöneticiliği bırakırsanız kazançlarınız neler olur?” sorusuna
verdikleri bazı cevaplar aşağıda verilmiştir.
“Öğretmenliğe dönersem sorumluluklar azalır, kafam rahat eder. Vaktim daha fazla olur.”
“Kazancım çok olur. Bol zaman, rahatlama, sorumlulukların azalması olacaktır. Maddi
açıdan kazancım olur, meslek öğretmeni olduğum için şu an meslek öğretmenleri
yöneticilerden daha fazla kazanıyor.”
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“İyi bir eğitimci olduğumu düşünüyorum dönersem çocuklara iyi şeyler katacağıma
inanıyorum. Dönersem zaman kazancım olur, şu an çok fazla çalışıyorum aile çok vakit
ayıramıyorum.”
“Öğretmenliğe dönersem vakit kazancım çok olur, aileme daha çok vakit ayırırım. Öğretmen
olsam 3 de çıkar giderim kimse bana bir şey diyemez. Vaktim çok olursa kendimi daha çok
geliştirebilirim. “
“Dönersem iş yüküm azalır, aileme daha çok zaman ayırırım, öğretmenlikte fazla bir
sorumluluk yok, daha çok rahat ederim. Dönmeyi çok düşündüm ama bir şeyleri düzeltmek
için çabaladım. Belli bir zamandan sonra da dönmedim.”
SONUÇ
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, okul yöneticilerinin hepsi zaman zaman
öğretmenliğe geri dönmeyi düşündüklerini, bazı okul yöneticilerinin geçmişte öğretmenliğe
dönüp sonrasında tekrar müdür oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonuçlara göre okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönme konusunda yaşadıkları kaygıların ise
genel olarak, değişen ve gelişen yeni müfredata ayak uydurmada zorlanabilecekleri, tekrar
sınıfa girmede çekince, çevresel tepkiler, yaşlarının ilerlemiş olması, öğrencilere yeterli
olamama endişesi olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bir başka sonuca göre okul
yöneticileri genel olarak öğretmenliğe döndükleri zaman herhangi bir kayıplarının
olmayacağını belirtmiş, kazançlarının daha fazla olacağını söylemişlerdir.
Araştırmadan elde edilen bir başka sonuca göre, yöneticilikteki iş yükü ve sorumluluğun
fazla, yetkinin tam olmaması, maddi olarak tatmin edici bir kazanç sağlamamaları, okulda
geçirdikleri zamanın fazla olması, üst yönetimle yaşanan sorunlar dezavantaj olarak
belirlenmiştir. Yöneticiliğin genel anlamda dezavantajlarından bahsedilmiş, yöneticiliğin
avantajı ise toplumda kişiye prestij katması olarak belirtilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönmek istemelerindeki en
önemli sebepler, zaman artışı ile kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabilmeleri
düşüncesi, sorumluluklardan kurtulma, kafa rahatlığı, üst baskılardan kurtulmak isteği
olmuştur. İki yönetici yaşlarının ilerlemiş olması ve emekli olmayı düşündükleri için
dönmediklerini, gençlik yıllarında olsalar öğretmenliği tercih edeceklerini belirtmiştir.
Araştırmaya katılan bazı okul müdürleri çevresel tepkilerden çekindiklerini, çevrelerinde
“yöneticiliği yapamadı öğretmenliğe döndü” şeklinde bir algı bırakmak istemedikleri için
devam ettiklerini, bazıları idealist olduklarını ve bulundukları okul için, öğrencileri için
faydalı olmak istedikleri için devam ettiklerini belirtmişler, bir okul müdürü ise kendi
branşında öğretmen açığı olmadığı için devam ettiğini belirtmiştir.
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONLARINI
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Senanur KÖYLÜ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmada okul yöneticilerinin öğretmenlerinin motivasyonlarını artırmada hangi
stratejileri kullandıkları araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi nitel
araştırma yöntemi olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görüşme formunda beş adet
soru yer almaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
Erzincan il merkezinde bulunan okul öncesi ilkokul ortaokul liselerde görev yapan 10 okul
yöneticisi oluşturmaktadır. Görüşmeden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul yöneticileri eğitimde motivasyonun çok önemli
bir konu olduğunu, işini severek yapmanın motivasyon için en önemli etken olduğunu
düşündüklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan okul yöneticileri görev yaptıkları
okullarda çalışan öğretmenlerin motivasyonlarının genelde yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.
Okul yöneticileri genel olarak öğretmenleri motive etmede sözel pekiştireç kullandıklarını,
öğretmenlerin yaptıkları çalışmaları destekleyerek onların motivasyonunu yüksek tutmaya
çalıştıklarını, okullardaki adil bir yönetim sürecinin de öğretmenlerin motivasyonlarını
artırmada önemli bir etken olduğunu ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, okul yöneticisi, öğretmen
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GİRİŞ
Dilimize güdüleme olarak çevrilen motivasyon, insanı harekete geçiren ve hareketlerinin
yönlerini belirleyen, onların, düşünceleri, umutları, inançları, kısaca arzu; ihtiyaç ve korkuları
olarak ifade edilebilir (Fındıkçı, 2000). Diğer bir tanımlamaya göre motivasyon; belirli bir
sonuç elde edebilmek için davranışı etkileyen içsel nedenler, astlar açısından çalışma arzusu
duymak, yöneticiler açısından ise; astlarını çalışmaya teşvik etmektir (İmrek, 2004). Başka bir
tanıma göre ise motivasyon, bireyi harekete geçmeye yöneltmenin hangi yöntemle
sağlanacağı sorusuna cevap aramaktır (Ruthankoon ve Ogunlana, 2003).
Motivasyonun Çeşitleri
Güdülenme genellikle içsel ve dışsal olarak iki başlıkta incelenmektedir. İçsel motivasyon,
ilginin ve hoşlanmanın dışa vurumu durumudur. Başka bir deyişle içsel motivasyon, bir
görevi veya bir işi iyi yapmak için olumlu duygular ile güdülenmiş olmaktır. Motivasyon,
bireyin herhangi bir davranışı, işi iyi yapması sonucu gelen psikolojik ödüllerle oluşur.
Motivasyon oluşurken bireysel farklılıklara dikkat etmek önemlidir. Çünkü kimi insanlar bir
takım aktiviteler için içsel motive olurken, kimi insanlar olmaz. Her bireyin motive olduğu
konular ve bireyi motive edici faktörler farklı olabilir (Kreitner ve Kinicki, 2004).
Dışsal motivasyon ise, kişinin dışarıdan harekete geçirilmesidir. Dışsal motivasyon kişinin
kendi kendini motive etmesi değil dışarıdan uyarıcı konumundaki insanlar yoluyla
gerçekleşir. (Kreitner ve Kinicki, 2004). Dışsal güdü, bireyin dışından gelen etkileri içerir. Bir
öğrencinin aldığı yüksek not dolayısıyla öğretmeni tarafından övülmesi buna örnektir. İçsel
güdü ise, bireyin içinde var olan ihtiyaçlarına yönelik tepkilerdir. Merak, bilme ihtiyacı,
yeterli olma isteği, gelişme arzusu içsel güdülere örnek gösterilebilir (Selçuk, 2000).
Diğer taraftan güdüler fizyolojik ve psikolojik-toplumsal güdüler olarak ikiye ayrılır.
Fizyolojik güdüler; beslenme ihtiyacı, yenen besinlerin dışarı atılması, soğuk sıcakta bedenin
gereklerini yerine getirmesi yani insan yaşamının devamı için hayati ihtiyaçların tümüdür.
Psikolojik ve toplumsal güdüler; sonradan öğrenilir ve yaşanılan topluma ve kültüre göre
şekillenir (İnceoğlu, 1985; Yavuz, 1991; Binbaşıoğlu, 1978; Göksu, 2007).
İnsan yaşamını sürdürebilmek için çeşitli fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlara sahiptir. Birey
bu ihtiyaç ve arzularını tatmin etmedikçe bir iç dengesizlik durumu ortaya çıkar. Bireyin istek
ve ihtiyaçlarını belirleyen güdüler kişiden kişiye değişmektedir. Çünkü yaşanılan çevre ve
kültürün etkisi herkes için her zaman aynı değildir bu yüzden bu güdüler yön değiştirebilir,
artabilir ya da azalabilir. Dolayısıyla, kişinin içinde bulunduğu çevresiyle çelişmeyen arzu ve
isteklerinin karşılanması gerekir.
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Yönetim ve Motivasyon
Yöneticinin temel görevlerinden birisi, ihtiyaçları karşılanmayan bireylerin yaşadığı iç
dengesizlikleri fark etmek ve gidermektir. Aksi takdirde, bireyin yaşadığı bu dengesizlik,
onun tutum ve davranışlarına, iş verimine, moraline, ilişkilerine olumsuz etkide bulunacaktır.
Başka bir deyişle, bireyde işten beklenen verimin alınamaması, performans düşüşü, iş
doyumsuzluğu gibi sonuçlar ortaya çıkabilecektir (Fındıkçı, 2001).
Örgütlerin rekabet edebilme gücü insan kaynaklarıdır. Örgütlerde verimliliği arttıran en
önemli unsurun insan kaynakları performansının iyileştirilmesi olmasından ötürü, örgütler
için çalışanların motivasyonlarının arttırılması ve performanslarının yükseltilmesi en önemli
olgu haline gelmiştir. Bir örgütte çalışanları motive eden faktörler belirlenebilirse, onlardaki
gizli potansiyeller ortaya çıkarılabilir. Etkin bir performans yönetimi, örgütün amaçları
çerçevesinde, bireylerden ve gruplardan daha başarılı sonuçlar almayı mümkün kılar
(Mercanlıoğlu, 2012).
Yöntem
Okul yöneticilerinin öğretmenlerinin motivasyonlarını artırmada kullandıkları stratejilerin
nasıl olduğunun tespit edilmesine yönelik yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır.
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan il merkezinde görev yapmakta olan 10 okul yöneticisi
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 3’ü okul öncesi, 2'si ilkokul, 2'si
ortaokul ve 3’ü lisede görev yapmaktadır.
Verilerin toplanması
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda okul yöneticilerinin öğretmenlerin
motivasyonlarını arttırmaya yönelik kullandıkları stratejileri tespit etmeye yönelik 5 adet soru
yer almaktadır.
Verilerin analizi
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Bulgular
Araştırmanın bu kısmında araştırma verilerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Okul yöneticilerine sorulan "eğitimde motivasyon konusu hakkında ne düşünüyorsunuz?"
Sorusuna okul yöneticilerinin verdikleri bazı cevaplar aşağıdaki gibidir.
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"Eğitim eşittir motivasyon. Öncelikli etken eğitimde motivasyondur. Yöneticiye burada önemli
görevler düşmektedir. Çünkü yöneticinin öğretmenlerle iletişimi yüksekse öğretmenlerin
motivasyonları yükseliyor".
"Motivasyon bir eğitim kurumu için çok önemlidir. Öğretmenlerin sürekli motive edilmeleri
okula asıl başarıyı getirecek etmendir".
"Motivasyon çok önemli bir etkendir. Öğretmen motivasyonu ise eğitimde motivasyonun
tabanını oluşturmaktadır. Öğretmenin motivasyonu yüksekse sınıfın enerjisi otomatik olarak
yükselmektedir ve yüksek verim sağlanmaktadır".
"Olmazsa olmazdır. Motivasyona tek yönden bakmak yerine öğretmen, öğrenci, veli açısından
bakmak lazım çünkü bu bileşenler birbirini etkilemektedir. Motivasyonu yüksek bir okulda her
açıdan başarı sağlamak kolay olacaktır".
Okul yöneticilerine sorulan "Genel olarak öğretmenlerin motivasyon düzeyleri nasıl?"
Sorusuna okul yöneticilerinin hepsi okullarında görev yapan öğretmenlerinin motivasyon
düzeylerinin genel olarak yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.
Okul yöneticilerine sorulan " Öğretmenlerinizi motive etmek için hangi yolları kullanırsınız?"
Sorusuna okul yöneticilerinin verdikleri bazı cevaplar aşağıdaki gibidir.
" Kazanılan başarının onlara ait olduğunu belirtiyorum. Sosyal aktiviteler düzenleyerek okula
ait hissetmelerini sağlarım. Öğretmenler gününde hediye almaya çalışırım."
"Yaptıkları etkinlikleri görmeye çalışırım. Teşekkür belgesi için Milli Eğitime isim
gönderirim. Adaletli olmaya çalışırım. Adil bir sistem motivasyonu doğuracaktır."
"Onay cümleleri kullanırım. Geç kaldıysa sorgulamak yerine onu merak ettiğimi söylerim.
Yaptığı güzel etkinlikleri fotoğraflayarak paylaşırım. Velilerimin yanında öğretmenlerimi
onurlandırırım. Eğer bir şikâyet olursa da öncelikle öğretmenimi dinleyerek ona değer
verdiğimi göstermeye çalışırım."
"Sık sık öğretmenlerle bir araya gelir birlikte yemek yiyip muhabbet ederim. Onların yanında
olduğumu her konuda destekçi olduğumu öğretmenlerime belirtirim."
Okul yöneticilerine sorulan " Öğretmeninizin motivasyonunun düştüğünü nasıl anlarsınız?
Sorusuna okul yöneticilerinin verdikleri bazı cevaplar aşağıdaki gibidir.
"Öğretmenin yüzünden anlarım. Sınıf hakimiyetinden, okuldaki iş ve işleyişe katkısından
anlarsınız. Çünkü motivasyonu düşük öğretmen zamanım dolsun bir an önce gideyim ruh
halindedir."
"Yüz ifadesinden ve konuşma tarzından anlarım."
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"Ders defterini dolduruş şeklinden dahi anlayabilirsiniz. Zamanında teslim etmesi gereken
evrakları geciktiriyorsa, yapması gereken sosyal etkinlikleri üstün körü yapıyorsa ve ders zili
çalar çalmaz okulu terk ediyorsa motivasyonunun düştüğünü anlarım."
"Kişisel ilişkilerden bir süre sonra insanları tanımaya başlıyorsunuz. Nasıl üzgün nasıl mutlu
olduğunu fark ediyorsunuz."
Okul yöneticilerine sorulan " Düşük motivasyonlu öğretmene karşı tutumunuz nasıl olur? "
Sorusuna okul yöneticilerinin verdikleri bazı cevaplar aşağıdaki gibidir.
"İlk etapta görmezden gelirim çünkü geçici bir durum olabilir. Ama bu durum sürekli ise
öğretmenimle konuşarak yardımcı olmaya çalışırım."
"Önce o öğretmenimin pozitif yanını görmeye çalışırım. Olumsuzluğu nereden başlamış ona
bakarım. Hangi öğretmen neyde iyi diye bakar iyi yönünü ön plana çıkarırım. Kendindeki
olumlu yanları göstererek diğer eksiklerini kapatmasına yardımcı olurum."
"Hissettiğim an müdahale ederim. Öğretmenle birebir görüşme yapar problemin kaynağını
tespit eder ve çözüm yolları bulmaya çalışırım."
"Okulda samimi olduğu bir arkadaşı varsa önce ona sorarak sıkıntısını öğrenmeye çalışırım.
Bu sayede öğretmenle birebir görüşürken yanlış bir tepki vermekten kendimi korumuş
olurum."

SONUÇ
Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının pozitif ya da negatif yönünü, miktarını,
sürekliliğini ve eğitim ortamlarında hedefe ulaşmada hızı belirleyen en önemli etkenlerden
biridir. Eğitim kurumlarında veya sınıflarda gözlenen öğrenme güçlüklerinin ve disiplin
problemlerinin büyük bir kısmının kaynağı motivasyon ile ilgilidir (Akbaba,
2006).Araştırmalar, motivasyon ve başarı arasında kuvvetli pozitif bir korelasyon olduğunu
göstermektedir. Güdülenmenin artışı, öğretmen ve öğrencilerin okula karşı daha çok olumlu
tutum geliştirmelerine imkan sağlar (Öncü, 2004). Okulların amaçlarına ulaşması için en
önemli öğe olan öğretmenlerin kendilerinden beklenen performansı sergileyebilmeleri için
motivasyonlarının üst düzeyde olması gerekir. Okul yöneticileri öğretmenlerin
motivasyonlarını artırmak için doğru stratejileri geliştirmeli, öğretmenlerin motivasyonlarının
düşmesine neden olan bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmalıdır. Öğretmenlerin
motivasyonlarının artıp azalmasında en önemli etkenlerden biri okul yöneticilerinin davranış
biçimleridir.
Araştırmadan ulaşılan sonuçlara göre okul yöneticileri motivasyonun eğitimin en önemli
bileşeni olduğunu belirtmişlerdir. Okul yöneticileri okullarında öğretmenlerinin genel olarak
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motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticiler öğretmenlerinin motivasyon
düzeylerini yüksek tutmak için ödüllendirme, teşekkür, yaptıkları işleri fark etme, takdir gibi
stratejileri kullandıklarını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri öğretmenlerinin motivasyonlarının
düştüğünü genel olarak yüz ifadesinden anladıklarını söylemişlerdir. Okul yöneticileri
öğretmenlerinin motivasyonu düştüğünde öncelikle geçici bir problem olup olmadığına
baktıklarını, devam eden bir problem ise problemin kaynağını öğrenmeye çalıştıklarını
ardından müdahale ettiklerini belirtmişlerdir.
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KAMU POLİTİKALARINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÜZERİNE BİR
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ÖZET
Teknoloji uluslararası rekabet üstünlüğünü sağlayan temel faktörler arasındadır. Toplumların
ekonomik büyüme ve kalkınma süreçleri incelendiğinde bu süreçlerde teknolojinin oldukça
önemli rol oynadığı görülmektedir. Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine bakıldığında
gelişmiş ülkelerde Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge çalışan sayıları gelişmekte olan ülkeler göre
daha fazladır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde yeterli fiziki ve beşeri sermayeye sahip
olmamaları sebebiyle gelişmiş ülkelerden teknoloji transfer etme zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Teknoloji transferi, geliştirilmiş olan fikir ve tekniklerin farklı bir yerde
uygulandığı süreç olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde insana ve bilgiye yatırımın önemi
giderek artarken teknoloji üretemeyen ülkelerin teknoloji transferi yoluyla dönüşümü
yakalaması önemlidir. Bir ülkede beşeri sermaye birikiminin sağlanması amacıyla transfer
edilen teknolojinin içselleştirilmesi ve ülkenin koşullarına uygun duruma getirilmesi büyük
önem arz etmektedir. Kullanılacak teknolojinin seçiminde ve transfer edilen teknolojinin
başarısında hükümetlerin uyguladığı ulusal bilim ve teknoloji politikaları önemli
belirleyicilerdendir. Bu konuya, modern maliye fonksiyonlarının yerine getirilebilmesini
sağlayabilmek amacıyla kamu tarafından hazırlanan kalkınma planlarında geniş yer verilmiştir.
Bu çalışma kapsamında öncelikle kalkınma planları çerçevesinde teknoloji transferinin önemi
değerlendirilerek kamu politikalarında teknoloji transferinin yeri incelenmiştir. Kalkınma
planları incelendiğinde, zaman içinde teknoloji transferi konusuna daha fazla yer verildiği ve
transfer edilen teknolojilerin özümsenmesi ve verimliliği arttırıcı etkisinin sağlanması amacıyla
çeşitli kamu politikaları uygulandığı görülmektedir.
Anahtar Kelime: Teknoloji Transferi, İnovasyon, Ar-Ge, Kalkınma Planları
ABSTRACT
Technology is one of the main factors that provide international competitive advantage. When
the economic growth and development processes of societies are examined, it is seen that
technology plays an important role in these processes. When research and development (R&D)
activities are considered; In developed countries, R&D expenditures and R&D employee
numbers are higher than in developing countries.Therefore, in developing countries, due to the
lack of sufficient physical and human capital, it is necessary to transfer technology from
developed countries. Technology transfer is defined as the process where ideas and techniques
developed are applied in a different place. Today, while the importance of investment in people
and knowledge is increasing, it is important that countries that do not produce technology
capture the transformation through technology transfer. In order to ensure human capital
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accumulation in a country, it is very important to internalize the transferred technology, to
develop technological absorption capacities and to make it suitable for the conditions of the
country. National science and technology policies implemented by governments in determining
the technology to be used and the success of the transferred technology are important
determinants. This issue has been extensively included in the Development Plans prepared by
the public in order to ensure the fulfillment of modern finance functions. In this study, firstly
the importance of technology transfer within the framework of Development Plans has been
evaluated and the place of technology transfer in public policies has been examined. When the
Development Plans are examined, it is seen that technology transfer is given more place in time
and various public policies are applied in order to assimilate the transferred technologies and
increase their efficiency.
Keywords: Technology Transfer, Innovation, R&D, Development Plans

GİRİŞ
Ülkelerin sürdürülebilir teknoloji avantajlarına sahip olabilmeleri amacıyla üretimde
teknolojinin kullanımı son yıllarda önemi artan konulardan birisi haline gelmiştir. İçinde
bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin sosyal refah ve kalkınma seviyelerini belirleyen önemli
etkenlerin başında bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler gelmektedir. Ekonomileri
şekillendiren temel faktör ise yeni teknolojilerin kullanımı olarak görülmektedir. Bu ise ancak
araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleyerek, yenilik sürecine önem vererek ve teknoloji
üretimini önemseyerek gerçekleşebilmektedir. Ancak kendi teknolojilerini üretemeyen
ülkelerin bu konuda diğer ülkelerden satın almalar ile eksikliklerini giderdikleri bilinmektedir.
İktisadi kalkınmanın temel unsurlarından birisi bilimde ilerlemek ve teknoloji üretmek olduğu
için karar birimlerinin oluşturduğu teknoloji politikaları büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir
ülkenin kalkınmasının seyri ve hızı oluşturulacak olan teknoloji politikalarına bağlı olarak
değişim göstermektedir (Ersöz, 2011). Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, ülkelerin kalkınmasında,
katma değeri yüksek ürünler üretilmesinde ve sürdürülebilir rekabet gücü sağlanmasında
önemli rol oynamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin alt yapı, sanayileşme,
sermaye ve beşeri sermaye birikiminin yetersizliği, yüksek teknoloji ürünleri gelişmiş/yüksek
gelir grubuna dahil olan ülkelerden transfer etme zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Teknoloji transferi yapılırken gelişmekte olan ülkeler toplumları için en doğru şekilde teknoloji
seçimi yapmalıdırlar. Gelişmekte olan ülkeler dışa bağımlılığı önlemek amacıyla etkin bir bilim
ve teknoloji politikası benimsemelidir. Ülkenin içerisinde bulunduğu şartlara ve öz değerlerine
uygun teknolojilerini geliştirmeye çalışmalıdırlar (Ansal, 2004).
Bir yandan da gelişmekte olan ülkeler teknoloji transferi ile para, insan ve zaman
kaynaklarından tasarruf sağlamaktadırlar. Söz konusu ülkelerde teknolojiye sahip olmanın en
önemli vasıtası teknoloji transferi olarak görülmektedir. Teknoloji transferi; bir ülkeden
diğerine, bir firmadan diğerine, Ar-Ge faaliyeti gösteren kurumlardan ya da üniversitelerden
firmalara teknoloji aktarımı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Aynı zamanda teknoloji transferi
yapan ülke transfer edilen ürünlerden donanım ve yazılım hakkında teknik bilgi aktarımı
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sağlamaktadır. Böylece içselleştirilen bilgi beceriye dönüşerek yeni üretim süreci ülke
içerisinde yapılabilmektedir (TMMOB, 2004).
Bu çalışmada; Türkiye’ye ait teknoloji politikalarını içeren toplamda 11 adet olan kalkınma
planları incelenmektedir. Ele alınan 11 kalkınma planında teknoloji politikaları içerisinde,
teknoloji transferinin üzerinde ne denli durulduğu ve önemi değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda planlarda teknoloji politikalarına ilişkin değişiklikler, teknoloji politikaları ve
teknoloji transferine ilişkin yaklaşımlar belirtilmiştir.
TEKNOLOJİ TRANSFERİ KAVRAMI
Teknoloji transferi, ülkenin yaşadığı teknolojik açığı giderebilmek ve ihtiyaç duyulan
teknolojileri temin edebilmek amacıyla dış pazarlarda üretilen teknolojik ürünleri kendi
ülkesine aktarmasıdır. Ya da başka bir ülkede geliştirilen üretim süreci ve tekniklerinin
aktarılarak diğer bir ülke tarafından uygulanmasıdır (Çeştepe ve Tüylüoğlu, 2006). Teknoloji
transferi, sadece gelişmekte olan ülkelere has bir olgu değildir. Zaman zaman gelişmiş ülkeler
arası veya firmalar arası da teknoloji transferi yapılmaktadır. Teknoloji üretimi gelişmiş
ülkelerce yapıldığından akla ilk gelen gelişmekte olan ülkelerin bu ülkelerden teknoloji
transferi olmaktadır. Birçok gelişmekte olan ülke kalkınmanın temelinde; doğrudan yabancı
yatırımları ve bu yatırımlar ile ülkeye giren teknoloji transferlerini görmektedir (Erdil vd.
2016).
Ülkelerin kalkınma stratejilerinde, teknoloji transferi uzun yıllardır etkin olan araçlardan birisi
olmuştur. Özellikle endüstri devrimi sonrasında üretimde makineleşmenin artması, ABD ve
bazı Avrupa ülkelerinde teknoloji potansiyelinin artmasıyla ekonomik gücün temelini oluşturan
teknolojinin önemini geç anlayan ülkeler; teknolojiyi üretme veya edinme yollarını aramaya
başlamışlardır (Şahin, 2011).
Akgün vd. (2005), teknoloji transferi sürecini teorik olarak uzun bir yazın taraması sonucunda
incelemişlerdir. Teknoloji transferi sürecinin bilgi aktarımına dönüşümünü incelediği bu
çalışmada ekonominin bilgiye dayalı olarak geliştiğini ve bu gelişimde teknoloji transferinin
önemli bir payı olduğunu ifade edilmektedir.
Yıldız vd. (2010), Cumhuriyet dönemi kalkınma planlarını ele almışlardır. Bu planları teknoloji
politikaları yönünden incelemeye almışlardır. Bunun için teknoloji politikalarına ait
yaklaşımlar, değişiklikler, gerçekleştirilmiş olan ve gerçekleştirilememiş olan hedefler
belirlenmiştir.
Çelikkaya vd. (2019), kalkınma planları çerçevesinde Türkiye’de uygulanan bilim ve teknoloji
politikalarını incelediği çalışma sonucunda, Türkiye’ de kalkınma planlarında bilim ve
teknolojiye verilen önemin oldukça fazla olduğunu ancak politika anlamında bilim ve
teknolojiye yeterince değinilmediğini tespit etmişlerdir.
Merkezi ve yerel yönetim, ulusal ve yerel düzeyde şirketlere rekabet avantajı oluşturmak
amacıyla teknoloji transfer mekanizmasını güçlendirecek destekler sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda eğitim desteği, Ar-Ge faaliyeti geliştirilmesi için altyapı ve tecrübe
desteği, yenilikçiliği teşvik edecek destekler, dış ticaret ve vergi avantajı sağlayan politikalar
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geliştirmeyi amaçlamaktadır (Kiper, 2004). Bu çalışma kapsamında Türkiye’de
gerçekleştirilmesi planlanan teknoloji transferi politikaları ve Türkiye’nin bilim ve teknolojide
mevcut durumu incelenmektedir.
TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ GÖSTERGELERİNDE MEVCUT DURUM
İktisat teorisinde yapılan çalışmalar; büyümenin lokomotifi olarak Ar-Ge faaliyetlerini
göstermektedirler.
İçsel büyüme teorileri, uzun dönemde, Ar-Ge faaliyetlerinin ülkelerin büyüme süreçlerine
olumlu katkı sağladığını göstermektedir. İçsel büyüme modelleri kapsamında teknolojik
değişimin ölçülmesi için daha güvenilir olması nedeniyle çalışmada genellikle Ar-Ge
harcamaları kullanılmaktadır (Sungur vd., 2016). Göçer (2013) tarafından yapılan çalışmada da
teknolojik ilerlemenin göstergeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, teknolojik gelişme ile
Ar-Ge harcamaları arasında iki taraflı nedensellik ilişkisinin varlığına işaret edilmiştir.
Lederman ve Saenz (2005), Ar-Ge faaliyetlerine için gerçekleştirilen yatırımların önemli
yenilik girdilerinden biri olduğunu belirtmiştir. Patentler, patent kullanım hakkı satışı, patent
başvuruları, Ar-Ge çalışanları, Ar-Ge harcamaları, bilimsel yayınlar ve araştırmacı sayıları
temel yenilik göstergeleri arasındadır (Patel ve Pavitt, 1995). Türkiye’de sayılan yenilik
göstergelerinin yıllar itibariyle değişimi aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.
Tablo 1. Türkiye’de 1996-2017 Yılları Arasında Ar-Ge Araştırmacı Sayılarındaki Değişim
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Kaynak: Dünya Bankası (2019). Dünya Gelişmişlik Göstergeleri.
Tablo 1. ve Tablo 2.’de görüldüğü üzere Ar-Ge araştırmacı sayıları ve Ar-Ge harcamalarının
GSYİH içindeki payı yıllar itibariyle artış göstermektedir.
Tablo 2. Türkiye’de 1996-2017 Yılları Arasında Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı
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Kaynak: Dünya Bankası (2019). Dünya Gelişmişlik Göstergeleri.
Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra bir ülkenin ya da şirketin teknolojik kabiliyetini ölçmede
kullanılan bir başka araç ise ülkeye ya da şirkete ait patent sayısıdır (Saygılı, 2003). Patent,
yenilik faaliyetlerinin karşılaştırılmasında kullanılan belirleyicilerden biridir (Griliches, 1990).
Teknolojik yenilik sürecinde girdi olarak Ar-Ge harcamalarına bakılırken, yenilik faaliyetleri
sonucu ise alınan patent sayısına bakılmaktadır (Özbek ve Atik, 2013). Kişilerin, şirketlerin,
kar amacı güden ya da gütmeyen kuruluşların geliştirmiş olduğu icatları korumak için
kullanılan araç patenttir. Bu nedenle patentler icatların bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Teknolojik değişimi ölçmek veya değişimin yönünü belirlemek için yapılan ampirik
çalışmalarda patent sayıları sıklıkla kullanılmaktadır (OECD, 1994). Tablo 3.’de görüldüğü
üzere Türkiye’de özellikle 2003 yılından sonra patent başvuru sayıları önemli miktarda
artmıştır.
Tablo 3. Türkiye’de 1996-2017 Yılları Arasında Ar-Ge Araştırmacı Sayılarındaki Değişim
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Kaynak: Dünya Bankası (2019). Dünya Gelişmişlik Göstergeleri.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile sanayinin ortak
bir platformda buluşmasına olanak sağlamaktadır. Akademik ve finansal yapının entegre
olduğu bu platformda Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilik sürecinin geliştirilmesi için bilgi ve
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teknoloji transferi gerçekleştirilen bir sistem kurulmaktadır. Dünyada ilk TGB örneği Silikon
Vadisi’dir. Silikon Vadisi’nin bilinen başarısı, 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri ve
Japonya’da TGB faaliyetlerinin hız kazanmasını sağlamıştır. Bugün dünyada 1000’e yakın
TGB bulunmaktadır (TGBD, 2019). Türkiye’de üniversite-sanayi araştırma işbirliğinin
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında TGB ilk olarak 2001 yılında kurulmuştur.
2019 yılı itibariyle Türkiye’de mevcut aktif 65 adet olduğu ve bu teknoloji geliştirme
bölgelerinde 5443 aktif firma bulunduğu görülmektedir.
Tablo 4. Türkiye’de 1996-2017 Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sayıları
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KALKINMA PLANLARINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN YERİ
Kalkınma planlarında teknoloji transferi kavramına genel bir perspektif oluşturabilmek
amacıyla söz konusu planlar sırayla incelemektedir.
1.Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967); İlk Plan çerçevesinde, teknoloji transferi kavramına
rastlanılmasa da yatırım kararlarında teknolojik imkânlar dikkate alınarak ileri teknolojiden
geniş ölçüde faydalanacağı ve teknolojik ilerlemelerin teşvik edileceği belirtilmektedir.
2. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972); Bu plan kapsamında teknoloji transferi kavramına
rastlanılmamıştır. Ancak Türkiye’nin kalkınması için modern teknolojinin tüm imkanlarından,
diğer ülkelerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılacağı belirtilmiştir.
3. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977); Üçüncü kalkınma planında teknoloji transferi
kavramına ilk kez rastlanmıştır. Bu planda, Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki teknoloji
açığının gitgide büyümesinin yanı sıra yeni üretilmeye başlanan malların üretim
teknolojilerinin transfer edilmeleri sayesinde sanayide teknolojik gelişmelerin yaşandığı
belirtilmiştir. Diğer ülkelerden transfer edilen ileri teknolojilerin yurt içi üretim şartlarına
uygulanması ve geliştirilmesinin zorlaşması sebebiyle, teknoloji transferi uygulaması ve
geliştirmesi yapacak vasıfta insan gücünün yetiştirilmesine öncelik verilmiştir. Teknoloji
transferinde, diğer ülkelerden alınan teknolojilerin en etkin şekilde kullanılması ve ithal edilen
teknolojilerin ülke koşullarına uydurulabilmesinin dikkate alınacağı belirtilmektedir.
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4. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983); Dördüncü planda belirtildiği üzere Türkiye'ye
teknoloji transferi, doğrudan yabancı yatırımlar, patent, lisans, makine ve techizat, know-how
anlaşmaları, teknik iş birliği ve bilgi aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir.
Bu planlı dönemde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine önem ve öncelik
verilmiştir. Dördüncü plan döneminde benimsenen ilkelerden biri de Türkiye’nin teknoloji
transferinin gelişmekte olan diğer ülkelere kolaylıkla aktarımı ve gelişmekte olan diğer
ülkelerle iş birliği imkanlarının sağlanmasıdır.
Kamu kuruluşları ile bilimsel-teknolojik, Ar-Ge alanındaki çalışmaları arasında iş birliği
sağlanması bu planın hedefler arasındadır. Teknoloji transferleri ve özümsenmesinin bu plan
döneminde hızla gerçekleşmesi gerektiği ifade edilmiştir.
5. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989); Beşinci kalkınma planında, uluslararası iş birliği
ve teknik yardımın, teknoloji transferi ve üretiminde önemli bir araç olduğu gösterilmiştir
(s.160) Aynı zamanda bu planda elektrikli makineler imalat sanayii sektöründe faaliyet gösteren
kuruluşların ileri düzeydeki teknoloji transferini gerçekleştirmeleri ve teknolojik olarak daha
karmaşık ürünlerle ilgili Ar-Ge ve imalat faaliyetlerine yönelmeleri destekleneceği ifade
edilmiştir.
6. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994); Altıncı planda ülke şartlarına uygun teknolojilerin
transfer edilmesinin özendirileceği, yurtiçine getirilen teknolojilerin içselleştirilerek bilgi
aktarımına dönüşmesine ve teknolojik ilerleme faaliyetlerine öncelik verileceği belirtilmiştir.
Bu plan, bilim ve teknoloji ilerlemelerine kaynak aktarımının az olduğunu ve zaten az olan
kaynakların etkin kullanılamamasını temel sorunlar arasında vurgulanmaktadır. Ayrıca bilgi
aktarımı ve teknoloji üretimi için kurulan merkezlerin sayısının az olduğu da belirtilmektedir.
Yeni teknoloji üretimi ve transferi sürecinde küçük girişimlere yeteri kadar destek
sağlanamadığı için potansiyelden yeteri kadar yararlanılamadığı ileri sürülmektedir.
Bu planlı dönemin temel hedefleri arasında ülke için gerek duyulan ileri teknolojilerin
transferini içeren durumlarda teknik iş birliği, program ve projelerin desteklenmesi
bulunmaktadır. Ülkenin rekabet gücünün arttırılması amacıyla teknoloji transferi ile ileri
teknolojilere ulaşılması, ulaşılan bilgi ve teknolojinin ülke içerisinde yayılması ve teknoloji
üretimine geçilmesinin ana ilkeler arasında olacağı belirtilmektedir.
7. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000); Altıncı plan sürecinde teknoloji geliştirme
hususunda önemli bir yol kat edilemediği ve Ar-Ge çalışmalarına gereken ölçüde kaynak
aktarılmadığında, imalat sanayiinin teknoloji üretimine geçemediği ifade edilmektedir. Bu plan
döneminde yüksek teknolojiye gerek duyulan üretim alanlarında, doğrudan yabancı
yatırımların destekleneceği söylenmektedir. Böylece yabancı sermaye aktarımı ile teknoloji
transferi sağlanmak istenmektedir. Teknoloji transferi ile teknoloji üretiminin bütünleştirildiği
bir teknoloji politikası izleneceği belirtilmiştir.
Bu plan çerçevesinde küreselleşme sürecinden çokça bahsedilmiştir. Küreselleşme ve Avrupa
Topluluğu ile bütünleşme sürecinde başarıya ulaşmak amacıyla, Türkiye’ye teknoloji
transferini getirecek ve sabit sermaye stokunun artmasını sağlayacak sermayenin, Türkiye’ye
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girişini kolaylaştıracak ortamın oluşturulması en önemli araçlardan biri olarak gösterilmiştir.
Yabancı sermaye yatırımlarını hızla çekebilmek amacıyla özelleştirmelerin yapılması
planlanmıştır.
Bu planlı dönemde Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi ile bilim ve teknoloji yeteneğinin
arttırılması; teknolojiye ulaşmayı, transferle teknolojiyi içselleştirmeyi, sanayi üretimi başta
tüm sektörlerde yaygın kullanır hale gelmesini amaçlamaktadır. Ayrıca bu proje ile kamu ve
özel sektör kuruluşlarının yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik politikalarının yeterli olmadığı,
bu nedenle gerekli olan teknolojilerin bir bölümünün transfer edilmeye devam edildiği
belirtilmiştir. Bu sebepten dolayı Türkiye’nin bilim ve teknoloji ürünlerini transfer etmek için
yabancı para cinsinden yüksek harcamalarda bulunduğu vurgulanmaktadır.
8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005); Kamu ve özel sektör kaynaklarının etkin şekilde
ve birbirini tamamlayan yatırım alanlarında kullanılması başlıca hedeflerdendir. Özel kesimin
yatırımlarını artırarak sürdürmesinin özendirileceği ve ülkenin katma değeri yüksek üretim
gücüne ulaşılmasının, ihracatın, istihdamın artırılmasının, ekonominin rekabet gücünün
geliştirilmesinin, teknoloji üretimi ve transferine yönelik yatırımlara öncelik verilmesinin çok
elzem olduğu belirtilmektedir.
Bu plan kapsamında bilim ve teknolojiye yönelik Özel İhtisas Komisyon Raporu hazırlanarak
temel bilim ve teknoloji politikaları bu rapor içerisinde sunulmuştur. Bu raporda bilim, teknoloji
ve yenilik konuları ile ilgili hükümetin rollerindeki değişiklikler açıklanmıştır. Yenilik için
gerekli şartların sağlanması, yenilik kültürünün yerleştirilmesi, yeni teknolojileri
yaygınlaştırmak, Ar-Ge’nin artırılması, üniversite-sanayi araştırma iş birliğinin
güçlendirilmesi, küreselleşme sorunlarıyla baş edilmesi ve en iyi uygulama örneklerinden
öğrenmek gibi çeşitli konulara yer verilmektedir.
9. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013); Bu plan döneminde teknoloji transferi konusunda
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Teknoloji Transfer Merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerde
Ar-Ge çalışmaları neticesinde oluşan bilginin üretime aktarılması için çalışmalar yapılacağı bu
dönemde planlanmıştır. Teknoloji seçimi, transferi, yönetimi konularında danışmanlık hizmeti
verecek kar amacı güden ya da gütmeyen kurumların oluşturulmasının destekleneceği
belirtilmiştir. Öncelikle Avrupa Birliği ülkeleri ile ve diğer bilim ve teknoloji üreticisi olan
ülkeler ile bilgi ve teknoloji aktarımı amacıyla iş birliği faaliyetleri yürütüleceği ifade
edilmiştir. Bilgi teknolojileri alanında rekabet gücünün artırılması için doğrudan yabancı
yatırımlara uygun ortam oluşturularak sektörel bazda teknoloji transferi sağlanması hedefler
arasındadır.
Bu planlı dönemde merkezlerde; yeni teknolojiler ve yenilikçi buluşlarla ilgili bilgilere erişimin
kolaylaştırılacağı, teknoloji transfer sistemleri geliştirileceği, etkin Ar-Ge altyapısı kurulacağı
belirtilmektedir. Ticari özellikte bölgesel yenilik altyapısı kurulmasına yönelik olarak
teknokent, yenilik aktarım ve kuluçka merkezleri girişimlerin destekleneceği ifade edilerek
bölgesel politikaların geliştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018); Önceki planlarda belirtildiği gibi bu planda da
doğrudan yabancı yatırım girişlerinin önemli etkilerinden söz edilmiştir. Firma ve ülke
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düzeyinde kurumsal kalitenin geliştirilmesinin büyümeyi pozitif etkileyeceği belirtilmiştir.
Doğrudan yatırım girişlerinin artması teknoloji transferi ile verimliliği artıracak ve istihdamı
arttırıcı etkisiyle büyüme açısından pozitif etki sağlayacağı ifade edilmektedir. Önceki
dönemlerde yaşanan ilerlemelere rağmen yenilik ve Ar-Ge için aktarılan kaynakların artırılması
ihtiyacının devam ettiği belirtilmektedir. Teknoloji yoğun ürünlerle Türkiye’nin küresel
arenada yüksek rekabet gücüne ulaşmasına katkıda bulunması yenilik ve Ar-Ge politikasının
temel amacı olarak belirlenmiştir.
Araştırma, yenilik, kuluçka, teknoloji transfer merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin
faaliyetlerinin desteklemesi bu plan hedeflerinde yer almaktadır. Bu planlı dönemde, teknoloji
transferinin kolaylaştırılmasına, özümsenmesine ve dünya teknolojileri ile rekabet eder hale
getirilmesine uğraşılacağı söylenmektedir.
Onuncu beş yıllık kalkınma planında Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
ve Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programları ile Ar-Ge ve
yenilik konuşunda çalışmalara odaklanılmıştır. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme
Programı; Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve
öncelikli sektörlerde, uluslararası alanda rekabet edebilecek teknolojik ürün ve markaların
ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli
Üretim Programı kapsamında kamu alımlarında yerli Ar-Ge ve yenilik katkısına dikkat
edilmesi; yeniliğin, teknoloji transferinin ve yerli malının teşvik edilmesi; kamu alımlarında
uygulanacak politikalar ile yabancı sermaye yatırımların artırılması hedeflenmektedir.
11. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023); Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artırılması
yönünde Onuncu Kalkınma Planı döneminde gelişmeler sağlandığı belirtilmiştir. 2013’te ArGe harcamalarının GSYH içerisindeki payının %0,82 iken 2017’de %0,96’ya yükselmesi bu
ilerlemelerin göstergesi olarak verilmiştir. Bu dönemde; araştırmacı insan gücü sayısında ve
özel kesim Ar-Ge harcamalarında artış yaşanmıştır. Ancak bu gelişmelerin yaşanmasına karşın
bilgi-teknoloji transferi ve girişimcilik faaliyetlerine olan ihtiyacın sürdüğü ifade edilmiştir.
Verimliliği ve rekabeti artırıcı, ithalata bağımlılığı azaltılarak daha fazla ihracat yapılmasını
sağlayacak politika temelleri ortaya konulacağı belirtilmektedir. Teknoloji transferi sağlayan
yabancı sermaye girişlerinin etkisiyle cari işlemler dengesinde bir iyileşme sağlanması
hedeflenmektedir. Türkiye’ye ilk defa gelen stratejik ürünlerin üretimini amaçlayan, teknolojik
düzeyi ve ihracatı artıran yatırımlara öncelik verileceği söylenmektedir. Bu dönemde yüksek
teknoloji alanlarında çalışan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yerli firmaların yabancı
yatırımcılar ile eşleştirilmesi sağlanarak söz konusu firmaların teknoloji transferine dayalı
yatırımlarının destekleneceği belirtilmiştir.
SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
Neoklasik iktisatta büyümenin temel değişkenleri emek ve sermaye olarak görülürken teknoloji
dışsal kabul edilmekteydi. Ancak Schumpeter’in emek ve sermayenin yanı sıra teknolojinin de
ekonomik büyümenin temel göstergesi olarak kabul etmesi ile ekonomiler mevcut
teknolojilerini iyileştirmenin ve arttırmanın yollarını aramışlardır. Bilim ve teknoloji
politikaları ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerinde en önemli unsur olarak görülmektedir.
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Türkiye’de bilim ve teknoloji politikalarının net olarak belirlenmesi 1960 sonrası planlı
ekonomiye geçiş ile başlamıştır.
Bu çalışmanın temel amacı; planlı ekonomiye geçiş ile başlayan beş yıllık hazırlanan ve
günümüzde 11. si kamuoyuna sunulan kalkınma planlarının içerisinde bilim ve teknoloji
politikaları, teknoloji transferinin zaman içerisindeki değişimini belirlemek olmuştur.
Çalışmada 1963-2023 yılları arasını kapsayan 11 Kalkınma Planı kapsamında Türkiye’nin
teknoloji politikaları ve teknoloji transferine yaklaşımı irdelenmektedir. 1973 yılında
hazırlanan üçüncü kalkınma planına kadar teknoloji transferi ile ilgili bir söylem geçmemiş olsa
da dış ülkelerin teknik bilgi birikimlerinden ve modern teknolojik imkanlarından
yararlanılmasının gerekliliği ifade edilmektedir. Üçüncü kalkınma planında ilk kez yeni üretim
tekniklerinin Türkiye’ye getirildiği ifade edilerek, teknoloji transferi olgusuna yer
verilmektedir. Ayrıca teknoloji alanında bilgi ve beceriye sahip teknik işgücünün
geliştirilmesine öncelik verileceği söylenmektedir. Dördüncü planda yabancı sermayenin ülke
içerisine çekilmesi, patent geliştirilmesi, lisans, know how anlaşmaları, teknik iş birlikleri ile
teknolojinin Türkiye’ye transferinin gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır. 1985’te beşinci
planda elektrikli makinelerin imalat sürecinde ileri teknoloji transferinin ve araştırma geliştirme
çalışmalarının destekleneceği hedefler arasında sayılmaktadır. 1990 yılı altıncı planda bilim ve
teknoloji alanına ayrılan kaynakların yeterli olmadığı, verimli sonuçlar alınamadığı ve teknoloji
üretim merkezlerinin sayısının da yetersiz kaldığı konusuna dikkat çekilmektedir. Yedinci plan
döneminde bir öz eleştiride bulunularak araştırma geliştirme çalışmalarına istenilen düzeyde
kaynak aktarımının sağlanamadığı ve sanayinin teknoloji geliştirme konusunda istenilen
seviyeye ulaşılamadığı ifade edilmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri ile teknolojik bilgi
aktarımı konusunda iş birliğine gidilmesinin özendirileceği ve ileri teknoloji alanlarında
yabancı sermayedarın destekleneceği söylenmektedir. Ayrıca doğrudan sermaye yatırımlarını
artırabilmek için özelleştirmelerin yapılması planlanmaya dahil edilmektedir. 2001 yılında
sekizinci plan dahilinde hazırlanan “Özel İhtisas Komisyon Raporu”; bilim, teknoloji, yenilik
konularında hükümete görevler yüklemektedir. Bu görevler; ülkede yenilik kültürünün
oluşturulması, yeni teknolojilerin yaygın hale getirilmesi, akademi ve sanayinin
bütünleştirilmesi, Ar-Ge faaliyet alanlarının genişletilmesinin sağlanması şeklinde
sayılmaktadır. Dokuzuncu plan çerçevesinde; yenilikçi bilgilere ulaşımı kolaylaştırmaya ve
icatların gelişimini sağlamaya yönelik Teknoloji Transfer Merkezlerinin kurulması
kararlaştırılmıştır. Yenilik aktarım ve iş kuluçkaları merkezilerinin bulunacağı teknoparkların
oluşturulmasında karar bağlanmıştır. 2014 yılına gelindiğinde 1963’ten buyana büyük bir yol
kat edildiği ancak rekabet gücü yüksek bir Türkiye için yenilik gelişimi ve Ar-Ge’ye yapılan
harcamaların artış hızının artırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Şu anda içerisinde
bulunduğumuz dönemi kapsayan son kalkınma planının 2023 hedefleri arasında stratejik
ürünlerin üretimini amaçlayan, teknoloji düzeyini ve ihracatı artıran yatırımların öncelikli
olarak ele alınacağı söylenmektedir. Ayrıca uluslararası piyasada verimli ve rekabetçi Türkiye
için ihracat temelli politika hedefleri benimsenmektedir. Bu amaçla firmaların teknoloji
transferine dayalı yatırımlarının destekleneceği de belirtilmektedir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda birinci plandan itibaren hedeflerin üst seviyelerde
gösterildiği ancak bu hedeflere plan döneminde değil ilerleyen yıllar içinde ulaşıldığı
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görülmüştür. Ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacı, teknolojik altyapı ve yeterli sermayeden
yoksun olması gibi problemler belirtilerek planlar içinde bu sorunlara çözüm yolları aranmıştır.
Bu sorunlara doğrultusunda politikalar geliştirilmeye çalışmıştır. Kamu sektörü için emredici,
özel sektör için yol gösterici nitelikte olan kalkınma planlarında bilim ve teknoloji politikaları
geliştirilerek ülkenin rekabet gücünü artırmak amaçlanmaktadır. Kalkınma planlarında
gösterilen hedeflere ulaşılması için politikaların daha çok beşeri sermayeyi arttıracak şekilde
belirlenmesi, akademi-sanayi-devlet işbirliğinin arttırılması, devlet destek ve teşviklerinin
kapsamının ve etkinliğinin arttırılması, dışarıdan transfer edilen teknolojilerin ülke koşullarına
uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye için
teknolojiye dayalı sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedefinin uzun ve büyük çaba isteyen bir
kültür süreci olduğu unutulmamalıdır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ONUNCU YILINA, ABD DIŞİŞLERİ
PENCERESİNDEN BAKIŞ: G. H. SHAW’IN “TÜRKİYE 1933” MEMORANDUMU
Dr. Rıdvan BAL

ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun onuncu yılı, var olma mücadelesi veren genç bir devletin
hedeflerine ulaşıp ulaşamadığının değerlendirilmesi açısından önemli bir yıldır. Türkiye’de
bulunan yabancı misyon temsilcileri de bu gelişmeleri dikkatle izleyerek kendi başkentlerine
aktarmışlardır. Bu temsilcilerden biri olan ABD’nin İstanbul Maslahatgüzarı (Büyükelçilik
Müsteşarı) Gardiner Howland Shaw tarafından kaleme alınmış bir bilgi notu, Türk Tarih
Kurumu kütüphanesinde bulunan arşiv belgeleri mikrofilm koleksiyonunun dijital kopyaları
arasından alınarak incelenmiştir. Bu bildiride, ABD Büyükelçisi Charles H. Sherrill tarafından
ABD Dışişleri için önemli bir bilgi kaynağı olarak görülen “Turkey. New Year’s Day, 1933”
başlıklı çalışma ele alınacaktır. G. H. Shaw çalışmasında Türkiye hakkında 12 başlık belirlemiş
ve 1932 yılı sonu itibarıyla ülkenin durumunu bu başlıklara göre değerlendirmiştir. “Gazi”
başlıklı birinci bölümde incelendiği Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in (olumlu ve olumsuz
davranışlarıyla) modern Türkiye’nin temel taşı olmaya devam ettiğini vurgulayan Shaw,
Türkiye’de yönetimin genel yapısını ele aldığı bölümde Türkiye’de siyasi demokrasinin
olmadığını, parlamento, seçimler vb. kavramların mevcudiyetine rağmen ciddiyetle
yürütülmediğini iddia etmiştir. Kabine, yöneticiler ve devlet memurları konusundaki düşüncesi,
bazı bakanların son derece dürüst ve görevine bağlı kişiler olduğu ancak ülke genelinde eğitim
ve tecrübe eksikliği yanında Osmanlı döneminden kalan bazı kötü alışkanlıkların devam ettiği
yönündedir. Türk parlamenter sistemini incelerken gerçek bir demokrasi görüntüsü olmasa da
Türkiye’de parlamenter hayatın gün geçtikçe ustalık sergilediğini kayda geçirmiştir. Türk
Gençliğinin sorunlarının Türk Hükümetince bilindiğini düşünen yazar Halkevleri, dil ve tarih
konularındaki çalışmaların bu sıkıntılara çare olarak hayata geçirildiğini düşünmektedir.
Ankara’nın başkent yapılması, eğitim alanında hayata geçirilmiş uygulamalar, din algısı ve
ekonomi konularında Türkiye’deki oluşumları değerlendiren Shaw, muhtırasının son
bölümünde uluslararası ilişkiler, azınlıklar ve Türkiye’deki yabancıların durumuna değinmiştir.
Batılı diplomatların Türkiye ve Türklere bakışının ipuçlarını veren çalışma, ABD Dışişleri
Bakanlığınca Türkiye’nin zihin yapısını, güncel durumunu ve demokratik gelişme sürecini
başarıyla ele almış bir çalışma olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gazi Mustafa Kemal, Gardiner Howland Shaw, Türk-Amerikan İlişkileri,
Modern Türkiye, Demokrasi.
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ABSTRACT
1933, the tenth anniversary of the foundation of the Republic of Turkey is an important year
for evaluating whether a young state has achieved its goals. Representatives of foreign missions
in Turkey observed developments carefully and informed their capitals by reports. One of these
representatives, Mr. Gardiner Howland Shaw, an American Charge d’affaires ad interim in
İstanbul, made a confidental study named “Turkey. New Year’s Day, 1933”. In his study Mr.
Shaw gave informations about Turkey under twelve topics and he evaluated general view in
Turkey as of the end of 1932. Mr. Charles H. Sherrill, then U.S. Ambassador to Turkey,
appreciated this study and considered it as an important source of information for the U.S. State
Department. According to Mr. Shaw, “The Gazi” (The President Gazi Mustafa Kemal)
continued to be the cornerstone of modern Turkey with his positive and negative decisions.
From the perspective of democracy, there was no political democracy at that time in Turkey
and democratic concepts such as parliamentary, elections etc. existed but not seriously
addressed. He explained his observations about ministers and officials in the topic “The Cabinet
and the Governing Personnel” where he saw a strong cabinet, some ministers who were really
honest, hard working and serious with their works. The other topics took place in the
memorandum were the younger generation, Capital Ankara, education system, religion,
international relations, Turkish economy, minorities and foreigners and foreign institutions in
Turkey. This memorandum which hints the way of Western diplomats’ view of Turkey and the
Turks has been evaluated by the US Department of State as a study that has successfully
addressed Turkey's mindset, current state and democratic development process.
Key Words: Gazi Mustafa Kemal, Gardiner Howland Shaw, Turkish-American Relations,
Modern Turkey, Democracy.
GİRİŞ
1932 yılının son günlerinde ABD’nin İstanbul Maslahatgüzarı Gardiner Howland Shaw1
tarafından hazırlanan “Turkey. New Year’s Day, 1933” başlıklı memorandum, Türk Tarihi
Kurumu kütüphanesine kazandırılmış olan 1930-1944 yıllarına ait ABD Dışişleri Bakanlığı
arşiv belgeleri arasında bulunmaktadır. 27 Aralık 1932 tarihinde gönderilmiş bu evrakta ABD
Büyükelçilik adresi olarak “İstanbul” yazılı olması dikkat çekicidir. Kısa bir süre sonra görevini
devretme hazırlığında bulunan Büyükelçisi Charles H. Sherrill, bu çalışmanın ABD Dışişleri
Bakanlığı için önemli bir bilgi kaynağı olması yanında görevi devralacak yeni büyükelçi için
de kullanışlı bir dokuman olduğunu belirterek memorandumu ABD’ye göndermiştir.
Gardiner Howland Shaw (1893-1965), ABD Dışişleri Bakanlığında başladığı bürokratlığına Yakın Doğu İşleri
bürosunda devam etmiş, ilk yurt dışı görevi olarak Türkiye’de bulunmuş, 1941 yılında atandığı Dışişleri Bakan
Yardımcılığından 1945’te emekli olmuş bir diplomattır. İndiana’daki Notre Dame Üniversitesi tarafından
Amerikan Katoliklerine verilen en prestijli ödül olan “The Laetare” Madalyasını 1945’te almıştır. Daha sonraki
yıllarda suçların azaltılması ve suçluların rehabilite edilmesi konularında ciddi çalışmalar yürüten Shaw adına bir
vakıf kurulmuştur. Gardiner Howland Shaw Vakfı, Türkiye’deki görevi esnasında hapishanelerdeki koşullardan
“dehşete kapıldığı”nı belirttikleri ve bu konudaki rehabilite araştırmalarına o tarihlerde başladığını açıkladıkları
Shaw’ın belirten bu konulardaki yardım çalışmalarını sürdürmektedir (ABD Dışişleri Bakanlığı Web Sitesi,
https://history.state.gov; Notre Dame Üniversitesi Web Sitesi, https://laetare.nd.edu/recipients/people/gardinerhowland-shaw; Gardiner Howland Shaw Vakfı Web Sitesi, http://www.shawfoundation.org/support.php).
1
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Çalışmasının başlangıcında Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları göz ardı etmeden bugünkü
durumunun resmini ortaya koymayı hedeflediği belirten D. H. Shaw, bu işin kolay olmadığının
bilincinde olduğunu özellikle açıklamıştır. Türkiye’de Devletin yönetiminden Türk gençliğine,
eğitim ve din konusundan yabancıların durumuna kadar geniş bir yelpazede ülkeyi ayrıntılı
olarak ele alan Shaw, öncelikle “Gazi” başlığı altında olumlu ve olumsuz eleştirileri ile
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e uzun bir giriş bölümü ayırmıştır.2
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal: Shaw’a göre Gazi modern Türkiye’nin temel taşı olmaya
devam ediyor, yıllar geçtikçe ülkedeki konumu da değişiklik gösteriyordu. Başlangıçta umutsuz
ve çaresiz Anadolu insanına umut olan, işgalcileri ülkeden atan bir askerî lider iken zamanla
bir reformcu ve devletin başkanı oldu. Son yıllarda ise Türk Tarihi ve Türk Dili konularında
önemli girişimler başlatan bir öncü olarak görülüyordu. Kısacası Gazi’nin önderliğindeki
Türkiye değişiyor ve gelişiyorken Gazi de değişiyor ve gelişiyordu. Kendisini destekleyenler
arasından bazı kişilerin, O’nun çocukluğundan itibaren modern bir Türkiye hedefi
doğrultusunda çalışmalar yaptığı bilgisine ulaşan Shaw, bu iddianın doğru ya da yanlış
olduğunu belgeleyebilmenin zor olduğunu belirtse de Gazi’ye atfedilen çok sayıda çarpıcı ve
dikkat çekici özellikleri barındıran örneklerin varlığını anımsattı.
Ulusal hareketin en başından beri doğru işi doğru yer ve zamanda yaptığını düşündüğü Mustafa
Kemal’in, herhangi bir olayın sonuçlarını önceden değerlendirerek muhtemel gelişmelere karşı
hareket tarzları oluşturup yürürlüğe koyma sürecinde, açıklanması zor bir yetenek sergilediği
vurguladı. Savaş günlerinin Gazi’sinin dil ve tarih konularında özel bir ilgisinin olmadığını
düşünen Shaw, 1930’lardaki Gazi’nin ise dil ve tarih konularının ülke gerçeklerinin önemli
gündemi olması gerekçesiyle özel bir yaklaşım gösterdiğine şüphe duymadı. Ne var ki bu
çalışmaların üç temel konuda sorun oluşturacağını değerlendirdi: Gazi’nin eski bir subay olması
nedeniyle doğal olarak bu konulara bilimsel bakışını engelleyen kısıtlamalara sahip olması, bir
Osmanlı paşası olduğu için keyfi uygulamalar sergileme özelliğine sahip bulunması ve
geçmişte olduğu gibi günümüzde de maiyetinden çok az sayıda yardım ve uyarı almış olmasını
olumsuzluk olarak gördü.
Türkiye’deki diplomatik misyon temsilcilerinin Gazi’nin sağlık durumu hakkında çeşitli
yorumlarda bulunmasına dikkat çeken Shaw, Gazi’nin çaresiz bir hastalık içinde olduğundan
genellikle emin olunduğunu kaleme aldı. Bu gibi iddiaları destekleyen hassas göstergeler
olmadığı gibi Gazi’nin fiziki ya da zihinsel yönden sıkıntılı olduğunu düşündürecek herhangi
bir neden bulunmadığını vurguladı. Bazen aşırı dereceye varacak kadar içki içtiğini düşündüğü

Embassy of The United States of America, # 281, 867.00/2050, December 27, 1932, Istanbul. ABD Ulusal Arşiv
ve Kayıt Birimi NARA (The U. S. National Archives and Records Administration, “Records of the Department of
State Relating to Internal Affairs of Turkey, 1930-1944”.
2
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Mustafa Kemal’in günlük çalışma programının Batı standartlarına göre oldukça düzensiz
gördü. Üzerinde çalışılan bir konuyu oldukça iyi derecede kavrayacak, tüm gece boyunca ara
vermeden bu konu üzerinde çalışabilecek özelliğe sahip bir kişi olarak gördüğü Mustafa
Kemal’in, bunun sonucu olarak saat 09’da yatağa girdiğini ve tüm gün uyuduğunu hayretle
aktardı. Dikkatini çeken başka bir özelliği olarak, görüştüğü bir kabine üyesini ya da devlet
görevlisini saat 03’te gönderdiği gibi saat 15’te de serbest bırakabildiğini belirtmesini, bunu
Türklerin sahip olduğu düzensiz ve belirsiz bir yaşam şekline sahip olmasıyla açıkladı. Bu
bölgesel özelliğin şüphesiz ki O’nun muharebe meydanlarında elde ettiği bir yaşam şeklinin ve
alışkanlıklarının sonucu olduğunu da kaleme alarak bölge insanı hakkındaki düşüncelerini de
belirtmiş oldu.
Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkünde neler olup bittiği hakkında çoğu Türk vatandaşının
bilgisi olmadığını, yabancıların ise neredeyse tamamının bilmediğini düşünen Shaw, Millî
Mücadelenin ilk yıllarında herkesin kolayca ulaşabildiği olağanüstü bir özellik sergileyen
Mustafa Kemal’in son zamanlarda gerek vatandaşları gerekse yabancılardan kendini uzak
tuttuğuna dikkat çekti. Bu durumu yaşamının son derece düzensiz olması ile açıklayarak şu
örnekle özetledi: “…Kısaca belirtmek gerekirse Gazi birisini görmek istemişse hemen
görmelidir, ertesi gün bir saatte görüşmek için randevu vermeyi sevmez. Ankara’yı ziyaret eden
yabancıların anlamakta zorlandığı konunun açıklaması budur. Başkente varışlarını yeterli bir
süre önceden bilgilendirme yaparlarsa, Gazi’nin yanında bulunacak izleyicilerin belli
olmadığını görerek daima şaşkınlığa uğrarlar. Bu kişilerin, bir randevu için iki veya üç hafta
önceden girişimde bulunmak yerine iki üç gün öncesinden yapılan taleplerinin kabul göreceğini
anlatabilmek çok zordur”.
Modern Türkiye’nin gelişimde Gazi’nin tamamen belirleyici konumda olduğunu tekrarlayan
Maslahatgüzar, muhtemelen vefatından sonra (eğer bir kaos ortaya çıkmazsa) bir tepki süreci
beklemekteydi. Bu olasılığı destekleyici düşüncesini öncelikle Türkiye’nin bir siyasi devrimler
ülkesi olmadığına, hatta halkın büyük çoğunluğunun siyasi gelişmelere tamamen karşı
bulunduğuna dayandırmaktaydı. Özellikle İstanbul ve İzmir’de Hükümetin uygulamalarına
karşı ciddi bir hoşnutsuzluk ve eleştiri bulunmasına rağmen normal yollarla ve hukuken bir şey
yapamadıklarına dikkat çeken Shaw, diğer yandan çeşitli nedenlerle mevcut rejimi tamamen
destekleyen geniş kitlelerin bulunduğunu kabul ediyordu. Günlük yaşamıyla, kılık kıyafetiyle,
okullarıyla, kafeleriyle, spor faaliyetleri ile modern Türkiye’ye alışmış, eski günlere dönmeyi
istemeyen ve sayıları her yıl kayda değer ölçüde artan vatandaşları göz ardı etmedi. Türkiye’de
rejimin temel dayanağı olduğunu belirttiği Ordunun mevcut düzene olan bağlığının hiç
sarsılmadığını, bununla beraber Cumhuriyet rejiminin ordusuna her dönemden daha iyi sahip
çıktığını özellikle belirtti.
2. Yönetimin Genel Yapısı: 1933 Türkiye’sinde siyasi demokrasi olmadığını yazan Shaw,
parlamento, seçimler vb. kavramların bulunduğuna ve dikkate alındığına ama ciddiyetle
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yürütülmediğine inanmıştı. Bu konudaki görüşlerini aktarırken Türkiye’de Yunanlılara karşı
sürdürülen mücadele boyunca ve gerçekte 1925 kışına kadar, siyasi demokrasinin kısmen var
olduğunu belirtiyordu. Türk topraklarındaki düşmana karşı Ulusal hareketi kendiliğinden
gelişen bir isyan süreci olarak görüp siyasi görüşü ve diğer inançları ne olursa olsun her
kesimden Türklerin katıldığı bir olgu olarak kabul etti. Ulusal hareketin çok farklı gruptan
insanların yer aldığı bir oluşum olduğu anlaşıldı (Halifeye bağlı olanlar, Halifeye inanmayan
Müslümanlar, sadece belirli konularda modernleşmeyi destekleyenler, İttihat ve Terakkinin
kalan unsurları, Türk Ocaklarının idealistleri, siyasi demokrasiye inananlar ile bundan nefret
edenler ve çeteci grupların aynı safta olduğunu vurguladı). Düzenli ordu kurulana kadar
Mustafa Kemal’in eşkıyalar dahil eli silah tutan herkesten faydalandığını, zamanla düzenli ordu
kurulması sürecinde ise bu grupları kanlı bir şekilde saf dışı bıraktığını değerlendiren Shaw,
benzer sorunların savaş kazanıldıktan sonra siyasi alanda da Gazi’nin karşısına çıktığını belirtti.
O’nun tasarladığı reformlar sürdükçe ve ülke modernleştikçe yakın çevresindekiler arasında da
çok farklı zihniyetlerin yer aldığının iyice belirginleşmesini buna örnek olarak verdi. Bu kişi ve
zihniyetten kurtulmasının hem zor hem de çatışmalı olmasını, Halk Parti içindeki muhaliflerin
tamamen Gazi’nin kontrolündeki grup tarafından sistemin dışına itilmesini, düzenli orduya
geçiş sürecindeki hareket tarzına benzetti.
Ülkede yaşananlar ve demokrasi sorunları Shaw’ın dikkatle incelediği konulardı. Türkiye’yi
siyasi demokrasi yerine diktatörlüğü geliştirmekle suçlayanların, bilerek ya da bilmeyerek son
on yıldaki reformları sağlayan sistemi suçladığını belirtti. Diktatörlüğün büyük tehlikelerini
bilen Türkiye’nin bunlardan çekinmediğini, aynı zamanda ülkenin modernleşmesinin ancak bu
bedel ödenerek sağlanabileceğini dikkat çekici bir yaklaşımla değerlendirdi. Cumhurbaşkanının
Ali Fethi (Okyar) Bey’in muhalefet partisine bakışını, Meclis’teki Bağımsız Milletvekilleri ile
işçi ve köylü temsilcisi Milletvekillerine yaklaşımını araştıran yazar, bu durumu Gazi’nin bu
tehlikelerin ve ödenecek bedelin bilincinde olduğunun muhtemel göstergesi olarak açıkladı. Ne
var ki siyasi demokrasi yolunda daha büyük adımlar atılacağı günün beklentisi içinde olduğunu
gözlediği Mustafa Kemal’in, kendisine diktatör denmesinden veya Türkiye’nin dikta
yönetiminde olduğunun bahsedilmesinden oldukça rahatsızlık duyduğunu da kaleme aldı.
3. Kabine ve Yöneticiler: Türkiye’de kabine değişikliklerini kuraldan çok kuralsızlık gibi ele
alan Shaw, bu durumu Hükümetin yapısı ve tek parti mevcudiyetinin bir sonucu olarak
değerlendirdi. Ona göre diğer bir faktör İsmet Paşa’nın, bir kere güvenini sağladıklarından
sonra kabine arkadaşlarına olan samimiyetiydi. Shaw’a göre bir bütün olarak ele alındığında
ülkedeki en güçlü yapı mevcut kabineydi. İsmet Paşa’nın “büyük bir adam olmadığını”, Kabine
arkadaşlarına okul çocukları gibi davranıp şüpheci bir yapıda bulunduğunu ancak gerçek bir
vatansever ve vazifesini yerine getirmek için çok çalışan bir başbakan olduğunu vurguladı.
Shaw’ın incelediği diğer konu da Kabine’deki bazı bakanların yapısıydı. Adalet, Ekonomi,
Maliye, Sağlık, Eğitim ve Gümrük Tekel Bakanlarını çok çalışkan ve dürüst kişiler olarak
tanımlayıp görevlerine bağlılıklarından ve ciddiyetlerinden şüphe edilmediğini belirtti. Ast
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kademelerdeki devlet memurları arasında dikkat çekici sorunun eğitim veya tecrübe yetersizliği
ve sorumluluk sahibi olmama özellikleri olarak düşündü. Ona göre bunun nedenlerini uzakta
aramaya gerek yoktu. Eğitim ve tecrübe eksikliği yanına Osmanlı döneminden kalan belli
alışkanlıkları da eklemek gerektiğini, bunların amirlerinden korkma, işini kaybetme riski,
kıskançlık ve amirlerin kendileri açısından bahsedilmesi gereken eksikliklerini kabul etmeme
ve eleştirilere açık olmama özellikleri olduğunu tekrarladı. Bu özelliklerin diğer ülkelerin devlet
dairelerinde kabul edilemez davranışlar olduğunu belirtirken Osmanlı döneminde memurların
sahip kılındığı bu sistemin Türkiye’yi etkilediğin, etkili bir değişimin gerçekleşmesi için
zamana ihtiyaç bulunduğunu aktardı.
4. Türk Parlamenter Sistemi: Shaw’ın izlenimlerine göre Türkiye’de varlığı pek
hissedilmeyen parlamenter sistem, özellikle muhalefet partisinin olmaması ve Meclis’in savaş
dönemindeki ve daha sonra büyük reformlar sürecindeki dikkat çekici motivasyonunun
görülmemesi nedenleriyle etkisizdir. Meclis’in yeni kanun çalışmaları yerine oylama süreci
tamamlanmış olan kanunların sağlıklı biçimde hayata geçirilmesini ve tecrübeler doğrultusunda
uyarlanmasını bekleyen Shaw’a göre bu çalışmalar heyecan verici bir iş değil ama önemli bir
vazifeydi ve TBMM bunu yerine getiriyordu. Milletvekillerinin seçim bölgelerine daha hassas
yaklaşması, düzenli olarak ziyaretlerde bulunup görüp duydukları konuları TBMM’ye rapor
ediyor olmaları, mevcut olumsuzluklara rağmen Türk parlamenter hayatının başarılı ve sistemli
bir yapıya doğru ilerlediğini değerlendirdi.
5. Türk Gençliği: Türkiye’de kayda değer oranda genç nüfusun olmamasını yadsınacak bir
konu olarak görmeyen Shaw, bunun temel nedeninin 1911-1922 yılları arasında Türkiye’nin
neredeyse sürekli savaş içinde olmasına bağladı. Savaş biter bitmez köklü reformların hayata
geçirilmesi sürecinde bazı yanlışların yapıldığını düşünerek, Türk Devriminin olumsuz yanı
olarak gördüğü uygulamalar sonucu özellikle büyük şehirlerde, ebeveynlerin otoritesinin
kırıldığını, modernleşmenin ve Batılılaşmanın özünün kafelerde, barlarda veya sinemalarda
görüleceği konusunda çok sayıda gencin inandırıldığını değerlendirdi. Doğal olarak
özgürlüğüne düşkün, kural tanımayan, eğlenceye düşkün ve hedefi olmayan bir gençlik ortaya
çıktı. Gençliğin sorunlarını bilen Hükümetin de bunları giderici çalışmalar başlattığına dikkat
çekerek, özellikle Halkevleri ve dil-tarih çalışmalarıyla Türk devriminin hedefine ulaşabilecek
girişimlerin hayata geçirildiğini belirtti.
6. Başkent Ankara: Ankara’nın başkent olarak seçilmesi konusu da Shaw tarafından dikkatle
incelenmiş bir konudur. Bu konudaki düşünceleri aktarırken, İstanbul gibi bir merkez varken
fakir bir ülkenin yeni bir başkent yaratmak için milyonlarca lira harcadığını ve büyük efor sarf
ettiğini belirterek özellikle yabancılar tarafından Ankara’nın başkent olmasının askerî
gerekçelerle ele alındığını düşündü. Boğazların tarafsızlaştırılması sonucu İstanbul’un
savunmasız kaldığı ve bu nedenle Ankara’nın başkent olarak seçildiğini, askerî gerekçeler ön
plana çıksa da İstanbul ve Ankara’yı yakından bilenler için bu tercihin tatminkâr olmadığını
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kayda geçirdi. Ona göre çok sayıda gerekçe vardı ama İstanbul’un Türk yaşamındaki olumsuz
ve ayrıştırıcı özelliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Shaw’ın mesajı şuydu:
Ankara’nın başkent olmasındaki amaç ne askerî ne ekonomik ve ne de siyasiydi. Asıl amaç
bunların dışında olan psikolojik ve moral gücün ortaya konmasıydı.
7. Eğitim: Millî Mücadelenin başlangıcından itibaren ülkenin eğitim sorununun düşünüldüğü
belirten Shaw, öncelikli olarak medrese ve eski eğitim sisteminin kaldırıldığını, en azından
kâğıt üzerinde bile olsa ülke çapında yeni bir sistemin hayata geçirildiğini anımsattı. Hemen
her köşede ilkokuldan başlayarak çok sayıda yeni okul açıldığını, sayıca yeterli ve iyi eğitilmiş
öğretmenlerin göreve başladığını belirtti. Ancak işin zor tarafı yeni başlıyordu. Son iki yıldır
üzerinde dikkatle yoğunlaşılan ulusal bir kimlik ideolojisi oluşturma çabaları, yeni rejimin
hayata geçirilmesinden beri ele alınmış en önemli konuydu. Shaw’un üzerinde yoğunlaştığı
kısım dil ve tarih konularında yapılan girişimlerdi. Ciddiyetle ele alınması için her açıdan
incelenmesi gereken bu konuların şakası olmadığını ve toplum üzerinde neden olabileceği
karışıklığı bilimsel gerekçelerle değerlendirdi.
8. Din Konusu: Devletin resmî olarak dine bakışını karışık ve tutarsız gören Shaw, bu konuda
en az üç farklı durum bulunduğunu kaleme aldı: Geçmiş tecrübelere dayanarak Türkiye’deki
dinî yapının gericiliğe yol açtığı yönünde oluşmuş güçlü kanaat, Fransa’dan ve kısmen Sovyet
Rusya’dan kaynaklanan bir anlayışla bir kişinin modern olmak için din olgusunu reddetmesi
anlayışı ve Müslüman olmayan birisinin gerçek bir Türk olamayacağı yönündeki köklü inanış.
Ne var ki bunlar devleti yönetenlerin ortak görüşü ve özelliği değildi. Mustafa Kemal’in dine
bakışını da sorgulayan Shaw, O’nun dine inanmadığı ya da din karşıtı olduğu yönünde çok az
şüphe olduğunu iddia etti ve bu iddiasını genellikle baloların sonuna doğru yaptığı ders gibi
konuşmaların içeriğine dayandırdı. Mustafa Kemal’in bu özelliğinin başkaları tarafından da
izleneceği konusundaki değerlendirmesi şu ilginç örnekle açıkladı: “…Bu hoş bir benzetme
değil ama gerçektir ki eğer bir gün Gazi Einstein’in İzafiyet (Görelilik) Teorisini desteklediğini
açıklasa, ertesi gün Ankara’nın öne çıkan taklitçi tipleri kendilerinin bu teoriye ve Einstein’e
bir yakınlıkları olduğunu keşfedeceklerdir”. Çoğu yöneticinin din konusundaki bakışı böyle
iken bunun bir devlet politikası olmadığını ve herkesin aynı görüşe sahip olmadığını vurgulayan
Shaw, özellikle Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve bazı bakanların son derece dindar
kişilikler olduğunu ve ibadetlerini aksatmadan yerine getirdklerini belirtti.
9. Uluslararası İlişkiler: Türkiye’nin uluslararası sahadaki görünümünü aktarırken Lozan’daki
günlerinden başlayan Shaw’a göre Lozan’da Sovyet Rusya’nın kısmi yakınlığı dışında
tamamen yalnız ve hiç dostu olmayan bir Türkiye vardı. Geçen on yıllık sürede muazzam bir
değişim gösteren Türkiye’nin sadece büyük güçlerle değil tüm komşularıyla da iyi ilişkiler
içinde olduğunu kayda geçirdi. Bu alanda en dikkat çekici gelişmenin Türk-Yunan savaşından
sekiz yıl sonra sağlanan Türk-Yunan dostluğu ile İran’la mutabakata varılan sınır anlaşmasının
olduğunu örnek gösterdi. 1931’de Ankara’da toplanan Balkan Kongresi ve özellikle Tevfik
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Rüştü Bey’in dikkat çekici girişimleri sorunların ortadan kaldırılmasında etkili oldu ve
Türkiye’nin Balkanlardaki rolünü güçlendirdi. Kısa bir süre sonra Türkiye’nin küçük ya da
büyük tüm uluslararası örgütlerde yer alacak barışçı bir görüntü verdiğini belirten Shaw, TürkRus ilişkilerini değerlendirirken coğrafi konum nedeniyle Ruslarla anlaşmazlık içinde olmak
isteyen bir dışişlerinin olmamasının normal olduğunu savundu. Komşuluk ilişkilerinin iyi
olmasının kaçınılmazlığı bir yana Türkiye’nin komünizm ve komünist oluşumları kabul
etmediğini açıkça belirtmiş olması nedeniyle Türk-Rus ilişkilerinde Batılı devletlerle olan
ilişkilere benzer gelişmeler olamayacağını düşündü.
10. Türkiye Ekonomisi: Maslahatgüzarın ekonomik sorunlarla ilgili değerlendirmeleri farklı
bir bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir. Sıkıntının büyük olmasına rağmen
Türkiye’nin mevcut yapısı nedeniyle bu sıkıntılardan en az etkileneceğini ve daha kolay
kurtulabileceğini düşünen Shaw’ı bu düşünceye iten görüntü, Türkiye’de gelişmiş bir sanayinin
olmaması, çeşitli ölçeklerde ticari kuruluşların bulunmaması ve köylünün genellikle kendi
ihtiyaçlarını gideren bir çiftçilikle meşgul olduğuydu. Ekonomik yapının Batılılaşma
programlarını yavaşlatması kaçınılmazdı. İhtiyaç duyulan Hükümet binalarının ve okulların
yapımı, demiryolları çalışmalarının sürdürülmesi için kaynak bulunması zordu. Geçim sıkıntısı
vardı ama Türk toplumunun alışık olduğu olumsuz yaşam şartları, bu sıkıntılı sürecin aşılması
için bir avantajdı.
11. Azınlıklar: Türkiye’deki azınlık sorunu incelerken 19. Yüzyıl öncesi gelişmeleri ele alan
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlü devlet yapısı içinde Millet Sistemi ile azınlık sorununu
önlediğini düşünen Shaw, Milliyetçilik akımının dünyada etkili olmaya başlamasıyla Osmanlı
Devleti’nin de bundan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Bu gelişmeleri kendi menfaatleri
doğrultusunda iyi kullanan büyük devletler ve özellikle Rusya’nın, görünürde insani amaçlarla
yürüttükleri yardım girişimlerini yoğunlaştırıp bölgede etkili olmaya başlamaları, diğer
unsurların ayrılıkçı girişimlerini ateşledi. Osmanlıcılık fikrinin sorunlara çare olmadığının
anlaşılması ve daha sonraki yıllarda topraklarının işgale uğraması Türk Milliyetçiliğini
kuvvetlendirdi. Mevcut yapıyı özetlerken devletin siyasi felsefesinin sınırları belli olan ülkede,
sayıca fazla olan Kürtler ile daha az nüfusa sahip Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve yabancıların
dışında, homojen bir yapı oluşturmak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda azınlık sorunun
gündemde olmadığını, ancak Rumlarla ilgili konunun giderilmesi için Venizelos’un yaptığı
önemli ziyaretin etkili olduğunu düşünen Shaw, yapılan görüşmelerden sonra “…kendisinin
Rum olduğunu ve Yunanistan’da yaşamak istediği belirtenlerin Yunanistan’a gitmesi, değilse
Türk vatandaşı bir Rum olarak Türkiye’de yaşamaya devam etmesi” kararlaştırıldı.

12. Türkiye’deki Yabancılar ve Yabancı Kuruluşlar: Türkiye’deki yabancı okullar başta
olmak üzere mevcut yabancı kurumların tamamının Türkiye’ye dayatma sonuca kabul
ettirildiğinin genelde göz ardı edildiğini vurgulayan Shaw, bu konuda kimsenin Türkiye’nin
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görüşünü almadığını ve bir şekilde Türklerin ikna edildiğini gündeme getirmiştir.
Büyükelçilerin faaliyetleri için gerekli iradeyi bir şekilde yetkililere imzalattıklarını, eğer
gerekliyse donanmanın Ege’de dolaşarak yardımcı olduğunu bir yabancı gözüyle aktardı.
Türklerin 1923’ten itibaren kendi ülkelerinde tek söz sahibi olmalarıyla yabancıların
durumunun yeni baştan ele alındığını, tahminlerinden daha iyi durumda olan düzenlemeleri
kendi lehine olacak şekilde devam ettirici çalışmalar yapılacağını değerlendirdi. Konuyu
yabancılar açısında değerlendirirken Türkiye’de eğitimlerini sürdürmek isteyen
ülkelerin/kişilerin tamamen değişiklik ihtiyacı duyduklarını belirtti. Kapitülasyonlar sürecinde
yabancıların etkisini ve baskısını hatırlatan Shaw, Türklerin çaresizce ne denirse yapmak ve
kabul etmek zorunda olduğunu vurguladı. Şimdi ise durum değişti. Bu konuda iki nokta
üzerinde duran Shaw’a göre Türkiye’de yeni yabancı kurumların boy göstermesi artık mümkün
olmayacaktı, bunun yanında teknoloji ve Batı sistemi ile irtibatını kesmek istemeyen Türkiye
ise mevcut kurumların kendi kontrolleri altında devamından yanaydı.
SONUÇ
Bir devletin uluslararası ilişkilerindeki en belirleyici unsuru dışişleri olmalıdır. Liyakat sahibi
ve özenle yetiştirilen diplomatlar, görev bölgelerinde elde ettikleri bilgiler ve sağladıkları
anlaşma ortamları ile kendi devletlerinin menfaatlerini koruyan kişilerdir. İlk yurt dışı görevini
Türkiye’de yapan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Müsteşarı) Gardiner Howland Shaw, bu
konuda iyi örneklerinden biridir. Bir Batılı diplomatın Türkiye ve Türkler hakkındaki
değerlendirmelerinin tarafsız ve sadece gerçek izlenimlere dayanacağı görüşünü kabul etmek
pek kabul edilir olmasa da hazırlanan raporları inceleyerek gelecekteki değerlendirmelere ışık
tutacak bilgilere ulaşmak mümkündür.
Atatürk hakkındaki olumsuz görüşlerin genellikle muhalif kişilerle yaptığı görüşmelerden
kaynaklandığı izlenimi doğmaktadır. Özellikle vatandaşlarıyla ilişkiler ve çalışma ortamı
konusundaki olumsuz değerlendirmelerinin abartılı olduğu kanaatindeyim. Atatürk’ün hastalığı
ve yakın zamanda öleceği görüşleri de dikkat çekicidir. Her ne kadar birkaç defa ciddi kalp
rahatsızlığı geçirmiş olsa da birkaç günlük istirahatleri dışında vazifesini ve sorumluluklarını
unutmayan, ülke menfaatleri için şahsi sağlığını kesinlikle göz ardı etmiş ve etmeye hazır bir
kurucu lider hakkındaki bu düşüncelerin diğer diplomatlar arasında da görüşüldüğü intibaı
ortaya çıkmaktadır. Atatürk’ün devrimin yaşatılmasındaki en önemli unsur olarak görülmesi,
bazı aksaklıkların giderilmesi halinde genç devletin gelişime açık olduğunun değerlendirilmesi
olumlu görülmektedir. Bunun yanında Kürtlerin azınlık grubunda ele alınması, Atatürk karşıtı
muhalefetin görüşlerine fazla itibar edilmiş olması ve muhtemelen teknik nedenlerle olduğu
düşünülse bile, Büyükelçilik adresinin İstanbul gözükmesi, çalışmanın olumsuz yanlarındandır.
Sonuç olarak; Anadolu topraklarında yaşanan gelişmeleri öğrenmiş, haber kaynaklarını (basın,
resmî açıklamalar ve özellikle kişisel girişimleri) oldukça etkili kullanmış bir diplomatın, ABD
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Dışişleri Bakanlığına Türkiye hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler sunma çalışmasının başarılı
olduğunu kabul edilebilir.
KAYNAKLAR
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE NEOREALİST BİR BAKIŞ AÇISI
OLARAK STEPHEN WALT’UN TEHDİT DENGESİ YAKLAŞIMI
Dr. Aytekin CANTEKİN
MSÜ KHO
ÖZET
Uluslararası İlişkiler disiplininin genelinde, özel olarak ise Realist teori içerisindeki
tartışmalar, Kenneth Waltz’un 1979 yılında yayınlanan Uluslararası Politika Kuramı (Theory
of International Politics) adlı eseri ile Neorealist veya Yapısal Realizm olarak adlandırılan bir
yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Waltz, bu yaklaşım kapsamında Güç Dengesi
(balance of power) kavramını uluslararası sistemin anarşik yapısının doğal bir sonucu olarak
kabul etmiş ve sistemin anlaşılmasını sağlayacak temel bir parametre olarak incelemiştir. Bir
diğer Neorealist olan Stephen Walt ise 1987’de yayınlanan İttifakların Kökenleri (The Origins
of Alliances) adlı kitabında, uluslararası sistem içinde devletlerin davranışını açıklayan
parametrenin güç dengesi değil, onun değiştirilmiş bir şekli olan Tehdit Dengesi (balance of
threat) olduğunu ileri sürmüştür. Walt, ittifak oluşumlarını açıklamada güç dengesine
bakmanın yeterli olmadığını, devletlerin diğer devletlerin gücünden ziyade o gücü tehdit
olarak algılayıp algılamadıkları üzerinde durmak ve inceleme yapmak gerektiğini öne
sürmüştür. Bu çalışmanın amacı, Walt’un Tehdit Dengesi anlayışını açıklamak ve Güç
Dengesi’ne göre temel farklılıklarını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Neorealizm, Yapısal Realizm, Tehdit
Dengesi, Güç Dengesi, Kenneth Waltz, Stephen Walt.
ABSTRACT
Discussions throughout the discipline of International Relations, especially within Realist
theory have led to the emergence of an approach called Neorealism or Structural Realism with
Kenneth Waltz's ‘Theory of International Politics’ published in 1979. Under this approach,
Waltz accepted the concept of ‘balance of power’ as a natural result of the anarchic structure
of the international system and examined it as a fundamental parameter for understanding the
system. Another Neorealist, Stephen Walt, in his book ‘The Origins of Alliances’ published in
1987, argues that the parameter that describes the behavior of states within the international
system is not a ‘balance of power’, but a modified form of it, ‘balance of threat’. Walt argued
that it is not enough to look at the ‘balance of power’ in explaining alliance formations. It is
necessary to examine and research whether states perceive that power as a threat. The aim of
this study is to explain Walt's understanding of ‘balance of threat’ and to reveal its main
differences according to ‘balance of power’.
Key words: International Relations Theories, Neorealism, Structural Realism, Balance of
Threat, Balance of Power, Kenneth Waltz, Stephen Walt.
GİRİŞ
Uluslararası İlişkiler disiplininde, 1’inci Dünya Savaşı ile birlikte İdealist düşünce ve
yaklaşımların etkili olduğu, 2’nci Dünya Savaşı döneminden itibaren ise Realist teorinin
baskın bir rol oynamaya başladığı genel olarak kabul edilmektedir. Bu dönemden sonra hem
Uluslararası İlişkiler disiplininin genelinde, hem özel olarak Realist teori içerisindeki
tartışmalar, özellikle Kenneth Waltz’un 1979 yılında yayınlanan Uluslararası Politika Kuramı
(Theory of International Politics) adlı eseri ile Neorealist veya Yapısal Realizm olarak
adlandırılan bir yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Waltz ve diğer Neorealistler, Klasik Realistlerin devletlerin uluslararası siyasette bir dış
politika hedefi olarak belirttikleri güç dengesi kurma arayışını daha farklı bir şekilde
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incelemişlerdir. Waltz, Güç Dengesi (balance of power) kavramını uluslararası sistemin
anarşik yapısının doğal bir sonucu olarak kabul etmiş ve sistemin anlaşılmasını sağlayacak
temel bir parametre olarak incelemiştir. Hatta Waltz, uluslararası sistemlerin yapılarının
sadece güç dağılımını ilgilendiren boyut bağlamında farklılaştığını savunmaktadır (Knutsen,
2015: 364-365). Waltz, güç dağılımı ve güç dengesine devletlerarası ilişkileri anlamada
merkezi bir rol vermektedir.
Bir diğer Neorealist olan Stephen Walt ise 1987’de yayınlanan İttifakların Kökenleri (The
Origins of Alliances) adlı kitabında, uluslararası sistem içinde devletlerin davranışını
açıklayan parametrenin güç dengesi değil, onun değiştirilmiş bir şekli olan Tehdit Dengesi
(balance of threat) olduğunu ileri sürmüştür. Stephen Walt, Türkiye’de daha çok John
Mearsheimer ile birlikte yazdığı ve 2007 yılında yayınlanan ‘İsrail Lobisi ve ABD Dış
Politikası’ adlı eseriyle tanınmaktadır. Walt, fikirlerini ifade etmekten ve savunmaktan
çekinmeyen cesareti, Realist bakış açısına getirdiği yorumlar ve güvenlik algılamalarına
ilişkin görüşleri ile dikkat çekici bir akademisyendir. Walt, ittifak oluşumlarını açıklamada
güç dengesine bakmanın yeterli olmadığını, devletlerin diğer devletlerin gücünden ziyade o
gücü tehdit olarak algılayıp algılamadıkları üzerinde durmak ve inceleme yapmak gerektiğini
öne sürmüştür. Bu çalışmada, Walt’un tehdit dengesi düşüncesi açıklanacak ve Waltz’un güç
dengesi anlayışıyla temel farklılıkları ortaya konulacaktır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Klasik Realizm, devlet davranışında, Hobbse’çu bir bakış açısıyla anarşi ve egoizmi eşit
olarak vurgulamaktadır. Neorealizm veya Yapısal Realizm ise devlet davranışı üzerinde
uluslararası sistemin yapısının kısıtlayıcı etkisini açıklığa kavuşturmak peşindedir. Bu nedenle
Waltz iki temel düzenleyici ilke olduğunu iddia etmektedir. Bunları sırasıyla millî ve
uluslararası politikayı tanımlayan hiyerarşi ve anarşi kavramları olarak tanımlamaktadır.
Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde aktörler ya hiyerarşi içerisinde iktidar ve hâkimiyet
ilişkisindedirler ya da anarşi içerisinde bulunup böyle bir durumda değildirler (Donnelly,
2005: 34-35). Bu bakış açısından yola çıkan Neorealistler veya Yapısal Realistler, uluslararası
sistem içinde devlet davranışını açıklayabilmenin kaygısı içinde olmuşlar ve Waltz gibi
özellikle güç dengesinin sonuçları üzerinde durmuşlardır.
Stephen M. Walt, 1987 yılında yayımlanan İttifakların Kökenleri (The Origins of Alliances)
adlı ilk kitabında, ittifak oluşumunun tanımlanması konusunda bir giriş yaptıktan sonra,
ititfakların nasıl teşkil olduğu konusuna kuramsal bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Daha
sonra ise, 1955–1979 yılları arasında Ortadoğu‘nun diplomatik tarihini inceleyerek kuramını
sınamaktadır. Böylece ittifak oluşumunu, hipotezleri ile mümkün olduğunca açıklayabilmeyi
ve devletlerin, tanımlanabilir koşullar karşısında hangi tür davranışı göstermelerinin
beklendiğini ortaya koymak istemektedir (Walt, 1987: 11). Walt, yayınlanan çalışmasıyla
savlarını belirli bir bölge ve belirli bir dönemde test etmek istemektedir.
Kendisi de bir Neorealist olan Walt, bu akımın önemli kuramcılarından Kenneth Waltz
tarafından öne sürülen güç dengesi (balance of power) kavramının (Waltz, 1979) ittifak
oluşumunu açıklamada yeterli olmadığını; bunun yerine tehdit dengesi (balance of threat)
yaklaşımının kullanılması gerektiğini de kitabın kuramsal açıklama bölümünde iddia
etmektedir (Walt, 1987: 21). Walt, Waltz’un öğrencisi olarak aynı teorik bakış açısı içinde
farklı bir açıklama üretmeye çalışmaktadır.
Walt’a göre devletler, ancak tehdit algılamaları durumunda ittifak teşkili ile tedbir almaya
yönelmektedirler. Walt, tehdidin ne kadar tehdit olarak algılandığının, tercih edilecek
davranışın belirlenmesi bakımından büyük önemi bulunduğunu belirtmektedir. Bu noktada
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Waltz gibi Walt da iki ana hareket tarzı veya strateji üzerinde durmaktadır. Bu iki hareket
tarzı şunlardır:
- Dengeleme (balancing),
- Güçlünün peşine takılma, kazanacak tarafa geçiş veya fırsatçılık (bandwagoning).
Dengeleme davranışında, uluslararası sistemde veya bir bölgede potansiyel bir tehdit ortaya
çıktığında, onu tehdit olarak algılayanlar bir araya gelerek yeni bir ittifak teşkil etmektedirler.
Güçlünün peşine takılma davranışında ise, ya tehdit olarak algılanan devletin karşısındaki
ittifağa dahil olunmakta, ya da tehdit kaynağı dengelenemeyecek kadar kuvvetli ise onun
yanında yer alınmaktadır. Dengeleme davranışında zayıf taraf ile, kazanacak tarafa geçişte
güçlü taraf ile işbirliği yapılmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi, Walt’a göre tehdidin hangi düzeyde tehdit olarak
algılandığının, tercih edilecek davranışın belirlenmesi bakımından büyük önemi
bulunmaktadır. Bu yüzden tehdidin seviyesinin belirlenmesi için dört ölçüt önermiştir (Walt,
1987:22):
- Toplam güç (aggregate power),
- Coğrafi yakınlık (geographic proximity),
- Saldırı gücü (offensive power),
- Saldırgan niyetler (aggressive intentions).
Walt’un bakış açısında, yukarıda sıralanan ölçütlere göre devletler tehdidin ağırlığını
değerlendirmekte ve algıladıkları tehdide karşı tehdit dengesini kurmaya çalışmaktadırlar.
Stephem Walt, 2005 yılında yayımlanan Amerikan Gücünü Yumuşatmak (Taming American
Power) adlı kitabında ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Soğuk Savaş’ın bitiminden
sonra uluslararası güç dengesinde tartışılmaz bir üstünlüğünün ortaya çıktığını belirtmekte,
ancak diğer devletlerin bu üstünlüğü şüpheyle karşıladığını, dünyada ABD karşıtlığının
yayıldığını, bu durumun kin gütmeye kadar vardığını, karşıtların çeşitli muhalefet stratejileri
uyguladıklarını, bu duruma karşı ABD’nin çeşitli rahatlama stratejileri uygulaması gerektiğini
belirtmektedir.
Belirtilen bu ölçütlere göre devletler tehdidin ağırlığını değerlendirmekte ve algıladıkları
tehdide karşı tehdit dengesini kurmaya çalışmaktadırlar. Walt, tehdit dengesi yaklaşımını daha
sonraki eserlerinde (1996, 2005, 2007, 2018) kullanmaya ve açıklamaya devam etmiştir.
Güç veya güçler dengesi Neorealizm için anahtar kavramlardan biridir. Waltz başta olmak
üzere Neorealistlerin Güç veya Güçler Dengesi yaklaşımı incelendiğinde, devletlerin
bekâlarını devam ettirebilmek için takip edebilecekleri iki strateji bulunduğu; bunların birinin
küçük veya nispeten zayıf devletlerin en güçlü devletlerle ittifak kurmaları, yani
bandwagoning olduğu, diğerinin ise daha kapsamlı bir güvenlik arayışındaki devletlerin diğer
büyük devlet veya devletleri dengeleme (balancing) stratejisi olduğu görülmektedir.
Dengeleme politikaları da iç ve dış dengeleme olarak ikiye ayrılabilmektedir. Dış dengeleme
başka devletlerle ittifak tesis edilmesidir. İç dengeleme ise bir devletin kendi kapasitesini
artırma yolu ile güçlü devlet veya devletlerin karşısına çıkmasıdır (Cazala, 2015: 392). Walt
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ve Waltz’un izlenecek stratejiler konusunda hemfikir olduğu görülmektedir. Stratejiye yol
açan motivasyon ise Watz’da güç, Walt’da tehdit olarak tanımlanmaktadır.
Stephen M.Walt, Realizm’de mevcut güç dengesi kavramına getirdiği yeni yorum ile tehdit
dengesi kavramınını ortaya atmıştır. Tehdit dengesi kavramının aslında güç dengesinin farklı
bir şekli olduğu söylenebilir. Walt’un önermesinde gücün sadece varlığı değil mutlaka tehdit
olarak da algılanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu noktada verdiği örneklerden söz
edilebilir. Örnek olarak Batı Avrupa devletlerinin Soğuk Savaş döneminde ABD’yi tehdit
olarak görmemeleri verilebilir. Ama diğer taraftan karşı taraf güce karşı yani SSCB’ye karşı
güç dengesinin kefesi ancak Avrupa ve ABD ile birlikte dengelenebilmekteydi. Bu durumda
Batı Avrupa devletlerinin ABD gücüne karşı örgütlenmeleri anlamsız ve yersiz olurdu. Yani
tehdit dengesi yaklaşımının aslında güç dengesi anlayışının bir yorumu olduğu söylenebilir.
Bu noktada şunu söylemek gerekir ki Walt, uluslararası hukuk göz ardı edilerek ABD’nin
Irak’a İkinci Körfez Savaşı ile 2003 yılındaki müdahalesinin olumsuz sonuçlar verebileceğini
savunmuştur. Bu çizgisi, ABD Gücünü Yumuşatmak adlı kitabında savunduğu görüşler ve
Tehdit Dengesi kuramı çerçevesinde ABD’nin tehdit olarak algılanmaması için gayret
göstermesi gerektiği konusundaki fikirleri ile uyuşmaktadır.
Donnelly, Walt’un tehdit dengesi yaklaşımını, Realist öngörüleri daha sağlam ve belirgin
kılmak için güdüleri yani motivasyonları kapsayan önemli açıklamalar arasında saymaktadır
(2015: 68); ancak Neorealizmin önemli açıklayıcı değişkenleri teorinin kapsamı dışında
tutmuş olması sebebiyle aslında tehdit gibi bir kavram hakkında söyleyecek birşeyi
olmadığını ileri sürmektedir. Ayrıca, Walt’un değişkenleri birleştirme sorununu ciddi anlamda
dikkate almadığını da belirtmektedir.
Realistlerin hepsi değilse bile önemli bir bölümü güç dengesinin güce ve millî çıkarlara
odaklanmanın doğal bir sonucu olduğunu düşünürler. Realizmi eleştirenler güç dengesi
arayışının karşılıklı yarışa ve nihayetinde istikrarsızlığa ve savaşa yolaçabileceğini
belirtmektedirler. Yani devletler güvenlik oluşturmaya çalışırken güvenlik ikilemi diye
bilinen güvensiz bir duruma düşebilirler (Roskin ve Berry, 2014: 50, 53). Dolayısıyla güç
dengesi veya tehdit dengesi arayışları, devletler için kati reçete niteliği taşımamaktadır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu çalışmada Stephen Walt’un Tehdit Dengesi yaklaşımının esasları açıklanmış ve Kenneth
Waltz’un Güç Dengesi ile benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulmuştur.
Stephen Walt, 1987’de yayınlanan ‘İttifakların Kökenleri’ adlı kitabında, uluslararası sistem
içinde devletlerin davranışını açıklayan parametrenin güç dengesi değil, onun değiştirilmiş bir
şekli olan Tehdit Dengesi olduğunu ileri sürmüştür. Walt’a göre devletler, ancak tehdit
algılamaları durumunda ittifak teşkili ile tedbir almaya yönelmektedirler. Walt, tehdidin ne
kadar tehdit olarak algılandığının, tercih edilecek davranışın belirlenmesi bakımından büyük
önemi bulunduğunu belirtmektedir. Bu noktada iki ana hareket tarzı ortaya çıkmaktadır:
Bunlar, dengeleme (balancing) ve güçlünün peşine takılma (bandwagoning) olarak
tanımlanmaktadır.
Walt, tehdidin seviyesinin belirlenmesi için dört ölçüt önermiştir: Bu ölçütler toplam güç
(aggregate power), coğrafi yakınlık (geographic proximity), saldırı gücü (offensive power),
saldırgan niyetler (aggressive intentions) olarak belirtilmiştir. Belirtilen bu ölçütlere göre
devletler tehdidin ağırlığını değerlendirmekte ve algıladıkları tehdide karşı tehdit dengesini
kurmaya çalışmaktadırlar.
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Sonuç olarak Stephen Walt, ittifak oluşumlarını açıklamada güç dengesine bakmanın yeterli
olmadığını, devletlerin diğer devletlerin gücünden ziyade o gücü tehdit olarak algılayıp
algılamadıkları üzerinde durmak ve incelemek gerektiğini öne sürmüştür.
KAYNAKLAR
Cazala, Menent Savaş (2015) ‘Kenneth N. Waltz’, Savaş Kuramları, Editör: Erhan
Büyükakıncı, Adres Yayınları, Ankara, 376-399.
Donnelly, Jack (2005) ‘Realism’, Theories of International Relations, Scott Burchill ve
diğerleri, Palgrave Macmillan, New York, 29-54.
Donnelly, Jack (2015) ‘Realizm’, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Scott Burchill ve diğerleri
(Çeviren: Muhammed Ağcan ve Ali Aslan), 5.Edisyon 2.Basım, Küre Yayınları,
İstanbul, 53-84.
Knutsen, Torbjorn L. (2015) Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi, (Çeviren: Mehmet Özay),
2’nci Baskı, Açılım Kitap, İstanbul.
Mearsheimer J.J. ve Stephen M. Walt (2007) The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy,
Farrar, Straus ve Giroux, New York.
Roskin, Michael G. ve Nicholas O. Berry (2014) Uluslararası İlişkiler: Uluslararası
İlişkilerin Yeni Dünyası, (Çeviren: Özlem Şimşek), Adres Yayınları, Ankara.
Walt, Stephen M. (1987) The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca, New
York.
Walt, Stephen M. (1996) Revolution and War, Cornell University Press, Ithaca, New York.
Walt, Stephen M. (2005) Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy,
Norton, New York.
Walt, Stephen M. (2018) Taming The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy
Elite and the Decline of U.S. Primacy, Straus and Giroux, Farrar, New York.
Waltz, Kenneth N. (1979) Theory of International Politics, Addison Wesley, Reading,
Massachusetts.

20-22 Aralık 2019

Ankara 210

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

TOLKİEN’IN YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ÜÇLEMESİNDEKİ KADIN
KARAKTERLERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
Dr. Mehmet Galip ZORBA
Akdeniz Üniversitesi
Öğr. Gör. Burak CANDAN
Antalya Bilim Üniversitesi
ÖZET
Yüzüklerin Efendisi üçlemesi J. R. R. Tolkien’in İngiltere için bir mitoloji yaratma çabasının
en önemli ürünlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yazarın kendisi tarafından yaratılan
kurmaca bir dünya olan Orta Dünya’da geçen üçleme hem destan, efsane, mit gibi geleneksel
edebiyatın önemli türlerinin özelliklerini bünyesinde barındırmasıyla hem de oldukça detaylı
tasvir edilen coğrafyası, iyi kurgulanmış temaları ve karakterleriyle edebiyat araştırmacıları
için oldukça zengin bir konu çeşitliliği sunmaktadır. Ancak üçlemede kadın karakterlere
oldukça az yer verilmekte ve ilgili alanyazında da kadın karakter üzerine sınırlı sayıda çalışma
yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki başat
kadın karakterlerin detaylı incelemesini yapmaktır. Çalışmanın kapsamı içerisinde Lobelia
Sackville-Baggins, Goldberry, Lady Galadriel ve Éowyn adlı kadın karakterlerin
derinlemesine ve karşılaştırmalı olarak incelemesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tolkien, Yüzüklerin Efendisi, karakter incelemesi, kadın karakterler
GİRİŞ
Kuramsal olarak henüz tam ve tutarlı bir çerçevesi çizilememiş olan karakter terimi edebiyat
alanında yapılan çalışmalarda halen tartışıla gelen bir konudur (Frow, 1986). Genel olarak,
zaman, mekân (ya da uzam), olay ve kişi (ya da karakter) olarak dört ana unsurdan oluşan
kurgusal metinlerde kurgunun ana öğelerini harekete geçiren ve bu öğeler arasında organik bir
bağ kurulmasını sağlayan dinamik güç karakterdir (Karataş, 2014). Bu bağlamda ele
alındığında karakterler, edebi eserlerde içsel ve/veya karşılıklı konuşmaların içinde yer alan,
diğer karakterlerle doğrudan ya da dolaylı etkileşime geçen ve eserdeki hikâyede yer alan
eylemleri gerçekleştiren kişiler ya da aktörler olarak da tanımlanabilir (Short, Lynch-Brown
& Tomlinson, 2014). Abrams’a (1999) göre edebi karakterleri şekillendiren sadece yazarın
betimlemeleri değildir; karakterler aynı zamanda bu kişilerin söylemlerinden ve
eylemlerinden yaptığı çıkarımlar sonucunda eserdeki mevcut karakterlerin hangi ahlaki,
entelektüel ve duygusal vb. niteliklere sahip oldukları okuyucu tarafından yorumlanan
kişilerdir. Edebi eserlerdeki karakterlerin incelenmesi yazarın dünya görüşü, yaşadığı çağın
siyasi, sosyal, kültürel portresini daha iyi anlaşılabilmesini sağlayabileceği gibi aynı zamanda
eseri ile vermek istediği mesaj ya da mesajların yani eserin kendisinin daha iyi
anlaşılabilmesini de sağlaması açısından oldukça önemlidir. Karataş’ın (2014) altını çizdiği
üzere edebiyat alanında karakterler üzerine yapılan çalışmalar ve tartışmaların odak noktası
daha çok mevcut kahramanlar üzerinden genel tanımlamalarla ve sınıflamalarla yapılmakta ve
karakterin nasıl oluşturulması gerektiği konusu arka planda kalmaktadır.
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Karakter incelemelerini yazarın karakterleri okuyucuya nasıl sunduğu ile ilgili olan
karakterizasyondan (Short, Lynch-Brown & Tomlinson, 2014) terimi ile birlikte ele almak
nitelikli bir karakter incelemesi için oldukça önemlidir çünkü yazar karakterlerini göstererek,
anlatarak ya da her ikisini de birden yaparak sunabilir. Göstererek sunma yöntemi
karakterlerin ne dediğine ve ne yaptığına odaklanarak yorumlama kısmını okuyucuya
bırakırken anlatarak sunma yönteminde ise yazar karakterlerin eylemlerini ve söylemlerini
anlatmakla kalmaz aynı zamanda bunları değerlendirir (Abrams, 1999). Gamble’a (2013) göre
ise karakterizasyonun 8 temel unsuru vardır. Bunlar;


karakterlerin isimleri,



fiziksel özellikleri,



eylemleri,



düşünceleri ve/veya düşünce biçimleri,



belirli bir uzamdaki durumları,



karakterlerin betimlenmesinde kullanılan üslup, dil ve kelime seçimleri,



diğer karakterler tarafından belirli bir karakter için yapılan değerlendirmeler veya
yorumlar,



ve yazar tarafından karakterler için yapılan değerlendirmeler veya yorumlar (ss. 118119).
Derinlemesine karakter incelemesinin bu 8 unsurun metin, okuyucu ve gerçeklik bağlamında
değerlendirilmesi gerektiğini öne süren Gamble (2013) karakterleri özgünlük ve kesinlik
açısından yargılanmaktansa yalnızca temsil ettiği değerlerle ve toplumsal çıkarımlarla ilişkili
olarak değerlendirmenin daha iyi bir yöntem olduğunu belirtir (Bkz. Görsel 1).
Görsel 1. Karakter İncelemesinde Üç Yönlü İlişki (Gamble, 2013, s. 109)

Gamble’ın (2013) karakter inceleme yöntemi oldukça derinlemesine olmasına karşın bu
yöntemin gerçeklik boyutu fantastik edebi eserlerde yer alan karakterlerin incelenmesi için
pek uygun değildir çünkü fantastik edebiyatın en ayırt edici özelliklerinden birisi olayların,
karakterlerin, uzamların gerçeğe olan uzaklığıdır (Rabkin, 1976). Bu nedenle de “imkânsızı
ve doğaüstünü içeren kurmaca” (Manlove, 1999, s. 3) veya “olasılıkların dışında olan
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edebiyat” (Short, Lynch-Brown & Tomlinson, 2014, s. 124) gibi özelliklerle özdeşleştirilen
fantastik edebiyat “özgün ırkları, canlıları, kültürleri içinde barındıran, kendisine ait fiziksel
kurallara, ahlaki değerlere ve ilkelere sahip olan eksiksiz ve hayali bir dünya yaratma çabası”
(Harvey, 2003, s. 13) olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan ele alındığında fantastik kurmaca
metinlerde yer alan karakterleri mevcut gerçeklik ve değerler açısından ele almak yerine
yazarın yarattığı kurmaca dünyaya ait gerçeklik içerisinde sahip olduğu ya da temsil ettiği
değerler üzerinden değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Tolkien’ın Karakterleri ve Karakterizasyonu
Fantastik edebiyatının öncülerinden olarak kabul edilen Tolkien’in romanlarının hemen hepsi
kurmaca bir dünya olan Orta Dünya’da geçer. Bu bağlamda, gerçek dünya ile kurmaca
dünyayı eserlerinde birlikte sunan C. S. Lewis, L. F. Baum veya J. K. Rowling gibi diğer pek
çok fantastik edebiyat yazarından farklıdır. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi başta olmak üzere
Tolkien’in pek çok eserinde karakterlerin büyük çoğunluğu erkektir. Bazı araştırmacılar bu
durumu Orta Dünya’nın orta çağa özgü unsurlarla bezeli olmasına bağlamaktadır çünkü
Tolkien’in Orta Dünya’sı mimarisi, feodal siyasi yapısı, sunulan yaşam biçimleri, sosyal
hayatları ve kültürleri ile Orta Çağ’ı andıran kurmaca bir dünyadır.
Amacı İngiltere için bir mitoloji yaratmak olduğundan, Tolkien hem Hobbit hem de
Yüzüklerin Efendisi eserlerinde oldukça zengin bir karakter yelpazesi sunar okuyucularına.
Yarattığı karakterlerin önemli bir bölümünün arka planında mitoloji, efsane, destan ya da peri
masallarına ait unsurlar yer almaktadır. Örneğin Aragorn karakteri cesareti, alçak gönüllüğü,
adaleti ve dürüstlüğü ile ideal bir kral olarak sunulurken bu karakterin arka planında Kral
Arthur yer almaktadır. Öyle ki Tolkien bu durumu Kral Arthur efsanesine benzer bir şekilde
Andûril1 adlı bir kılıç ile de sembolik olarak okuyucuya sunmaktadır. Excalibur nasıl kral
Arthur’un soyluluğunun ve tahtın gerçek varisi olduğunun kanıtı ise Andûril de Aragorn için
aynı anlama gelmektedir (Noel, 1977).
Tolkien’in sunduğu bu geniş karakter yelpazesi içerisinde kadın karakterlerin sayısının az
olması oldukça dikkat çekicidir. Łaszkiewicz ‘in (2015) de belirtiği gibi üçlemede kadın
karakterler yer alsa da bütünsel bir bakış açısıyla eserin büyük bir kısmında kadın
karakterlerin olmaması, olan kadın karakterlerin de önemsiz olarak sunulması ya da pasif
gösterilmesi Yüzüklerin Efendisi’ne yöneltilen eleştirilerin başında gelmektedir. Bazı
araştırmacılar erkek karakterlerin fazla sayıda olmasını eserde zıtlık olarak sunulan savaş ve
barış temalarıyla özdeşleştirerek erkeklerin savaş ile özdeşleştirildiğini, her iki eserin de odak
noktasında savaş olduğu için kadın karakterlerin sayıca geride kaldığını ileri sürmektedir
(Darga, 2014).

Bu kılıcın daha önceki adı Narsil’dir. Sauron ile yapılan savaş sırasında İsildur bu kılıcı kullanmıştır. Kılıç bu
savaşta kırılmış ve Yüzüklerin Efendisi’nde yeniden dövülerek bu ismi almıştır.
1
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Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ön planda yer alan karakterlerin büyük
çoğunluğun erkek olması bu konuda yapılan çalışmaların çoğunun Frodo, Aragorn, Gandalf
gibi karakterlere yoğunlaşmasına ve kadın karakterler üzerine yapılan çalışmaların hem ulusal
hem de uluslararası alanyazıda oldukça sayıca geride kalmasına neden olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde sayıca az olarak yer alan
başat kadın karakterlere odaklanıp bu karakterleri fiziksel betimlemeleri, eylemleri, tutumları
ya da davranışları, tepkileri, içsel düşünceleri ve konuşmaları üzerinden inceleyerek kadın
karakterlerin eserde önemsiz ya da edilgen gösterilmesi şeklindeki eleştirilere yeni bir boyut
katmaktır. Çalışmanın kapsamı içerisinde sırasıyla Lobelia Sackville-Baggins, Goldberry,
Lady Galadriel ve Éowyn adlı kadın karakterler incelenecektir.
KADIN KARAKTERLER
Lobelia Sackville-Baggins
Tolkien Yüzüklerin Efendisi hikayesinin hemen başında Lobelia karakterini fiziksel
betimlemesine hiç değinmeden doğrudan tutumları ve davranışları üzerinden sunar
okuyucuya. Lobelia, aralarındaki miras sorunundan dolayı Bilbo ve Frodo’dan hiç
hoşlanmayan ancak gösterişi de seven bir kadındır.
“Otho ile karısı Lobelia da davetteydi. Bilbo'dan hoşlanmaz, Frodo'yu hiç
sevmezlerdi ama davetiye hem yaldızlı kalemle yazılmıştı, hem de o kadar
şaşaalıydı ki bu davetiyenin geri çevrilemeyeceğini düşünmüşlerdi” (Tolkien,
2020a, s. 86).
Karakterlerini sunarken kişiliklerini ve diğer özelliklerini adım adım sunan Tolkien, Lobelia
karakterinde de karakterin sahip olduğu olumsuz özellikleri tutum ve davranışları üzerinden
yine parça parça sunma yolunu seçmiştir. Hikâyenin başında Lobelia küçük hesaplar peşinde
koşan açgözlü, huysuz ve patavatsız bir kadındır.
“Tüm bu kargaşanın tam ortasında Torbaköylü Bagginsler çıkageldiler. Frodo
bir süre için odasına çekilerek, eşyalara göz kulak olması için arkadaşı Merry
Brandybuck'ı bırakmıştı. Otho yüksek sesle Frodo'yu görmek istediğini
söyleyince Merry kibarca eğilerek selam verdi. “Kendisi rahatsız,” dedi.
“Dinleniyor.” “Saklanıyor desene şuna,” dedi Lobelia. “Her neyse, biz onu
görmek istiyoruz ve göreceğiz. Sen git ona böylece söyle!” (Tolkien, 2012a,
s.112)
Ancak hikâyenin sonunda Lobelia farklı bir şekilde okuyucuya sunulur. Tolkien Yüzüklerin
Efendisi’nde tüm Orta Dünya’yı etkileyen bir savaşa ana karakter üzerinden odaklanır. Ancak
bu savaşın Orta Dünya’daki diğer yerlere nasıl sirayet ettiğini savaş bittikten sonra evi Shire’a
dönen Frodo üzerinden anlatır. Bu bağlamda yüzüğü yok ettikten ve savaşı kazandıktan sonra
evine dönen Frodo ve arkadaşları olan diğer hobbitler, Shire’ın yokluklarında çok değiştiğini
ve Sharkey adında birinin yanına adamlarıyla birlikte Shire’a geldiklerini ve burada insanlara
zorbalık yaptıklarını görürler. Öyle ki koydukları kuralları bozan herkesi hapse atan bu
insanlar yaşlı Lobelia’yi bile içeri tıkmışlardır. Frodo ve diğer hobbitlerle birlikte Shire’ı bu
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insanlardan temizledikten sonra Lobelia’yı kurtarırlar. Tolkien Lobelia’yı bu kez farklı bir
şekilde okuyucuya sunar.
“Sonra sırada Lobelia vardı. Zavallıcık, onu karanlık ve dar hücresinden
kurtardıklarında çok yaşlı ve zayıf görünüyordu. Kendi ayaklan üzerinde ağır
aksak yürümekte ısrar etti; Frodo'nun koluna yaslanmış, ama yine de eski
şemsiyesini elinden bırakmadan dışarı çıktığında o kadar büyük bir sevgiyle
karşılandı, göründüğünde o kadar çok tezahürat yapılarak alkışlandı ki, çok
etkilendi ve gözyaşları içinde uzaklaştı. Daha önce hayatı boyunca hiç gözde
birisi olmamıştı. Fakat Lotho'nun öldürülmesiyle ilgili haberi duyunca yıkıldı
ve Çıkın Çıkmazı'na geri dönmedi. Burasını Frodo'ya geri verdi ve
Kemerlikuşaklar'da Sertşişe'deki akrabalarının yanına gitti.” (Tolkien, 2012c, s.
337).
Alıntıdan da anlaşılacağı üzere tüm Orta Dünya’yı kasıp kavuran savaş Lobelia’yı da
etkilemiş ve kişiliğini değiştirmiştir. Lobelia çok kısa bir süre sonra ölür ve tüm parasını
“yaşanan sorunlar sırasında evsiz kalan hobbitlere yardım etmesi için Frodo'ya bırakır”
(Tolkien, 2012c, s. 337). Huysuz, sinir bozan ve patavatsız ihtiyar gitmiş yerine merhametli
ve anlayışlı bir kadın gelmiştir. Ancak Tolkien Lobelia’daki kişilik değişimini bu karakterin
de içinde olduğu olaylar üzerinden anlatmak yerine başka karakterlerin Lobelia ile ilgili
konuşmaları üzerinden anlatır. Buna ek olarak, Lobelia’nın içsel düşüncelerine hiç yer
verilmezken, Lobelia’nın karşılıklı konuşma içinde olduğu tüm karakterler de erkektir ve
konuşmaların ana konusu miras ve Çıkın Çıkmazı üzerinedir.
Goldberry
Goldberry karakteri üçlemede oldukça az yer almaktadır. Ancak, Taylor’ın (2008) belirttiği
gibi Goldberry karakterinin ne olduğu tam belli değildir ve bu açıdan da bu karakter bir
bilmece ya da gizem olarak nitelendirilmektedir. Bunun nedeni Tolkien’in Orta Dünya’sında
gördüğümüz varlıkların her birinin orklar, troller, entler ya da elfler gibi belirli bir ırka ait
olmasıdır. Ancak Goldberry ve kocası Tom Bombadil karakterleri için böylesi bir tasnif
yapmak mümkün değildir. Orta Dünya’daki her şeyden ve herkesten daha kadim olan Tom
Bombadil ve karısı Goldberry, Tolkien tarafından Âdem ve Havva’nın bir yansıması gibi
sunulur (Taylor, 2008). Goldberry kendisini önce Nehrinkızı olarak tanıtır ve bu sözcük bir
benzetme ya da güzelleme değildir. Kelt ve Roma mitlerindekilere benzer bir şekilde,
Goldberry gerçekten de Nehir’in kızıdır. Tolkien Goldberry’i karakterinkinin fiziksel
özelliklerini doğaya, özellikle de farklı çiçeklere ve suya, ait unsurlar ile özdeşleştirerek
betimler.
“Uzun sarı saçları omuzlarına dökülüyordu; giysisi yeşil, taptaze sazlar kadar
yeşildi ve içinden çiğ taneleri gibi gümüş çizgiler akıyordu; zambak
yapraklarından bir zincir şeklinde olan altın kemeri, unutmabeni çiçekleri gibi
soluk mavi taşlarla bezenmişti. Ayaklarının dibinde yeşil ve kahverengi geniş
toprak kaplar içinde beyaz nilüferler yüzüyordu, öyle ki sanki göl ortasında bir
tahtta oturuyor gibiydi.” (Tolkien, 2012a, s. 157)
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Goldberry karakterinin arka planında Kelt, Roma ve Yunan mitolojilerindeki tanrıçalara ait
özellikler yer almaktadır ve bu bağlamda Tolkien’in Golderry’i tanrıçavari bir karakter olarak
sunduğu söylenebilir (Noel, 1977; Rollestone, 1990; Taylor, 2008; Zorba, 2019).
Fiziksel görünüşünün aksine, Goldberry’nin eylemleri, tutumları ve söylemleri ne
odaklanarak onun tüm gün evi çekip çeviren ve kocasının eve gelişini bekleyen bir kadın
olduğu düşünülebilir. Ancak yaşadıkları yer ve Tolkien’in Goldberry karakteri ile ilgili yer
yer kullandığı kapalı anlatımın derinlerine bakıldığında bu durumun böyle olmadığı aşikârdır.
Öncelikle Goldberry ve Tom son derece tehlikeli bir yer olan ve yakınından bile geçmek
istemediği Yaşlı Orman’ın derinliklerinde yaşamaktadır ve Goldberry Tom’un “ormanın,
suyun ve tepenin efendisi” (Tolkien, 2012a, ss. 158-159) olduğunu birkaç kez yineleyerek
belirtmektedir. Ayrıca Goldberry’nin sahip olduğu yağmur yağdırma becerisi de Tom
tarafından “bugün Goldberry’nin çamaşır ve sonbahar temizliği günü, Hobbit halkı için biraz
fazla ıslak” (Tolkien, 2012a, s. 164) olarak nitelendirilmektedir. Bunlara ek olarak, Goldberry
sürekli şarkı söyleyerek ve gülümseyerek etrafına neşe saçan bir kadın olarak
yansıtılmaktadır.
Tolkien doğaüstü ve tanrıçavari kadınının içsel düşüncelerinden okuyucuya hiç bahsetmez.
Goldberry’nin karşılıklı konuşma içerisinde olduğu diğer karakterlere evlerine sığınan
Hobittler ve kocası Tom’dur.
Lady Galadriel
Tolkien Lady Galadriel karakterini okuyucuya göstermeden önce onu gıyabında ‘Ormanın
Hanımı’ olarak tanıtır. Ardından yüzük kardeşliği Lórien Ormanı’na geldiklerinde Galadriel
ile karşılaşırlar. Lady Galadriel’in fiziksel betimlemesi ilginçtir çünkü Tolkien bu
betimlemeyi Galadriel ve kocası Celebron’u birlikte betimleyerek ve kıyaslayarak yapar.
“Çok uzun boyluydular, Hanım da Bey kadar uzundu; vakur ve güzeldiler.
Tamamıyla beyaza bürünmüşlerdi; Hanım'ın saçı derin bir altın rengindeydi;
Celeborn Bey'in saçı gümüş rengi, uzun ve parlaktı; fakat gözlerinin
derinliğinden başka üzerlerinde yaşlarına dair hiçbir iz yoktu; gözleri yıldız
ışığındaki keskin mızraklara benziyordu, ama bir yandan da derin hatıra
kuyuları gibi dipsizdi.” (Tolkien, 2012a, s. 425 ).
Yukarıdaki alıntıdan da anlaşıldığı üzere, Tolkien Galadriel ve Celeborn’dan fiziksel olarak
neredeyse eşit olarak betimlemektedir. Buna ek olarak Galadriel’in sesi “sesi berrak ve
ahenkli, fakat olağan kadın seslerinden daha kalın” (Tolkien, 2012a, s. 426) olarak
betimlenmektedir. Tolkien’in Galadriel karakterini betimlemeye bu şekilde başlamasının
nedeni bu karakterin yüceliği ve etkinliğini hemen, bir çırpıda vermektense okuyucuya bunu
yavaş yavaş aktarmak istemesidir. Galadriel’in kocası Celeborn her ne kadar Lórien Ormanın
beyi olarak tanımlansa da Lórien Ormanı’nın gerçek hükümdarı Lady Galadriel’dir. Tolkien
bu durumu hem dolaylı hem de doğrudan gösterir. ‘Galadriel’ ismi Tolkien’in yarattığı
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Sindarin dilinde ‘parıldayan taç’ anlamındadır; aynı zamanda bu ismin kökünde yer alan
‘galadh’ sözcüğü Sindarin dilinde ‘ağaç’ anlamına gelmektedir (Tolkien, 1995). Lórien
Ormanı’nda yaşan Elflere ise ‘ağaç-Elfleri’ anlamına gelen ‘Galadhrim’ denilmektedir2. Lady
Galadriel’in davranışları da gerçek hükümdarın kendisi olduğunu göstermektedir.
Celeborn’un Gandalf’ı “ lüzumsuz yere Moria'nın ağına girerek sonunda ariflikten ahmaklığa
düşmüş diyesim geliyor.” (Tolkien, 2012a, s. 427) sözleriyle eleştirmesinin ardından
Galadriel kocasına ciddi bir ses tonuyla “Böyle bir şey söyleyen kişi, biraz fazla acele etmiş
olur gerçekten de. Yaşarken gereksiz hiçbir hareketi olmamıştı Gandalf’ın.” (Tolkien, 2012a,
s. 427) diyerek yanıt verir. Buna ek olarak Lórien Ormanı’na gelen kardeşlik üyelerine
ayrılmadan önce hediyeler verir. Orta Çağ’a ait unsurlarla bezenmiş Orta Dünya’da hediyeyi
bir kadının vermesi oldukça önemlidir çünkü Orta Çağ’da maiyete ya da tebaaya hediye
verme görevi lortlara (ya da hükümdarlara) aittir (Harvey, 2003).
Galadriel’in Lórien Ormanı’nın efendisi olmasının yanında daha büyük ve önemli güçleri de
vardır. Öncelikle zihin okuma yeteneğine sahiptir. Kardeşlik üyeleri Celeborn ve Galadriel’in
huzurunda başlarından geçenleri anlatırken, Galadriel her bir kardeşlik üyesinin zihnine girip
onlara bazı vaatlerde bulunarak her birinin göreve olan bağlılığını sınar.
“Eğer merak ediyorsan, kendimi çırçıplak hissettim ve bu hiç hoşuma gitmedi,
içime bakıyordu adeta ve bana Shire'a, kendime ait minicik bir bahçesi olan
küçük bir oyuğa geri uçma fırsatını verirse ne yapacağımı soruyordu. Ne tuhaf,
dedi Merry. Neredeyse ben de aynısını hissettim; sadece, şey sadece, neyse bu
kadar yeter sanırım," diye bitirdi sözlerini yarım yamalak.” (Tolkien, 2012a,
ss.428-429)
Galadriel’in bir diğer kudreti ise üç Elf yüzüğünden Nenya’nın (Su Yüzüğü olarak da bilir)
kendisine olmasıdır. Bu yüzük sayesinde Lórien Ormanı’nını dış dünyanın tüm
kötülüklerinden ve Sauron’dan koruyabilmektedir. Ancak Galadriel’in esas kudreti “yapmak,
kurmak ya da yollar arasında tercih yapmaktan değil; geçmişi, şu anı ve kısmen de geleceği
bilmektir.” (Tolkien, 2012a, s. 428). Bunu da Galadriel’in Ayna’sı adı verilen ve geçmişi,
şimdiyi ve geleceği gösteren su dolu bir küçük bir havza ile yapabilmektedir.
Gandalf, Aragorn ya da Elrond gibi karakterlerle kıyaslandığında Galadriel kahramanlara fikir
veren ya da yol gösteren bir karakter değildir. Daha çok kahramanı dolaylı yoldan kendi
seçimini yapması için yüreklendirir.
“Ne öyle yapın, ne böyle yapın diye öğüt vermem ben. Danışılacak bir kişi
değilim. Bir şey öğrenebilirsiniz; gördüğünüz şey hayır da olabilir şer de, bu
sizin için karlı da olabilir, yararsız da. Görmek hem iyidir hem de tehlikeli.
Yine de Frodo, benim fikrimce sizde bu riski göze alacak kadar cesaret ve

Yüzüklerin Efendisi’nin ilk baskında ‘Galadhrim’ sözcüğü ‘Galadrim’ olarak yazılmıştır. Ancak sonraki
baskılarda bu sözcük ‘Galadhrim’ olarak değiştirilmiştir. Tolkien her ne kadar bu iki sözcük arasındaki
bağlantının rastlantısal olduğunu dile getirse de konu üzerine araştırma yapan pek çok insan ‘Galadhrim’
sözcüğü ile Lady Galadriel’i özdeşleştirmiştir.
2
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bilgelik var, yoksa sizi buraya getirmezdim. Nasıl dilerseniz öyle yapın!”
(Tolkien, 2012a, s. 435)
Bu açılardan ele alındığında Tolkien’in doğaüstü ya da tanrıçavari bir karakter yarattığı
söylenebilir. Galadriel her ne kadar doğaüstü’nü sembolize eden Elf ırkından olsa da Elflerin
arasında da bu kadar kudrete sahip oldukça az karakter vardır. Ancak Tolkien bu kudretli,
oldukça farklı kadın karakterin içsel düşüncelerini okuyucuyla paylaşmaz. Zaten Galadriel’in
karşılıklı konuşma içerisinde olduğu diğer karakterler kardeşlik üyeleri ve Celeborn’dur.
Éowyn
Tolkien, Éowyn’i ilk olarak “yüzü çok zarif, uzun saçları altından bir nehir gibi” olan “gümüş
kemerli beyaz giysileri içinde ince ve uzun”, “güçlü, çelik gibi sert”, ama aynı zamanda
“zarif” (Tolkien, 2012b, ss. 132-133) bir hanım olarak okuyucuya sunar. Bu bakımdan,
Éowyn itaatkâr, uysal ve bağlılık duyduğu soyundan gelen beylere hizmet eden tipik bir kadın
portresi çizmektedir.
"Kral ayağa kalktı ve Éowyn derhal elinde şarapla geldi. ‘Ferthu Theoden hal!’
dedi. Bu kabı al ve mutluluk anında iç. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel! Theoden
kaptan içti; sonra kadın kabı konuklara sundu” (Tolkien, 2012b, s. 142).
“Beyler, yorgunsunuz ve bu gecelik aceleyle elimizden geldiğince
hazırladığımız döşeklerde yorgunluğunuzu atarsınız. Fakat tarın sizler için
daha iyi yerler bulunacaktır.” (Tolkien, 2012c, s. 53).
Tolkien’in yarattığı kurmaca dünyanda feodal ilkelerin baskın olduğu ve dolayısıyla da erkek
egemen toplum yapısının son derece ön planda olduğu düşünüldüğünde Éowyn sıradan bir
kadın olarak algılanabilir. Ancak aslında Tolkien Aragorn karakterinde de yaptığı gibi Éowyn
karakterinde de karakterin sahip olduğu yüceliği gizlemek için bu yöntemi seçmiştir.
Éowyn’in yüceliği cesareti, gerektiğinde en sevdiği, en saygı duyduğu insanların sözlerine
aldırmadan bu cesareti savaş alanında gösterme çabasından gelmektedir. Bu nedenle de
Theoden savaşa giderken vekilharç olarak Éowyn’i atadığında bu görevi gönülsüzce kabul
eder. Pek çok kişinin en büyük arzusunun hükmetmek olduğu bir dünyada Rohan topraklarına
hükmetmek Éowyn’in en son arzu ettiği şeydir. Bunun bir nedeni de Éowyn karakterinin
tutumlarıyla eylemlerinin örtüşmesidir. Hatta Éowyn’nin bazı eylemleri aslında sahip olduğu
tutumun, yani cesaret ve erkeklerden bir eksiği olmadığının, etrafındaki erkekler tarafından
kabul görmemesidir. Éowyn’in en büyük korkusunun ise “yaşlılıktan ve alışkanlıktan
parmaklıkları kabullenip, büyük işler başarma isteği hatırdan veya gönülden silininceye kadar
parmaklıkların arkasında kalmak” (Tolkien, 2012c, s. 56) olduğunu dile getirerek kendisine
başkaları tarafından biçilen geride kalma ve güvende olarak vekilharçlık görevini
sürdürmesinin ‘kafes’ten bir farkının olmadığını belirtir. Bu bağlamda, Éowyn hem Orta
Dünya’da kadınlara toplum tarafından biçilen edilgen rolü reddetmektedir hem de kendisini
hiçbir konuda erkeklerden aşağı görmemektedir.
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““Hep ben mi seçileceğim?” dedi kız acı acı. Süvariler şan şeref kazanmaya
gittiğinde eve göz kulak olup geri döndüklerinde yiyecek ve yataklarını
bulsunlar diye hep ben mi geride bırakılacağım?” (Tolkien, 2012c, s. 55)
“Sen bir kadınsın, senin yerin evin. Fakat erler cenkte namuslarıyla ölürse evi
yakmana izin var çünkü artık o eve gerek duymayacaklar. Fakat ben Eorl
sülalesinden biriyim, bir hizmetçi kadın değilim. At sürüp kılıç savurabilirim;
ne acıdan korkarım ne de ölümden” (Tolkien, 2012c, s. 55)
Ancak Éowyn’in ağzından bu sözler döküldüğünde hala başka erkeklerden onay almak için
çabalamaktadır. Sonunda istediğini yapabilmesinin başka birinin onayına ihtiyacı olmadığını
anlar ve Saklımiğfer takma adıyla kendisini savaş zırhının arkasına gizleyerek Pelennor
Çayırları Savaşı’nda yer alır. Savaşta hiç kimsenin karşı karşıya gelmeyecek istemeyeceği
Nazgûllerin lideri Angmar’ın Cadı Kralı’nın karşısına amcası Kral Theoden’in hayatını
kurtarmak için bir an bile tereddüt etmeden çıkar. “Nazgûl ile avının arasına girme! Yoksa
seni sıran geldiğinde öldürmem… Seni ahmak! Hiçbir ölümlü adam bana engel olamaz”
(Tolkien, 2012c, s. 124) tehditlerine boyun eğmeyerek şu şekilde karşı koymuştur:
“Ama adam değilim ki ben! Karşında bir kadın var! Éomund'un kızı Eowyn’im
ben. Sen benim ile beyim, hısmım arasında duruyorsun. Yıkıl, eğer ölümsüz
değilsen! Yoksa canlı da olsan, kara bir ölmemiş de olsan biçerim seni, eğer
ona dokunursan.” (Tolkien, 2012c, s. 124)
Éowyn önce Nazgûl’ün canavarını öldürür, ardından da Nazgûl’ün kendisini öldürür. Ancak
bu mücadeleden son derece ağır yaralar alır. Éowyn’in hayatta kalması ise başka bir zaferdir
çünkü o zamana kadar kimsenin alt edemediği Angmar’ın Cadı Kralı’nı ve canavarını
öldürmekle kalmamış bu mücadeleden de canlı çıkmıştır. Ancak daha sonra beklenmedik bir
dönüşümün içerisinde görürüz bu karakteri. Éowyn, Faramir ile yaşadığı aşktan dolayı “Artık
cengâver bir kız olmayacağım, büyük Süvariler’le de yarışmayacağım ve sadece kılıçtan
geçirilenlerle ilgili şarkıları dinleyip zevk almayacağım. Bir hekim olacağım ve yetişen, kısır
olmayan her şeyi seveceğim. Artık kraliçe olmak istemiyorum” (Tolkien, 2012c, s. 271)
diyerek içindeki ateşin söndüğünü dile getirir.
Éowyn karakterinin içsel düşünceleri ve karşılıklı konuşma içerisinde olduğu diğer
karakterlere baktığımız da ise biraz daha farklı bir karakter görülmektedir. Öncelikle Tolkien
Éowyn’in aklından geçenleri okuyucuyla son derece sınırlı bir şekilde paylaşır ve bunlar
sadece Aragorn ve Faramir ile ilgilidir.
“Kadın da aniden onun varlığını fark etti: Kralların uzun boylu varisi, geçen
birçok kışla bilgeleşmiş, gri pelerinli, gizli ama kadının hissedebildiği bir güç
taşıyan biri.” (Tolkien, 2012b, s. 133)
“Bu uzun boylu adamın, hem sert hem de yumuşak olan bu adamın, onun, tıpkı
sıkıcı bir işin sonuna kadar gidecek sabrı olmayan bir çocuk gibi, tamamen
dikbaşlı biri olduğunu sanabileceğini düşündü” (Tolkien, 2012c, s. 265).
Yukarıda verilen alıntılardan da anlaşılacağı üzere Tolkien, Éowyn karakterini kalıplaşmış
toplumsal cinsiyet rollerini kabullenmeyen, kendisini erkeklerden azımsamayan son derece
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cesur bir kadın olarak okuyucuya sunsa da içinde karşı koyma ve boyun eğmeme ile ilgili
fırtınalar kopan bir karakterin aklından neler geçtiğini yansıtma konusunda
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yüzüklerin Efendisi ile ilgili kadın karakterlerin önemsiz ve edilgen olduğu
yönündeki eleştirilerin çoğunun bir parça yüzeysel yapıldığı söylenebilir. Öncelikle
Lobelia, Goldberry Galadriel ve Éowyn karakterleri önemsiz karakterler değillerdir.
Sıradan insanı temsil eden Lobelia karakteri geri planda görünen bir karakter olsa da
savaşın sıradan insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini göstermektedir. Goldberry
karakteri hobbitlere zor zamanlarında evini açar ve barınacak bir yer sağlar. Bu
durum her ne kadar o bölgenin efendisi Tom Bombadil üzerinden anlatılsa da
unutulmamalıdır ki Tom bu yardımı tek başına değil; karısı Goldberry ile birlikte
sağlamaktadır. Galadriel’in kardeşlik üyelerine yaptığı yardımlar sadece onları
Lórien Ormanı’na kabul edip bir süre ağırlamasıyla sınırlı değildir. Frodo’ya
geçmişi, şimdiyi ve geleceği gösteren Ayna’sını kullandırır. Buna ek olarak, her bir
kardeşlik üyesine çok kıymetli armağanlar verir ve bu armağanların bir kısmı
kardeşlik üyelerine oldukça zor durumlardan kurtulmaları için yardımcı olur. Éowyn
ise hiçbir ölümlü erkeğin karşılaşmaya cesaret bile edemediği, Sauron’un sağ kolu
olan Angmar’ın Cadı Kralı’nın karşısında cesurca durmuş ve onu öldürmeyi
başarmıştır. Bu bağlamda kadın karakterlerin önemsiz olduğunu söylemek zordur.
Kadın karakterlerin edilgen olarak sunulması ile ilgili eleştirinin ise haklılık payının
olduğu söylenebilir. Sıradan insanı temsil eden Lobelia, tanrıçavari özelliklere ve
güçlere sahip Goldberry ve Galadriel, Sauron’a karşı yapılan mücadelede geri
plandadır. Özellikle Goldberry ve Galadriel’in güçlerini kullanarak neden savaşta
etkin bir rol almadıkları sorusu cevapsız kalmaktadır. Tüm Orta Dünya’nın güçleri
savaşırken, Lobelia Shire’da, Goldberry Yaşlı Orman’daki evinde, Galadriel ise
Lórien Ormanı’ndadır. Éowyn ise savaşa Saklımiğfer takma adıyla kimliğini
gizleyerek katılmak zorundadır çünkü kendisine biçilen rol geride kalıp Rohan’ı
vekâleten yönetmektir. Éowyn kadın olduğu için savaşa katılmasına izin verilmez.
Ancak bu noktada altı çizilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi, Éowyn’in
savaşma ve kendisine biçilen kadın rolünü reddetme isteği savaş bittikten sonra
kaybolmuştur. İkinci önemli nokta ise Éowyn Orta Dünya’da sıradan bir insan ya da
kadın değildir. Éowyn bir soyludur ve bunun sayesinde kılıç kullanma ve at sürme
gibi bir takım savaş becerilerine sahip olabilmiş ve bu becerileri sayesinde kendisine
biçilen kadın rolü reddedebilmiştir. Diğer bir deyişle, Éowyn’in istediğini
yapabilmesinin ya da etkin olabilmesinin nedeni ait olduğu soylu sınıftır.
Edebi eserlerde karakterlerin geçirdiği değişim ya da dönüşüm oldukça önemlidir.
Mumcu’nun (2018) da belirttiği gibi karakterleri “çekici kılan özelliklerin başında
kademe kademe geçirdiği, hızlı veya yavaş dönüşümler gelmektedir” (s. 113). Bu
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açıdan ele alındığında Goldberry ve Galadriel karakterleri için böylesi bir
değişimden söz edemeyiz. Ancak Lobelia ve Éowyn karakterlerinde değişim
gözlenmektedir. Lobelia, huysuz ve açgözlü ihtiyar kadından anlayışlı ve fedakâr
kadına doğru bir geçiş yaparken Éowyn önce kendisine erkekler tarafından biçilen
rolleri reddeden kadından kendi isteklerini gerçekleştiren kadında geçiş yapar sonra
da erkeklerle yarışmayan ve yaşan her şeyi iyileştirmek için uğraşan bir kadın
karaktere doğru geçiş yapar.
İncelenen karakterlerin içsel düşünceleri ve karşılıklı konuşma içerisinde oldukları
diğer karakterlere bakıldığında ise karakterlerin içsel düşüncelerine ya hiç yer
verilmez ya da çok az yer verilirken karşılıklı konuşma içinde oldukları karakterlerin
tamamı erkek karakterlerdir. Bu durum kurmaca metinlerde kadın temsilini ölçmek
için kullanılan Bechdel Testi’ne göre eserin cinsiyet eşitsizliği içerdiğini
göstermektedir. Bu testin üç temel kuralı vardır. Bunlar, (1) kurmaca metinde en az
iki kadın karakter olmalı, (2) bu iki kadın karakter birbirleriyle konuşmalı ve (3) son
olarak da konuştukları konunun erkeklerle bir ilgisi olmamalıdır (Bechdel, 2008).
Sonuç olarak Tolkien’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde yer alan başat kadın
karakterlerin önemsiz olmadıkları, edilgen olarak sunuldukları, bazı kadın karakterler
dönüşüm yaşarken bazılarının da sabit kaldıkları, kadın karakterlerin içsel
düşüncelerinin son derece kısır bir şekilde yansıtıldığı, tüm kadın karakterlerin
sadece diğer erkek karakterler ile konuştukları ve bu açıdan da Bechdel Testi’ne göre
metinin cinsiyet eşitsizliği barındırdığı söylenebilir.
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“HOŞGÖRÜ/TOLERANS” KAVRAMI ÖZELİNDE GÜNÜMÜZ DÜNYA
PROBLEMLERİNİ FELSEFEYLE ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK
UNDERSTANDING THE PROBLEMS OF TODAY'S WORLD WITH PHILOSOPHY IN
THE CONCEPT OF “TOLERANCE”
Proj. Asist. Ezgi SAMANCIOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Günümüz dünya problemlerinin ortak öznesi insan olduğu için, bu gibi problemlerle nasıl baş
edilmesi gerektiği, problemlerin nasıl değerlendirileceği ya da nasıl çözüme kavuşabileceği
gibi konuların gerek bilimsel gerekse sosyal olarak her alanı ilgilendiren bir insanlık durumu
olduğu açıkça görülmektedir. Bu açıdan felsefenin konu edindiği şeye insan açısından
baktığını düşünürsek ve filozofların insan ile toplum hakkındaki tasarımlarını göz önünde
bulundurursak, dünya problemleri karşısında felsefeye de söz hakkı düştüğü sonucunu
çıkarabiliriz. Genel olarak dünya problemleri karşısında felsefenin öneminin sorunlara açıklık
getirmek, rasyonel çözümler üretebilmek, yeni düşünce olanaklarına ve eleştirel düşünmeye
imkân sağlamak olduğu söylenebilir. Ancak günümüzde ne yazıkki felsefeye kalan, söz
gelimi Kuçuradi’nin deyişiyle belli başlı kavramların (insan hakları, hoşgörü, diyalektik,
metafizik vb.) içeriği özümsenmeden moda haline gelmesi ve bunun bilinçsizce dile getirilip
sürdürülmesidir. Tam da bu noktada Kuçuradi, dünya problemleriyle savaşmanın yolu olarak
hoşgörü kavramını felsefi açıdan ele alır. Bir kişi tutumu olarak tolerans/hoşgörünün, bir
kişinin, birbirinden farklı olan kişileri, bu farklılıkları ne olursa olsun her şeyden önce birer
insan olarak görmesi olduğunu ve birçok dünya problemine bu tutumla bakılması gerektiğini
ifade eder. Dolayısıyla bu çalışmada öncelikle farklı düşünürler ve filozoflarca olup bitenler
karşısında felsefi tavrın nasıl olduğu ele alınacak, ardından felsefenin sorunlara nasıl açıklık
getirdiği ve sorunları nasıl anlamlı kıldığı konusuna değinilerek, Kuçuradi özelinde felsefi bir
tavır olarak hoşgörünün problemlerle nasıl başa çıkabileceğinin yolu değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hoşgörü/Tolerans, Felsefe, Felsefi Tavır, Problem
ABSTRACT
Since human beings are the common subject of today's world problems, this should be how to
deal with problems like the problems can be resolved or how to evaluate the scientific and
social topics of all areas that concerns it is clear that is a human condition. In this respect, if
we consider that the philosophy is viewed from the human point of view and considering the
philosophers' designs about human and society, we can conclude that philosophy has a say in
the face of world problems. In general, it can be said that the importance of philosophy in the
face of world problems is to clarify the problems, to produce rational solutions, to enable new
thinking and critical thinking. However, what remains unfortunately in philosophy today is
that, for example, Kuçuradi's main concepts (human rights, tolerance, dialectics, metaphysics,
etc.) become fashioned without being assimilated and unconsciously expressed and
maintained. At this point, Kuçuradi considers the concept of tolerance from a philosophical
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point of view as a way of fighting world problems. Tolerance as a person attitude means that a
person sees people who are different from each other as human beings above all, regardless of
these differences, and that many world problems should be looked at with this attitude.
Therefore, in this study, first of all, philosophers and philosophers will deal with what is
going on in the face of what is going on, then how philosophy clarifies problems and makes
them meaningful issues, how to deal with the problems of tolerance as a philosophical attitude
in the case of Kuçuradi will be evaluated.
Keywords: Tolerance, Philosophy, Philosophical Attitude, Problem
GİRİŞ
Aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, açlık, yoksulluk, işsizlik, mülteci
krizi, orantısız şiddet, dini çatışmalar gibi daha sayabileceğimiz birçok dünya problemi ile
geçmişten beri karşı karşıya kalmaktayız. Tüm bu problemlerin ortak öznesi insan olduğu
için, bu gibi problemlerle nasıl baş edilmesi gerektiği, problemlerin nasıl değerlendirileceği ya
da nasıl çözüme kavuşabileceği gibi konuların, her alanı ilgilendiren bir insanlık durumu
olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü dünya problemleri bütün alanlara ait olmakla birlikte,
özel bir bilimle ya da düşünceyle de ele alınabilen önemli olgulardır. Bu açıdan felsefenin
konu edindiği şeye insan açısından baktığını düşünürsek ve filozofların insan ile toplum
hakkındaki tasarımlarını göz önünde bulundurursak, dünya problemleri karşısında felsefeye
de söz hakkı düştüğü sonucunu çıkarabiliriz.
Genel olarak dünya problemleri karşısında felsefenin öneminin sorunlara açıklık getirmek,
rasyonel çözümler üretebilmek, yeni düşünce olanaklarına ve eleştirel düşünmeye imkân
sağlamak olduğu söylenebilir. Bu bağlamda felsefenin nesnesine yaklaşımı, problemlerin
kaynağına giderek onu kavramsallaştırması, betimlemesi ve fikirleri gözden geçirerek anlamlı
kılması şeklindedir. Çünkü felsefe söz konusu olduğunda, düşünme aracılığıyla dış dünya ile
bağ kurmak, bilgi ve kavramsallaştırma yoluyla olmaktadır. Bir başka açıdan baktığımızda ise
17.yüzyıldan günümüze değin bilimsel gelişmelerin etkisiyle felsefenin bilimin tamamlayıcısı
ya da hizmetçisi olarak görülmesi, olgunlaşmamış sorunlarla uğraştığının dile getirilmesi,
doğalcı bakış adı altında felsefeyi bilginin analizini yapan bir etkinlik ve mantıksal dil
yapılarını çözmeye yarayan bir alan olarak görme algısı ortaya çıkmıştır. Bu şekilde ne
yazıkki felsefeye kalan, söz gelimi Kuçuradi’nin deyişiyle belli başlı kavramların (insan
hakları, hoşgörü, diyalektik, metafizik vb.) içeriği özümsenmeden moda haline gelmesi ve
bunun bilinçsizce dile getirilip sürdürülmesidir. Tam da bu noktada Kuçuradi, dünya
problemleriyle savaşmanın yolu olarak hoşgörü kavramını felsefi açıdan ele alır. Bir kişi
tutumu olarak tolerans veya hoşgörünün, bir kişinin, birbirinden farklı olan kişileri, bu
farklılıkları ne olursa olsun her şeyden önce birer insan olarak görmesi olduğunu ve birçok
dünya problemine bu tutumla bakılması gerektiğini ifade eder. Çünkü hoşgörü, kişiye, karşı
tarafın farklı düşüncelere, kanaatlere sahip olsa da o kişinin varlığının bilincinde olup
haklarına zarar vermemesi gereken bir özellik kazandırır.
Günümüzde ise insanlık, Kuçuradi’nin ifadesiyle kendisini çıkmazda görerek, problemlerin
tolere edilemeyeceğini düşünüp bunlara nasıl karşı çıkacağının yolunu bilmemektedir. Bu
bağlamda Kuçuradi kişilere hoşgörü kazandırmanın yolunun etik eğitimden geçtiğini, bu
eğitimin kişiye her şeyden önce insan olarak bakmaya yardımcı olacağını belirtir. Dolayısıyla
bu çalışmada öncelikle farklı düşünürler ve filozoflarca olup bitenler karşısında felsefi tavrın
nasıl olduğu ele alınacak, ardından felsefenin sorunlara nasıl açıklık getirdiği ve sorunları
nasıl anlamlı kıldığı konusuna değinilerek, Kuçuradi özelinde felsefi bir tavır olarak
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hoşgörünün problemlerle nasıl başa çıkabileceğinin yolu değerlendirilecektir. Günümüzdeki
çoğu problemin kaynağının bir kişi tutumu olarak hoşgörünün gelişmemesi ya da bu kavramın
yanlış anlaşılması olduğu, hoşgörünün temel kişi haklarına zarar vermeyen bir tutum olduğu
vurgulanacak ve kişide hoşgörüyü geliştirmenin yolu olarak etik eğitimden ne anlaşılması
gerektiği değerlendirilecektir.
1.Olup Bitenler Karşısında Felsefi Tavır Alış
Felsefi düşünce tarihi boyunca insan, hem çevresinde ve dünyada olup bitenin ne olduğu
üzerine bir “nelik araştırması” na girmiş, hem de kendi kendisini tanımlama çabasına
girmiştir. Bu anlamda felsefenin, kendini, dünyayı anlamanın, anlamlandırmanın ve
oluşturmanın bir yolu olduğu söylenebilir. Nitekim Çotuksöken’in ifadesiyle felsefe, düşünme
konusu yapılan her şeye, her varolana bir anlam verme, onu derinliğinde kavrama,
anlamlandırma çabasıdır.1 Bu açıdan varolanlar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları bilmek,
aynı zamanda dış dünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkileri öğrenmek her felsefenin birincil
ödevidir.2
Felsefi tavır olarak felsefenin nesnesine nasıl yaklaştığına Heimsoeth açısından baktığımızda
ise felsefe, dünya karşısında alınan belli bir tavrın, derinleşen bir varlık bilincinin kavramlara
ve düşüncelere bürünen düşünsel ilişkilerinin bir ifadesidir.3 Heimsoeth için felsefenin büyük
problemleri, çok kez eski olan, fakat daima yeni baştan ve yeni bir biçimde ortaya atılan
problemlerdir.4 Önemli felsefe problemleri, ancak düşünmenin uzun bir geleneği, bir şeyi
adlandırma ve kavramanın daima yeni baştan denenmesiyle gelişir. Bu nedenle felsefeye
girmek isteyen kimse, fenomenlerle, hayat problemleri ve dünya problemleriyle zamanının
deneyimlerinden kalkarak yapılmış düşünceler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.5 Bu şekilde
insan toplumla birlikte düşünerek ve bireysel bir çabaya girerek felsefenin alanına girmiş olur.
Bireysel bir çaba olarak felsefeyi ele alırsak, Sponville, Felsefeyi Takdimimdir adlı kitabında
kendi kendine felsefe yapmayı öğrenmenin önemine dikkat çeker. Bunun yolu kendi
düşünceni, başkalarının düşüncesini, dünyayı, toplumu, deneyimin bize öğrettiklerini, bizde
bıraktığı bilinmezlikleri kendi kendine sorgulamaktır.6 Olup bitenler karşısında alacağımız
felsefi tavır ona göre “yapabildiğimiz kadar ileri düşünmek, bilmediğimiz kadar uzaklara
gitmek”tir.7 Sponville için amaç, daha bilinçli, daha özgür, daha mutlu ve daha bilge
yaşamdır. Ona göre kendimize “Nasıl yaşamalıyız?” ya da “Nasıl bir arada yaşarız?” sorusunu
sorduğumuzda felsefe yapmanın yolunu açmış olmaktayız. Bu açıdan bildiğimiz, yaşadığımız,
istediğimiz şeyler üzerine düşünmek, felsefenin içine girmektir.8 Yaşamla iç içe olan
felsefeyi, insan ancak kendi insanlığının bir parçasını reddederek yadsıyabilir. Dolayısıyla
Sponville, ruhumuzu ve hayatımızı kurtarmak için felsefe yapmamız gerektiğini ifade eder.
Yaşamla bağlantısında pratik bir etkinlik olan felsefe, kişinin kendi yaşamıyla bağlantı
kurmasıyla birlikte anlam kazanmaktadır.

Çotuksöken Betül, Felsefeyi Anlamak Felsefe İle Anlamak, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1995, s.121
Çotuksöken, a.g.e., s.87
3
Heimsoeth Heinz, Felsefenin Temel Disiplinleri, Çev.Takiyettin Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986,
s.12-13
4
Heimsoeth, a.g.e., s.8-9
5
Heimsoeth, a.g.e., s.9-10
6
Sponville, Andre Comte, Felsefeyi Takdimimdir, Çev. S. Seza Yılancıoğlu, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,
2006, s.12
7
Sponville, a.g.e., s.15
8
Sponville, a.g.e., s.13
1
2
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Felsefi düşünmenin tarihini araştırmanın, kopuşların, itirazların, reddetmelerin veya
kırılmaların tarihini araştırmak olduğu söylenebilir. Her filozof ya da düşünür kendi çağının
koşullarına ve dünya görüşüne göre felsefi düşüncesini oluşturur. Lyotard, felsefe yapmanın
felaket zamanlarında, şeyleri oluşturan çokluğun birliğinin kaybolduğu zamanda, farklı olan
başka türlü olmaktan, bozuk olan kusursuz olmaktan, savaş uyum olmaktan çıkınca
başladığını belirtir.9 Aynı şekilde Uygur’a göre her bir filozofun uzmanlığı oranında getirdiği,
başkalarının daha önceki başarılarına kattığı bir şeydir.10 Dolayısıyla felsefi düşünce olarak
ilerlemenin olanağının, her bir filozofun bir önceki filozofun düşüncesinden beslenerek ya da
eleştirerek ortaya koyduğu öğrenmeyle sağlandığı söylenebilir.
Nitekim “felsefenin bugününde ne yapmak gerektiğini bilmek isteyen, felsefenin dününü
bilmek zorundadır.”11 Nermi Uygur’ un bu sözü, ister felsefenin geçmişi boyunca birikmiş
olan felsefe tarihini bilmek olsun, ister özel bir kavram araştırması olan felsefeyi bütünüyle
anlamak olsun, günümüz dünya problemleri karşısında felsefenin önemini ve işlevini anlamak
adına değerli bir ifadedir. Uygur’a göre felsefe, olayların dile getirilişi üzerinde konuşur.
Olayları, dilde yansıtırken başvurduğumuz kilit kavramları binbir kullanışlarıyla betimler. 12
Bu açıdan felsefe, evreni bilip değiştirmede ortaya koyduğumuz türlü anlatımları yeniden
bilince ulaştırmayı deneyen çabaların ortamıdır.13 Konusuna hep yeni yeni açılardan
sokulmayı dener. Uygur’a göre felsefenin bu konudaki tutumu, anlamlara hep yeni
betimlemelerle yaklaşmak; başarısı ise konusuna girmedeki çeşitliliktedir.
Her bilim, dünyaya ilişkin belli bir olayı ya da olaylar öbeğini araştırır ve dünyayı açıklayıcı
bilgiler verir. Bu açıdan her çağ kendine göre bir gerçek gündeme getirerek evrene farklı
açılardan bakan bir görüş ve bir araştırma biçimi geliştirmiştir. Bu konuda Jaspers’e göre
felsefi tavır söz konusu olduğunda felsefe vermez, ancak uyarabilir; anımsatmak, saptamak,
korumak için yardımcı olabilir.14 Ona göre felsefe arar, bir gerçekliğin anlam ve içeriğini
elinde bulundurmaz. Çünkü gerçeklik bizim için durağan bir varlık değil, tersine bitmeyen
sonsuz bir devinimdir.15 Dolayısıyla Jaspers için felsefe, dünyada durağanlığı sarsan bir
yapıya sahiptir. Bu bağlamda felsefi bir tavrın, yaşamla bağlantılı pratik bir etkinlik olarak,
toplumla birlikte düşünebilen, problemler arasında ilişki kurabilen, yeni sorulara ve
sorgulamalara açık bir yapı sergilemek olduğu sonucu çıkabilir.
2. Sorunlara Açıklık Getirmek Bakımından Felsefe
Çalışmanın başında değinildiği gibi yeni düşünce olanaklarına ve eleştirel düşünmeye imkân
sağlamanın yolunun felsefeden geçtiği söylenmektedir. Bu açıdan felsefi tavır gerçekliği açık
kılmanın, sorunların kaynağına giderek onlara açıklık getirmenin bir ifadesidir. Nitekim Ömer
Naci Soykan’a göre felsefece bir yaklaşımdan beklenen ilk şey, her zaman soruna açıklık
getirmektir.16 Bu bağlamda felsefenin işlevinin sorulara cevap aramaktan ziyade sorunlara
açıklık getirmek olduğu söylenebilir. Soykan’a göre toplum felsefeye ilgi duyacaksa,
felsefeden her şeyden önce kendi yaşamsal sorunlarına nasıl baktığını isteyecektir. 17 Bu
konuda filozofa önemli görevler düşmektedir. Filozof, Bochenski’nin ifadesiyle ussal olarak
Lyotard, Jean François, Niçin Felsefe Yaparız?, Çev. Kurtuluş Dinçer, Pharmakon Yayınevi, Ankara, 2016,
s.79
10
Uygur Nermi, Felsefenin Çağrısı, Yapıkredi Yayınları, İstanbul, 2004, s.156
11
Uygur, a.g.e., s.184
12
Uygur, a.g.e., s.72
13
Uygur, a.g.e., s.141
14
Jaspers Karl, Felsefe Nedir?, Çev:İsmet Zeki Eyuboğlu, Say Yayınları, İstanbul, 2001, s.91
15
Jaspers, a.g.e., s.173
16
Soykan Ömer Naci, Arayışlar-Felsefe Konuşmaları 2, İnsancıl Yayınları, İstanbul, 2003, s.27
17
Soykan, a.g.e., s.53
9
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düşünen, dünyaya ve yaşama açıklık, düzen getirmeye çalışan kişidir.18 Bochenski’ye göre
öteki bilimlerin durduğu, soru sormayı bırakıp varsayımları kabul ettiği yerde, filozof soru
sormaya başlar. Bu şekilde felsefenin, sorulara yanıt vermek değil, yanıtları sorgulamak
olduğu söylenebilir.
Nermi Uygur’a göre nedir’li felsefe sorularına verilen yanıtların, soruların kuruluşu gereği
dünyaya değil, anlama bağlı olan; anlam kalınlığındaki değişik katları açan; tek bir sözle, bir
formülle sorunun işini bitirmeyen çeşitten birtakım özellikleri vardır.19 Felsefenin konusu
doğrudan doğruya evren değil, evreni bilme savı güden bilgilerdir. Felsefe, evrenin özünü
değil, evrenle ilgili dil yapıtlarını belli bir açıdan incelemekle yetinir. Felsefenin doğrudan
doğruya evreni bilmeye ya da değiştirmeye karşı bir tutumu yoktur. 20 Felsefenin amacı,
evrenle ilgili dil yapıtları, evrene ilişkin çeşitli bilgileri bilmektir. Kavramların anlamında
derinleşme açısından felsefe sorusu, dünyaya yönelmiş olan dilin anlamında derinleşmeyi
başlatır.
Uygur’a göre felsefe açıklama dilidir, felsefenin dili, çözümleyici bir betimleme dilidir.21
Aynı şekilde filozof, bir gözlemcidir ve bütün gücüyle olaylarını gözler. Gözleminin konusu
da anlam içeriklerini verilir kılmaktır.22 Böylelikle filozof gözlem yaparak olup bilenler
arasında bağlantılar kurma yoluyla olayları anlamlandırabilir. Anlamlarla ilgili gerçekleri
bilmek, bu konuda sorular sorup bunlara yanıt aramak, belli bir betimlemede çözümleyerek
araştırmak, yerine göre eleştirmek, filozofun bilgi doğrultusudur.23 Uygur açısından felsefede
her çözümleme bir betimleme olduğu için, filozof konusunu çözümleyerek betimler.
Felsefi anlamda derinleşme açısından Billington, felsefeyle uğraşmanın, kişinin en azından
olaylara ya da karmaşık sorulara kestirme yanıtlar vermeden, normalde beklenenden daha
derinlemesine bakmaya gayret ettiği anlamına geldiğini ifade eder.24 Bu konuda Sartre,
felsefenin yöntemini toplumsal ve siyasal bir silah olarak görür. Felsefenin aynı anda, bir bilgi
bütünlenişi, bir yöntem, düzenleyici bir fikir, bir saldırı silahı ve bir dil topluluğu olması
gerektiğini dile getirir. “Bir tek felsefe yoktur…Gerçekte felsefeler vardır” 25 diyerek
toplumsal devinimden doğmuş olan felsefenin kendisinin de bir devinim olduğunu, bu
devinimin gelecek üzerinde etki ettiğini ifade eder. Yani felsefe canlı ve pratik bir etkinlik
olarak olayları derinlemesine inceleyen, kökten sorgulayan bir alan olarak karşımıza çıkar.
Felsefe söz konusu olduğunda, hem felsefe tarihinin bilgi birikimine sahip olabilmek hem de
bireysel bir çaba göstermek önemlidir. Nitekim bu konuda Heimsoeth’e göre büyük
filozoflarla, onların evren hakkındaki düşüncelerini, ortaya koydukları kavramları, savları
bilmek, zamanımız felsefesiyle, onun güncel problemlerini anlamanın kuralıdır.26
Heimsoeth’in görüşüne paralel olarak Lyotard, felsefe yapmaya götüren güdünün kalıcı ve
güncel olduğunu söyler. Ona göre geçmiş felsefeler halen yürürlükten kalkmış değildir.27 Bu
anlamda onları dinlemeye ve onları yanıtlamaya devam etmekteyiz. Aynı şekilde Deleuze ve
Bochenski J.M., Felsefece Düşünmenin Yolları, Çev.Kurtuluş Dinçer, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara,
1996, s.26
19
Uygur, a.g.e., s.50
20
Uygur, a.g.e., s.131
21
Uygur, a.g.e., s.162
22
Uygur, a.g.e., s.163-164
23
Uygur, a.g.e., s.168
24
Billington, Ray, Felsefeyi Yaşamak Ahlak Düşüncesine Giriş, Çev.Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları,
İstanbul, 2011, s.21
25
Sartre Jean Paul, Yöntem Araştırmaları, Çev.Serdar Rıfat Kırkoğlu, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul, 1981, s.15
26
Heimsoeth, a.g.e., s.10
27
Lyotard, a.g.e., s.42
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Guattari, felsefeyi kendi öz tarihimize indirgemenin mümkün olmadığını dile getirirler.
Felsefe, tarihin içine düşen, ama oradan geri dönmeyen yeni kavramlar yaratmak için
durmamacasına kendini bu tarihten koparıp almaktadır.28 Bu bağlamda felsefenin, evrensel
anlamda tek bir tarihe indirgenemeyen, çağları aşan bir nitelik taşıdığı söylenebilir.
Tüm bu bilgiler bize felsefenin dünya hakkındaki değerli görüşlerini verse de geçmişten
günümüze toplumdaki felsefe algısının çoğu zaman negatif yönde olduğu da bir gerçektir.
Jaspers, felsefenin aydınlatıcı gücünden uzaklaştırılmak istendiğine dair yaygın bir algıya
dikkat çeker.29 Felsefeye karşı algının felsefenin belli bir topluluğun uzmanlarını ilgilendiren,
gerçeklikten yoksun, kendi içine dönük bir uğraş olduğundan görevinin de olmadığı algısı
olduğunu belirtir.30 Jaspers, felsefe yapmanın kendi kendine ve gerçekte yüksek öğretim
görevlileri işi olduğu görüşünden kurtulmamız gerektiğini ifade eder.31 Aynı şekilde Lyotard,
filozofların köşesinde oturup, kendi kendine sayıklandığını, tüm insanlığın tarih boyunca
filozof denen çenesi düşük delileri, hiçbir yarar elde etmeden ama büyük bir kayıp da
olmadan yanında taşımış olduğu negatif algıyı ele alır.32 Yine Billington’a göre çoğu insanın
gözünde canlanan felsefeci imgesi, meraklı, hayatın somut gerçekleriyle ilgili olmayan
fikirlerin ve ideallerin peşinden giden, çözümsüz sorulara anlaşılmaz yanıtlar veren fildişi bir
kulede oturan birisi olarak görülür.33 Bu algılara açıklık getirmeye çalışan Jaspers, “felsefeye
neden gerek vardır?” sorusunu ele alarak felsefe adının yenilgiye uğratılamayan büyük bir
içeriği ve saygınlığı olduğunu ve insanın her zaman bu binlerce yıllık felsefenin birlikte
getirdiği içerikle onun ortamında olduğunu ortaya koyar.34 Bu nedenle ona göre felsefe her
zaman yeniden kazanılmalıdır.
Öte yandan felsefenin saygın içeriğini bilime indirgeme çabaları, felsefeyi diğer bilimlerin
tamamlayıcısı ya da kesin bir bilim olarak görme algısı, kısacası felsefeyi her alana
indirgeyerek tüketme gibi sorunlar felsefenin değerini kaybetmesine neden olmakta ve dünya
problemlerine felsefi bir tavırla bakma çabası da sarsılmaktadır. Kuçuradi, bu konuda dünya
problemlerinin ortak özelliğinin doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarının çiğnendiği
durumdan hareketle oluştuğuna dikkat çeker. Ona göre felsefenin görevi insana özgü
olanakları koruma ve geliştirme olarak tanımlanan insan haklarını açık bir şekilde
bilinçlendirmek ve uluslararası düzeyde felsefe araştırmaları geliştirmektir.35 Temel kişi
haklarına zarar vermenin kaynağında problemlerin bilgisel içeriğini bilmemek ve kavramsal
eksiklik olduğunu vurgular:
İnsan hakları konusunda felsefe, sözünü dünya çapında söylemelidir. Çünkü
bu sorun, bir insan ve değer sorunu olarak, en başta onun sorunudur.
Felsefe, bir bütün olarak “insan hakları”na ve teker teker bu haklara aydınlık
getirme görevini üstlenmeli ve değer sorunları araştırmalarına dayanarak
başka bu gibi hakları aydınlığa çıkarmalıdır. Felsefe, ayrıca uluslararası
politika ile diyalog kurmalı ve onda rolünün sınırlarının ve öneminin
bilinçlendirilmesini sağlamalıdır.36

G.Deleuze, F.Guattari, Felsefe Nedir?, Çev:Turhan Ilgaz, Yapıkredi Yayınları, İstanbul, 2013, s.93
Jaspers, a.g.e., s.173
30
Jaspers, a.g.e., s.183
31
Jaspers, a.g.e., s.160
32
Lyotard, a.g.e., s.92
33
Billington, a.g.e., s.25
34
Jaspers, a.g.e., s.214
35
Kuçuradi, İoanna, Çağın Olayları Arasında, Şiir Tiyatro Yayınları, Ankara, 1980, s.61
36
Kuçuradi, a.g.e., s.67
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İnsan hakları söz konusu olduğunda bu öncelikle hepimizin diğerlerine karşı birtakım
görevlerimiz olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Kuçuradi, felsefecilerin de insan
haklarına yönelik tartışmalara etkin bir biçimde katılmaları gerektiğini ifade eder.37
Felsefeciler, insan haklarına yeni bir yaklaşım getirecek eğitimin yapılmasına öncülük etmeli
ve politikacılarla bu konuda iş birliği yapmalarına zemin hazırlamalıdırlar. Kuçuradi etik
eğitim olarak adlandırdığı bu eğitimi her şeyden önce karşıdakini insan olarak görmeye
yardımcı olan, kişilere hoşgörü bilgisi kazandıran bir eğitim olarak görür.
3. Felsefi Bir Tavır Olarak Hoşgörü/Tolerans
Günümüzde insan hakları ya da ulusal barış adına dile getirilen birçok söylem ile pratikte ola
gelen hakların ihlalleri, savaşlar vb. gibi durumların çatıştığını görmekteyiz. Kuçuradi bu
durumu “hoşgörü yokluğu” olarak ifade ederek hoşgörünün yanlış algılandığına dikkat çeker.
İnsanlığın problemleri nasıl tolere edeceğini bilmediğini, bunlara nasıl karşı çıkması
gerektiğinin bilincinde olmadığını vurgular. Bu açıdan felsefenin işlevinin kavramlar
yaratmak olduğunu ele alırsak, hoşgörü kavramının içeriğinin felsefi tavır olarak doğru
anlaşılması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.
Kuçuradi hoşgörüyü, kişi tutumu olarak ve kamu işlerinin düzenlenmesi, yönetilmesiyle ilgili
bir istem olarak iki ana açıdan ele alır.38 Bir kişi tutumu olarak tolerans veya hoşgörünün, bir
kişinin, birbirinden farklı olan kişileri, bu farklılıkları ne olursa olsun her şeyden önce birer
insan olarak görmesi olduğunu ve birçok dünya problemine bu tutumla bakılması gerektiğini
ifade eder.39 Kişinin tolere ettiği şey, farklı düşünceler, kanaatler, davranış tarzları değil, bu
düşüncelere sahip olan, kendisi gibi birer insan olan kişilerin varlığıdır. Bu açıdan kişi,
verebileceği halde karşıdaki kişinin haklarına zarar vermez. Toleranssız kişi ise tam tersi,
farklı düşüncelere sahip olan kişileri tolere edemez ve daha da ileri giderek o kişilerin
varlığını ortadan kaldırabilir. Bugün birçok dünya probleminde gördüğümüz gibi söz gelimi
karşıdaki kişiyi tolere edemeyen insanların o kişiye orantısız şiddet uygulamasını ve bunun
cinayete kadar gittiğini örnek verebiliriz.
Bir başka açıdan ise kişi tutumu olarak hoşgörü, kişinin onaylamadığı ya da karşı olduğu
düşünce ve davranışlara karşı çıkmaması gerektiği gibi yanlış bir algıya yol açmaktadır.
“Başkalarının fikirlerine saygı göstermek” algısı nedeniyle niteliği ne olursa olsun her çeşit
düşünceye, davranışa ve pratiğe göz yumma durumu vardır. 40 Kişilerin varlığını merkeze
almak yerine sadece davranışa, düşüncelere odaklanan insanların bunları tolere edememesiyle
birlikte temel kişi haklarının ihlalleri yaşanmaktadır. Bu bakımdan hoşgörü, toplumun
kültürel ve dinsel yapısına göre şekillendiği için kendisi gibi düşünmeyen kişilere karşı insan
onurunu zedeleyici davranışların yaşanması, ötekileştirme, nefret suçları, insan yaşamını
tehlikeye atma gibi birçok dünya problemi de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Kuçuradi’ye
göre başkalarının düşüncelerine saygı göstermek uğruna karşı olduğumuz, onaylamadığımız,
sürüp gitmesini istemediğimiz olgularla yüz yüze gelmekteyiz.41 Halbuki Kuçuradi için saygı
konusu olan düşünceler, davranışlar, normlar veya inançlar değil, birer insan olarak kişilerdir.
Düşünceler ve normlar ona göre epistemolojik-aksiyolojik değerlendirme konusudur. Sonuç
olarak Kuçuradi, hoşgörü kavramının bilgisel değerini kavramak için, her şeyden önce kişiye
insan olarak bakmak için etik eğitimin gerekliliğini vurgular.
Kuçuradi, a.g.e., s.87
Kuçuradi, İoanna, Hoşgörü: Kavramı ve Sınırları, Hoşgörü ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği, XIII. Öğretim
Toplantısı, Ankara, 29-30 Kasım 1995, s.19
39
Kuçuradi, a.g.e., s.20
40
Kuçuradi, a.g.e., s.22
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Kuçuradi, a.g.e., s.26
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SONUÇ
Bugün hala dünya problemlerini anlamak ve temellendirmek üzere felsefeden yardım
alıyorsak, filozofların düşüncelerine ve bakış açılarına başvuruyorsak, buradan felsefenin
canlı, yaşayan ve problemler karşısında söz sahibi olan bir nitelik taşıdığı sonucunu
çıkarabiliriz. Nitekim Jaspers’in ifadesiyle felsefe insanın düşünerek, kendi bilincine vardığı
her yerdedir. Nerede her zaman bir dünya varsa, nerede ölçüler geçerliyse, nerede bir yargı
veriliyorsa, felsefe oradadır.42 İnsanlar yaşadıkları sürece felsefenin tükenmeyeceğini belirtir.
Deleuze ve Guattari’nin ifadesiyle önemli olan filozofların kavramlarını kendi sorunlarımız
içinde yeniden canlandırılabileceğini düşünmektir.43 Çünkü her ele alınan kavram olayı yontar
ve onu kendince yeni baştan biçimlendirir. Bu bağlamda bir felsefenin yüceliği, kavramlarının
bizi çağırdığı olayların doğasıyla ya da bizi kavramları içinden onları çıkartacak imkâna sahip
kılmasıyla ölçülür.44 Dolayısıyla kavramsal ayrımları gözeterek toplumsal ve tarihsel koşulları
değerlendirmek için “başka türlü düşünmek”, “ikinci dereceden düşünmek” dediğimiz yönü
geliştirmek yani konusuna hep yeni yeni açılardan bakmayı denemenin ve çok yönlü
düşünmenin önünü açmak gerekir. Bu bakımdan “İnsanlık çözebileceği sorunları yaratır”45
diyen Lyotard, bu sözüyle sorunların insan için var olduğunu hep göz önünde bulundurup
çözümleri nesneleri, olayları ve durumları insan ile ilişkisinde ele almak gerektiğinin altını
çizer.
Uygur’un ifadesiyle felsefe, insan olmaya ilişkin bir başarı 46 ise bunu başarmak için
kavramların bilgisine sahip olmak ve özellikle Kuçuradi’nin problemlerle savaşmanın yolu
olarak sunduğu kişilerde hoşgörü dediğimiz yönü geliştirmek adına etik eğitimin gerekli
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu eğitim, başka insanların eylemlerini ve durumlarını, yetiştikleri
şu veya bu çevrede geçerli değer yargılarına göre değer biçmekten kaçınmayı ve doğru
değerlendirme yapabilmelerini sağlayan eğitimdir. Toplumun her kesimine verilecek olan
eğitim için, Kuçuradi’nin önerisi etik dersi programlarının felsefi bilgi ile oluşturulması,
gerekirse felsefi danışmanlık derslerinin verilmesi gerektiğidir.
Kuçuradi, etik eğitim ile en azından kişi özellikleri arasındaki değer farkının, kişilerin yaşamı
için önemi ve anlamının öğretilebilir olduğunu savunmaktadır.47 Elbette ki bu bilgiler ile kişi
kendisiyle hesaplaşarak, kişinin kendi başarısıyla oluşabilecek, kişinin kendi yaşamıyla
bağlantı kurmasıyla işe yarayacaktır. Bu tam da felsefi bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğini
bize göstermektedir. Nitekim kişi, felsefe ile içine doğduğu toplumu, yaşanılan çevreyi ve
dünyayı anlamlandırmak için, varolanlar arasındaki ilişkileri bilerek, hoşgörü gibi önemli
kavramlarda derinleşerek bir problemle karşılaştığında bunun kaynağına giderek, kendi
yaşamıyla tüm bunların bağlantısını kurarak düşünsel bir çaba yoluna girmiş olur. Sonuç
olarak bu bilinçle, felsefeyi mantıksal çözümleme, sözgelimi Viyana çevresi gibi bilginin
mantıksal analizini yapan bir etkinlik olarak tanımlama, bilimsel yöntem, dil çözümlemesi,
diğer bilimlerin tamamlayıcısı ya da kesin bir bilim olarak görme gibi, felsefeye yeni işlevler
yüklenilmeye çalışma çabası bir yana bırakılmalıdır. Bunun yerine felsefenin dil-düşünce ve
dış dünya ilişkisinde bağlantı kurması, problemleri kavramsallaştırması ve toplumsal-kültürel
bağlamların dışına çıkarak onları sorgulama görevi edinmesi gerekmektedir. İnsan var olduğu
sürece, felsefe adı verilen düşünsel çaba da her zaman yerini korumaya devam edecektir.
42
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SOSYAL YAŞAMIN DÜZENLEYİCİ UNSURU: DAĞITICI ADALET
Esra TÜRKSEVER
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
En genel anlamda adalet, uygulanabilir ve uygulatılabilir bir erdem, bireyi diğer bireylerin
özgürlük, mülkiyet ve can açısından her türlü şiddetinden ve bunları feda ettirme taleplerinden
koruyan bir nitelik olarak düşünülebilir. Bu tanımı kapsayan her türden adalete uygun
olmayan davranış dini ve kültürel bir öğretiden bağımsız her insanın evrensel düzeyde yanlış
olarak kabul ettiği davranışlardır. Bu türden adalete uymayan davranışların çözümü de
hükümetler/yöneticiler/erkler aracılığıyla siyasetten beklenmektedir. Dağıtıcı adalet,
birbirleriyle çatışan ihtiyaç ve isteklere sahip bireyler arasında bölüşmenin (özellikle
mülkiyetin) nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir düşünme sonucu ortaya çıkan bir kavramdır.
Bilindiği gibi dağıtıcı adalet kavramı Antik Yunan’dan (Platon, özellikle Aristoteles’ten) bu
yana kullanılan bir kavramdır. Aristotelesçi anlamda dağıtıcı adalet, insanların meziyetlerini,
siyasi mevkilerini göz önünde bulundurarak oransal olarak dağıtımdır. Farklı pozisyonda olan
iki kişi, farklı paylar almaktadır ancak bu paylar, hak ettiklerinden ne az ne de çok olmak
kaydıyla ortada eşit veya hakkaniyetli bir bölüşmeyle dağıtılacaktır. Samuel Fleischacker’ın
“Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi” metnindeki temel argümanından hareketle “dağıtıcı adalet”
kavramının antik dönemdeki anlamının modern dönemde değişmiş olduğu görülmektedir. Bu
değişimin nasıl olduğunu ve değişen şeyin ne olduğunu görebilmek bugün dağıtıcı adaletin ne
anlama geldiğini kavramak, insan zihninde ne gibi değişimleri de beraberinde getirdiğini
açıklamak mümkün olacaktır. Dağıtıcı adalete ilişkin tartışmalar, sağlanması beklenen
olanakların miktarı ve bu olanakların dağıtımında devlet rolünün hangi noktaya kadar gerekli
olduğu üzerindedir. Herkese hakkının verilmesi olarak tanımlanan dağıtıcı adalet Aristotelesçi
bir adalet anlayışına (hakkın hangi meziyete göre verileceği tartışması paranteze alınırsa)
uygunken; modern dönem dağıtıcı adalet anlayışının içeriğini kavrayabilmek için bazı
öncüllere sahip olmamız gerekmektedir. Bu çalışma antik dönem dağıtıcı adalet anlayışının,
modern dönem dağıtıcı adalet anlayışında geldiği konumu göstermeyi, adalet kavramının
siyasi ve sosyal açıdan önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dağıtıcı Adalet, Siyaset, Antik Yunan, Modern Dönem, Eşitlik
ABSTRASCT
In the most general sense, justice can be considered as a viable and enforceable virtue that
protects the individual from all kinds of violence, freedom and property and the demands of
others to sacrifice them. Any non-justice behavior encompassing this definition is the
behavior that any person independent of a religious and cultural doctrine considers to be
universally wrong. Resolution of such non-justice behaviors is also expected from politics
through governments / administrators / powers. Distributive justice is a concept that emerges
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as a result of thinking about how the division (especially property) between individuals with
conflicting needs and aspirations will take place. As is known, the concept of distributive
justice has been used since Ancient Greece (Plato, especially Aristotle). In the Aristotelian
sense, distributive justice is the proportional distribution of people by considering their merits
and political positions. Two persons in different positions receive different shares, but these
shares will be distributed with equal or equitable distribution in the middle, provided that they
are neither more nor less than they deserve. Based on Samuel Fleischacker's main argument in
the text “A Brief History of Distributive Justice” the meaning of the concept of“ distributive
justice in ancient times has changed in the modern period. It is possible to see what this
change is and what is changing today, to understand what distributive justice means and to
explain what changes bring about in the human mind. The debate on distributive justice is
based on the amount of facilities that are expected to be provided and the extent to which the
role of the state is necessary in the distribution of these facilities. Distributive justice, defined
as the granting of the right to all, is appropriate to an Aristotelian understanding of justice (if
the debate on the merit of the right is given in parenthesis); In order to comprehend the
content of the modern era of distributive justice, we need to have some precursors. This study
aims to show the position that the antiquity distributive justice concept came to in the modern
era distributive justice understanding and to emphasize the political and social importance of
the concept of justice.
Keywords: Distributive Justice, Policy, Ancient Greek, Modern Period, Equality

GİRİŞ
Antik Yunan’dan günümüze kadar uzanan süreçte, adalet kavramı üzerine çokça tanım
yapılmıştır. Yüzyıllardır tartışılan bu kavramın mahiyeti sıkça değişiklik göstermiş ve üzerine
bir görüş birliği bulunamayan göreceli bir içeriği olmuştur. Adalet sadece ahlaki, normatif bir
kavram olarak sınırlı kalmamaktadır. Adil olan iyi, adaletsiz diye nitelenen şeyler ise ahlaken
kötüdür. Ancak bu anlamının dışında da adalet sadece 'ahlak' anlamına gelmeyip özellikle
ödüllendirme ve cezanın dağıtımı ile ilgili belli bir çeşit ahlaki kararı da ifade etmektedir. En
genel tanımda adalet herkese 'hak ettiğini' vermektir. Adalet kavramı temelde dağıtımı ifade
eder, fakat onun neyi dağıttığı o kadar açık değildir. Burada dikkate alınması gereken bir
çıkmaz söz konusudur: hak etmenin ne anlama geldiğini belirlemek zordur.1
İnsan, yaşamın amacını belirlemek için birtakım sorularla, ilgilerle kendisine ve çevresine
yönelen, bu sorularla ve aldığı cevaplarla eylemlerini şekillendiren bir canlıdır. Yaşam en
başta insan için belirsizken daha sonrasında bu doğrultuda kendi belirlenimlerini
oluşturmaktadır. Çünkü insan için doğada belirlenmiş bir amaç yoktur, bunu yapacak olan
1

Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, çev. Hızır Murat Köse, İstanbul: Küre Yayınları, 2017, s.210
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insanın kendisidir. Kendi dünyasını oluşturan insan, aklını, duygularını ve eylemlerini kendi
özgün doğasına uygun olarak ortaya koymaktadır. Yaşamının amacını belirleyen insan
açısından “adalete” ilişkin bir sorgulama, insan yaşamının önemli temel sorunsallarından
biridir. Adaletin neliği, mahiyeti kamusal ya da özel olarak hangi alanlarda ve nasıl
temellenmesi gerektiği üzerine bu türden düşünme edimleri insani olarak toplu
yaşayabilmenin bir gereğidir.
Birçok disiplin için önemli olan bu kavramın içeriğinin ilk nüveleri filozoflar tarafından
oluşturulmuştur. Antik Yunan’da felsefi görüş oluşmaya başlamadan önce insanların evreni
ve kendisini anlamlandırma çabası dönemin mitos olarak adlandırılan anlatılarıyla
yapılmaktaydı. Özellikle Antik Ege uygarlıkları bu yapıları kişileştirerek yorumlama ve henüz
sırrını çözemedikleri yaşamla ilgili her türlü oluşumu anlamlı bir biçimde açıklama
gereksiniminden doğmuş öyküler olan mitoslarla yaşamaktaydı. Mitolojiler birer düşüncedir.
Mitoslar insanlar tarafından yaratılan ve sistem olarak ortaya konularak yaşamın bütününü
temsil niteliğindedirler. Mitoloji yazarları için önemli olan, var olan evreni
anlamlandırabilmektir. Homeros ve Hesiodos gibi önemli mitos yazarlarının metinlerinin
önemli temalarından biri de adalet olmuştur. Tanrılar arasında sağlanan adalet, kaosun
kozmosla olan ilişkisi bağlamında adalet ve insan ilişkileri bağlamında adalet her daim bu
yazarların eserlerinin satır aralarında görülmektedir.
Antik Yunan düşüncesi mitosun içinde sıkışıp kalmayarak, aklın ışığında yeni bir düşünce
dünyası yaratma konusunda cesur davranmıştır. Yunan toplumu bilindiği üzere sorunların
derinlemesine incelenmesi bağlamında, merak kavramının izlerini ilk gösteren ve bu noktada
da felsefi düşüncenin oluşumunu sergileyen bir kültür olmuştur. Buna paralel olarak da
felsefeye doğru bir gidiş gösteren ve felsefenin ilk izlerini ortaya koyan Antikçağ içerisinde
ortaya çıkan Yunan felsefesi organik bir bütünlüğe sahip olacaktır. Bu felsefi ışığın yanması
sürecine kadar da siyasi ve toplumsal anlamda da birçok gelişme kat etmeye başlamışlardı. Bu
dönemde yer alan doğa filozofları olarak da bilinen düşünürlerin, esas ilgi alanlarının doğa ve
evren olmasının yanı sıra, zaman zaman da olsa, etik, politika ve din alanında birtakım
düşünceler ortaya koyan düşünürler ve felsefecilerdir. Fakat bu durum, İ.Ö 5. yüzyıla
gelindiği zaman Yunan dünyasında bir değişim göstermektedir. Sofistlerin ortaya çıkışı ile
birlikte doğa veya evren odaklı bir felsefi anlayış, yüzünü neredeyse tamamen insana, insanla
ilişkili olan ahlâka, politika ve kültüre çevirmiştir. Nitekim felsefi düşünceler, odak noktası
konusunda bir değişiklik içine girmiştir. Nesnel olana karşı gösterilen bu ilgi yerini artık öznel
olana bırakmıştır. İnsana ait olan ahlak ve siyaset alanının ortak paydasıdır adalet ve daima
erdem fikri çerçevesinde şekillenmiştir. Sofistler açısından da bu durum Protagoras’ta
görülmektedir. Ona göre, toplum içinde sağlanacak olan adaletin gerçek anlamda bir adil olan
olmasının temel sebeplerinden biri, kişilerin sahip oldukları ve eğitim alarak yetkinleşeceği,
politik erdemlerdir. Öte yandan sadece adalet fikrine sahip olmakla, yurttaşların ne ölçüde
adil yargılar verebilecekleri başka bir tartışma konusudur. Protagoras, belki de bu konuda
radikal sayılabilecek bir görüşe sahiptir; zira kendisinden sonra Platon da bu düşünceyi
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benimseyecektir. Protagoras, politik erdeme sahip olmayan insanların, site içinde
barınmaması gerektiğini düşünmektedir.2
Evrende var olan değişimin, göreceliliğin ardında olan bir gerçeklik/hakikat olduğu fikrinden
hareketle felsefesini inşa eden Platon, evrensel ve değişmez bir adalet tanımı olduğu fikrini
savunmaktadır. Adaleti erdemin bir parçası olarak gören Platon, bilgelik, yiğitlik, ölçülülük
gibi diğer üç erdemle birlikte bunların bir erdem ideasının parçaları olduğunu ifade
etmektedir. Bir diğer ifadeyle, bu dört erdem duyusal dünyada sahip olunabilecek
niteliklerdir; tek bir erdem ideasına bağlıdırlar ve ondan pay almaktadırlar.3 Devlet adlı
diyalogunun alt başlığı, Adalet Üzerine veya Adil Adam Üzerine olarak adlandırılmaktadır.
Politik meseleler çerçevesinde etik, eğitim, psikoloji, bilgi vb. konuları da ele almış olduğu bu
metninin alt başlığı ‘birleştirici’ erdemi olan adalet erdemini içermektedir. Erdemli bir insan
olmak için gerekli olan bu parçalar arasında adalet, ona göre daha kapsayıcı ve temel olandır.
Zira ona göre, adaletten yoksun yiğitlik, bilgelik ve ölçülülük erdemleri bir anlam ifade
etmeyecektir. Dolayısıyla bilgece, ölçülü ya da yiğitçe olarak nitelendirilen her davranış son
kertede doğru/adil olanın altına yerleştirilebilir. Platon (Sokrates), herkese verilen ödevin
yerine getirilmesi durumunda doğruluğun/adaletin sağlanacağını ifade eder. Devlet içindeki
sınıflar kendilerine ait işler dışında, diğer sınıfın işlerini yapmaya kalkışmayacaktır. Yapacak
olduğu takdirde, devlet içindeki düzen bozulur. Düzenin bozuk olduğu yerde eğrilik vardır.
Eğer düzen bozulmazsa, eğrilik olmayacak; böylece diğer üç erdemin bütünleştiricisi olan
adalet kaçınılmaz olarak devlet düzenini sağlayacaktır.4
Antik Yunan’da Platon’a kadar gelen bu süreçte adalet anlayışının farklı temellerde
şekillenmesi Aristoteles’in felsefesinde de farklı kollara ayrılarak devam etmektedir.
Aristoteles’in felsefesinde ahlaki ve politik alanın düzenleyici unsuru olan adalet, toplum,
devlet ve yasa bağlamında ele alınışlarının biraz daha ötesinde daha hukuki ve daha nüfuz
edici anlamına doğru evrilmiştir. Adalet toplumu düzenleyen hukukun temel ilkesidir.
Toplumun mihenk taşı olan adalet toplumsal huzuru sağla. Adalet kavramının bir alt başlığı,
sosyal yaşama uzanan kolu olarak dağıtıcı adalet fikrinin çıkış, kaynak noktası ve modern
dönemde ki bağlamının anlaşılması açısından metnin ilk bölümünde Antik Yunan dağıtıcı
adalet fikrini temsilen Aristoteles’in düşüncelerine, modern dönem için ise J. Rawls’ın
fikirlerine yer vermek uygun olacaktır. Rawls kavramlar ve kavrayışların birbirlerinden farklı
şeyler olduğu görüşü kapsamında adalet kavramının farklı kavrayışları olduğuna dikkat
çekmektedir. Örneğin adaletin bir sosyo-ekonomik eşitlik olduğunu söylemek kavram olarak
evrensel, kavrayış olarak farklıdır. Burada eşitlik fırsat eşitliği yahut koşul eşitliği olarak
farklı türden kavranabilir. Buradan hareketle dağıtıcı adalet kavram olarak evrensel antik
dönem ve modern dönem kavrayışları olarak farklıdır. İleride bahsedileceği üzere modern
Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 2 – Sofistlerden Platon’a, 1.b, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2006, s.39
3
Arslan, A.g.e., s.98
4
Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, 22.b, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
2017, s.131
2
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dönemde ekonomiye/ihtiyaca dayalı bir dağıtıcı adalet anlayışı oluşmaktadır. Ancak böyle bir
ifade meziyetlere bağlı bir dağıtıcı adalet anlayışına sahip Aristoteles için sadece bir
saçmalıktan ibaret olacaktır. 5
1- Aristoteles Felsefesinde Dağıtıcı Adaletin Önemi
Aristoteles adalet konusunu ele alırken biçimsel olarak onayladığı, şu tanımları verir: Adalet,
insanların adil olanı yapmalarını ve haklı şeyler istemelerini sağlayan huydur. Adaletsizlik ise
insanları haksızlık yapmaya ve haksız şeyler istemeye götüren huydur. Adaleti dağıtıcı ve
düzeltici olarak ele alan Aristoteles’e göre dağıtıcı adalet, insanların meziyetlerini, siyasi
mevkilerini göz önünde bulundurarak oransal olarak dağıtımdır. Farklı pozisyonda olan iki
kişi, farklı paylar almaktadır ancak bu paylar, hak ettiklerinden ne az ne de çok olmak
kaydıyla ortada eşit veya hakkaniyetli bir bölüşme söz konusu olacaktır. Düzeltici adalette ise
önemli olan orantı değil, mutlak eşitliktir. Adaleti sağlayacak olan eşitlik, adaletsizliği
getirecek olan ise eşitsizliktir. Burada tarafları eşit olarak kabul eden yasa karşısında yapılan
eylemin değerlendirilmesi söz konusudur. Örneğin, iyi bir kişinin ya da kötü bir kişinin
cinayet işlemesi değil, sadece cinayet işlenme durumunun kendisinin adil olmadığı
düşüncesinden hareketle değerlendirme yapılmalıdır.6
Adalet iki faktörü içerir: “şeyler ve şeylerin verildiği kişiler” Genellikle eşit olan kişilere
şeylerin eşit dağıtılması gerektiği ifade edilir. Bu durumda zor bir soruyla karşı karşıya
kalınmaktadır: “İnsanlar hangi anlamda eşit?”. Bu soru Aristoteles açısından insanların ne
dağıttığıyla ve buna bağlı değerlerle ilgilidir. Örneğin, “bir flüt dağıtıldığında en iyileri kim
almalıdır?” sorusuna Aristoteles’in cevabı: en iyi flüt çalanlardır olacaktır. Onun bu
görüşlerinden hareketle, adalet, erdemle ilgili yeteneğin üstünlüğüne göre ayrım yapar. Yani
vurgulanan husus, en zengin, en iyi görünen ya da toplumda en iyi kişiyi aramamamız
gerektiğidir. En iyi flüt çalanı aramalıyız. Aristoteles bir şeyin amacından bir şeyin uygun
dağıtımına uzanan muhakemesi teleolojik aklın bir örneğidir. Bir şeyin adil dağıtımına karar
vermek için dağıtılacak şeyin telosunu, amacını ya da hedefini araştırmamız gerekir. 7
Dağıtıcı adalet, birbirleriyle çatışan ihtiyaç ve isteklere sahip bireyler arasında bölüşmenin
(özellikle mülkiyetin) nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir düşünme sonucu ortaya çıkan bir
kavramdır. Mülk edinme Aristoteles’in yurttaş tanımı içerisinde önemli bir yere sahiptir ancak
burada bu ekonomik bir anlam taşımaz. Mülk edinme Aristoteles açısından tamamen siyasal
alanda aktif olan bireyin yurttaş sayılabilmesinin bir gereği olarak düşünülmektedir. Bir diğer
önemi ise aidiyet ile ilişkilidir. Kişinin bu benim diyebilme duygusu, ona bağlılığı aynı
zamanda da kendine ait olanı paylaşması ve korumacı tavrıdır. Bilindiği gibi dağıtıcı adalet
kavramı Antik Yunan’dan (Platon, özellikle Aristoteles’ten) bu yana kullanılan bir kavramdır.
Samuel Fleischacker, Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi, çev. Gökhan Murteza, Eylem Yolsal Murteza, İstanbul:
Pinhan Yayıncılık, 2013, s.30
6
Esra TÜRKSEVER, Platon ve Aristoteles’te Erdem Kavramının Politik Açıdan Önemi, Bursa Uludağ
Üniversitesi, (Yayınlanmış) Yüksek Lisans Tezi, 2019.
7
Michael J. Sandel, Adalet: Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?, Ankara: Felix Kitap, 2017, s.247
5
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Modern dönemde bu kavramın içeriğinin değişiminin nasıl olduğunu ve değişen şeyin ne
olduğu görülebilirse bugün dağıtıcı adaletin ne anlama geldiğini kavramak, insan zihninde ne
gibi değişimleri de beraberinde getirdiğini açıklamayı mümkün kılacaktır.8
Antik dönemdeki dağıtıcı adalet anlayışının bir meziyet kavramı etrafında şekillenmesi aslında
her insanın iyi bir yaşamı hak ettiği fikriyle çelişir durumdadır. Aristotelesçi anlamda
düşünürsek burada meziyet tamamen aristoktarik bir içeriğe sahiptir. Aristokrat meziyet
siyasal yetenekler (phronesis/basiret/aklı selimlik) yoluyla siyasi bir konum elde etmektir.
Nitekim her insan eşit olarak -o dönemde adaletten anlaşılan şey eşitliktir- aynı dağıtıma tabi
olmalıdır. Antik Yunan Platon ve Aristoteles’in siyasi düşünceleri bağlamında iyi bir yaşam
sürmenin koşulu olarak yurttaş olmak, kişilerin soyluluk durumu, özgürlük ve mülkiyet
kriterlerine sahip olmalarına bağlıydı. Bu anlamda düşünüldüğü zaman dağıtıcı adaletin
meziyetlere bağlı olarak düşünülmesi de bir bakıma anlamlı hale gelmektedir. Bu anlamda
adalet günümüze kadar siyasal ve hukuki bir kavram olarak ele alınmıştır. Burada dağıtıcılığın
içeriği maddi bir nitelik taşımamaktadır. Tamamen oy kullanımı ve mevkilerin nasıl dağılımı
olacağına ilişkin bir adalet algısıdır.9 Peki Aristoteles niçin siyasete katılımı iyi bir hayat
yaşamanın bir şekilde temeli olarak düşünür? Ayrıca neden siyaset olmadan mükemmel
olarak iyi, erdemli hayatlar süremeyiz? Onun buna cevabı bizim doğamızdadır. Sadece bir
şehir devletinde yaşayarak ve siyasete katılarak insan olarak doğamızı gerçekleştiririz. Doğa
hiçbir şeyi boş yere var etmez ve insanlar diğer hayvanların aksine dil ile donatılmışlardır.
Hayvanlar ses çıkarabilir ve bu sesler hazzı ve acıyı ifade edebilir. Ancak dil, belirleyici
olarak bir insan yeteneğidir. Dil neyin adil ve adaletsiz olduğunu ifade etmek ve doğruyu
yanlıştan ayırt etmek içindir. Yani dil, iyi hakkında ayrım yaptığımız ve muhakeme ettiğimiz
bir araçtır. Biz bu yeteneğimizi siyasal bir birlikte kullanırız ve diğerleri ile adalet ve iyi gibi
kavramlarla şekillenen konularda tartışabiliriz. Böylece Aristoteles’in bu fikrinden hareketle
şehir devletinin doğal olduğunu ve devleti bireye önceliğini de anlamaktayız.10
Rawls’a göre iş, emeğin özgür değişimi adil arka plan koşullarında gerçekleşiyorsa ancak adil
olabilir. Aristoteles için adil arka plan koşullarında gerçekleşiyorsa bile yeterli değildir; işin
adil olabilmesi için o işi yapan işçilerin doğasıyla uyumlu olması gerekir. Bazı işler tehlikeli,
tekrara dayalı ve sıkıcı olduklarından insanoğluna uygun değillerdir. Bu durumda adalet, işin
doğamıza göre yeniden organize edilmesini gerektirir. Aksi takdirde iş köleliğe benzer şekilde
adaletsiz olacaktır. Adalet ve haklar üzerine tartışma sıklıkla kaçınılmaz olarak sosyal
kurumların amacı, dağıttığı mallar, onurlandırdığı ve ödüllendirdiği erdemler hakkındadır. Bu
tür soruların cevabı olarak nötr hukuk yapma teşebbüslerimize rağmen iyi yaşamın doğası
hakkında tartışmaksızın neyin adil olduğunu söylemek mümkün olmayabilir.11

Samuel Fleischacker, Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi, çev. Gökhan Murteza, Eylem Yolsal Murteza, İstanbul:
Pinhan Yayıncılık, 2013, s.11-13
9
Fleischacker, A.g.e., s.28
10
Sandel, A.g.e., s.259-260
11
Sandel, A.g.e., s.273-274
8
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Aristoteles, adalet ilkelerinin iyi yaşam ile ilgili tarafsız olabileceği ya da olması gerektiğine
inanmaz. Adalet tam olduğu için, kendi amacını kendinde en çok taşıyan erdemdir. Bu
nedenle Aristoteles, adaletin, sık sık en önemli erdem olarak düşünüldüğünü söyler. Adalet,
yöneticilerin başkalarıyla ilişkili olması bakımından ve bu ilişki içinde yararlı olanı,
mutluluğu amaçlamaları bakımından politikayla ilişkilidir.12 Ona göre adil bir yapının
amaçlarından biri, iyi vatandaşlar ve iyi karakter yetiştirmektir. Aristoteles, toplumun dağıttığı
değerlerin –görevler, onur, haklar, fırsatlar- anlamı üzerine muhakeme yapmaksızın adalet
hakkında muhakeme yapmanın mümkün olmadığını düşünür. Rawls’ın, Aristoteles’in adalet
yaklaşımını reddetmelerinin nedenlerinden biri bu adalet anlayışının özgürlüğe yer
bırakmadığını düşünmesidir. İyi karakter yetiştirmeyi ya da iyi yaşamın belli bir biçimini
onaylamaya çalışan bir yapı, bazı değerleri diğerlerine empoze etme riski taşır. Bu anlayış
bireylere özgür ve bağımsız, kendi başlarına amaçlarını seçme yeteneğine sahip benlikler
olarak saygı göstermez.13
2- Modern Siyaset: John Rawls Açısından Dağıtıcı Adalet
Fransız devriminden sonraki süreçte yoksullara verilen yardımların ahlaki değil de siyasi bir
hak olması hızla yayılan bir ideoloji haline gelmiştir. Her ne kadar 20.yy’a kadar dağıtıcı
adalet yaygın hale gelmese de içerik olarak onu şekillendiren tanımlamalar/belirlemeler
artmaktaydı. Dönemin şairleri ve yazarları da bu düşüncelere ortak olarak, yoksulların kendi
haklarının onlardan alındığını, topraktan kendi yaşamlarını sürdürecek kadarını almalarının
onlara da hak olduğunu yazmakta ve söylemekte çekinmediler. Özellikle İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi ile birlikte dağıtıcı adaletin ya da toplumsal adaletin 20.yy ortalarında
iyice yerleşmiş olduğu görülmüştür. Bunu elde edemeyenlerin dava açması mümkün
olmamıştır ancak en azından kamusal ahlaki bilince iyice yerleşmiştir.14
Modern dönemde en genel anlamında dağıtıcı adalet: “Mülkiyetin herkesin belirli bir düzeyde
maddi olanaklara sahip olabileceği şeklinde (erdemlerinden bağımsız olarak) dağıtılmasını
talep etmek” anlamına gelmektedir.15 Dağıtıcı adalete ilişkin tartışmalar, sağlanması beklenen
olanakların miktarı ve bu olanakların dağıtımında devlet rolünün hangi noktaya kadar gerekli
olduğu üzerindedir. Burada miktarın önemi devletin yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Nitekim
sahip olunması gereken şeylerin miktar olarak düzeylerinin düşük, yüksek ve eşit olması (bu
durumda özel mülkiyetin ortadan kalkması, devletin malları dağıtmasına dayalı bir siyasal
yapı gereklidir) durumlarına bağlı olarak devlet içi izlenecek ekonomik politikalar değişiklik
gösterecektir.16
John Rawls 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış en önemli liberal filozoflardan biridir. Genel
olarak siyaset felsefesinde büyük bir etki yapan Rawls'ın eşitlikçi liberalizmi hem modern
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, 6.b, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2015, s.92Sandel, A.g.e., s.316
14
Fleischacker, A.g.e., s.157-164
15
Fleischacker, A.g.e., s.15
16
Fleischacker, A.g.e., s.14-16
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liberal hem de sosyal demokratik siyasi geleneğe önemli katkılarda bulunmuştur. Rawls
temelde tam ve tutarlı bir adalet anlayışı arama içerisindedir. Sistemli ve tutarlı olmak adına
matematiksel kesinlikler ve kavramlar (zincir bağıntılılık, ikili karşılaştırmalar gibi) ayrıca
mantıksal kavramlar kullanır. Rawls’ın adalet anlayışı en dezavantajlı grupların durumlarının
belirlenmesiyle ilişkilidir. Adaletin iki ilkesini formül eder: 1. Her kişinin, herkes için
özgürlük sistemiyle uyumlu en geniş temel eşit özgürlükler sistemine yönelik eşit bir hakka
sahip olması gerekir. 2. Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin her ikisi de a: en az avantajlı
olanın en yüksek faydası söz konusu ve adil kazanım ilkesi ile tutarlı olacak şekilde, b: görev
ve mevkilerin hakkaniyetli fırsat eşitliği koşulları altında herkese açık olacak şekilde
düzenlenmesi gerekir. Ona göre tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak değil, kişiyi dezavantajlı
duruma düşüren eşitsizliği kaldırmanın eşit davranmaktır. Bunu da fark ilkesi olarak
adlandırır. Rawls’ın ifadesiyle, eğer birine benim sahip olduğumdan daha fazla para vermek,
benim çıkarımaysa toplumsal açıdan da yararlı olanın ortaya çıkmasını sağlıyorsa bu türden
eşitsizlikler kabul edilebilir. Rawls aynı zamanda sonrasında sosyal adalet anlayışını
savunanlar tarafından eleştiri alacağı belli şartlar altında temel özgürlüklerden taviz
verilebileceği fikrini de kabul etmektedir. Eğer toplum olumsuz koşullar içindeyse, o zaman
bireylerden temel özgürlüklerinden fedakârlık etmelerini istemek makul karşılanabilir. Fakat
bu yalnızca söz konusu olumsuz koşullar devam ettiği sürece kabul edilebilir. Toplumun
ekonomik refahındaki bir iyileşmeyle daha uygun koşullar elde edilir edilmez, temel
özgürlükler herkese eşit olarak garanti edilmelidir. Sandel Adalet eserinde Rawls’ın bu fikrini
bir örnekle açıklar: Doktorların otobüs şoförlerinden daha fazla maaş alması gibi belli
eşitsizliklere izin verdiğimizi varsayarak en dezavantajlı kesimde bulunanların durumunu
geliştirebiliriz. Böylece fakirler için sağlık hizmetlerinden yararlanmayı kolaylaştırabiliriz.17
Rawls, Bir Adalet Teorisi adlı eserinin girişinde “Her kişinin bir bütün olarak toplumun
refahının bile çiğneyemeyeceği adalet üzerine kurulu bir dokunulmazlığı vardır” ifadesiyle
başlar. Siyasi liberal adalet teorisinin en temel amacı, bir adalet anlayışını herhangi bir
kapsamlı metafiziksel, ahlaki, dini ya da felsefi doktrine başvurmaksızın ya da bağlı
kalmaksızın gerekçelendirmektir. Bunun en temel nedeni, insanların evrensel olarak kabul
görecek bir iyi anlayışını ortaya atmaktan yoksun olmasıdır. Rawls’a göre ayrı ayrı insanların
ve amaçların çoğulluğu toplumun esas özelliğidir. Bu anlamda faydacı ekolün amaçları tek bir
tipe indirme eğilimine karşı durmaktadır. Toplum, üyelerinin kontrol edebildiği kuralların
olduğu ortak bir projedir. Toplum karşılıklı çıkarlar için müşterek bir girişimdir. Ona göre
kişisel karakteristiklerimiz dağıtıcı adalet söz konusu olduğunda bir kenara bırakılmalıdır.
Böylece Aristoteles’in hak etme kavramı tamamen dışarıda bırakılmıştır. 18
Rawls, belli bir iyiyi maksimize etmek amacıyla bir doğruyu tanımlayan etik teorilerin ahlaki
olarak geçersiz olduğunu savunmaktadır. Çünkü̈ insanların iyileri farklıdır ve çeşitlidir. Ona
göre ahlaki olarak geçerli bir etik teorisi geliştirebilmek için yapılması gereken ilk şey
17
18
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doğruya yönelik ilkeleri belirlemektir. Rawls, teorisini, doğrunun iyi karşısında önceliği
varsayımı üzerine oturturken iki temel amaca sahiptir. Bunlardan birincisi, teorisinin farklı
hayat planları karşısında tarafsızlığını garanti eden bir zemini yaratmaktır. İkincisi ise tüm
rasyonel bireylerin kabul edeceği her zaman ve her yerde geçerli evrensel adalet ilkeleri
oluşturmaktır.19
Rawls insanların, farklı ve birbirleriyle karşılaştırılamaz olan çeşitli kapsamlı doktrinleri
benimsemelerine rağmen, ortak bir rasyonel avantaj fikrinde buluşabileceklerine inanır.
Çünkü bu türde çoğulcu bir toplumda yaşayan insanlar, her bir bireyin değerli bulduğu hayatı
tanımlayan iyi kavramının gelişimi için ortak birincil değerlere sahip olmaları gerektiği
noktasında hemfikir olacaktır. Rawls’a göre, dağıtıcı adaleti herkesin kabiliyetine göre,
herkesin ihtiyacı kadar şeklinde formüle etmek rasyonel olarak düşünüp tartamayacağımız
sezgiler olmaktan başka bir şey olamaz. O adalet teorisi ortaya koyarak daha entelektüel bir
zemin yaratmak istemektedir. Rawls hangi malların hangi ihtiyaca göre dağıtılması
gerektiğini, neden ihtiyaca ayrıcalık tanındığını ve dağıtımın özgürlüğe karşı nasıl
dengeleneceğini kapsayıcı bir şekilde ortaya koymak istemektedir.20
Rawls’un sözleşme düzeneği, “doğal adalet görevimize” bağlıdır. Başkalarına adil davranmak
gibi doğal bir görevimiz vardır, insanlar kendi içlerinde amaçlar oldukları için önemlidir. Bu
doğal bir görevdir yani rızaya ya da karşılıklı yarara dayanmaz. Sözleşme düzeneği bu doğal
görevin içeriğini belirlememizi sağlar. Çünkü herkes özgür ve eşit varlıklar olarak
başkalarının ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Sözleşme düzeneği, fiziksel bir eşitsizlik için
ahlaki bir eşitlik sağlar. Bu durum, ahlaki eşitliğimizi en uygun biçimde temsil eder. Rawls’a
göre adalet üzerine düşünme, eşit bir başlangıç durumunda hemfikir olabileceğimiz ilkelerin
neler olduğunu sormaktır. Farklı etnik yapılar, ekonomik gelirler, kültürel değerler, dini
değerler taşıyan insanların bir araya gelerek toplumsal yaşamı düzenleyecek ilkeleri
belirlemesi zordur. Rawls’a göre bu farklılıklara rağmen sonuçta elbette bir uzlaşma
sağlayabiliriz. Fakat sağlanacak bu uzlaşmada kuvvetle ihtimal güçlü olan kesimin diğerleri
üzerinde pazarlık gücünü yansıtacaktır. Bu şekilde ulaşılan bir toplum sözleşmesinin, adil bir
düzenleme olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır. Bu konuda düşünsel bir deney yapan
Rawls, kimsenin sosyal, ekonomik ve kültürel durumunun bilinmediği bir toplulukta
yapılacak eşit bir seçim mümkün olacaktır nitekim hiç kimse üstün pazarlık gücüne sahip
olmadığı için seçilen ilkeler de adil olabilecektir.21
Meritokrasi yaklaşımına göre herkes kendi yeteneklerini geliştirmede aynı fırsatlara sahipse
serbest piyasanın gelir ve refah dağılımı adil olabilir. Diğer bir deyişle, herkes aynı başlangıç
çizgisinden yarışa başlarsa kazananın yarışın ödülünü hak ettiği söylenebilir. Ancak
meritokrasi Rawls’a göre yetersizdir. Herkesi aynı başlama noktasına getirseniz bile yarışı
John Rawls, Bir Adalet Teorisi, çev. Vedat Ahsen Coşar, Ankara: Phoenix Yayınları, 2017, s. 476-478
Sandel, A.g.e., s. 193
21
Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2006, s.83-85
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kimin kazanacağı az çok bellidir. En hızlı koşucu yarışı kazanır. Fakat hızlı bir koşucu olmak
tamamıyla kişinin yaptığım bir şey değildir. Hızlı koşucu olma varlıklı bir aileden gelme
olasılığına benzer şekilde ahlakî olarak bir olasılıktır.22 “Doğal yeteneklerin dağıtımındaki
pozisyonumuzu, toplumdaki başlangıç pozisyonumuz gibi hak etmeyiz. Kendi
yeteneklerimizi geliştirecek çabaları denememize imkân verecek üstün karakteri hak ettiğimiz
düşüncesi de sorunludur; böyle bir karakter, iyi bir aile ve hayatın erken dönemlerindeki hak
iddia edemeyeceğimiz sosyal koşullara bağlıdır. Hak ediş düşüncesi burada uygulanmaz.”23
Rawls’ın bu ifadesi, kurallara uygun şekilde çok çalışan ve bu kurallara uyan insanların kendi
çabalarının karşılığı olan ödülleri almaya hakları olmadığı mıdır? sorusunu doğurmaktadır.
Rawls bu farazi soruya cevaben metnin de buna da yer vermektedir, “ahlakî hak ediş” ile
“meşru beklentilere hak kazanma” dediği şey arasında önemli ve ince bir ayırım yapar. Sandel
bunu bir örnekle çok güzel özetlemektedir. Bir şans oyunu ve bir yetenek oyunu arasındaki
farkı düşünün. Bir loto oynadığımı varsayın. Benim oynadığım sayılar çıkarsa ödülümü
almaya hak kazanırım. Fakat kazanmayı hak ettiğimi söyleyemem. Çünkü loto bir şans
oyunudur. Kaybetmem ya da kazanmamın benim değerlerimle ya da oyun oynama
yeteneğimle bir ilgisi yoktur. Yetenek oyununda ise ödülü almaya kimin hak kazandığı ve
kimin kazanmayı hak ettiği arasında fark olabilir. Bu fark, yetenek oyunu belli değerleri
kullanmayı ve sergilemeyi ödüllendirdiği için ortaya çıkar. İşte adalet, oyunun kuralları
belirlendiği zaman ortaya çıkan meşru beklentileri karşılamaktır.24
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Siyaset/Politika felsefesi başlığı altında birçok farklı felsefi gelenek oluşturan filozoflar,
geçmişten günümüze adaletin doğası üzerine, siyasi yükümlülüğün temelleri, özgürlük ve
adalet, eşitlik ve adalet gibi kavramların içerik olarak farklılaşmaları ve ortak paydada
buluşmaları gibi sorunsalları inceleme konusu yapmaktadır. Bu bağlamda siyaset/politika
felsefesi ağırlıklı olarak sistemleşmiş filozofların analizlerini içeren bir süreç olarak
düşünülebilir. Bu durum modern döneme kadar görülmektedir. Modern siyaset teorilerinin
ortaya çıkışı aynı zamanda siyaset düşüncesinin gelişim çizgisine kültür ve tarihin rolünü de
eklemiştir.
Gerektiği zaman gerektiği şekilde davranmak Aristoteles’in etik anlayışının vazgeçilmez
ilkesidir. Bu anlayış, onun adalete bakışını da anlamamızı sağlamaktadır. Yasaya uyan,
eşitliği gözeten kişilerin adil olduğunu ve buna uygun yasaların da adil yasalar olduğunu ifade
eden Aristoteles, eşitliğin niteliksel yanı kadar niceliksel yanlarını da inceler. Adaleti dağıtıcı
adalet ve düzeltici adalet, bir de değiş tokuş adaleti olarak ele alır. Ona göre hak ederek
bölüşülen paylar, herkese aynı payın verilmesinden daha adildir. Politika, Aristoteles’e göre
insanın insanca yaşaması, mutlu ve erdemli bir hayat sürebilmesi, daha da önemlisi, insanın
insan olabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Aristoteles’e göre ‘adalet teleolojiktir’ yani
22
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amaç barındırır. Hakları tanımlama, sorgulanan sosyal pratiğin telosunu çözümlemeyi
gerektirir. Bir eylemin telosu hakkında akıl yürütmek ya da hakkında tartışmak için en
azından kısmen hangi değerlerin onurlandırılması ve ödüllendirilmesi gerektiği hakkında akıl
yürütmek ve tartışmaktır. Aristoteles bir şeyin amacından bir şeyin uygun dağıtımına uzanan
muhakemesi teleolojik aklın bir örneğidir. Bir şeyin adil dağıtımına karar vermek için
dağıtılacak şeyin telosunu, amacını ya da hedefini araştırmamız gerekir.
Aristoteles ve Rawls arasında görülebilecek en temel fark hak ediş üzerinedir. Nitekim
komünüteryenler (Maclntyre, Sandel vb.) Aristotelesçi çizgide yer alsa da bu kavramdan
hareketle Antik dönemle Modern dönemin de farklılaştığı noktayı tespit etmek mümkündür.
Kant ve Rawls gibi filozofların temsilcileri oldukları modern liberal adalet teorilerinde,
teleolojik yaklaşımdan kaynaklı bir özgürlük kaygısı vardır. Adalet söz konusu olduğunda,
asıl önemli olan, bir amaca göre şekillenen uyum değil, seçimdir. Dolayısıyla onlara göre
“hakları dağıtma insanları doğalarına uygun rollere uydurmak değildir; insanların rollerini
kendi kendilerine seçmelerine izin vermektir.”25 Nitekim Rawls gibi düşünürler Aristotelesçi
adalet anlayışının kısıtlayıcı, baskıcı ve denetleyici bir yapı oluşmasına olanak sağlaması
açısından eleştirmektedir. Müdahaleci bir devlet rolünü benimsemeyen bu düşünce geleneği
teorisyenleri, modern dönemin de yarattığı kaygılar bağlamında eşitlikçi, müdahalesiz seçime
bırakılan bir yapının uygun olduğunu düşünmektedir.
Meziyetlere dayalı bir hakkediş adaleti benimseyen Aristoteles’in karşısında duran Rawls hak
etme ölçütü yerine en kötü durumda olanların avantajına olacak şekilde zenginlik ve
kaynakların eşit bölüşümünü savunmaktadır. Kendi ekolü (liberteryenler) arasında da ayrı
yerde duran Rawls, özgürlükçü liberteryen olan Nozick aksine durumu oluşturan koşulları da
hesaba katan bir dağıtım adaleti benimser. Bir toplum ortak çıkarlar etrafında iş birliği yapan
insanlardan oluşmuş bir yapıya sahip olsa da çıkar çelişkilerinin kaçınılmaz olduğunu belirten
Rawls, sosyal adalet ilkelerinin ortak olarak üretilenin ve bunun yarattığı çıkar çelişkilerinin
nasıl çözüleceğini belirlediğini ifade etmektedir. O toplumsal iş birliğinin doğurduğu yük ve
faydaların nasıl bölüştürüleceğini belirleyen sosyal adalet ilkeleri önerisini Locke, Rousseau
ve Kant tarafından geliştirilen geleneksel toplumsal sözleşme kuramına dayandırır. Buna
göre, sosyal adalet ilkeleri özgür ve rasyonel bireylerin eşit bir konumda bir araya gelerek
üzerinde anlaşacakları ilkelerdir. Bir sözleşmeye taraf olanların eşitliğini varsayan ilk durum
geleneksel toplumsal sözleşme kuramlarında doğa durumu olarak tanıtılırken, Rawls bu ilk
durumu orijinal pozisyon olarak adlandırır. O orijinal durumu, geleneksel sözleşme
kuramlarında olduğu gibi, gerçek tarihsel koşullar olarak veya ilkel kültür koşullarını
anlatmak bağlamında kullanmaz. Belli adalet ilkelerinin seçildiği hayali orijinal durumda
Rawls, kimsenin sosyal statüsünü, sahip olduğu zenginliği, yeteneklerini, zekâ seviyesini, vb.
bilmediği varsayımında bulunur. Orijinal durumda bireylerin rasyonel olması, belli amaçlar
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için etkin araçlar seçebilmeleri, tarafsız olması ise birbirlerinin çıkarlarında gözü olmamaları
ve belli bir çerçeve içinde kendi çıkarlarını savunmaları anlamına gelmektedir.26
Kendi çıkarlarına endeksli olan bireylerin başkasının haklarını gözetme ve temel ihtiyaçları
kapsamında bir kaynak transferi düşüncesini benimseyen Barry'nin yaşamsal çıkarlar listesi
kaynak transferi için göz önünde bulundurulması gereken eşiği güzel bir şekilde ortaya
koymaktadır: “Yaşamsal çıkarlar fiziksel zarardan korunmak için güvenlik, sağlığın
korunması için yeterli besin, temiz içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri, iklime uygun giysi
ve barınak, tıbbi bakım ve toplumda etkin bir biçimde rol oynayabilmek için yeterli eğitimi
içermektedir."27 Bu liste çoğaltılabileceği gibi asla daha fazla daraltılamaz. Ancak ülkelere,
toplumlara ve kişilere göre bu listenin değişmesi durumundan hareketle bu
listenin/gereksinimlerin eşit dağıtılması yerine kaynakların temel ihtiyaçları gidermesi
temelinde dağıtımı daha adil olacaktır.
Günümüzde de siyasal anlaşmazlıklarımızın çoğu ekonomik çıkarların çatışması, insanların
haklarına saygı göstermek, refah ve özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavramlardan doğan
sorunlar üzerinden şekillenmektedir. Aristotelesçi anlamda bir ortak iyinin belirlenmesi ve
buna bağlı olarak doğru olanın gerçekleşmesi mi yoksa Rawls’ın bakışıyla önce doğru olanın
belirlenmesi ve bu doğrunun da iyiyi doğurması sorununun alt başlıkları gibi düşünülebilir.
Aristoteles’in de ifade ettiği gibi insanlar birbirleriyle yaşamak, ilişki kurmak zorundadır.
Nitekim bu ilişki çeşitli alanlarda gerçekleşse bile ahlâki ve politik bir düzlemde inşa
edilmektedir. Her toplum yapısı için farklı kültürel öğeler vardır. Bir toplumu değerli kılan bu
farklı kültürlerin bir arada var olabilmesidir. Bu anlamda evrensel bir etik çerçevesinde
şekillenen hukuk ve politik anlayışlar, ırksal, kültürel, dini her ne olursa olsun birbirlerinden
farklı olan yurttaşların/insanların mutluluğunu sağlamayı amaçlamalıdır. Bu bağlamda da
yapılacak her türlü dağıtımın adil olabilmesi bakımından bu her türden farklı olma
durumlarını paranteze almadan düşünmek ve bu çerçevede bir dünya görüşü oluşturmak
gerekmektedir.
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FELSEFEDE BİLGİ VE ANLAM: SOFİSTLER
Proj. Asist. Mehmet ÇİÇEK
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Aristoteles “İnsan doğası gereği bilmek ister” der; yani insan için bilmek, doğal ihtiyaçlar
kadar temel bir durumdur. İnsan doğası gereği bilmek ister çünkü bilgiyi elde etmeden
yaşaması mümkün değildir. İnsanın diğer canlılara göre güdülerine olan bağımlılığı, bir diğer
deyişle, güdülerinin davranışlarını belirlemesi ve biçimlendirmesi oldukça düşük düzeydedir.
Dolayısıyla, yaşama biçimini kendisi belirlemek zorundadır; bunun için de bilgi temel bir
araçtır. Bu bağlamda bilgi, insan için bir yandan, doğal bir gereksinim olmasından ötürü
hayati bir önem taşırken, diğer yandan, insanın kendi yaşamından “sorumlu” bir varlık
olmasının nedenidir. Dolayısıyla insan bilgi edindiği ölçüde, hayatını belirleyen dış
faktörlerin etkisinden bağımsızlaştığı için özgür ve kendi yaşamını devam ettirme olanağına
ve yetkinliğine sahip olur. Bu durumun kendisi de insanın bilmeye yönelik tutkusunun bir
başka nedenidir. Bilgi edinme isteğinin temelinde yalnızca insanın hayatını idame ettirmesi
için gerekli bir araç olması niteliği yoktur. Zira insan bilgi edinmeyi, kendisi ve yaşadığı
dünyayı anlamak/anlamlandırmak için de istemektedir. Bu anlam arayışı bilim, din, sanat ve
felsefe gibi bir alanda kendisini göstermektedir. Felsefenin mahiyeti problemi günümüzde
hala tartışılsa da felsefe, bu bağlamda kesin bilgi ürettiği iddiasındadır. Ancak bizatihi
felsefenin içerisinde, felsefenin “kesin bilgi” arayışı olduğu iddialarının yanı sıra, yine felsefi
yöntemler kullanılarak kesin bilginin varlığına şüpheli yaklaşımlar da olmuştur. Dolayısıyla
bu çalışmada bilgi üretmeyen bir felsefi öğretinin de yaşamı ve doğayı anlamada oldukça
önemli bir kaynak olabileceği gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda sofist öğretinin
doğmasına kaynaklık eden sebepler irdelenerek ve sofist öğretinin temelinde yer alan kesin
bilgi ediminin imkânsızlığı gösterilerek, ileri sürülen sav temellendirilmeye çalışılacaktır.
Sonuçta felsefenin en önemli niteliğinin bir tür kesin bilgi üreten düşünsel bir etkinlik olduğu
fikrini savunan filozofların bu görüşlerine karşıt bir durumun, bizatihi felsefe serüvenin içinde
yer aldığı gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Anlam, Felsefe, Sofist
ABSTRACT
Aristotle says: “All men by nature desire to know” in other words, knowing is as basic as
natural needs. Human being wants to know by nature because it is impossible to live without
obtaining information. The dependence of human beings on their motives compared to other
living beings is quite low, in other words, it is very low that their motives determine and
shape their behaviors. Therefore, it has to determine the way of life itself; For this, knowledge
is a basic tool. In this context, knowledge is of vital importance for the human being as a
natural necessity, on the other hand, it is the reason why human beings are “responsible” for
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their own life. Therefore, to the extent that human being obtains knowledge, it is free and able
to continue its own life as it is independent of the external factors that determine its life. This
situation itself is another reason for human passion for knowing. The desire to obtain
knowledge is not merely a necessary tool for the maintenance of one's life. Also people want
to learn, to understand/make sense himself/herself and the world in which he lives. This
search for meaning manifests itself in many fields such as science, religion, art and
philosophy. Although the problem of the nature of philosophy is still debated today,
philosophy claims that it produces definite knowledge in this context. However, in addition to
the claims that philosophy is the search for “definite knowledge” within the philosophy itself,
there are also suspicious approaches to the existence of definite knowledge by using
philosophical methods. Therefore, in this study, it is aimed to show that a philosophical
doctrine that does not produce knowledge can be a very important source in understanding
life and nature. In this context, the arguments for the birth of sophistic doctrine will be
examined, and the impossibility of the definite knowledge underlying the sophist doctrine will
be will be showed and the assertion put forward will be tried to be grounded. As a result, it
will be tried to show that the contradictory view of the philosophers, who think that the most
important quality of philosophy is a kind of intellectual activity that produces definite
knowledge, is a part of the adventure of philosophy itself.
Keywords: Knowledge, Meaning, Philosophy, Sophist

GİRİŞ
Aristoteles insanın doğal olarak bilme isteğinden söz eder. Ancak insanın bu doğal eğiliminin
yanında, insan sadece bilmek mi ister? Yani Aristoteles’in bu “babasız” cümlesi, yalnızca
insanın, Pire limanına götürecek yolu veya Perikles’in iktidarının ne zaman başladığını
bilmek gibi bir bilgiyi mi imler? Bu soruya olumsuz yanıt vermek cümleyi yorumlamada
oldukça fazla bakış açıları olanağını sağlar. Aksi durumda felsefenin sadece dar anlamda
“bilme” isteğinden kaynakladığını söylemek gerekirdi. Nitekim bu görüşü savunan oldukça
fazla düşünür vardır. Ancak felsefe, daha özel anlamda insan, bilmenin yanında anlama isteği
gibi oldukça güçlü bir güdüye de sahiptir. Başka bir ifadeyle, insan, olguları veya nesneleri
bilmenin ötesinde, zihninde bildikleri şeyler arasında bir bağ veya ilişki kurarak onları anlamlı
hale getirmeyi ister.
Problemi daha da netleştirmek için soruyu belki de şöyle sormak gerekir: Her bilme edimine
aynı zamanda anlama durumu da eşlik eder mi? Başka bir ifade ile insan bir şeyi bildiği
zaman aynı zamanda onu anlamış olur mu? Eğer Kant’ın öğretisini doğru anlamışsak, bu
sorulara olumlu yanıt vermek gerekir. Zira ona göre insan, duyarlılığı ve algı formları ile
alımladığı nesneleri, anlama yetisinin kategorileri ile bilir ve aynı zamanda onları anlar.
Ancak bu anlama biçimi, olasıdır ki nesnenin nedenini ve deyim yerindeyse, ‘kimliğin’
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tanıma/anlama durumunu ifade eder. Bu metinde izi sürülen anlama edimi ise, bir olgunun
insan için bir değer ifade ettiği durumların sınırında dolaşan türdendir. Bir diğer ifade ile
insanın anladığı şey, olgu veya nesne, onun yaşamında bir yerlere oturur ve beraberinde
birçok durumu anlamlı hale getirir. Nitekim her felsefi öğreti, bu anlamda, bütün olarak bu
niteliğe sahiptir.
Felsefenin temelinde yer alan bu anlama isteği, insanın düşünce dünyasının her alanına sızar.
O, tüm naifliği ile duru bir suyu anımsatsa da, onun bu niteliği karşısında ne sert önyargılar,
ne kayadan tabular ve inançlar durabilir. Öyle ki felsefenin bu her yere sızan niteliği kendi
içine bile nüfus eder. Zira felsefenin serüveni boyunca, deyim yerindeyse, felsefeyi işlevsiz
kılacak felsefi öğretiler bile olmuştur. Bunlardan akla ilk gelenleri Sofist öğreti ve Septik
öğretidir. Onlar genel anlamı ile felsefenin bir tür “bilim” olduğunu iddia edenlere veya
felsefenin, nesneler veya olgular hakkında bilgi veren önemli bir kaynak olduğunu
düşünenlere karşıt olarak, felsefenin, doğa veya olgular hakkında edinilen bilginin, göreliliğin
ve şüphenin gölgesinde kalmasını göstermekten öte bir güce sahip olmadığını düşünürler.
Peki, bu durumda sofistlerin iddia ettiği gibi kesin bir bilgi vermeyen ve yalnızca anlam
üreten bir düşünsel etkinliğin felsefe olarak adlandırılması mümkün müdür? Bu soru
bağlamında da bu çalışma, bilim olma iddiası taşımayan bir felsefe etkinliğinin imkanına dair
olanakların izlerini sofistler üzerinden bulmayı amaçlamaktadır.
1. Sofist Öğretide Kesin Bilginin Olanaksızlığı Problemi
Antik Yunan’ın önemli düşünürleri içerisinde yer alan ve bilginin göreceli olduğunu savunan
sofistlerin öğretilerini ele almadan önce sofist adının toplum içerisindeki anlamının zamanla
nasıl değiştiğini ele alalım. İlk olarak bu sözcüğün üç anlama büründüğü görülür. Öncelikle
sözcüğün fiil hali “bilge kılmak” anlamına gelir. Ayrıca Herodotos için Solon, Pythagoras ve
Orphikler birer sofistti. Arrianos ise Hintli brahmanlara “gymnosofist” (çıplak bilge)
demektedir. Aiskhylos’ta Prometheus “tini güçlü” bir sofisttir. (Friedell, 2011: 211) Sözcük
zamanla olumsuz anlamlara bürünür. Protagoras diyaloğunda Sokrates, Protagoras’tan bir
şeyler öğrenmek için parasını vermeye hazır olan arkadaşına, hekimden aldığın ders seni
hekim, heykeltıraştan aldığın ders ise seni heykeltıraş yapar; Protagoras’tan ders aldıktan
sonra ne olacaksın diye sorması üzerine arkadaşı istemeyerek de olsa “sofist” yanıtını verir.
Bunun üzerine Sokrates ona: “Hellas’ta kendini sofist diye tanıtmaya utanmayacak mısın?”
diye sorar. (Platon, 1965: 6) Platon’a göre ise sofist, zengin delikanlıları avlayan bir avcı, para
karşılığı bilgi ticareti yapan bir tüccar ve bir göz boyama sanatçısıdır. Ancak ironik bir durum
olarak şunu da eklemek gerekir ki, Platon hem İsokrates hem de Gorgias’ın öğrencileri
tarafından sofist olmakla suçlanır. Aristoteles ise sofizmi “sudan işler bilimi, sözde bilgelik”
biçiminde tanımlar. (Friedell, 2011: 211) Friedell bu konuda şunları söyler: “Sofistleri
yargılamadan önce unutmamalıyız ki kendilerinden geriye hemen hemen hiçbir şey kalmamış,
fakat acımasız rakipleri Platon’un neredeyse tüm eserleri korunmuştur. Sırf para için müphem
sanatlar öğreten birer şarlatan ve pazarcı oldukları iddiası kötü niyetli karikatürdür yalnızca.
Kaldı ki aldıkları yüksek ücretler kendilerine çoğu zaman zorla kabul ettirilirdi.” (Friedell,
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2011: 215) Friedell bu yorumunda haklı görünmektedir, aksi halde sofistlerin o dönemde
oldukça popüler olmalarını sadece göz boyama ve aldatma yetenekleri ile açıklamak güçtür.
Bu inceleme sonucunda görüldüğü gibi, ilginçtir ki Platon’dan önce sofist sözcüğü, bilgi
üreten ve öğreten bilge insanları tanımlamak için kullanılırken sonrasında bu sözcük insanları
aldatan sözde bilgeler için kullanılmaya başlanmıştır.
Bu noktadan sonra da Sofistlerin ortaya çıkmasına sebep olan politik ve felsefi nedenlerini ele
almaya geçebiliriz. Atina ve diğer kent devletlerinin, oldukça hareketli ve değişken politik
süreçlerden geçmeleri, elbette beraberinde felsefi değişimleri de getirdi. Pers savaşlarından
sonra Atina, sosyo-kültürel anlamda birçok farklı kültür ve toplumla karşılaştı. Farklılıkları
gören Yunanlılar, nomosun, dinin veya diğer felsefi argümanların değişmez oldukları
yönündeki yaygın inanca şüpheyle yaklaşmaya başladılar: “Artık öz-bilinç gelişiyordu”
.(Copleston, 2009: 76) Bunun yanı sıra gelişen ve güçlenen politika alanı her gencin ilgi odağı
haline geldi. Burada kendini göstermek, eski değil fakat yeni yöntemler ve eğitimlerle daha
hızlı bir şekilde olanaklı hale geliyordu. Zira retorik artık politik hırsların, aldatmacaların ve
kariyer elde etmenin en önemli aracı haline gelmişti. Tüm bu koşul ve gereksinimler
Sofistlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
Sofistlerin ortaya çıkmasında yalnızca politik nedenler değil aynı zamanda felsefi nedenler de
etkin rol oynadı. Nitekim doğa filozoflarının karşıt ve aynı derecede doğru savları,
Parmenides, Zenon ve Herakleitos ile zirveye çıkan duyusal dünyanın değiştiği ve ona dair
her bilginin sanıdan öteye geçmediği, dolayısıyla duyu organlarımızın bizi yanılttığı öğretileri
bu felsefi nedenler arasında sayılabilir. Böylece dikkat sofistler döneminde özneye dönmeye
başlar, ancak “kuşkucu bir perspektifle.” (Copleston, 2009: 75) Buna göre her bireyin sahip
olduğu algı veya bakış açısı farklı hakikatler anlamına gelmektedir. Çünkü sofistler için dış
dünya deyim yerindeyse elle tutulamayacak veya bir yere sabitlenmeyecek kadar akıcı ve
değişken bir niteliğe sahiptir. Böylesi bir duyu dünyası algısı, filozofu hakikati başka yerde
aramaya iter. Ancak sofistler hakikati Sokrates veya Platon gibi dış dünyanın dışında bir
yerde aramazlar. Onlar için hakikat mikro anlamda bireyde makro anlamda ise kültür ve
toplumdadır. Dahası, hakikatin ölçütü bizatihi birey, toplum veya kültürün kendisidir.
Dolayısıyla bu durum, Sokrates ve Platon’un temel kaygılarını belirler: Neyi gerçekten
bilebiliriz? Sofistlerin felsefi rölatif tutumu Platon’un sofist düşmanlığını anlamamıza
yardımcı olur; nitekim artık gerçeği arama ruhu kaybolmuştur. Çünkü hakikat, sofistler için
koşul, yer, zaman ve insan ile hayati bir bağ içerisindedir.
Sofist düşünce, yöntem olarak da kendinden önceki felsefeden ayrılır. Genelde arkhē
belirlendikten sonra, tümdengelime dayalı bir akıl yürütme ile tikeller belirlenirken, sofistler
ise tikel gözlemlerden hareketle tümel teorik ve pratik yargılara varıyorlardı. Sofistlerin tümel
yargıların ve kavramların gerçekliğine karşı negatif bir tutumları vardı. Zira Protagoras’a
geometrik önermelerin veya nesnelerin herkes için değişmez olduğu sorulduğunda,
somut/aktüel dünyada hiçbir geometrik çizgi ya da çember yoktur yanıtı ile ortada herhangi
bir güçlük olmadığını ima eder. (Copleston, 2009: 81) Öte yandan Cornford için, İyonya
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felsefesi Antik Yunan için çocukluk dönemi ise eğer, sofist felsefe hiç kuşkusuz, otoritenin
reddi, özgürlük düşkünlüğü, devlet ve yasanın tanrısallığının sorgulanması gibi niteliklerinden
dolayı “ergenlik” çağına denk düşer.(Cornford, 2003: 46) Sofist için dış dünyanın aldatıcılığı
yegâne gerçek olan şeydir. Bu anlamda hakikat, bir zümrenin, toplumun veya kurumun
tekelinde olamaz. Dolayısıyla ne kadar insan varsa o kadar hakikat vardır.
Sofistlerin genel anlamda felsefi görüşlerini özetleyecek olursak, onların duyusal alana dair
oluşturdukları bakış açsının temeline muğlaklık hâkimdir. Bu anlamda onlara göre, duyusal
alan hiçbir anlamda kesin bir bilginin kaynağı olamaz. Algı, bilgi ediminin yegâne ölçütüdür.
Buna göre nesnenin özünü kavramak, bilmek olanaklı değildir. Dolayısıyla algılanan şey,
bizim elde edebileceğimiz bilginin kendisidir. Bu anlamda hakikat bir olmaklığını yitirerek
çokluğa bulanır. Başka bir ifadeyle, ne kadar algı varsa, birinin diğerinden daha önemli
olmadığı o kadar da bilgi vardır.
2. Bilgi Ve Anlam Bağlamında Protagoras
Her bilimsel uğraşı ya da sanatsal faaliyet kendi yöntemini ve olaylara bakış tarzını belirleyen
soru sorma tipine sahiptir. Felsefenin ise kişiyi doğrudan nesneye yönelten sorusu nedir
sorusudur. Bilgi edinme kaygısı ile sorulan bu soru, nitekim felsefenin nesneler hakkında bir
tür bilgi kaynağı olması niteliği inkâr edilemez, aslında nesnenin anlamını hedef alır. Zira
Uygur bu konuda şu ilgi çekici cümleleri kullanır: “Felsefedeki nedir kavramların anlamını
sorar. Nedir, doğrudan doğruya anlama yapışıktır. Nedir, anlamı nedir?' ile aynı şeydir. Bütün
felsefe sorularını — gerçekten felsefe sorusu iseler — bu kalıba dökmek mümkündür.
Örneğin, 'İyi nedir?' sorusunu soran, kendisine bir felsefe sorusu sormuşsa, aslında 'İyi
sözünün anlamı nedir?' sorusunu sormuştur. İşte, felsefe, nedir'in soru konusu yaptığı
kavramların anlamıyla uğraşmaktadır. Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın yahut da
kavram öbeğinin açıklanmasıdır. Anlamı sorma felsefe sorularının özelliğidir. Felsefede asıl
kaygı anlamdır.” (Uygur, 1960: 35)
Görüldüğü gibi felsefe, yalnızca gerçeklerin kataloğunu çıkarmakla yetinmemekte, bu
gerçeklerin anlamını da araştırmaktadır. Bilim adamının, din adamının, sanatçının ve sıradan
kişilerin deneyimlerini bir araya toplamakta ve birbirinden bu kadar farklı tüm bu
deneyimlerin hepsini olanaklı kılan bir evrenin nasıl bir evren olabileceğini anlamaya
çalışmaktadır. Burada felsefenin yapmaya çalıştığı şey, bizzat bu gerçeklerin kendileriyle
ilgilenmekten ibaret olmayıp, aynı zamanda bu gerçeklerin insan varlığına ifade ettikleri
anlamı ortaya koymaya çalışmaktır. Bu anlamda denilebilir ki, anlam felsefenin en önemli
yapı taşlarından biridir.
İnsan aklını (bunlara bağlı olan düşünme ve bilinç), insanın yegâne merkezi niteliklerinden
sayıp, bu bakış açısı ile dünyayı anlama çabasına girişmek temelsiz olacaktır. Nitekim 17.yy.
da Descartes’la başlayan ve özneyi bilinç olması bakımından ele alan Batı felsefe geleneği
insanı düşünen varlık olarak tanımlayan ve dünyanın geri kalanını, düşünen varlığın karşısına
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konumlandırarak nesneleştiren bu bakış açısı, özne-nesne ikiliğinin oluşmasına neden
olmuştur. Ancak insan, bir akıl varlığı olmasının yanında, Dilthey’in deyimiyle, aynı zamanda
bir yaşam varlığıdır. (Acar,2012:160) Bu anlamda yaşamı yalnızca rasyonel açıklamalarla ele
almak, onu yalnızca kendi bütünlüğünü yansıtmayan bir parçaya indirgemek anlamına gelir.
Buna göre insanın doğa karşısındaki duruşunda aklın yanı sıra başka özelliklerin de olması,
onu doğanın bir parçası yaparken, sadece tek yönü olan aklı merkeze almak, insanı doğanın
dışında bırakmak anlamına gelir. Kendisini içinde bulunduğu bütünlükten ayırarak doğayı
nesne edinen akıl sahibi insan, tek yönlü olarak yaklaştığı doğadan edindiği eksik bilgiyi,
kendisini tanımlamada da kullanmış ve dolayısıyla doğayı bilmeye çalışırken kendisini
ıskalamıştır.
Tüm bunların yanında, Sofistler de dikkatlerini insana çevirmiş olsa da, onu bir bütünlük
içinde kavramaya ve anlamaya çalışmışlardır. Nihayetinde bilgiyi ve insani yaşam tarzının
tüm özelliklerini yine insanın kendisine ve edimlerine bağlamış olsalar da, onlar için kesin
bilginin yoksunluğu ve anlamsız bir dünya düşüncesi, birbirini gerektiren bir bağ içerisinde
değildir. Nitekim sofist öğretinin en önemli temsilcisi olan Protagoras’ın ünlü bütün şeylerin
ölçüsü insandır, var olanların var olmalarının ve var olmayanların var olmamalarının sözü,
bahsi geçen iki durumu da imler. Buna göre bu söz, bir yanı ile kesin bilginin olmadığını ve
bilginin ölçütünün sadece insan olduğunu, diğer yani ile insanın, her şeyin ölçüsünü kendinde
taşıdığı için pasif bir varlık olmadığını ve dolayısıyla anlamlı bir dünya kurma potansiyelini
de içinde taşıdığı anlamına gelir.
Bu minvalde ilkin Protagoras’a göre nesnelerinin değişmez özü olduğu kabulü bir yana, kesin
bilginin varlığı mümkün değildir. İnsanın diğerleri ile yaşamasını mümkün kılan bilgi ise
tamamen kişinin duyu algılarından kaynaklanır. Nitekim Protagoras şu cümlesi ile bu
düşünceyi anlatmak istemektedir: “"Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için
öyledir, sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle... Üşüyen için rüzgâr soğuktur, üşümeyen
için ise soğuk değildir." (Arslan, 2006: 28) Protagoras'ın bu cümlede dile getirdiği rüzgârın
soğukluğu veya sıcaklığı ile ilgili tespiti, onun burada eşya hakkındaki duyumumuzdan söz
ettiğini göstermektedir. Yine buradan Protagoras'ın eşyanın bilgisi ile ilgili olarak elimizde
duyu organlarımızdan ve duyumdan başka bir yerimizin var olmadığı görüşünde olduğu
sonucu çıkarılabilir.
Öte yandan Protagoras şüphesiz Herakleitos ve diğer kendinden önceki filozofların dış
dünyanın aldatıcılığı hakkında söylediklerinin farkındaydı. Söz konusu bu aldatıcılığı tekrar
vurgulamasının asıl nedeni, ona göre görünüş dışında bir gerçeklik aramanın beyhude
olduğudur. Kaldı ki ona göre böyle bir gerçekliğin iddiası temelsizdir. Nitekim Kant’ın dili ile
söylemek gerekirse, Protagoras’ın öğretisi ışığında, fenomenin arkasında bir numen alanının
olduğu nasıl bilinebilir? Zira Protagoras için, denilebilir ki, gerçek olan bize görünendir; yani
görünüştür. Görünüş dünyasının ve algıların temel niteliği değişiyor olmaları olduğuna göre,
kesin ve değişmez bir bilgi olanağı tamamen ortadan kalkmaktadır.
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Bu öğretisine paralel olarak bir erdem ve politika öğretisi sunmaktan ve bu manada yaşamı
anlaşılır kılmaktan geri durmayan Protagoras için, her siteye doğru ve adil görünen şeyin, site
onu böyle gördüğü sürece, onun için doğru ve iyi olduğudur. Bu anlamda Protagoras'ın
şeylerin bireyler için olduğu gibi siteler için de kendilerine nasıl görünüyorlarsa öyle oldukları
düşündüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Kesin bilgiden yoksun, göreceli bir bilgiye
dayanan ahlak ve buna bağlı politika öğretisinin ne kadar mümkün olduğu önemsizdir. Bu
noktada önemli olan, sofistlerin bu durumda bile pratik alana dair fikirlerin zemininin kaygan
olduğunu bile bile bu türden öğretiler ileri sürmekten geri durmamalarıdır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Görüldüğü üzere felsefe, sofistlerin düşün dünyasında kesin bilginin olmayışına rağmen,
onların hayata dair gerçekleştirdikleri hiçbir edime engel olmamıştır. Nitekim sofistler bazen
politik bir figür bazen erdem öğretisi sunan kişiler ve bazen de oldukça saygı duyulan, bilge
sayılan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu bağlamda denilebilir ki onlar için felsefe,
kesin bilgi üretmesi bir yana, bilginin olanaksız olduğu hakikatini gösteren bir etkinliktir.
Felsefenin bu türden bir tanımı, felsefeyi kesin bir bilim yapma çabasının en önemli
temsilcilerinden olan Husserl’in, felsefeye olan bakışının tam karşısında durmaktadır. Bunun
yanında, felsefe tarihi içerisinde yer alan bu türden öğretilerin varlığı, Husserl’in Kesin Bilim
Olarak Felsefe adlı metninin daha girişinde ifade ettiği, felsefenin başlangıcından itibaren
kesin bir bilim olduğu yönündeki iddiasının (Husserl, 2014: 7) şüpheli olduğunu
göstermektedir.
Bu anlamda bir sofistin gözünden yaşama ve doğaya bakıldığında, görülecek şey, içinde bilim
bir yana, felsefenin bile tökezlediği bir manzara olacaktır. Dahası sözü edilen bu öğretilerde,
hayat ve doğa oldukça anlamlıdır ancak bilgiden ve bilginin imkânından yoksundur. Bu
durumda bilimin koşulları ortadan kalkmış olur ve dahası öylesi bir felsefi öğretinin hâkim
olduğu bakış açısında, felsefeyi bilgi elde etmede önemli bir araç gören filozofların
düşündüklerinin aksine, felsefenin kendisi de bu anlamda işlevsizleşir. En azından felsefeyi
kesin bilgi elde etmenin aracı gören filozofların düşündükleri tarzda felsefe işlevsizleşir.
Ancak felsefenin ayrıca anlam üreten bir edim olduğu düşünüldüğünde, sofistlerin düşünsel
etkinleri, felsefi birer öğreti ismini fazlasıyla hak ettiklerini söylemek mümkündür.
Bunların yanında, felsefenin en büyük filozofları çoğu zaman metafor kullanırlar. Filozofun
öğretisine hizmet eden önemli araçlardan metafor bilgi vermez; o daha çok anlam üretir.
Başka bir ifadeyle filozof demek istediği şeyin anlamını metaforla verir. Bu da felsefenin
edimsel sürecinde anlam faktörünün ne kadar önemli bir yerde durduğunu göstermektedir.
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İSTANBUL AYA TRİADA RUM ORTADOKS KİLİSESİ RESİMLERİ VE
İKONAKİS ALTARI RESTORASYONU

Dr. Öğr. Üyesi Özer AKTİMUR
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
ÖZET
İstanbul’da Osmanlı imparatorluğu ve yeni Türkiye döneminde azınlıkların en fazla miktarda
olanları Ortodokslardı. Doğal olarak kültürel ve sanatsal yapıların birçoğu da onlara aittir. Ne
yazık ki bu kültürün ve tarihi yapıların büyük bölümü tahrip edilmiş ve yok olmaya
bırakılmıştır. İstanbul’un en merkezi noktasında, Taksim meydanında bulunan Aya Triada
Kilisesi 6-7 Eylül olaylarından fazlasıyla etkilenmiş ve hasar görmüştür. Kilisenin içi
neredeyse tamamen yakılmış ve yıkılmıştı. Kilisenin içinde çıkarılan yangın sonucu kilisedeki
resim, ikona ve ahşap oluşumlar yanarak tahrip olmuşlardı. Yağlı boya resimlerde alevlerin
etkisiyle tahribatlar meydana gelmişti. Kimi resimlerin vernik tabakaları yanarak pütürlü, mat
resim yüzeyleri meydana gelmiş, kimi resimler ise yoğun duman ve yağlı isten dolayı
tanınmaz bir halde tamamen siyah bir tabaka ile kaplanmıştır. Olayların üzerinden kırk yıl
geçtikten sonra, bağışlarla kilisenin restorasyonunun yapılmasına karar verildi. Rum Ortodoks
Patrikliği ile ortaklaşa bir proje gerçekleştirildi ve bu noktadan sonra yapının ve içindeki
eserlerin kurtarılması için restorasyon araştırması ve tarih araştırması gerçekleştirilmiştir.
Böylelikle eserle ilgili bütün bilgiler, kayıtlar ve arşivler bir araya toplanarak yapılacak
uygulamalar için en doğru uygulama ve araştırma projesi hazırlanmış oldu. Özelliklerinden
biri yapımında kubbeye izin verilen ilk kiliselerden biri olması, dini faaliyetler dışında pek
çok amaç içinde kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimer: Restorasyon, İkona, Aya Triada, Konservasyon
GİRİŞ
İstanbul’da Osmanlı imparatorluğu ve yeni Türkiye döneminde azınlıkların en fazla miktarda
olanları Ortodokslardı. Doğal olarak kültürel ve sanatsal yapıların birçoğu da onlara aittir. Ne
yazık ki bu kültürün ve tarihi yapıların büyük bölümü tahrip edilmiş ve yok olmaya
bırakılmıştır. İstanbul’un en merkezi noktasında, Taksim meydanında bulunan Aya Triada
Kilisesi 6-7 Eylül olaylarından fazlasıyla etkilenmiş ve hasar görmüştür. Kilisenin içi
neredeyse tamamen yakılmış ve yıkılmıştı. Olayların üzerinden kırk yıl geçtikten sonra,
bağışlarla kilisenin restorasyonunun yapılmasına karar verildi. Rum Ortodoks Patrikliği ile
ortaklaşa bir proje gerçekleştirildi ve bu noktadan sonra yapının ve içindeki eserlerin
kurtarılması için restorasyon araştırması ve tarih araştırması gerçekleştirilmiştir. Böylelikle
eserle ilgili bütün bilgiler, kayıtlar ve arşivler bir araya toplanarak yapılacak uygulamalar için
en doğru uygulama ve araştırma projesi hazırlanmış oldu.
Kilisenin Kısa Tarihi
Yaklaşık 350 yıl öncesine dayanan kilisenin kısa tarihi ise şöyledir; “Patrik IV.Dionisios
cemaatin mezarlık ihtiyacı için 1672 de Mehmet Çelebi’nin 30 dönümlük tarlasını Yoannis
Topazi adına satın alarak bir bölümünü hastane diğer bir kısmını da mezarlık olarak
düzenlemiştir. Burası 1672-1865 yılları arasında kullanılmış kuzey tarafına Rumlar güney
tarafına da Rus, Bulgar, Sırp, Karadağlı gibi Ortodokslar defnedilmiştir. “Beyoğlu Ospitali”
adı ile tanınan hastane binası daha sonraki yıllarda “Stavrodromi Veba Hastanesi” olarak
kullanılmış olup bugün yerinde İstiklal Caddesindeki Fransız konsolosluğu bulunmaktadır.
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Rum mezarlığının içine Aya Yorgi’ye ithaf edilmiş ahşap bir kilise yapılmıştı (Larsen, E,
1955).”

Resim 1. Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi Cephe Görünüşü (Ö.Aktimur arşivi)

Tanzimatın ilanı ile yeni bir kilise yapma izni alan Patriklik ve cemaat bu ahşap kiliseyi yıkıp
yerine Zapyon Kız Lisesini inşa etmişler mezarlığın bir kısmını da kaldırarak 13 Ağustos
1867 de inşaata başlayarak bugünkü Aya Triada Kilisesini yaptırmışlardır.
“On üç sene gibi oldukça uzun bir süre devam eden inşaat sırasında çeşitli proje değişiklikleri
yapılarak Patrik III. Ioakim (1878 -1884) zamanında Kutsal Haç Yortusu olan 14 Eylül 1880
Pazar günü de ibadete açıldı. İlk mimari proje mimar Potessaro’ya aittir. Daha sonra inşaatı
Vasilaki Yoannidis ve Belçika Konsolosluğunu da yapan mimar Kampanaki yürütmüştür.
İçerideki İsa, Meryem ve Aziz tasvirlerini ressam Sakellarios Meğaklis yapmış, mermer
süslemeleri Aleksandros Krikelis’in çalışmalarıdır. Aya Triada yüksek duvarların çevrelediği
geniş bir avlu içerisinde yer alır. Avluda kiliseye ait lojman ve diğer idari binalar ile bir de
“Aya Yorgi” ye ithaf edilmiş ayazma bulunmaktadır. Kubbeli bazilika tipinde inşa edilmiş
olan bina 18.inci yy. Avrupa eklektik mimarisinin bütün özelliklerini devasa ve kütlesel
görünüşü ile taşır. Özelliklerinden biri yapımında kubbeye izin verilen ilk kiliselerden biri
olması, dini faaliyetler dışında pek çok amaç içinde kullanılmaktadır.”

20-22 Aralık 2019

Ankara 254

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Resim 2. Kilise Kulesi (Ö.Aktimur arşivi)
“Orta mekanın üzerini yüksek kasnaklı, iki yanda yükselen çan kulelerini çinko kaplı kubbeler
örter. Apsisler yarım kubbe ile örtülüdür. Cephelerde açılmış büyük boyutlardaki pencereler
bir üslup beraberliği göstermezler. Apsislerin önünde mermerden aralarına aziz, İncil
yazarları İsa ve Meryem’i gösteren resimlerin yerleştirildiği Barok tarzda yapılmış ikonastasis
vardır. Mermerden despot koltuğu dört ince sütun’ un taşıdığı bir silme ve üzerinde de
Baldakin tarzı küçük bir kubbecik ile nihayetlenir. Mermerden ve korkuluklarına aziz
resimleri yapılmış mambonu yan taraftaki taşıyıcı sütunlardan birinin üzerindedir (Leene, J.
E. 1963).”
Aya Triada Kilisesi’nde Çalışmış Ressamlar
Aya Triada Kilisesinde resimleri bulunan diğer ressamlar; Basmatzidis Kostantinos, 1875
yılında Heybeliada da doğmuş İkonograf Nikolaos Kesanlis’in yanında eğitim görmüş olan
bir ressamdır. Eserlerinde gerçekçi tutumun ön planda olduğu Katolik kilise İkonografisi
izleri görülür (Brimblecombe, P. 1990). Üslup özelliği açısından eserleri El Greco‘nun
etkisinde kalarak Ege adalarında 18.yüzyıl sonu 19.yüzyıl başında üretilen ikonalarla
paralellik taşır.
Kovvas İrinahos, 1894 yılında Fener de doğan sanatçı, Atina güzel Sanatlar Akademisinde
eğitim görmüş. Ressamın resimlerinde sembolizm ile hesaplaştığı buna bağlı olarak, tutumun
Rus ikona sanatında önemli bir yer tutan Moskova ve Novgorod okullarındaki 15. ve 16.
yüzyıllarda gözlemlenen stilizasyondan esinlendiği dikkati çeker.
Maglis Sakelarios, İstanbullu ikonograf Maglis (1844-86) yılları arasında yaşamıştır. Atina ve
İtalya’da Güzel Sanatlar Akademilerinde eğitim görmüştür. İkonalarında perspektifi
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kullanımı, detaycılığındaki titizliği doğa izlenimciliği dikkati çeker. Batı etkisinde ikona
yapan bir ressamdır.
Pappas Petros, 1906 Kadıköy doğumlu olan ikonograf, resim eğitimi almayan Pappas dinsel
resimlere ilgi duyarak ikona üretmiştir. Çalışmalarındaki sembolizm onun Bizans geleneğine
bağlılığını ispatlamaktadır. Tasvirlerinde kullandığı teknik özellikler, hacimsellik, renk
tonlamaları ve yüz ifadeleri 16. yüzyıl Girit okuluyla bağdaşır.
Restorasyon Öncesi Kilisenin Durumu ve Restorasyon Çalışmalarının Başlaması
İstanbul’da ki Rum Ortodoks Kilisesi Aya Triada 6-7 Eylül 1955 tarihinde yaşanan olaylar
sonucu büyük ölçüde tahrip olmuştur. Kilisenin içinde çıkarılan yangın sonucu kilisedeki
resim, ikona ve ahşap oluşumlar yanarak tahrip olmuşlar. Yağlı boya resimlerde alevlerin
etkisiyle tahribatlar meydana gelmiş. Kimi resimlerin vernik tabakaları yanarak pütürlü, mat
resim yüzeyleri meydana gelmiş. Kimi resimler ise yoğun duman ve yağlı isten dolayı
tanınmaz bir halde tamamen siyah bir tabaka ile kaplanmıştır.

Resim 3. Yüzey kirlerini gösteren, temizlik testleri (Ö.Aktimur arşivi)
Kilisenin bütün restorasyon ihalesini 2002 yılında Türk bir Mimarlık ve İnşaat firması
almıştır. Kilisedeki farklı restorasyon müdahaleleri için, firma çeşitli bölümlere ayrılan
restorasyon projeleri halinde projeyi gerçekleştirmiştir. Kilisenin Çatı ve yapısal
restorasyonunun sonuçlanmasıyla birlikte 2002 Ekim ayında iç kısımdaki resim, ikona ve
ahşap işi kısmının restorasyonuna başlanmıştır. Beş kişilik ekibimle işin sadece resim, ikona,
duvar resmi ve İkonakis’deki beyaz mermerlerin restorasyonu ve temizlenmesi kısmını
gerçekleştirilmiştir.
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Resim 4. Temizlik testi (Ö.Aktimur arşivi)
Resimlerin Durumu ve Temizleme Yöntemleri
Resimler duvara yapışık olarak duran mermer plakalar üzerine yağlı boya tekniği ile
yapılmıştır .

Resim 5. İkonolarda yapılan uygulamalar. (Ö.Aktimur arşivi)
Bazıları vinil plakalar mermer duvar yüzeyine yapıştırıldıktan sonra boyanmıştır ki ısıdan en
çok zarar gören bunlardır (Lewis, G. I.1975). Ayrıca bez tual ve tual bezlerinin duvara
yapıştırılarak uygulandığı tekniklerde vardı. Son olarak da direk duvar yüzeyine uygulanan
resimlerdi, bunlar da vinil yüzeydeki resimler gibi en çok zarar gören resimler
kategorisindeydi. Resimler üzerinde ki kirlilik baz alındığında hepsinde aynı olması sebebiyle
direk olarak yangın ve isten doğan, bütün yağlı boya resimlere uygulanabilecek ortak bir
kimyasal arandı.
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Resim 6. Vinil bir malzeme üzerine yapılmış yağlı boyanın restorasyon öncesi (Ö.Aktimur
arşivi)
Yaptırılan kimyasal analiz ve testlerden yola çıkılarak “Contrad 2000” kullanılmasına karar
verildi (Bromford, D./Staniforth, S. 1981). Contrad 2000’in kimyasal künyesini şöyle
tanımlayabiliriz;
Fiziksel ve kimyasal özellikler;
Görünüm :
renksiz sıvı
Yoğunluk :
yaklaşık 20°C’de 1 kg/l
pH
:
12
Kaynama noktası:
100°C

Resim 7. Yağlı boya yüzeydeki temizlikler (Ö.Aktimur arşivi)
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Hafif bir non iyonik kimyasal olan Contrad 2000 resimlere zarar vermeden temizlememize
olanak sağladı. Resimlerdeki kirlilik oranına göre 1/10’a kadar oranlarda saf su + Contrad
2000 karışımı kullanılmıştır (Laurie, A. P,1933). Bu oran ve kimyasalı yüzeyde bırakma
süresi kir tabakasına göre ayarlanarak temizleme yapıldı. pH derecesi oldukça yüksek
olmasına (12) rağmen testler sonucunda bu tip kirlere çok iyi tepki verdiği için tercih
edilmiştir. Bu kimyasal aplikasyon yapılırken ahşap bir çubuk üzerine sarılmış pamuk ile
mekanik de bir temizleme yapılmış oldu. Çok sık şekilde bu kirli pamuklar değiştirilerek
yumuşayan ve çözülen kirin yüzeyde dolaşması engellenmiş oldu. Daha sonra saf su yine aynı
ahşap çubuğa sarılmış pamuk yardımı ile yüzeydeki kimyasal kalıntılardan temizlenmiş oldu.
Özellikle bol saf su ile resim yüzeyi temizlenerek sonrasında oluşabilecek reaksiyonlar
önlenmiş oldu.
Contrad 2000’in bile temizleyemediği bazı çok kalın yağ ve is kalıntılarını temizlemek için
ise (4 A) formülü uygulandı. Su + Amonyak + Aseton + Alkol ‘den oluşan bu karışımı en
klasik yüzey temizleme kimyasalı olarak da niteleyebiliriz (Gettens, R. J./Pease, M./Stout, G.
L, 1941). Günümüzde hala laboratuvarlarda üretilmiş birçok kimyasalla birlikte bu karışım da
kullanılmaktadır. Burada en önemli nokta bu kimyasalların oranları ve yüzeyde bekletilme
süreleridir. Bunun tespiti için resim üzerinde küçük kareler şeklinde kağıt bandıyla
işaretlenerek denemeler yapılmıştır.

Resim 8. Altarın arka tarafında, duvar resimlerinde yapılan temizlik uygulamaları (Ö.Aktimur
arşivi)
Alınan sonuçlara göre oranlar belirlenerek yüzey temizleme işlemi yapılmıştır. Özellikle
yangının etkisiyle kemikleşen vernikler bu karışımlarla çıkartılabildi. Alt tabakadaki boya
yüzeyine zarar vermemek için yavaş ve katmanlar halinde temizleme işlemi yapıldı.
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İkonakis ve Mermer Yüzeylerin Temizlenmesi
Resim ve boyalı yüzeylerin temizleme işleminden sonra bunlar düzgün ve hiç açıklık
kalmayacak şekilde naylon örtülerle kaplandı (Barclay, R./Matias, C.,1989). Sonraki aşamada
İkonakis deki mermer yüzeyin temizlemesi yapıldı (Gettens, R. J./Pease, M./Stout, G.1941).

Resim 9. Eserlerin çevresinde bulunan mermerlerin temizliği (Ö.Aktimur arşivi)
Yüzey üzerinde resimlerinde olmasından dolayı temizleme işlemi ekstra hassasiyet gerektirdi.
Mermer yüzeyler EDTA kimyasalı yüzeyde bir taşıyıcı yardımı ile bekletildi (Berger, G. A.,
1965). Taşıyıcı olarak kalın selüloz esaslı kağıtlar kullanıldı ve yüzeyde bekleme süresi
kirlilik derecesine göre ayarlandı. Bekleme süresinin sonunda plastik kıllı bir fırça ile
mekanik temizleme yapılarak kir tabakası sökülmüş oldu. Mermer yüzeylerde oluşmuş mum
ve kalın yağ kalıntıları da yine mekanik bir yol olan bisturi ile temizlendi. EDTA uygulanıp,
mekanik olarak temizlenen yüzeyler pompalı bir sprey yardımı ile saf su püskürtülerek büyük
pamuk parçaları yardımı ile temizlendiler (Berger, G.A. 1966).

Resim 10. Altın varak ve mermer temizliği (Ö.Aktimur arşivi)
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Bütün resim yüzeylerin ve İkonakis deki mermer yüzeyin temizlenmesinden sonra, atların en
tepesindeki Ahşap İsa ve Meryem İkonalarının temizliği de Contrad 2000 le yapıldı.

Resim 11. Altarın en üstünde bulunan Meryem ikonası (Ö.Aktimur arşivi)

Kilisenin oldukça yukarısında bulunmasından dolayı diğer resimlere göre çok iyi durumdaydı.
Vernik tabakasının temizlenmesinden sonra boya tabakası sağlam bir şekilde ikonalar restore
edilmiş oldu (Lank, H. 1990).

Resim 12. Altarın en üstünde bulunan İsa ikonası (Ö.Aktimur arşivi)
İkonakisin arka tarafında bulunan iki apsislerde ki duvar resimleri de benzer bir kirlilik
tabakası ile karşılaşıldı fakat buna müdahale etmek diğer resimlere müdahale etmekten daha
zor oldu. Gerek su bazlı bir boya kullanılmasından gerekse boya tabakasının kabararak
dökülmeye yüz tutmasından çok hassas bir şekilde sadece sağlam yüzeylerin temizliği
yapılarak bu bölümün restorasyonu sonlandırıldı (Barclay, R./Matias, C., 1989).
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Resim 13. Duvar resimleri ve fresklerde yapılan temizlik uygulamaları (Ö.Aktimur arşivi)
İstanbul da bulunan bu önemli yapının yüzyıllar içinde birçok değişiklikten sonra günümüzde
tekrar kullanıma açılması etkileyici olmuştur (Bauwmann, B. B. 1982).

Resim 14. (sol) Büyük hasar görmüş duvar resimleri (Ö.Aktimur arşivi)
Resim 15. (sağ) Kenar süslemelerinin tamamlanması (Ö.Aktimur arşivi)
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Resim 16. Altardan ayrıntı (Ö.Aktimur arşivi) Resim 17. İkonakis’in tamamlanmış durumu
(Ö.Aktimur arşivi)
SONUÇ VE ÖNERİLER
Her şeyin zamanla eskimesi yıpranması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bazı malzemelerin yapıları
gereği bu yaşlanma çok uzun sürebilir fakat bazı malzemeler ise çok kısa sürede yok olup
gideler. Sadece malzemenin yapısı ile sınırlamak bu süreç için yanlış olur. Bu süreci
hızlandıran yada yavaşlatan bir çok etken vardır. Bu etkenler, eserin yapısıyla uyumlu yada
uyumsuz şekilde bozulmaları ve yok olmaları tetikler. Konumuz bir sanat eserini etkileyen
dünya üzerindeki her şey ise en başta hava, güneş ve her türlü canlı yapı bu süreci direkt
etkileyen nedenlerdir (Gettens, R. J./Pease, M./Stout, G. L.1941).
İnsanların bilinçli yada bilinçsiz olarak sanat eserlerini yaratmasından çok sonra bunlardan
bazılarını koruma ve doğal süreçte yok olmasını yavaşlatmaya çalışmışlardır. Bir çoğu ise çok
hızlı şekilde yok olmuştur (Gettens, R. J./Stout, G. L.1933). Eserleri koruma isteği ve seçim,
dönemini sanatsal olarak en iyi yansıtanlar, en özgün eserler ve bunlar gibi farklı seçeneklerin
oluşturduğu bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Burada da, Taksim Meydanı (İstanbul) gibi çok
önemli ve yüzyıllara şahitlik etmiş mekan ve ikonik bir yapının içindeki eserlerle birlikte
tekrardan fonksiyonlarını devam ettiriyor olmasının çok önemli olduğuna inanıyorum.
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KORUYUCU AİLE ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE SEÇİM
KRİTERLERİNİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET
Biyolojik, duygusal, sosyal ihtiyaçların karşılanması gibi birçok fonksiyonu bulunan aile aynı
zamanda, bu fonksiyonların doğru bir şekilde yerine getirilmesi sonucunda, bireylerin sağlıklı
bir şekilde topluma kazandırılmasını sağlayan ilk basamaktır. Aile yapısı ne kadar sağlam
temellere dayanırsa, toplum o derece güçlü olur. Çocukların da toplumun geleceği olduğu
gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, ailelerin sağlıklı çocuklar yetiştirmelerinin önemli
olduğu görülmektedir. Çocukların psiko-sosyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde
sürdürebilmeleri için; sevildiklerini hissettikleri, güven duydukları ve maddi ve manevi açıdan
ihtiyaçlarının karşılandığı bir aile ortamı içerisinde bulunmaları gerekmektedir.
Sağlıklı gelişime meydan verecek koşullar bazen aile içinde sonlanabilir. Boşanma, ölüm,
ekonomik yetersizlikler, bedensel, zihinsel veya psikolojik rahatsızlıklar gibi çeşitli nedenler
sayılabilir. Bu nedenlerden her biri kendi içerisinde farklı müdahale yöntemleri
gerektirebilmektedir. Buradan yola çıkarak pek çok ülkede çocuk refahı alanındaki temel
kurumlar -Türkiye’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı- çocuklara yönelik bazı bakım
modelleri sunmuştur. Bu modeller, aile yanında bakım ve kurum bakımı olarak iki ana başlık
altında toplanmaktadır. Aile yanında bakım çocuğun biyolojik ailesi dışında bakıma ihtiyaç
duyulduğunda; koruyucu aile ve evlat edinmeyi kapsar. Koruyucu aile çeşitli nedenlerle öz
ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim,
bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde
devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da
kişilerdir. Koruyucu aile bakımında olan çocukların, sağlıklı iletişime, duyarlı bir şekilde
anlaşılmaya ve bunu hissetmeye diğer çocuklardan da fazla ihtiyaç duyacakları açıktır
Bu çalışmada, aile yanında bakım modellerinden birisi olan koruyucu aile hizmetini temel
alarak Türkiye’de koruyucu aile olma kriterleri ile koruyucu aile olabilmek için gereken seçim
kriterlerinin neler olması gerektiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Koruyucu aile, koruyucu bakım, aile yanında bakım modelleri.
ABSTRACT
The family, which has many functions such as meeting biological, emotional and social needs,
is also the first step that enables individuals to be brought into the society in a healthy way as a
result of performing these functions correctly.
The more strict the family structure is, the stronger the society. Considering the fact that
children are the future of society, it is seen that it is important for families to raise healthy
children. In order for children to continue their psycho-social development in a healthy way;
they need to be in a family environment where they feel loved, trusted and met their material
and spiritual needs.
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The conditions that may lead to healthy development may sometimes end in the family. There
are various reasons such as divorce, death, economic disabilities, physical, mental or
psychological disorders. Each of these reasons may require different intervention methods.
basic institutions in many countries in the field of child welfare Taking a road here has presented
some models of care in Turkey is Family Ministry of Labor and Social Services for children.
These models are grouped under two main headings as homestay and institutional care. Parental
care is needed when care is needed outside the child's biological family; foster family and
adoption. The foster family is a suitable family or person who, for various reasons, shares the
responsibility of education, care and upbringing of the children who cannot be cared for for a
period of time in their own family settings under short or long term, paid or voluntary status
under the supervision of the state. It is clear that children in foster family care need more healthy
communication, understanding and feeling more than other children.
In this study, one of the host family care model based on the foster family services which will
be discussed in Türkiye criteria to become foster parents with foster families of the selection
criteria should be what you need to be.
Keywords: Foster family, foster care, foster care models.
GİRİŞ
Çocukların toplumun geleceği olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, ailelerin sağlıklı
çocuklar yetiştirmelerinin önemli olduğu görülmektedir. Çocukların psiko-sosyal gelişimlerini
sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için; sevildiklerini hissettikleri, güven duydukları ve maddi
ve manevi açıdan ihtiyaçlarının karşılandığı bir aile ortamı içerisinde bulunmaları
gerekmektedir. Nitekim Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde, çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu
olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havası içindeki, bir aile ortamında
yetişmesinin gerekliliği baştan kabul edilmektedir (Madde 20).
Sağlıklı gelişime meydan verecek koşullar bazen aile içinde sonlanabilir. Boşanma, ölüm,
ekonomik yetersizlikler, bedensel, zihinsel veya psikolojik rahatsızlıklar gibi çeşitli nedenler
sayılabilir. Bu nedenlerden her biri kendi içerisinde farklı müdahale yöntemleri
gerektirebilmektedir. Devlet koruması altına alınan çocuklar için sunulan bakımlardan söz
edilirken, kurum bakımı en sona bırakılarak, koruyucu aile bakımı, kefalet, evlat edinme gibi
çocuğun aile yanında bakımını gerektiren hizmet modelleri öncelikle belirtilmektedir. Buradan
yola çıkarak pek çok ülkede çocuk refahı alanındaki temel kurumlar -Türkiye’de Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmet Bakanlığı- çocuklara yönelik bazı bakım modelleri sunmuştur. Bu modeller,
aile yanında bakım ve kurum bakımı olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. Aile yanında
bakım çocuğun biyolojik ailesi dışında bakıma ihtiyaç duyulduğunda; koruyucu aile ve evlat
edinmeyi kapsar. Koruyucu aile çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için
sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu
kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan,
hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Koruyucu aile
bakımında olan çocukların, sağlıklı iletişime, duyarlı bir şekilde anlaşılmaya ve bunu
hissetmeye diğer çocuklardan da fazla ihtiyaç duyacakları açıktır.
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Bu çalışmada, aile yanında bakım modellerinden birisi olan koruyucu aile hizmetini temel
alarak Türkiye’de koruyucu aile olma kriterleri ile koruyucu aile olabilmek için gereken seçim
kriterlerinin neler olması gerektiği tartışılacaktır.
KORUYUCU AİLELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Koruyucu aile, kurum bakımı ve evlat edinme arasında bir araç olan çocuk bakım biçimini ifade
etmektedir. Türkiye’de evlat edinmeye oranla bürokratik açıdan daha kolay süreçlere sahiptir.
Korunma kararı alınan çocuklar için öncelikle “aile odaklı bakım modelleri”nin tercih edildiği
bilinmektedir.
Koruyucu aile sisteminde çocuğun fiziksel ve psiko sosyal açıdan büyüme ve gelişmesinde
uygun bir aile ortamı sağlanmakla birlikte, bu ailelere, korunma altındaki bu çocuklara, yeterli
bakımı sağlayabilmesi amacı ile gereken eğitim ve yetiştirilme harcamaları için maddi destek
olunmaktadır. Ayrıca bu sistemde bakım alan engelli çocuk için yapılan ödemeler özür ve yaş
grubuna göre 2 katına kadar çıkmaktadır.
Koruyucu aile bakımına girebilmesi uygun olan çocuklar;
•

Öz ailesi bulunan,

•

Öz ailesince bir süre için bakılamayan,

•

Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,

•

Kız ya da erkek,

•

Sağlıklı ya da engelli,

•

Tek ya da kardeşleri olan çocuklardan oluşabilmektedir.

Koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanı tarafından belirlenen
korunmaya muhtaç çocukların koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması amaçlanmıştır.
Koruyucu aile bakımı altındaki çocuklar ihtimal dâhilindeki risklere karşı sürekli olarak
denetim altındadır denilebilir. Koruyucu aileler yükümlülüğünü yerine getirmediğinde, çocuğa
sözleşmede öngörülen şekilde bakım verilmediğinde ya da çocuğun fiziksel ya da psikososyal
refahı konusunda olumsuz sinyaller (ihmal, istismar, kötü muamele, sosyal ve değer sistemine
aykırı tutum ve davranışlar vb.) varsa ve aile ile herhangi bir çatışma içinde ise ya da
uyumsuzluk yaşıyorsa ayrıca bu olumsuz koşullar mesleki müdahalelere rağmen hala devam
ediyorsa en son olarak koruyucu aile bakım vermekten vazgeçtiyse çocuk koruyucu ailenin
elinden alınmalıdır. Bu durumda sosyal çalışmacının sosyal inceleme raporu ile sözleşme iptal
edilir. Her çocuğun yetişkinler gibi insanca yaşama hakkına sahip olduğu, ülkemiz tarafından
da imzalanan, 1989 yılı “Çocuk Hakları Sözleşmesi“ çerçevesinde altı çizilerek yasal bir
platforma oturmuştur. Büyüme ve gelişmenin gerçekleştiği bu çağlarda çocuklar yalnızca
fiziksel, biyolojik ihtiyaçlara değil aynı zamanda normal gelişimlerini sürdürebilmek için
psiko-sosyal desteğe de ihtiyaç duymaktadır. Bu desteği en iyi verebilecek kurumun çocuğun
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kendi ailesi bunun mümkün olmadığı durumlarda ise uygun bir aile ortamı olduğu gerçeği
tartışılmazdır (Benesh, et al 2017).
AİLE ODAKLI BAKIM HİZMETLERİ
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde 2005 yılında kurum bakım odaklı hizmetler yerine
aile bakım odaklı hizmetler modeline geçilmiştir. Pek çok gelişmiş ülkede kamu ve çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının geliştirdikleri projeler kapsamında biyolojik ailenin yaşam koşullarını
uygun olmadığında kurum bakımından ziyade aile ortamında çocuğun bakımının sürdürülmesi
konusunda kampanyalar oluşturulmaktadır. Aile ortamı çocuğa nasıl bir birey, vatandaş, insan
olacağını gösterir. Sosyalleşme sürecinde uygun rolleri benimser. Sevgi ve güvenin var olduğu
aile ortamında doğru rol modellerle ahlaki değerlerin yerleşmesi iyi bir birey, iyi bir çocuk, iyi
bir vatandaş olmayı öğrenilir. Çocuk refahı alanında alan uzmanları tarafından yapılacak
araştırmalar, bilgiye dayalı verilerin yanı sıra kanıta dayalı uygulamalar, bu alandaki sorun
çözümü ve refah artışında temel teşkil edecektir. Üzerinde duracağımız temel konulardan biri
koruyucu aile uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
ÇOCUK İÇİN UYGUN KORUYUCU AİLE ORTAMI
Koruyucu ailelerin bakım sorumluluğunu üstlendikleri çocukların özellikle psiko-sosyal
gelişimlerine ve sağlıklı bir birey olarak yetişmelerine cevap verebilmeleri için birtakım
becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bilindiği gibi çocuk koruma sisteminin tarihi eskiye
dayanmaktadır. Çocuk koruma sisteminin tarihi incelendiğinde de, 1950’lerden itibaren, kurum
bakımının çocuğun psiko-sosyal gelişimine olumsuz etkileri tartışılmaya başlandığı ve
koruyucu aile yanında bakımın tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Koruyucu aileler, biyolojik aile çeşitli nedenlerle çocuğun bakım, koruma ve yetiştirme
sorumluluğunu yerine getiremediğinde, devlet denetiminde biyolojik ailenin görevini üstlenen
kişi ve ailelerdir. Bu kişi ve aileler, çocuğun yalnızca fiziksel bakımını ve korunmasını değil,
aynı zamanda psikolojik ve sosyal olarak da sağlıklı bir gelişim göstermesi için gerekli aile
ortamını sağlamakla yükümlüdürler. Çocuklar bakımlarından sorumlu olan kişilerle olumlu
ilişkiler yaşamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Yakın bakım sağlayan kişilerle olumlu ilişkiler
geliştirilmediğinde çocuklar saldırgan, bağımlı davranışlar sergileyebilmekte ve özgüvenleri
düşük düzeyde olabilmekte; kendine güvensiz, düşük benlik saygısına sahip ve aynı zamanda
depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunları da beraberinde getiren bir psikolojik yapıya sahip
olabilmektedir. Araştırma sonuçları aile içinde sağlıklı iletişimin çocuğun sağlıklı gelişimine
neden olduğunu gösterir. Çocukluk gelişimi üzerinde koruyucu faktörler arasında, çocuğun en
azından kendisiyle ilgili bir kişiyle iyi ilişkileri, ailenin olumlu sosyal ilişkileri sayılmaktadır.
Yapılan araştırmalar, anne-babaları ile sağlıklı iletişim içinde olan çocukların, diğerlerine göre
daha az endişeli tavır sergiledikleri ve arkadaş ilişkilerinde daha başarılı olduklarını
göstermiştir (Simmset al 1991; Benesh, et al 2017).

KORUYUCU AİEYİ BELİRLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Koruyucu aile olmak oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu konuda yaygın önyargılar vardır
(medya, kültür, yakın çevre, aile büyükleri). Bu noktada ailenin bu sorumluluğu almasında
neden ve niçin sorularına vereceği cevaptaki kararlılık çok önemlidir.
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Bu sorulara verilecek cevaplar bu konuya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin bilinçsiz bir
biçimde koruyucu olacağımız çocuğa aktarılmasıdır. Koruyucu aile olabilmeye ilişkin duygu
ve düşüncelerimiz, kişisel geçmişimiz, ailemiz, yakın çevre (arkadaş ve akrabalar), değer
Freedman, Sears ve Carlsmith’e (1987) göre özgecilik; herhangi bir biçimde ödüllendirilme
beklentisi (belki iyi bir şey yapmanın vermiş olduğu duygu dışında) olmaksızın bir başkasına
yardım etme davranışıdır. Bir diğer deyişle, size bir çıkar sağlayabileceği düşüncesiyle bağışta
bulunmak için para yardımı yaparsanız, söz konusu olan gerçek anlamda bir özgeci davranış
değildir. Tüm bu tanımlardan anlaşıldığı gibi, özgecilik yardım etme, sorumluluk üstlenme,
bağışta bulunma gibi birçok olumlu sosyal davranışı içermektedir ve sistemimiz ve yaşadığımız
kültürden derinlemesine etkilenir.
Bu süreçte koruyucu aile adaylarının sürece hazırlık aşamasında kendilerine sormaları gereken
şu sorular önerilebilir:










Gerçekten bunu istiyor muyum?
Bu çocuğu tanıyor muyum?
Ne tür bir işe girdiğimi biliyor muyum?
Çocuğun geçmişinde neler var?
Genetik yatkınlık olur mu (bağımlılık, suça yatkınlık, şiddet ve saldırganlık eğilimi
gibi)?
Çocuğun öz ailesi ile baş edebilir miyim?
Öz çocuklarım ile koruyucu ailesi olacağım çocuk arasında denge kurabilir miyim?
Bu süreçte terk edilebilirim ya da terk edebilirim. Bu konunun üstesinden gelebilir
miyim?
Bu çocuğu yeterince sevebilir miyim?

KORUYUCU AİLE OLABİLMEK İÇİN GEREKEN TEMEL BECERİLER
Sağlıklı, güçlü bir aile için, aile üyelerinin sahip olması gereken bazı beceriler bulunmaktadır.
Glick ve Kessler’e göre, (1985) kişilerarası ilişkilerin güçlü olması, üyelerin birbiri ile açık bir
iletişim içinde olması, aileyi ilgilendiren konuların birlikte konuşulup çözüm bulunması bu
becerilerden bazılarıdır. Empati ise, hem diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmanın (, hem de
sağlıklı ebeveyn çocuk ilişkisinin temel öğelerinden biridir (Yeşilkayalı 2015).İletişimde
empatinin kullanıldığı durumlarda çocukla yetişkin arasında sıcak bir ilişkinin kurulduğu,
çocukların sahip oldukları olumsuz duygulardan dolayı rahatsız olmalarının engellendiği,
sorunlarının çözülmesinin kolaylaştığı ve çocukların anne babalarının düşüncelerine daha çok
değer verdikleri belirtilmektedir (Ünal, 2007). Feshbach’a göre; empati eksikliği gösteren
ebeveynler, çocuklarıyla duygusal olarak daha az ilgilenmekte, onların ihtiyaçlarını
karşılamakla daha az uğraşmaktadır (Feshbach,1990). Bunun yanı sıra, ebeveynlerin empati
düzeylerinin düşük olması, düşmanca tavır ve saldırgan tutumların artmasına, çocuklara
gösterdikleri ilgi ve bakımın azlığına, anne-baba olma isteklerinin yokluğuna, çocukla birlikte
geçirdikleri zamanın niteliğinin kalitesiz olmasına ve duyarsız ebeveyn olmalarına neden olarak
çocukların istismar ve ihmalini ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda uyumsuz çocuk
davranışlarının arttığı, ebeveyn ile çocuk arasında güvenli sevgi bağı kurulamadığı ifade
edilmektedir (Ünal, 2007).
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Bazı çalışmalarda (Batson ve Ahmad, 2001; Batson ve ark., 2002), empatik kaygılara, özgeci
davranışın en önemli harekete geçiricilerinden biri olarak bakılmış ve özgeci davranışlarla
empati kavramı ilişkilendirilmiştir.
Diğer taraftan koruyucu aile olabilmek için gereken bazı temel becerilerden bazıları şunlardır:
 Evi ve aileyi iyi tanımak/duygu-düşünce çatışmalarını yenmek,
 Koruyucu aile olabilmek için bazı sınırları bilmek,
 Başarılı ebeveyn olabilmek için sabırlı, empatik olmak, fedakarlık yapabilmek,
 Hoşçakal diyebilecek yeterliliğe sahip olmak,
 Evdeki öz/biyolojik çocukları duruma hazırlayabilmek,
 Ailedeki tüm bireyleri, çocuklar dâhil ya da çekingen duran eşi (çoğunlukla erkek)
duruma hazırlamak,
 Bu geçici bir süreç de olsa koruyucu aileye hazır olmak,
Bu süreç eşimiz ve çocuklarımız hatta tüm ailedeki ilişkilerin kalitesini etkileyecektir. Yakın
çevremiz (akraba ve arkadaşlar) koruyucu aile olmayı desteklemeyecektir. Evlilik ilişkisi
sağlam ve sağlıklı ise karşılıklı stres dolu bu süreç atlatılacak olumsuzluklar zamanla
silinecektir. Çocuklar yeni kardeşlerine alışacak paylaşmanın avantajını yakalayabilecektir.
Doğru zaman değilse profesyonel yardım ve danışmanlık alınarak bu sürece hızla uyum
sağlanabilecektir. Koruyucu aile olarak bu süreçte pek çok kişi ile iletişim kurulacaktır. Bunlar:








Çocuk,
Biyolojik aile,
Öğretmenler ve diğer okul personeli,
Sosyal hizmet uzmanları,
Psikolog ya da danışmanlar,
Kendi çevreniz(akraba, arkadaş, komşu),
Diğer koruyucu ailelerden oluşmaktadır.

KORUYUCU AİLE SİSTEMİ ve BU SISTEMİ PARÇASI OLAN ÇOCUKLA
ÇALIŞMAYI BİLMEK
Koruyucu aileye gelen çocuk sıklıkla ihmal ve istismara uğramış travmatik çocuklardır (hassas
ya da kolay incinebilir bu çocukla güven ilişkisi kurabilmek çok zor olabilir). Koruyucu aile
sistemini öğrenmek zaman alabilir (çocuğun ihtiyaçları kurumla ve sosyal hizmet uzmanı ile
kurulacak ilişki). Çocuğun yaş, cinsiyet ve davranışlarını dikkate alarak evde uygun bir
ortamda yaşamasını sağlamalıdır.
Çocuğun geçmişte yaşadığı ihmal ve istismara bağlı olarak çocuklara davranış öğretmede ya da
çocuğu disipline etmede dayak cezası kullanılmamalıdır. Disiplin yöntemi olarak fiziksel
rahatsızlık yaratacak yöntemler kullanılmamalı, örneğin yemek yememe cezası (öğün atlatma
gibi), banyoya kilitleme, itmek, köşede tek ayak üzerinde tutma gibi. İstismarı tekrarlayan
travmayı artıran yöntemler terk edilmeli, asla kullanılmamalı, fiziksel disiplin, bağlar
oluşturmayı çalıştığımız bu çocukla aramıza olumsuz sonuçlara meydan vererek girecektir.
Stres içeren bu alışma sürecinde istimara yönelen davranışlardan da kaçılmalıdır.
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Çoğu zaman koruyucu ailedeki çocuğun yas ve kayıpları koruyucu ebeveynin kayıp ve bu
duygularını tetikler. Yas süreci çok kişiseldir ve her bir çocuk bu süreci kendine özgü atlatabilir.
Bu nedenle çocukların kaybını kendi kaybınız gibi yönetmeye çalışmak önemlidir.
Pek çok faktör koruyucu ailedeki çocuğun yasını etkiler. Bunun uzunluğu ve derinliği ile
çocuğun hangi gelişimsel dönemde olduğu önemlidir.
Koruyucu aile pek çok farklı profesyonel ile çalışacağı için diğer kurum/ kuruluş meslek
elemanları ile nasıl çalışacağını bilmek önemlidir. Bu süreç iyi bir iletişim ve ekibin uyumlu
bir üyesi olmayı gerektirir. Koruyucu aileye bir grup insanla toplantı yapmaya hazır olması
gerekliliği hatırlatılır. Bu toplantılardan özellikle biyolojik aile ile yapılanlar önemlidir. Çoğu
zaman koruyucu aile biyolojik aile ile bir araya gelmede gerginlik yaşar. Ancak unutulmaması
gereken koruyucu ailenin alanında ailelerin yeniden birleşmesi sürecine vereceği katkıyı ve
bunun önemini kavramasıdır (Simmset al 1991; Cossar, et al 2013; Benesh, et al 2017).
KORUYUCU AİLELER İLE İLGİLİ SEÇİM KRİTERLERİ (TÜRKİYE’DE MEVCUT
DURUM)
Koruyucu aileler ile ilgili seçim kriterleri çok önemli olmasına rağmen, bugün ülkemizde
yalnızca; koruyucu aile olmaya aday olan kişilerin, (Koruyucu Aile Yönetmeliği)
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 Türkiye’de sürekli ikamet etmesi,
 En az ilkokul mezunu olması,
 25-65 yaş aralığında olması,
 Düzenli bir gelire sahip olması,
 Çocuğun velayeti hakkına sahip kişilerden biri olmaması ve
 Daha önce koruyucu aile statüsünün iptal edilmemiş olması gerekmektedir.
Sanılanın aksine ise, koruyucu aile olabilmek için evli ya da bekâr olma durumu herhangi bir
önem taşımamaktadır. Bu kriterlere bakıldığında çok temel oldukları, koruyucu aile adaylarının
ebeveynlik yapmaya hazır olup olmadıklarını tam olarak belirlemediği düşünülmektedir.
KORUYUCU AİLEYE ADAY OLAN KİŞİ/AİLELERİ BELİRLENMESİNDE
GEREKEN KRİTERLER
Koruyucu aile olmaya aday kişilerin ebeveyn olmaya hazır olup olmamalarını belirleyici olan
kriterlerin neler olduğu araştırıldığında ise, On iki temel alanın mevcut olduğu saptanmıştır. Bu
alanlar şu şekilde sıralanabilir (Buehler, Rhodes, Orme ve Cuddeback, 2006) :
 Çocuğa istismar, ihmale neden olacak her türlü ortamlardan uzak tutmak ve yaşanılan
konutun ev içi kazalara sebep olmayacak şekilde güvenli bir çevrenin sağlanmalı.
 Çocuğun gelişimini destekleyecek bir ortam sağlanmalı.
 Çocuğun eğitim olanaklarına sahip olması sağlanmalı ve bu alanda başarıya ulaşması
desteklenmeli .
 Çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlık bakım ihtiyaçları sağlanmalı.
 Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi desteklenmeli.
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Çeşitliliğe önem verilmeli ve buna bağlı olarak çocuğun kültürel ihtiyaçlarının
desteklenmesi sağlanmalı.
 Çocuk için kalıcı planlamalar yapılmalı ve süreklilik sağlanmalı.
 Korunmaya muhtaç çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili durumunda herhangi bir belirsizlik
varsa bu durum yönetilebilmeli.
 Koruyucu bir ebeveyn olarak ebeveyn/ler de kendilerini, beceri ve rollerin belirlenmesi
açısından geliştirmeli.
 Kişisel ve ailesel refah üzerinde koruyuculuk sistemine ilişkin ihtiyaçlar ve yönetimi
dikkate alınmalı.
 Aile bir ekip üyesi olarak çalışmalı.
 Çocuklar ve aileleri arasındaki ilişki desteklenmelidir.
Birçok iyi koruyucu aile bu on iki kriteri bütünüyle uygulama ile ilgili çok yetkin değillerdir.
Hatta “iyi aile” olarak örnek gösterilen birçok ailenin de bu alanların bütününde başarılı olduğu
söylenemez. Ancak bu kriterler göz önünde bulundurularak, minimum ile ideal olan standartlar
arasında kalınması gerektiği savunulmaktadır.
Koruyucu aile olunabilmesi için bazı testlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak çocuk refahı
açısından koruyucu ailenin seçim kriterlerinin oluşturulmasında, sözü edilen on iki kriterin
aileler üzerinde çeşitli ölçekler aracılığı ile denenmesi, oldukça zor bir yöntem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Türkiye’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2018 Aralık verilerine göre; koruyucu aile yanında bakımı sağlanan 6.468 çocuk vardır ve 5.289
koruyucu aile bulunmaktadır.
Bu çocukların, ‘korunmaya muhtaç çocuk’ tanımı içinde yer almaktadır ve bu tanıma giren
çocukların, diğer çocuklara göre daha fazla duygusal ve davranışsal sorunlar yaşadığına ilişkin
çeşitli araştırma sonuçları bulunmaktadır (Üstüner, Erol ve Şimşek, 2005).
Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, koruyucu aile bakımında olan çocukların, sağlıklı
iletişime, duyarlı bir şekilde anlaşılmaya ve bunu hissetmeye diğer çocuklardan da fazla ihtiyaç
duyacakları açıktır.
Yapılan araştırmalar, anne-babaları ile sağlıklı iletişim içinde olan çocukların, diğerlerine göre
daha az endişeli tavır sergiledikleri ve arkadaş ilişkilerinde daha başarılı olduklarını
göstermiştir (Yeşilkayalı 2015).

SONUÇ
Bu programın başarısı yoksullukla mücadele, çocuklara temel hakları çerçevesinde bir yaşam
sunma, bunun içinde temel bakım ve sağlık hizmetlerinin yansıra; çocuğun koruyucu ailesine
de ekonomik yardımlar dışında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de yeterli düzeyde
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verilmesidir. Ev ziyaretleri - aileye uzman tarafından uygulanacak bazı testler; aileyi hem
seçme kriterleri, hem süreci izleme ve hem de sağlıklı aile ortamları oluşturma açısından
oldukça önemlidir. Koruyucu aile hizmetlerinin toplumuzda artabilmesi için yanlış değer
yargılarından kurtulmak ve anne baba sevgisinden mahrum olan, aile ortamına ihtiyaç duyan
bu masum çocuklara iyi bir gelecek sağlamak için fedakârlık, hayırseverlik, iyilik gibi insani
değerlerin hatırlatılması için önem taşımaktadır. Bu uygulamanın yalnızca maddi desteklerle
özendirmek yerine toplumsal birlik ve beraberlik, din gibi maneviyatla desteklenerek halka
anlatılması bu soruna ivedi çözümler sağlayacaktır. Öncelikle toplumuzun yapısını iyi bir analiz
yapmak ve bu uygulamayı bir değer eğitimi ile anlatmak başarılı olacaktır.
Kuşkusuz medya etkili bir araçtır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çocuk Hizmetlerinde
çalışan çeşitli görevliler bu kampanyalarda etkin görevler almalıdır.
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AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEMEDE SOSYAL HİZMET MÜDAHALE VE
YAKLAŞIMLARI
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Hacettepe Üniversitesi İİB
ÖZET
Aile içi şiddet tüm dünyada ve Türkiye'de son yıllarda üzerinde çalışılan önemli konular
arasında yer almaktadır. Diğer taraftan aile içi şiddet algısının tanımlanması, şiddet
mağdurlarına müdahale yöntemleri, mağdurlarla çalışan uzmanların bilgi ve beceri düzeyleri
de üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Aile içi şiddet sorunun aile ve birey temelli
mikro/mezzo boyutu ve sosyo- kültürel odaklı makro boyutu olduğunu görürüz. Sorunun
toplumsal dinamiklerinde cinsiyet ya da toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, sosyo-kültürel ve
ekonomik anlamda yaratılmış olan cinsler arası eşitsizlik ve erkek egemenliğine dayanan
ataerkil yapı yatmaktadır. Şiddet mağdurlarının yardım aldıkları sağlık, psikoloji, hukuk, sosyal
hizmetler, kolluk kuvvetleri gibi birçok meslek grubu vardır. Tüm bu meslek grupları içerisinde
sorunu hem bireysel olarak mikro, hem ailesel olarak mezzo hem de toplumsal olarak makro
boyutlarıyla ele alan sosyal hizmetler alanı bu bakımdan çok önemlidir. Diğer taraftan sosyal
hizmet uzmanlarının benimsedikleri ekolojik, sistem ve güçlendirme yaklaşımı ile şiddet
konusunda (önleme, iyileştirme gibi) daha etkili yöntemler uyguladığı düşünülmektedir. Bu
nedenle, aile içi şiddete bakış ve yaklaşımlar ve bunlar doğrultusunda mesleğin sahada
uygulanma boyutu irdelenmelidir.
Şiddet mağdurları kendilerine yardım edebilecek meslek elemanları ile görüştüklerinde ‘bunu
hak edecek ne yaptıkları’ konusundaki soruları ile şiddetin travma etkisini katlayarak
hatırlayacakları bir süreç içerisine girmektedirler. Bu süreç 'yeniden kurban/mağdur olma' ile
karşı karşıya kalmak anlamına gelmektedir. Bu durumda travma etkisini azaltmak ve en uygun
müdahaleyi yapabilmek için meslek elemanın akademik bilgisi, uygulama bilgi ve becerisi ile
müracaatçı/danışana (şiddet mağduru kadın) empatik yaklaşımı oldukça önemlidir. Bilindiği
gibi pek çok disiplin ve uygulamalı meslekler için teorik bilgi, uygulama becerisi ve yaklaşım
dışında müracaatçıya değer temelli temas etmek başka bir deyişle hem onun hem içinde
bulunduğu grubun hatta toplumun değer sistemiyle tutarlı bir anlayış içerisinde olunmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle toplumsal cinsiyet gibi hassas bir konuda dezavantajlı
konumdaki kadınlarla daha da ötesi incinebilir şiddet mağduru kadınlarla çalışmada duyarlı
meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç önem taşımaktadır. Bu noktada sosyal adalet ve hak
temelli yaklaşımları benimseyen sosyal hizmet disiplini ile eğitim almış uzmanların katkısının
büyük olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla önce sosyal hizmetler mesleği açısından kadına
yönelik aile içi şiddet perspektifinin ne olduğuna bakmalı ve nasıl olması yönünde bir takım
kavramsallaştırmaları önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanı
ABSTRACT
Domestic violence is a serious public health problem that affects millions of people around the
world. In recent years, escalation of violence has hit the headlines in Turkey and the rest of the
world, and become common research subject for various fields. Intimate partner violence is the
leading type of domestic violence now. Generally experienced by women in Turkey, this
common type of violence is defined as physical, sexual, or psychological harm by a current or
former partner or spouse. The reasons for it are complex due to misperception and
misinformation. The underlying causes, however, are gender inequality, power inequality and
controlling behaviours within the relationship. Domestic violence is known as individual and
family based micro/mezzo level, and sociocultural oriented macro level problem. Sex or gender
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discrimination, sociocultural and economic inequality between the sexes, malestream
patriarchal structure are the social dynamics of the problem. Many professions in the field of
health, psychology, law, social services, law enforcement offices provide help for victims of
violence. Among these professions, the field of social work is of utmost importance in the sense
that it deals with problems in micro, mezzo and macro levels. For instance, while working with
victims of violence, members of a profession may ask questions about “why they deserve this”
which may finally have trauma effect on the client. The client will be in a state of “becoming
victim/sufferer again”. In order to decrease the trauma effect and find the best intervention,
academic knowledge, practice knowledge and skills, empathic approach to clients (female
victim of violence) are very important. On the other hand, social workers apply more effective
methods in working with the cases of violence through ecological, systems and empowerment
perspectives. For this reason, the view and approach to domestic violence and the aspects of
professional practice should be examined.
Apart from theoretical knowledge, practice skills and perspectives, value-based practice is
needed for many disciplines and applied professions. In other words, it is important to work
with clients with an understanding consistent with the group or even the society’s value system
where the client lives. When working with women with disadvantaged background, even with
the vulnerable female victims of violence, responsive professionals are needed concerning
gender issue. In this respect, social work discipline, which adopted social justice and rights
based approach, and well-educated social workers may have great contribution to this issue.
Therefore, first of all, it is important to look at the perspective of domestic violence against
women in terms of social work profession and some conceptualizations about how it should be.
Keywords: Domestic Violence, Social Work, Social Worker
GİRİŞ
Aile içi şiddet tüm dünyada ve Türkiye'de son yıllarda üzerinde çalışılan önemli konular
arasında yer almaktadır. Diğer taraftan aile içi şiddet algısının tanımlanması, şiddet
mağdurlarına müdahale yöntemleri, mağdurlarla çalışan uzmanların bilgi ve beceri düzeyleri
de üzerinde durulması gereken konular arasındadır.
Aile içi şiddet sorunun aile ve birey temelli mikro/mezzo boyutu ve sosyo- kültürel odaklı
makro boyutu olduğunu görürüz. Sorunun toplumsal dinamiklerinde cinsiyet ya da toplumsal
cinsiyet (gender) ayrımcılığı, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda yaratılmış olan cinsler arası
eşitsizlik ve erkek egemenliğine dayanan ataerkil yapı yatmaktadır. Şiddet mağduru kadınların
yardım aldıkları sağlık, psikoloji, hukuk, sosyal hizmetler, kolluk kuvvetleri gibi birçok meslek
grubu vardır.
Sosyal hizmet uzmanları tüm bu meslek grupları içerisinde sorunu hem bireysel olarak mikro,
hem ailesel olarak mezzo hem de toplumsal olarak makro boyutlarıyla ele alması nedeniyle çok
önemlidir. Diğer taraftan benimsedikleri ekolojik, sistem ve güçlendirme yaklaşımı ile şiddet
konusunda (önleme, iyileştirme gibi) daha etkili yöntemler uyguladığı düşünülmektedir
Bu nedenle, aile içi şiddete bakış ve yaklaşımlar ve bunlar doğrultusunda mesleğin sahada
uygulanma boyutu irdelenmelidir. Meslek elemanlarının akademilerde kazandıkları yetilerden,
mesleği icra ederken ki bakış açılarına kadar vizyon ve misyonlarını oluşturmaları için gerekli
birikimi edinmeleri olmazsa olmazdır. Bu oluşum sürecinde yapılan hatalar, yetersizlikler ve
paradigma kaymaları üzerinde özenle durulması gereken konular arasındadır.
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Şiddet mağduru bir çok kadın kendilerine yardım edebilecek meslek elemanları ile
görüştüklerinde ‘bunu hak edecek ne yaptıkları’ konusundaki soruları ile şiddetin travma
etkisini katlayarak hatırlayacakları bir süreç içerisine girmektedirler. Bu süreç 'yeniden
kurban/mağdur olma' ile karşı karşıya kalmak anlamına gelmektedir
Bu durumda travma etkisini azaltmak ve en uygun müdahaleyi yapabilmek için meslek
elemanın akademik bilgisi, uygulama bilgi ve becerisi ile müracaatçı/ danışana (şiddet mağduru
kadın) empatik yaklaşımı oldukça önemlidir. Bilindiği gibi pek çok disiplin ve uygulamalı
meslekler için teorik bilgi, uygulama becerisi ve yaklaşım dışında müracaatçıya değer temelli
temas etmek başka bir deyişle hem onun hem içinde bulunduğu grubun hatta toplumun değer
sistemiyle tutarlı bir anlayış içerisinde olunmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle toplumsal cinsiyet gibi hassas bir konuda dezavantajlı konumdaki kadınlarla daha da
ötesi incinebilir şiddet mağduru kadınlarla çalışmada duyarlı meslek elemanlarına duyulan
ihtiyaç önem taşımaktadır. Bu noktada sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımları benimseyen
sosyal hizmet disiplini ile eğitim almış uzmanların katkısının büyük olacağı düşünülmektedir.
Kadına yönelik şiddet ve şiddet görmüş kadınlar konusunda sahada ve literatürde yoğun
çalışmalar yapan meslek gruplarından bir tanesi olan sosyal hizmetler genelde sorunsala bakış
açısı ve sorun üzerine akademideki eğitim yetersizlikleri konusunda eleştirilmektedir (Finley,
2013; Danis & Lochart 2003; Danis, 2003).
Kadına yönelik şiddet, ev ya da aile içi şiddet, eş/sevgili (romantik ilişki/yakın ilişki) şiddeti,
şiddetin bu yönüyle sadece eşitsizlik veya ayrımcılık sorunu olmaktan öte bir insan hakkı
ihlalidir. Kadınların insanlık haklarının ihlalidir.
Aile veya ev içinde kadın yaşadığı şiddeti çoğunlukla eşinden ya da birlikte yaşadığı sevgili ya
da yakın/romantik ilişkisinden görmektedir. Aile içi şiddeti dünyanın birçok bölgesinde
kültüründe, topluluğunda yaşamaktadır kadın.
Sosyo- ekonomik durumu, eğitim seviyesi, yaşı her ne olursa olsun şiddete maruz kalan
kadınlar birçok yönden mağdur olmakta ve incinmektedirler. Gerek fiziksel, gerek sözel veya
psikolojik, gerek cinsel veya ekonomik şiddet gören kadınlar bu mağduriyetleriyle baş etmek
için kurumsal veya bireysel olarak baş etme yollarına başvurmaktadır.
Kadın şiddetine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve önlenmesi sadece yasal zeminde
düzenlenen kanunlarla gerçekleşmemektedir. Toplumsal anlamda bir farkındalık ve değişim
yaratmak adına sosyal ve kültürel anlamda gerekli özenin gösterilmesi ve yeniden yapılanmanın
sağlanması da önemlidir. Bir diğer taraftan sosyal kurumların dönüşümü bu yapılanmanın alt
yapısını oluşturması yönünde gereklidir.
Şiddet mağduru kadınlara birebir çalışan meslek gruplarından bir tanesi olan sosyal hizmetler,
sorunu mikro, mezzo ve makro boyutuyla ele alışı yönünde önemli bir noktadadır. Meslek adına
yapılan eleştirilerin bir tanesi meslekteki mikro egemen medikal bakıştır. Bir diğeri ise meslek
elemanlarının ve akademik ortamın kadına yönelik aile içi şiddet konusundaki bilgi, beceri ve
donanım eksiklikleridir. Eleştirilerin yöneldiği bir diğer boyut ise gerek sosyal hizmet
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uzmanlarının gerekse meslek elemanlarının yetiştikleri akademilerin sorunsalı ele alış yönleri
ve biçimleridir.
Sosyal hizmetler perspektifinde kadına yönelik aile içi şiddet paradigması sahada uygulama
boyutunun teorik zeminini oluşturması yönünde alt yapısal bir zemin oluşturmaktadır. Bu
noktada sosyal hizmetler soruna yönelik perspektiflerindeki olağan paradigmaların zamanla
tıkandığı açmazları çözmesi için sorunsalı kuramsal bağlamda yeniden tanımlamalıdır. Bazı
bilim insanları bu yeniden tanımlamaya yönelik paradigma değişikliğinin özünün feminist
bakış olduğunu savunmaktadırlar.
Kadına yönelik aile içi şiddetin sosyal hizmet alanında yeniden tanımlanması adına önerilen
feminist sosyal hizmet anlayışı ve bu anlayışla pratiklenecek sosyal hizmet uygulamaları adına
daha çok alt yapısal çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Kadın odaklı bakışla ve öze
kadın pratiğini koyarak sosyal hizmet müdahalesinde bulunmanın kadına yönelik şiddetle
mücadelede önemli bir adım olacağı; bir diğer taraftan da sosyal hizmet uzmanının sosyal
değişim ajanı rolüyle politik zeminde mücadelesinde ve sosyal algı yaratma sürecinde de gerek
duyulan bilgi ve beceri zeminini oluşturacağı öngörülmektedir.
Aile içi şiddetin etkileri sosyal çalışmacılar için oldukça önemlidir. Çünkü biz aile içi şiddetten
birincil ve ikincil olarak etkilenen mağdur kişilerle çalışıyoruz ve çalışacağız. Erkek
müracatçılarımızın çoğu eşlerini hırpalamış (dövmüş)tır ve çoğumuz kendi ailemizde şiddetin
etkilerini hissettik. Sosyal çalışmacıların ilişki şiddetini sonlandırmada etkin bir biçimde
çalışabilmesi için aile içi şiddet sorununa karşı içgörü geliştirmiş olması gerekmektedir. Aile
içi şiddetin etkilerini azaltabilecek müdahalelerin mikro, mezzo ve makro her düzeyde
çalışılmış olması (her düzeyi içeriyor olması) gerekmektedir (Danis, 2003a; Danis, 2003b;
McClennen, Keys ve Day, 2016,).
Sosyal çalışmacılar aşağıdakiler konusunda farkındalık kazanmalıdırlar:


Aile içi şiddet yaygın bir suçtur.

Diğer tüm suçlar gibi aile içi şiddete saldırılarının tam olarak sayılarını belirlemek çok güçtür.
Araştırmalar kriminal düzeyde bir saldırının her (tüm) evlilikte en az %25-50
kadarında meydana gelebileceğini işaret etmektedir. Şiddet her sosyoekonomik, eğitim düzeyi,
ırk ve topluma mensup ailelerde meydana gelmektedir. Erkek nüfusun %40 kadarı yakın
ilişkide olduğu eşe belirli bir dereceye kadar şiddet uygulamıştır.









Aile içi şiddet genellikle toplumsal cinsiyete dayalı bir sorundur.
Haklı olmayan çatışma veya öfkenin güç ve kontrolüne ilişkindir.
Şiddetin döngüsü: Şiddet ardışık aşamalarla karakterize edilir.
Aile içi şiddet çocuklara zarar verir. Çocuk ya tanık olur ya da mağdur olur (travma,
gelişim geriliği). Çocuk anne ve diğerlerinin yaralanmasından korkar ve çocuğun
kafasında şiddet işleyen erkek modeli oluşur.
Aile içi şiddet kadına karşı işlenen bir suçtur.
Her şiddet mağduru kadın çaresiz ve zayıf değildir.
Hırpalanmış- şiddete uğramış kadın şiddet görmesinden dolayı suçlanır-kendini suçlar.
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Ekonomik bir sorun mevcuttur.
Şiddeti körükler.
Mağdur kadın ekonomik açıdan bağımlıdır.
Şiddet uygulayan- fail hepsi alkolik değil, genellikle öfkelerini kontrol edebilir ve
manüplatiftirler.
Aile içi şiddeti önlemede sosyal değişim önemli bir öğedir.
Aile içi şiddetle ilgili eğitim programları oldukça etkilidir.
Aile içi şiddetin yönetimi ve önlenmesinde sosyal hizmet müdahaleleri
Şiddet kasti olarak fiziksel acıya ya da başka bir insanı yaralamaya, incitmeye sebebiyet
verecek bireyler arası gerçekleşen bir süreçtir.
Şiddet aile içinde de mevcuttur.
Bu aile içi şiddet ya da aile içi şiddet diye adlandırılır (Sandel, 2003)

AİLE İÇİ ŞİDDETİN NEDENLERİ
Aile içi şiddet fiziksel istismar ve fiziksel istismar tehdidi içeren zorlayıcı davranış kalıplarıdır.
Tekrarlanan psikolojik istismar, tecavüz, cinsel saldırı, cinsel istismar, ensest, ileri sosyal
izolasyon (dışarı çıkmama cezası), yoksunluk, sindirme, ekonomik zorlama vb. içeriklere
sahiptir. Aile içi şiddet, yetişkinler ya da ergenlerin yakın ilişki yaşadıkları kişilere karşı şimdi
ya da geçmişte sevgilisi, karısı ya da cinsel birliktelik kurduğu partnerine uyguladığı şiddet
biçimidir.
Aile içi şiddete pek çok faktör katkıda bulunmaktadır. Bu faktörler fiziksel sağlıktan psikolojik
sağlığa kadar örneğin açlık, uyuma güçlüğü, adet döngüsü ile duygu durum değişikliği,
yetersizlik ve hayal kırıklığı hisleri, kişilik bozuklukları, madde bağımlılığı (alkol bağımlılığı),
beyin tümörü, kafa travması, kişilik değişimleri ve nadiren akıl hastalığı ve zekâ geriliği gibi
çok çeşitli nedenlerle açıklanabilir. Aile içi şiddete bireysel hoşgörüsüzlük, uyumsuzluk,
konulara bencil yaklaşma, yeterince olgunlaşmama (immaturite), ahlaki standart yoksunluğu
ya da Allah korkusunun olmaması gibi faktörler etkileyebilir. Diğer aile içi şiddet nedenleri şu
şekildedir:






Evi geçindirme derdi(ekonomik yükümlülük_ eş ve çocuklara yönelik)
Yoksulluk
Cinsel ilişki reddi,
Sadakatsizlik (aldatma)
Saygısızlık ya da diğer sosyal alışkanlıklar olarak sayılabilir.

Aile içi şiddeti yapısı ne olursa olsun sosyal hizmet uzmanlarının ve diğer bakım veren
mesleklerin aile içi şiddetin sonuçları konusunda birey, aile ve topluma bilgi vermek, uyarmak
ve yetkili mercilere bildirmek aile içi şiddetin yönetimi ve önlenmesinde bir zorunluluktur.
AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEMEDE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ
Yaralanmalar, incinmeler, travma, damgalanma ve psikolojik hayal kırıklıklarına dayalı aile içi
şiddet (çiftlerin cinsel istismarı, çocuk cinsel istismarı, eş-kadını tahrip etme, hırpalama,
tecavüz) sosyal hizmet müdahalesi gerektirir. Ayrıca olayın etkilerinin azalması, gelecekte

20-22 Aralık 2019

Ankara 279

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

yaşanması muhtemel aile içi şiddetin olma ihtimalini azaltmaya yardımcı olur. Bu müdahaleler
şunlardır:




Krize müdahale: Hırpalanmış şiddet görmüş kadın ve kızlar için acil ihtiyaçların
karşılanması ve acil bakımı kapsar. Sosyal hizmet uzmanı bu tür kadınların şoktan
çıkması ve travma yaşayanların acil tıbbi yardım almalarına yardımcı olur.
Danışmanlık

Sosyal hizmet uzmanı hem istismarcı hem de mağdur(eş ya da çocuk) ile çalışma sorumluluğu
vardır. Sosyal hizmet uzmanı danışmanlık yolu ile istismarın nedenlerini belirleyebilir. Sosyal
hizmet uzmanı istismarcı ya da mağdurun problemleri üzerinde çalışarak danışmanlık sürecini
gerçekleştirir. Sosyal hizmet uzmanı mağdurların öz saygılarını yeniden inşa etme sürecinde ve
mağdurun uğradığı şiddet konusunda ne tür önlemleri almak istediğine dair karar vermelerine
ilişkin yardım etmelidirler.


Güvenlik ve mağdurun korunması

Aile içi şiddet mağdurları şiddetin üzerlerine dayatılan bir sonucu olarak korku ve duygusal
karmaşaya katlanırlar. Bu nedenle onların duyguları ve daha fazla zarar görme potansiyelleri
her zaman son derece dikkate alınmalıdır. Mağdurlar kendini koruyamayacakları için sosyal
hizmet uzmanı mağdurların güvenlik ve korunmalarına ekstra önem vermelidirler. Bu amaçla
onların yaşam alanlarına alternatif düzenlemeler yapmalıdırlar. Mağdurlar şiddete uğradıkları
yerlerde olmaktan sürekli olarak korkabilirler (tekrar edilir diye). Bu tür bireylerin
deneyimlediği gerginliğin azalması için Sosyal hizmet uzmanı yeni bir ev ya da alternatif
yerleşim bulmaya yardımcı olmalıdır.


Psikoterapi

Bu aile içi şiddetle ilgili duygusal problemlerin iyileştirilmesi için kullanılacak psikolojik
araçların bir şeklidir. Aile içi şiddet mağdurları (cinsel istismar ya da tecavüze uğramış kadın
ya da kız çocukları) damgalandıkları ya da utandıkları için yaralı egolarının beslenmesinin
artırılması ihtiyacı olabilir. Bu amaçla Sosyal hizmet uzmanı anksiyete, korku, üzüntü,
depresyon, suçluluk, utanç gibi duygusal sorunların azaltılmasında içini rahatlatma (güvence
verme), cesaretlendiren sözler kullanma (güçlendirme), tavsiye ve duygusal destek gibi
psikolojik araçlar kullanma sorumlulukları vardır.


Psikoeğitim

Kadınları aile içi şiddetin ciddiyetini anlamaya ihtiyaçları vardır. Böylece sosyal çalışma
programları istismar edilmiş kadının duygusal sorunlarına cevap verebilir nitelikte olması
gerekmektedir. Kadın içinde bulunduğu kendi koşullarını yeniden değerlendirme, özsaygısını
geliştirme ve kendi problemlerine bir çözüm bulma kararı alma ihtiyacındadır. Sosyal hizmet
uzmanları mağdurları hala aynı eşle ilişki içinde olsalar dahi mağdurların istismar içinde
olduklarını anlamaları konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Mağdurlar yasal müdahaleler
konusunda ciddi biçimde eğitilmelidir. Sosyal hizmet uzmanı bunları yapıyor olmakla birlikte

20-22 Aralık 2019

Ankara 280

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

daha az yargılayıcı olmalıdır. Başka bir deyişle onlar mağdurlara kendi eylemlerinin
sonuçlarından ders almalarına izin vermelidirler.


Toplum kaynakları ile bağlantı/savunuculuk

Bütüncül bir tedavi potansiyel mağdurları korumaya tamamlayan temaslarla örneğin barınak,
uygun destek kaynakları, mağduru savunma gibi hizmetleri içerir. Sosyal hizmet uzmanı
böylece aile içi şiddetin acılarını ve yüklerini hafifletmek için yardımcı olabilir. Yerel
kaynaklarla bağlantı kurmalıdır.


Toplum eğitimi

Sosyal hizmet uzmanı bir toplum için geniş bir eğitim kampanyası organize sorumluluğuna
sahiptir. Bu aile ya da aile içi şiddetin toplumun genel bir ilgi alanı olmayıp özel bir alan
olduğuna ilişkin yanlış inançlara meydan okuyabilmek için kampanya ayrıca toplumun aile içi
şiddetin tehlikesi konusunda farkındalık yaratmasına yardım edecektir. Bu tür vakaların yasal
güçlere bildirilmesi faillerin mümkün olduğunca çabuk cezalandırılmalarını mümkün kılar.
AİLE İÇİ ŞİDDETLE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİNDEKİ KURAM VE
YAKLAŞIMLAR
Her mesleğin ya da disiplinin kendine özgü kuram ve yaklaşımlara sahip olduğu bilinmektedir.
Bu kuram ve yaklaşımlar mesleğin uygulamalarına rehberlik etmekte ya da yön göstermektedir.
Aile içi şiddete yönelik sosyal hizmet müdahalesinde kullanılacak olan kuram ve yaklaşımlar
şu şekildedir:
 Ekolojik kuram: Çevresi içinde birey yaklaşımını açıklar. Birey içinde yaşadığı çevreyi
etkiler aynı zamanda bu çevreyi de etkileyerek toplumsal değişim ajanlığı görevini
üstlenir. Bilindiği gibi şiddet döngüsü de ekolojiktir.
 Gelişim kuramları: Bireyin gelişim kuramları hangi yaş dönemi olduğu ve bu yaş
döneminde kriz ve fırsatların neler olabileceğini iyi bilmek önemlidir. Ayrıca bireyin
gelişimi yaşam olayları perspektifinde değerlendirilmelidir. Örneğin orta yaş krizindeki
bir erkeğin iflas etmesi evde şiddet uygulaması eğilimini arttırabilir.
 Sosyal Öğrenme kuramı: Bandura () tarafından oluşturulan bu kuramda bireyin
sosyalleşme döneminde en yakınında ya da temas ettikleri bireyleri gözlem ve taklit
yoluyla davranış kazanması ve belirli rol kalıplarını öğrenmesini açıklar. Şiddet
ekolojisinde ebeveynin ya da diğer önemli yetişkinlerden şiddet davranışını gören birey
bu davranışı öğrenir ve benimser.
 Psikososyal kuram: Bireyin kimlik oluşumunda biyolojik, psikolojik ve sosyal
gelişimini bir bütün halinde yani birbirinden keskin hatlarla ayrılamayacağı gerçeğini
açıklar. Örneğin biyolojik bir sorun beyinde ön frontal lobla kalıcı bir hasar bireyin
diğerlerine olan saldırgan davranışlarını tetikleyebilir. Bu da sosyal olarak kabul
görmesinde sorun yaratır. Bu durum şiddet döngüsünü arttırabilir. Bunu önleme de hem
mağdura hem şiddet failine psikososyal açıdan desteklemek önemlidir.
 Bağlanma kuramı: Çocukluk döneminde biyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan
(beslenme) daha sonra bu ihtiyaçlarını gideren kimseye (bakım veren/ anne) giderek
yakınlaşarak özel bağlar oluşturması ya da bağlanma biçimlerini ifade eder. Güvenli ve
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güvensiz bağlanma olarak açıklanır. Güvensiz bağlanma; kaygılı, kararsız, kaçınmacı
olmak üzere farklılık gösterebilir. Güvensiz bağlanma biçiminde şiddet gösterme ya da
mağdur olma (kendi haklarını savunamama) gibi döngülere daha sık rastlanmaktadır.
Nesne ilişkileri kuramı: Bakım verenle kurduğumuz ilişki biçimimizi ifade eder. Ötekini
nasıl algıladığımızı anlatan bir kuramdır. Ayrılma ve bireyleşme dönemlerini nasıl
atlattığımız önem taşır. Tam nesne ve tam kendiliğe ulaşma bakım verenin psikolojisi
ile yakından ilgili olarak çocuğun/ bireyin yaşamını şekillendirir. Dünyayı annemizin
(bakım verenin) gözünden referans alırız. Özellikle bu dönemde kalın bir çizgi olan
bölme ile dünyayı iki kutuba (siyah- beyaz) ayırma çocuğun ya haz ya da acı başka bir
ifade ile ya iyi ya kötü algılamasının kesinleştiği sınır kişilikler dürtüsellikleri nedeniyle
şiddeti deneyimlemektedirler.
Feminist kuram: Sadece kadın olmaları nedeniyle gerek romantik ilişkiler gerek grup
ilişkileri ve rollerin gerçekleştirilmesinde sosyal ve insan hakları açısından mağduriyet
yaşanması ve bu mağduriyetin telafi edilmesi amacıyla feminist yaklaşımı doğurmuştur.
Kadının sırf biyolojik cinsiyeti nedeniyle negatif ayrımcılığa uğramasını yansıtır. Kadın
biyolojik cinsiyeti ve buna bağlı olarak hegemonik bir biçimde belirlenen toplumsal
cinsiyet rollerini yerine getirmek zorundadır. Çoğu zaman söz hakkı yoktur. Rolleri
gerçekleştirip gerçekleştirmediğine erkek ya da toplumda ki erkek egemen güçler karar
verir. Aksi takdirde şiddet görebilir.
Güçlendirme: Birey, grup ya da toplumun içindeki var olan güçlerin ortaya çıkarılarak
beslenmesini vurgulayan bir yaklaşımdır. Bu kuram adı gibi bireyi güçlendirir özellikle
şiddet örüntüsü ile aşağılanmış, benlik saygısı düşmüş olan mağdurları topluma yeniden
uyum sağlamasını geliştirmek amacıyla bu yaklaşım kullanılmaktadır. Toplumsal
cinsiyet rollerinin yanlış algı ya da kodlarının yeniden çerçevelenme sürecinde sadece
birey değil grup ve politik güçler üzerinde çalışmak bu yaklaşımın kapsamındadır
(Jorelman 2017).

SONUÇ
Aile içi şiddet fiziksel yaralanma, sağlığın bozulması, genel duygusal stres, kabuslar, fobiler,
düşük özsaygı, zayıf evlilik ilişkisi, evdeki bağların kırılması-kopması gibi sonuçlara neden
olmaktadır. Bu olumsuz etkileri bertaraf etmek, şiddetin tekrarlanmasını önleyebilmek için aile
içi şiddeti deneyimlemiş insanlarla çalışabilmek için sosyal hizmet uzmanının kurumsal
değişime odaklanarak çalışması gerekmektedir. Aile içi şiddetle ilgili sosyal hizmet değerleri
aile içi şiddet travması için ruh sağlığı tedavisi, insani ilişkilerinin önemi- aile içinde ve daha
büyük sosyal çevrede, bireyin onuru ve değeri-her bir aile üyesi için sosyal adalet- aile içi şiddet
bilinci kazanma ve önleme yeterlilik- sosyal hizmet uzmanının bu müracaatçı kitlesine objektif,
profesyonel ve etkin olarak hizmet etme yeterliliği sosyal hizmet uzmanı bu değerlere bağlı
olarak bu insanların tedavi/güvenlik planlarını her bir bireyin kişisel değerlere saygılı
profesyonel ve toplum desteği vermek iyileşme süreci için temel bir görevdir.
Aile içi şiddet yalnızca sosyal bir problem değil aynı zamanda bir kriminal adalet problemidir.
Kriminal adalet müdahaleleri fail erkeklerden mağdur kadınlara aile içi şiddetten caydırmak ve
failleri istismar sonucunda rehabilite etmeyi içerir. Kolluk kuvvetlerinin tutuklaması,
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kovuşturma, mağduru savunma, mahkemede tepkiler, aile içi şiddet faillerine bir denetimli
serbestlik koşulu olarak müdahale programları ve aile içi şiddete toplumun verdiği tepkileri
koordine eder.
Makro kapsamda aile içi şiddeti önlemede yoksulluk ve eğitimsizlikle savaşmak, gençlerin
işsizliğine çözüm bulmak, toplumda toplumsal cinsiyete dayalı yanlış tutum ve inançları
elemine etmek, pozitif tutum geliştirmeye çalışmak topluma mali destek sağladığı gibi
gençlerin suça yönelmelerinden uzaklaştıran ve anti sosyallikten alıkoyan önlemler arasında
yer alacaktır.
Kuram bilgisinden faydalanma uygulamada kanıt temelli çalışma, araştırmaları bilimsel ilkeler
ve etik çerçevede yapma ve tüm bunlar ışığında uygun sosyal politikalar üretme sosyal hizmet
disiplinin temel görevleri arasındadır.
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ABSTRACT
Economic theory is universal but, depending on the conditions, time, and cultures, it takes different
views. A development that increases the risk of one country may not have the same effect for
another. Or risks increase may not always be reduced by an increase in interest. CDS is a product
of finance. It should not be ignored the way it is priced on the market. The CDS's relationship to
indicators such as exchange rates, interest rates and credit ratings must be managed in a sustainable
way. Nonetheless, the high CDS indicates the technically that the nation pays a lot of interest on
external debt and that payments come from the pockets of taxpayers. The rise in interest rates in
trend cycle can lead to additional risks on. In this study, the main macro determinants such as CDS
and interest rates, as well as some indicators such as economic freedom, political stability and
government efficiency index for more sustainable foreign investments, will also have a significant
impact on comparisons with countries that are successful or competitive in terms of foreign capital
investments. is to test whether you have.
Especially in this countries for years it was evaluated with similar notes to Turkey in terms of
credit rating agencies. At this point, increasing the interest rates to reduce the risk premium is not
a sustainable debt management, but it is seen that these indicators are not insignificant but a
driving force in reaching an acceptable economic indicator. However, other findings have been
found that eliminate the concerns of growth and accelerate the economic management of that
country. The Central Bank's rise in interest rates, expectations of lower tax policies and a
decrease in global geopolitical tensions, could reduce the perception of risks. of course, the fact
that the governments give the perception of ‘Trust’ in a realistic manner requires that the whole
analysis is policy making within the framework of ‘Ceteris Paribus’.
Keywords: CDS, Exchange rate, Intereset rate, Index of Economic Freedom.
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1. Introduction
Financial tensions in the global economy have increased the need for alternative sources of finance.
Especially in developing countries, some indicators that determine the competitiveness of
investment and reveal itself have gained more importance in recent years.
Foreign direct investments, which are at the forefront of these indicators, did not only determine
the course of the competitiveness of these investments, but also changed the recovery period of the
contraction in the global economic fluctuations. (Chakrabarti, A.,2001) Therefore, FDI, which has
created some kind of competitiveness, has affected the efficiency of both foreign and local
companies in the development processes in some periods.
Developing countries, which want to see the supply power of foreign direct investments, see the
indicators of inclusive and sustainable economic growth as an important lever and also carry out
structural reforms in order to improve this leverage structure. Particularly since the country's risk
premium (CDS), interest rates and some macro indicators are the determinants of FDI, they provide
a stable financial process. (Sakarya, S., Eckman, M., & Hyllegard, K. H.,2007) In particular, the
micro-components that make up the structure of these indices provide an opportunity to monitor
the changes in the potential values of those countries.
Especially in recent years, we see that foreign direct investments have reflected the power of
transferring technology and know-how to developing countries. It is an inevitable fact that these
countries have undeniably influenced business development processes.Credit Default Swap (CDS),
low inflation rates and sustainable exchange rates are, for more than one reason, significant
determinants of FDI.
Temporary (short-term) and related indirect investment is temporary (long-term). Producer
investments do not grant the investor the right to intervene in indirect investment management after
granting the investor the management authority. We may make new production in order to bring
new technology, which needs to be improved in terms of profitability, or to adjust the production
process. Indirect investment management, however, has the right to go to such a location.
In particular, developing countries are trying to draw foreign direct investment for all these reasons.
Developed countries are trying to attract foreign direct capital in a manner similar to the sectors
that they want to develop. Developing countries have certain requirements for attracting significant
amounts of foreign direct capital: first, they should testify to the stability and underlying economic
power. Second, they provide some degree of certainty about the future direction of the economy
and give confidence in firms ' ability to repatriate earnings and dividends.
Third, a stable macroeconomic climate often includes a stable political system more often than not.
In general, political and economic stability are intertwined (Balasubramanyam and Salisu, 1991).
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In the 1980s, the increasing expansion of the national economies, liberalization of capital
movements, widespread privatization, and encouraging arrangements for mergers and acquisitions
contributed to the acceleration of foreign capital investments. (Singh, A., & Weisse, B. A.,1998)
Turkey has been one of the affected countries significantly from these global developments.
Turkey's competitiveness index or investment feasibility usually take place in accordance with the
desired level of other developing countries. This is one of the main reasons for the low level of
foreign direct investment in the country.
In recent years, special attention has been given to improving the investment environment and
realization of legal and institutional arrangements in order to increase foreign direct investment
inflows. (Klein, M. A.,2018)
However, in order to test the legitimacy of this effort, the competitiveness index of the subcomponents associated with the FDI to examine objectively and Turkey to develop cooperation
with the weaknesses identified these components are important.
In this study, the main macro determinants such as CDS and interest rates, as well as some
indicators such as economic freedom, political stability and government efficiency index for more
sustainable foreign investments, will also have a significant impact on comparisons with countries
that are successful or competitive in terms of foreign capital investments is to test whether you
have.
Table -1 FDI flow in developing countries ($)
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Table-2 Deposit interset rate (%)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

Philippines

Mexico

South Africa

Vietnam

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0,0

Turkey

2. Empirical methods and data
The causality relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and interest rates, risk
premiums (CDS) and other macro indicators has been examined. In this study, macro variables;
the foreign exchange rate and interest rate were also discussed and the effect of the economic
freedom index on FDI investments was tried to be measured.
This analysis was investigated using the E-views 10+ program. All data are disclosed in U.S. Pat.
in dollar terms. The time series covers the years 1990-2018. Data were collected from the World
Bank database. In the research, cointegration and stasis analysis were used. A regression of time
series of variables equation was estimated and panel data analysis was performed.
3. Discussion & Result
Test of Hausman
Coefficients
(b)
(B)
fe
re
lexc
lefi
ldir

.6170809
3.642254
-.3355892

.4782952
4.051066
-.3756255

(b-B)
Difference
.1387857
-.4088121
.0400363

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.
.0639569
.154797
.0169187

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test:

Ho:

difference in coefficients not systematic
chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
4.43
Prob>chi2 =
0.2190
(V_b-V_B is not positive definite)
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Since the covariance of error terms and explanatory variables differ from zero according to the
test results, a fixed effects model should be preferred.
Fixed Effect Result
Fixed-effects (within) regression
Group variable: id

Number of obs
Number of groups

R-sq:

Obs per group:
within = 0.4486
between = 0.0046
overall = 0.0135

corr(u_i, Xb)

=
=

118
5

min =
avg =
max =

22
23.6
24

=
=

29.83
0.0000

F(3,110)
Prob > F

= -0.8650

lfdi

Coef.

lexc
lefi
ldir
_cons

.6170809
3.642254
-.3355892
5.98117

.1331482
1.110243
.1120457
4.554358

sigma_u
sigma_e
rho

2.315452
.70171031
.91588294

(fraction of variance due to u_i)

Std. Err.

F test that all u_i=0: F(4, 110) = 45.78

t
4.63
3.28
-3.00
1.31

P>|t|
0.000
0.001
0.003
0.192

[95% Conf. Interval]
.3532124
1.442013
-.5576374
-3.044499

.8809495
5.842495
-.113541
15.00684

Prob > F = 0.0000

According to the F test, the model is generally significant. The t-test results of the explanatory
variables confirm that these variables are significant.
As a resullt, It has been tried to examine whether the economic performance indicators and
efficiency of countries and the economic freedom index contributing to the structural
transformations are reflected in FDI performance of the country as indicators. when we look at the
results obtained in this method, which we make open to contribute more to development and
empirical study; 1% increase in the exchange rate increases the FDI by 0.6%. 1% increase in the
economic freedom index increases the FDI by 3.6%. 1% increase in the deposit interest rate reduces
the FDI by 0.3%. it is seen that the index of economic freedoms is an important variable in
determining FDI investments.
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ABSTRACT
Digital technologies constantly transform the business processes both on a domestic and
international scale. Organizations that have absorbed the new digital economy and are capable of
using new technologies will continue to exist. In this study, the roles of digitalization and new
technologies in international trade are examined and it is aimed to draw attention to enterprises to
this issue. The opportunities and challenges of technologies have been investigated such as Block
Chain, Internet of Things, Artificial Intelligence and Three-dimensional Printing, which are
frequently heard but whose functions in international trade are still perceived as fuzzy. In
addition, it is intended to emphasize the vital importance of all stakeholders to include these
technologies in their future projections. The new digital economy is already reconstructing the
way of doing business and redefining the consumers which have increasing expectations. The
consequences of new technologies for international trade will remain as a major game-changer.
This study is a step towards understanding the effects of new technologies and digital economy
on international trade. Prospective studies addressing this issue have high potential to provide
valuable data on how each technology and variables affect international trade.
Keywords: International Trade, Digitalization, Blockchain, Artificial Intelligence

INTRODUCTION
In today’s world almost all new Technologies potentially support the digital revolution. A digital
revolution could be described as the modification from both mechanical and correspondent
electronic technologies toward the innovative digital technologies, the speedy implementation of
those types of technologies specifically in the sectors of information and also communication,
along with the widespread changes in the economy and social sectors. Technologies that
strengthen the digital revolution have gained some benefits from three influential trends in
computing, communications as well as information processing that have united, with a purpose to
empower the speedy technological improvements (Brynjolfsson & McAfee, 2011). These three
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trends are known as Moore's Law, Gilder's Law, and the information digitalization described
below.
Improvements in Computing Power
Moore’s law which associated with the physics of the transistor along with the incorporated
circuits that rely on the core of contemporary computing. It is basically not a natural or physical
law, instead, it is considered as a technological trend that has been noticeably ongoing. Initially
detailed in 1965 at the beginning of the electronic age, the well-known rendering of Moore's
guess is that the number of parts in a coordinated circuit will twofold consistently. This implies in
principle that the preparing or registering capacity of the coordinated circuit copies each year
also. This expectation was later reexamined by Moore to multiplying at regular intervals
(different reformulations of the law express that the multiplying happens like clockwork). In the
mid-1970s, one could fit just 2,300 transistors into an Intel chip. Nowadays, a solitary Intel quadcenter i7 chip comprises around a billion transistors, and top of the line chips utilized in
workstations or else servers (Xeon chips) can comprise twofold that amount (Chang, et al., 2015).
A Revolution in Communication
A study has proposed that the telecommunication services, containing the mobile telephone, the
Internet, along with the services of data transmission have been providing the foundation outline
and the transmission capability that tolerate various other services to be digitally delivered. In
addition to this, it also allows both products and services to be purchased and delivered over
these network systems. The technological improvements have approved to improve the speed,
quality, posture capability, along with the network affordability. For instance, the services of
static and moveable broadband which make it easier to digitally supplying the products, also
make a connection between the producers, traders, and customers across the boundaries.
Furthermore, the telecommunication services have also strengthened the flows of data across the
boundaries which have been skyrocketing in the past current years (Bartling & Friesike, 2014).
Digitalization and the Rise of Big Data
The last trend basic the digital revolution is mentioned as the capacity to gather, store and convert
numerous types of data that existed in a simple structure. For instance, music in vinyl tracks,
pictures in the form of nitrate film, words, and figures in documentations convert into digital
information that can be prepared by ground-breaking PCs and conveyed throughout fiber optic
links to a worldwide audience. In fact, Nicholas Negroponte, the originator and Chairman
Emeritus of MIT's Media Lab, anticipated that the world is unavoidably heading towards a future
where everything that can, has the capacity to be digitalized. The utilization of big data has been
supporting an assortment of shareholders, from general wellbeing specialists which use Google
Flu Trends to appraise flu movement continuously, to innovation giants, for example, Amazon
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and Netflix, which use "recommendations" from their big data calculation to produce a critical
segment of new deals. In any case, it has been contended that enormous information can likewise
be the establishment of data asymmetry between firms with varying access to information, and
between nations because of the computerized separation. The subjective jump that large
information permits may not just be the reason for new advantages, yet additionally the
wellspring of advertising disappointments that will describe the information-driven economy.
Digital Innovations Potentially Design the Future
Internet of Things
The IoT can be characterized as a "worldwide framework for the data society, empowering
propelled administrations by interconnecting (physical and virtual) things dependent on existing
and advancing interoperable data, as well as correspondence advances." Further simply, the idea
of the IoT is "that ordinary articles can be furnished with distinguishing, detecting, organizing,
what's more, preparing capacities that will enable them to speak with each other and with
different gadgets also, and benefits over the web to accomplish some helpful target." The
organization of associated gadgets in the home or office, a considerable lot of which were
planned absent a lot of thought for security, can present risky vulnerabilities and will require the
advancement of adequate specialized and maybe administrative protections. Nevertheless, the
broader implementation of technology has triggered some challenges to be faced (Xia, Yang,
Wang, & Vinel, 2012).
Artificial Intelligence or AI
AI has defined as the capacity of a computerized PC or PC controlled robot to perform
undertakings ordinarily connected with savvy creatures, for example, the capacity to reason, find
meaning, generalize or gain from past experience". Much of the present AI is "limited" or
"powerless," in that it is intended to play out a tight errand (for example facial acknowledgment,
playing chess). In any case, the long haul objective of numerous AI specialists is to make
"general" or "solid." AI is progressively being utilized to produce thoughts and as a generalpurpose "technique for creation" that is reshaping the idea of the development procedure
(Makridakis, 2017).
3D Printing or Additive Manufacturing
3D Printing is a procedure of making a three-dimensional strong object of for all intents and
purposes any shape from an advanced model accomplished utilizing an added substance process,
where progressive layers of material are set down in various shapes considered unmistakable
from customary machining systems, which generally depend on the evacuation of material by
techniques, for example, cutting or then again boring (subtractive processes)"3D printing makes
customization a lot simpler and less expensive, as it includes another plan and an adjustment in
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PC code instead of new generation devices and molds and costly alterations to industrial
facilities.
Blockchain
Blockchain defined as is a carefully designed, decentralized and appropriated advanced record of
exchanges (a disseminated record). It is made of a consistently developing rundown of records,
which are consolidated in "obstructs" that are then "anchored" to one another utilizing
cryptographic procedures – subsequently the expression "blockchain". Once added to a
blockchain, data is time-stepped and can't be adjusted, with the goal that endeavored changes can
without much of a stretch be identified, and exchanges are recorded, mutual and confirmed on a
shared premise.
The Impact of Digital Technology to Economy
The birth of online markets
Digitalization has been redesigning the habits of the customer throughout the last period, and
there is each sign that further modifications are coming. A noticeable feature of the
implementation of digital technology by customers at the worldwide stage is the universal
tendency to purchasing products and services online.
What is being exchanged?
• Media services
• Other online services
• Customized and personalized goods and services
Easier entry and increased product diversity in the digital market
The development of digital open market along with their success in supplementing and from time
to time substituting for the outdated marketplaces appears to in what way digital, somewhat than
physical trade might permit for the considerable communication reduction, exploration, and
corresponding costs. In fact, there is less and less need for companies to invest in brick-andmortar shops for customers to spend their time looking for a given product or service given the
attraction of shopping online.

RESULTS & DISCUSSION
Digital technologies, some of which we mentioned above, will inevitably redesign international
trade. As these technologies emerge, become widespread and increase in number, it will become
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a necessity and requirement for companies, countries and all stakeholders to integrate them into
their strategies and business processes. Therefore, there is an explicit urgency for quantitative,
qualitative and empirical studies to investigate how and to what extent these technologies affect
international trade. The next step of this study, which mainly concentrate on understanding these
technologies and identify their potential role in international trade, will be a research paper
analyzing these effects with real trade data. In this manner, like all the prospective studies the
research paper may contribute to the trade literature and provide practical tools to the companies
dealing with international trade.
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ABSTRACT
All companies generally try to exist with the goals of growing under changing competition
conditions, increasing sales, increasing profits, improving customer profile, and increasing
market share. With globalization, dynamic conditions affect consumer behavior as well as
companies. The unlimited demands and needs of consumers change and every business have to
adjust themselves to consumer behavior. This strategy provides the continuity of companies.
Every company that has existed for many years is successfully implementing this strategy. In
Turkey, e-commerce concept has been popularized by some factors such as; Internet usage,
technological development, the young population etc. Although e-commerce is offered as a
convenience, it is difficult to manage e-commerce in its entirety. E-commerce includes
accounting, logistics, marketing areas that require many managerial skills. The success of
businesses in e-commerce varies according to their management skills in this area. Maintaining a
business on the marketplace requires several processes such as product order management,
inventory management, storage, delivery, and billing. The speed of the technology affects not
only consumers but also consumption. As the number of consumers increases, it becomes
difficult to control this process. The consumer prefers the company that can send the product to
him/her as soon as possible in complete and undamaged manner with legal rights such as invoice,
user manual and warranty certificate. For this reason, the success points of the enterprises in all ecommerce sites are an important indicator. Businesses may face serious fines to e-commerce
platforms for errors in this process. Logistics service providers (LSPs) played a key role in
solving these problems. This study reveals the problems experiences by e-commerce companies
and explain the impacts of managing logistics processes. The study emphasizes significance of all
supply chain management besides other management practice.
Keywords: E-commerce, supply chain management, logistic process, LSPs
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One of the biggest factors in the surge of interest to e-commerce is the increase in internet usage.
According to Global Digital Report (Digital in 2019), 4,479 billion Internet users occur 58% of
the world's population. This process encouraged many brands to improve their technological
skills. “Because of the increased use of the Internet there has been a proliferation of electronic
commerce, where brands are opening their distribution channels to direct online sales.”(Ferreira,
Pedrosa and Bernardino, 2019).The growth of e-commerce has increased the work load density of
the firms. Particularly the management of logistics processes has become difficult. Therefore,
problems that have arisen affect e-commerce badly. To maintain brand value, E-commerce
platforms impose sanctions on firms that open stores when they are not working properly. In the
literature, it is seen that there are limited studies about problems in e-commerce, customer
satisfaction, and management of logistics processes in e-commerce. The aim of this study is to
emphasize the impacts of their managerial ability about logistics processes of firms operating in
e-commerce platforms on their e-commerce success.
E-Commerce and E-Logistics
Traditional trade has changed from the past to the present day and has become a form of ecommerce with the effect of globalization. Trading transactions in there (purchase and sale) take
place electronically using the Internet, networks and other digital technologies.
Ozdemir, Torenli and Kıyan (2010), define e-commerce as selling products and services through
a website on the Internet. Although e-commerce is a new concept, it has similarities with
traditional commercial methods in terms of principles and it is a method that complements and
facilitates rather than an alternative to traditional commerce (Anbar, 2001). E-commerce
includes: e-advertising, electronic banking, e-logistic, etc. According to Skitsko (2016), "Elogistics is a management subsystem for forecasting, planning, decision making, coordination
and control of electronic information flows through technology." There are several definitions of
e-logistics, one of definitions is that e-logistics is a transformation of the classic tools used for
logistics processes in a modern technic, and backed-up by Internet based technologies (Miscevic,
Tijan, Žgaljić and M. Jardas, 2018).
Logistic Process and Performance of LSPs
E-Logistic process occurs;






Storage,
Inventory Planning and Control, Demand Forecasting,
Order Process, Purchasing,
Packing and Loading,
Transportation Management,
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Recycling, Returns Management,
Customer Service

LSPs include 3rd and 4th party logistics. 3rd party logistics providers are companies that
specialize in multichannel supply chain network and e-logistics. They provide advanced solutions
for logistics issues by systematically organizing activities such as material management, product
distribution or storage for an e-commerce business. Thanks to the solution integration offered by
3rd party logistics providers, complex logistics processes can be easily followed by the ecommerce businesses. 4PL is the supply chain integration in which e-commerce enterprises
coordinate all activities in logistics processes. In addition to basic logistics activities, 4PL
provides great convenience to e-commerce enterprise by providing services such as packaging,
inventory control, storage, real-time tracking, invoicing, delivery, data analysis, cost reports etc.
The Impact of LSPs to E-Commerce
The case study of Amazon
Amazon is a successful e-commerce platform and it has begun to provide a number of logistics
services to sellers selling under the Amazon brand in order to provide better service. These;
Fulfillment By Merchant, Fulfilled By Amazon and Seller Fulfilled Prime.
-In the FBM model, the seller is responsible for transport, handling and customer service. All of
these transactions can be both time-consuming and expensive for an e-commerce business.
-In this model, Amazon manages collection, storage, packaging and shipping for the e-commerce
business, as well as managing customer service and return processes. In other words, the FBA is
a 4th party logistics provider that allows the e-commerce business to focus solely on its own
business by managing all processes of the e-commerce ecosystem and logistics.
-This model is a mixture of two models.
RESULTS & DISCUSSION
RESULTS & DISCUSSION
LSPs will inevitably affect e-commerce. In order to reduce customer loss and provide
satisfaction, e-commerce enterprises should increase the quality of logistics services they provide.
In order to improve service quality, 3rd or 4th Party logistics providers can help e-commerce
business to minimize logistics problems through e-logistics integrations. Therefore, there is an
explicit urgency for quantitative, qualitative and empirical studies to investigate how and to what
extent LSPs affect e-commerce.
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The next step of this study, which mainly concentrate on understanding these LSPs and identify
their potential role in e-commerce, will be a qualitative research paper analyzing these effects
with face to face interview.
Researchers can use quantitative measurement techniques or interview firms from different
platforms in future.
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ABSTRACT
The city of Zonguldak is among the cities with significant tourism potential in the Western
Black Sea Region with regard to natural, cultural and recreational values. The city with a wide
range of cultural heritage and natural richness has high ecotourism potential for local and
foreign tourists. Discovering the areas of the city that can be opened to ecotourism and
promoting the historical, cultural and traditional landscape characteristics of the region will
make significant contributions to the city. The purpose of the study was to classify the current
potential in the region with regard to the regional assets that provide resource for tourism. The
city of Zonguldak is preferred with its natural, historical and cultural landscape features. Even
though the number of tourists is low compared to coastal tourism, the cultural and natural
tourism revenues can be quite high. This in turn leads to an increase in cultural and natural
tourism investments in Turkey as is the case in the world in general. In this context, the
importance of sustainable tourism has been emphasized in the present study for preserving the
resource values in Zonguldak for passing down to posterity and suggestions have been put forth
for landscape architecture. Evaluations have been made as a result of the study regarding the
important assets that serve as resources for ecotourism in the region from a geographical,
ecological and socio-cultural perspective.
Keywords: Ecotourism, Landscape, Zonguldak

INTRODUCTION
Ecotourism is a branch of tourism which aims to protect and understand nature within the scope
of socio-economic development. with natural and cultural values that have ecotourism Turkey
has a favorable geography (Cengiz and Mutlu, 2016). Ecotourism is an understanding that aims
to protect nature in its current form, to protect sensitive ecosystems, to contribute to the local
economy in rural areas, to support the development of countries, to strengthen ecological and
cultural sensitivities, to create a social / environmental awareness in the tourism industry and
to satisfy tourists. Therefore, ecotourism is based on an understanding of supporting the rural
economy and protecting the natural environment (Şahin, 2009; Bekçi et al., 2011).
Previously used only as a tool for national development and supported in this direction, the
tourism sector is now a supporter of regional, regional and urban development (Tosun and
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Bilim, 2004). Natural and cultural assets of a country, the number and diversity of these assets
constitute the biggest attraction in tourism. For this reason, the natural and cultural environment
is an attractive force that constantly guides people's travel, and at the same time is an
indispensable resource value of the tourism industry (Surat et al., 2015).
With the increase in the level of education and environmental awareness of the people, in recent
years, travels especially to natural and culturally sensitive areas have been developing rapidly.
These changes in the structure of international tourism demand increase the desire for
ecotourism activities (Çevirgen, 2004).
MATERİEL
Zonguldak is a province in the Western Black Sea Region that has coasts from the west and
north to the Black Sea. It is surrounded by the Black Sea from the north, Bartın from the
northeast, Karabük from the east, Bolu from the south, and Düzce in the west (Zonguldak
Environmental Status Report, 2018). Particularly in recent years, studies on ecotourism have
been intensified by ensuring the sustainability of natural resources and cultural riches existing
in the Western Black Sea Region. Determining the ecotourism potential of the city of
Zonguldak is important for ensuring the sustainability of its natural and cultural resources. In
this paper, the ecotourism potential of the natural and cultural landscape features of the city of
Zonguldak and its vicinity has been evaluated.
METHOD
In determining the ecotourism potential of Zonguldak city and its vicinity, the natural and
cultural resource values of the area in terms of current and potential ecotourism activities were
determined and evaluated in terms of ecotourism activities. Taking these factors into
consideration, suggestions were developed to maximize the existing strengths and opportunities
of the area and to minimize the impact of threats and weaknesses.
RESULTS AND DISCUSSION
In this paper, 6 areas that are prominent in terms of natural and cultural resource value in
Zonguldak have been selected as research areas. The natural and cultural landscape features of
these selected areas are presented below.
I.

Gümeli Natural Area

The Natural Area in the Gümeli Town of Alaplı District, west of the Black Sea Region is 255
hectares. Traditional plateauing activities continue in the Bölüklü and Karatepe highlands,
which constitute a border to the protected area. The area is also used as a plateau festival and
wrestling area. The diversity of plants and monumental trees in the protected area are important
landscape features in terms of hiking, trekking and photo safari. There are no settlements within
the borders of the Natural Monument. The area is a unique place in the forest in terms of
physical and social where traditional transhumance activities are carried out to a minimum. It
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accommodates different types of ecosystems such as forests, rivers, highlands and rocky areas
and traditional plateau areas. The dominant tree species are Fagus orientalis, Carpinus betulus,
Taxus baccata L. and Abies bornmülleriana (Yeni et al., 2013). While Gümeli Highlands was
a traditional pastureland based entirely on animal grazing in the past, it is now a recreation area
(Çelikoğlu and Atış, 2016). As a result of the scientific studies, Taxus baccata L. it is the oldest
tree in our country, the oldest yew tree in the world and one of the oldest 5 known and identified
trees in the world (Url-1) (Figure 1).

Figure 1. Views from Gümeli Nature Area (Url-1)
II.

Harmankaya Waterfalls

Zonguldak city center is 3 km away. The walking route of Elvanpazarcık Town and Kardeşler
Village on the creek which is determined as the border is 4.5 km. Harmankaya Waterfall
consists of 3 separate waterfalls. Access to the valley with waterfalls is possible through the
pathway in the forest. After an average of 1100 meters of hiking in the valley, you reach the
first waterfall. When you go 250 meters from the beginning of the first waterfall, you reach the
2nd waterfall. Compared to the other two waterfalls, the second waterfall is the highest and
beautiful. After you go 200 meters in the valley, you will see the 3rd waterfall (Yeni et al.,
2013).
There are 16 species of trees and shrubs on the valley such as Fagus sylvatica, Carpinus betulus,
Laurus nobilis, Prunus laurocerasus, Paeonia turcica, Buxus sempervirens, Castanea sp,
Platanus sp, Pinus sp., Tilia sp, Corylus avellana, Arbutus unedo, Mespilus germanica. There
are 6 types of mushrooms. Kuş Kayası and Harmankaya are scenic views overlooking the
valley. At the end of the course, there is an urban forest with a walking area of approximately
800 m. (Yeni et al., 2013) (Figure 2).
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Figure 2. View from Harmankaya Waterfalls (Url-2).
III.

Cave of Gökgöl

Gökgöl Cave with a length of 3350 meters, the longest 10 Turkey, Zonguldak is the 2nd longest
cave. The cave dating to the Carboniferous period is about 350 million years old. The cave has
a walkway of 875 meters and there is an underground creek whose flow rate increases during
rainy periods. Gökgöl Cave is rich in dripstone accumulation. There are stalactites, stalagmites,
columns, flag stalactites and pasta stalactites. The parts of the cave, from the entrance to the big
depression hall, are described as Fossil entrance, Asthma Hall, Wonders Hall and Miracle Hall
(Url-3). Gökgöl Cave, which includes the geomorphological and hydrological development
phases and characteristics of the region in terms of geological structure, consists of four
different floors. The mouth and its surroundings (the first part of the cave) forming the first
floor and the second floor with dripstones in the Great Depression Hall are completely
fossilized. The youngest part of the cave is Damlataşlar Hall, underground creek and active
small arm on the third and fourth floors. The cave has three openings, two of which are
fossilized and one is active. The larger one of the fossil mouths providing the entrance is
remarkable with its magnificent appearance. The first 875 meters of Gökgöl Cave was opened
for tourism purposes. This section extending from the entrance to the Great Depression Hall is
2-15 meters wide and 1-18 meters high. In this illuminated area there are walking tracks, bridges
and observation terraces (Url-4) (Figure 3).
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Figure 3. Views from Gökgöl cave (Url-4).
IV.

Gazi Alemdar Ship Museum

The first and only naval battle of the Turkish War of Independence took place in the Black Sea
Ereğli. It is the symbol of victory in a small battleship named Alemdar, which was defended by
the struggle of the people of Karadeniz Eregli during the War of Independence. Gazi Alemdar
Ship, which is of historical importance, was built in accordance with the original and opened
for service as a museum on 08.08.2008 (Url-5) (Figure 4).

Figure 4. Views from the Gazi Alemdar Ship Museum (Url-5).

V.

Bölüklü Plateau

The plateau located in Gümeli town of Alaplı district is at the foot of Bacaklı Plateau which is
the highest point of Zonguldak. Here, the traditions of transhumance still continue (Figure 5).

Figure 5. Views from Bölüklü Plateau (Url-6)
VI.

Cehennemağzı Caves

20-22 Aralık 2019

Ankara 303

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

The caverns of Eregli are located in the city center. There are 3 caves used during the Roman
and Byzantine periods. It serves as a ruin of Kdz. Ereğli Museum. Cehennemağzı Caves are
located in İnönü Quarter of Kdz.Ereğli District and consist of three caves side by side (Figure
6).

Figure 6. Views from the cavernagzi caves (Url-7).
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Although Zonguldak province has rich resources, it has not been adequately evaluated in terms
of ecotourism activities. Suggestions for the development of ecotourism in Zonguldak are
presented below.
Natural and cultural landscape features that can be used for ecotourism in the region should be
determined. Forest areas rich in habitat and ecosystem diversity should be protected. The
region's rich cave tourism potential should be improved. The existence of wildlife and habitats
should be preserved. All kinds of facilities and infrastructure planning should be made for
ecotourism. Inadequacy of promotion and marketing towards ecotourism should be eliminated.
Ecotouristic facilities and infrastructure deficiencies. The biggest problem for ecotourism is
that the accommodation facilities are very inadequate and cannot meet the needs. Studies should
be carried out for the development of tourism service sector. Tour organizations should be
included in the program. The level of knowledge and awareness towards ecotourism should be
increased. On-site use of economic resources for tourism development should be ensured.
Focusing on the promotion of the region in the national and international press, opening the
web site, organizing festivals for local products and crafts, and supporting publications such as
brochures and posters will ensure the rapid development of tourism in the region. It is important
to consider eco-tourism as an important tool for the realization of rural development in
Zonguldak province.
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SOSYAL SERMAYE İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK
ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUŞCU KARATEPE
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Hanife TİRYAKİ ŞEN
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
ÖZET
Bu çalışmada sağlık çalışanlarında sosyal sermaye algısı ile yaşam tatmini arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmaya 120 sağlık çalışanı katkı
sağlamıştır. Veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Sermaye Ölçeği ve
Yaşam Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Sosyal Sermaye Ölçeği Yavuz (2012) tarafından
“Dünya Değerler Anketi” veri tabanı esas alınarak hazırlanmış olup geçerlilik ve güvenirlik
çalışması Yayık (2017) tarafından yapılmıştır. Yaşam Tatmini Ölçeği ise Diener vd. (1985)’nin
tarafından geliştirilmiş olup Bekmezci ve Mert (2018)’ise Türkçeye uyarlama çalışmasını yapmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 paket programından yararlanılmıştır. Sosyal sermaye
ölçeği puan ortalaması 3,19±0,47 olarak hesaplanmıştır.. Yaşam tatmini ölçeği puan
ortalaması ise 4,14±1,53’dür. Buna göre sağlık çalışanlarında sosyal sermaye ve yaşam
tatmini algısının orta düzey üzerinde olduğu ifade edilebilir. Sosyal sermaye ile yaşam tatmini
arasındaki pearson korelasyon sonucunda orta düzeyde istatiksel olarak anlamlı ve pozitif
yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Sosyal sermaye ölçeği alt boyutlarında ise, en yüksek
ilişki ağ alt boyutu ile yaşam tatmini arasında olduğu saptanmıştır. En düşük ilişki düzeyi ise,
güven alt boyutu ile yaşam tatmini arasında olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Sosyal Sermaye, Yaşam Tatmini
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND LIFE SATISFACTION:
A STUDY ON HEALTH WORKERS
Abstarct
The aim of this study was to determine the relationship between social capital perception and
life satisfaction in health workers. To this end, 120 health workers contributed to the study.
Personal Data Form, Social Capital Scale and life satisfaction scale were used as data
collection tools. The Social Capital Scale was prepared by Yavuz (2012) based on the “World
Values Survey” database and the validity and reliability study was conducted by Yayik
(2017). The life satisfaction scale is Diener et al. It was developed by (1985) and Bekmezci
and Mert (2018). The SPSS 21 package program was used to evaluate the data. The average
score of Social Capital Scale was calculated as 3.19±0.47. The average score on the life
satisfaction scale is 4.14±1.53. According to this, it can be stated that the perception of social
capital and life satisfaction in health workers is above the middle level. The pearson
correlation between social capital and life satisfaction resulted in a moderately statistically
significant and positive relationship. In the lower dimensions of the Social Capital Scale, the
highest relationship was found to be between the network lower dimension and life
satisfaction. The lowest level of association was found to be between the lower dimension of
trust and life satisfaction.
Key Words: Health Workers, Social Capital, Life Satisfaction
GİRİŞ
Sosyal sermaye kavramı 1916 yılında ilk kez L. Judson Hanifan tarafından kullanılmıştır.
Hanifan (1916) sosyal sermayeyi bireyler arasındaki şefkat iyi niyet, arkadaşlık, dostluk ve
sosyal bir birim olan aileler arasındaki sosyal ilişkiler olarak ifade etmiştir (Akt; Akçay,
2003). Hanifan sosyal sermayeyi sürdürülebilir kalkınma ve demokrasinin sağlanabilmesi için
vazgeçilmez bir unsur olarak görmektedir. Sosyal sermaye; bir toplumun üretkenliğini ve
sağlıklı olmasını etkileyen normlar, insanlar arası itibar ve sosyal ağlar, güven ve
inanılabilirlik olarak da tanımlanabilir (Kaya ve Zerenler, 2014). Yaşam tatmini ise bireyin
mutlu olmasına yönelik incelenen kavramlardan biridir. İnsan mutluluğunun bireysel yönüdür.
Yaşam tatmini, bir toplumun yaşam kalitesinin bir belirleyicisi olarak görülür (Cruice vd.,
2010; Kermen, 2016). Bu çalışma sağlık çalışanlarında sosyal sermaye ile psikolojik iyi oluş
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı: Bu araştırma sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının öz yeterlilik
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Tasarımı: Bu araştırma tanımlayıcı, kesitsel tipte bir araştırmadır.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Bu çalışma bir özel sağlık kuruluşunda Ekim 2019Kasım 2019 tarihleri arasında tarihleri arasında yapılmıştır.
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Araştırma Evreni ve Örneklemi: Bu araştırmanın evreni ve örneklemini 2019 yılında bir
özel hastanede çalışmakta olan çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 120 sağlık
çalışanı oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları: Araştırmada veriler; Kişisel Bilgi Formu; Sosyal Sermaye Ölçeği ve
Yaşam Tatmini Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu; katılımcıların sosyo-demografik özellikleri olarak; cinsiyet, yaş, medeni
durum, eğitim durumu, çalışma statüsünü belirlemeye yönelik değişkenlerdir. Ayrıca
çalışmada katılımcıların bulundukları mesleği önerme ve mesleklerini seçme durumları
sorularına da yer verilmiştir.
Sosyal Sermaye Ölçeği; Sosyal Sermaye Ölçeği Yavuz (2012) tarafından “Dünya Değerler
Anketi” veri tabanı esas alınarak hazırlanmış olup geçerlilik ve güvenirlik çalışması Yayık
(2017) tarafından yapılmıştır. Ölçek likert tipindedir. Sosyal sermaye ölçeği 20 maddeden
oluşmakta olup norm, ağ ve güven alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçekte norm ve ağ alt
boyutları için ölçek puanlaması “1 Kesinlikle Katılmıyorum” ile başlayıp “5 Kesinlikle
Katılıyorum” şeklindedir. Güven alt boyutu için ise, “1 Oldukça az “ ile başlayıp “5 Pek Çok”
şeklindedir. Sosyal Sermaye Ölçeği Cronbach’s Alpha değeri 0,81’dir. Ölçek alt boyutlarının
Cronbach’s Alpha değerleri ise, 0,72 ile 0,76 arasında değer aldıkları belirlenmiştir.
Yaşam Tatmini Ölçeği; Diener vd. (1985)’nin tarafından geliştirilmiş olup Bekmezci ve Mert
(2018)’ise Türkçeye uyarlama çalışmasını yapmıştır. Yaşam tatmini ölçeği beş maddeden
oluşmakta olup tek boyutludur. Ölçek puanlaması likert tipinde olup “1 Kesinlikle
Katılmıyorum” ile başlayıp “7 Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Bu çalışmada Yaşam
Tatmini Ölçeği Cronbach’s Alpha değeri 0,89 olarak hesaplanmıştır.
Etik İzin: Araştırma yapılmadan önce ilgili katılımcılara çalışma hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışmaya başlanmadan Uygulama ilgili kurum ve etik kurul izinleri alınmıştır. Veriler yüz
yüze görüşme yöntemi ile ortalama her katılımcı ile 8 dakika görüşülerek elde edilmiştir.
İstatistiksel Analiz: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 paket programından
yararlanılmıştır. Kullanılacak analiz yöntemlerinin belirlenmesinde ölçek verilerine normal
dağılım analizi uygulanmıştır. Verilerin skewness (çarpıklık) ve kurtosis (basıklık)
değerlerinin -1 ile +1 arasında değer aldıkları görülmüştür. Ölçek çarpıklık ve basıklık
değerlerinin -1 ile +1 arasında değer alması verilerin normal dağılım şartını sağladığı
göstermektedir (Hair vd., 2013). Normal dağılım şartını sağlayan verilerin
değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplama, pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal
regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Sağlık
çalışanlarını %67,5’i kadın ve %32,5’i erkektir. Medeni durum olarak %48,3’ü evli %51,7’si
bekardır. Eğitim düzeyi olarak katılımcıların %35’i lisans, %16,7’si yüksek lisans/doktora
mezunu, %16,7’si ön lisans ve %31,7’si ise lise mezunudur. Çalışma statüsü olarak %18,3’ü
doktor, %59,2’si hemşire, %10,8’i laboratuvar ve %11,7’si teknisyen olarak görev yaptıkları
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tespit edilmiştir. Sağlık çalışanlarının %55,8’i bulundukları mesleği önerdikleri belirlenirken
%44,2’si bulundukları mesleği önermemektedir. Meslek seçme durumları incelendiğinde
sağlık çalışanlarının %84,2’si bulundukları meslekleri isteyerek seçtikleri bulunurken,
%15,8’i ise isteksiz bir şekilde bulundukları meslekleri tercih yaptıkları görülmüştür.
Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Medeni durum

Eğitim durumu

Çalışma statüsü

Mesleği önerme
Mesleği seçme
Yaş ortalaması

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Doktor
Hemşire
Laboratuvar
Teknisyen
Evet
Hayır
İstekli
İsteksiz
30,80±9,73

N
81
39
58
62
38
20
42
20
22
71
13
14
67
53
101
19

%
67,5
32,5
48,3
51,7
31,7
16,7
35
16,7
18,3
59,2
10,8
11,7
55,8
44,2
84,2
15,8

Sosyal Sermaye ölçeği ve yaşam tatmini ölçeği puan ortalamalarına Tablo 2’de yer
verilmiştir. Sosyal sermaye ölçeği puan ortalaması 3,19±0,47 olarak hesaplanmıştır. Sosyal
sermaye ölçeği alt boyutlarında norm alt boyutunda 3,22±0,60; Ağ alt boyutunda 3,29±0,61
ve güven alt boyutunda 3,07±0,56’dır. Buna göre sağlık çalışanlarının Sosyal sermaye
algılarının orta düzey üzerinde olduğu ifade edilebilir. Alan yazınında yapılan incelemelerde
Yayık (2017)’ın çalışmasında (3,07±1,22), Tuncay (2016)’ın çalışmasında (4,12±0,65),
Aydemir, 2011’de (2,73±0,36) olarak bulunmuştur. Yaşam tatmini puan ortalaması ise
4,14±1,53 olarak bulunmuştur. Buna göre sağlık çalışanlarının yaşam tatmini algılarının orta
düzey üzerinde olduğu söylenebilir. Alan yazınında yapılan incelemelerde Kaya (2019)’ nın
çalışmasında (3,77±1,69); Macit vd., (2019)’nin (3,47±1,27) ve Soba vd., (2018) çalışmasında
(3,00±0,82) olarak bulunduğu görülmüştür.
Tablo 2: Sosyal Sermaye Ölçeği ve Alt Boyutları İle Yaşam Tatmini Puan Ortalamaları
Sosyal sermaye
Norm
Ağ
Güven
Yaşam tatmini

20-22 Aralık 2019

Min-Max
1-5
1-5
1-5
1-5
1-7

Mean
3,19
3,22
3,29
3,07
4,14

Standart Sapma
0,47
0,60
0,61
0,56
1,53
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Tablo 3’te sosyal sermaye ölçeği alt boyutları ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiye yer
verilmiştir. Sağlık çalışanlarının sosyal sermaye algıları ile yaşam tatmini düzeyleri arasında
istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiş (r:0,574; p:0,000) ve
bu bulgunun literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür (Kaya, 2019; Keleş ve Akkaş, 2018;
Buijs vd., 2016). Sosyal Sermaye ölçeği alt boyutlarında norm alt boyutunda (r:0,422;
p:0,000), ağ alt boyutunda (r:0,671; p:0,000) ve güven alt boyutu (r:0,270; p:0,003) ile yaşam
tatmini arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Norm alt boyutu
Ağ alt boyutu
Güven alt boyutu
Yaşam tatmini

p
r
p
r

,780

**

Yaşam tatmini

1

Güven alt boyutu

r

Ağ alt boyutu

Sosyal sermaye

,780**

,845**

,777**

,574**

,000

,000

,000

,000

Norm alt boyutu

Sosyal sermaye

Tablo 3: Sosyal Sermaye Ölçeği ve Alt Boyutlarının Yaşam Tatmini İle Arasındaki İlişki
Pearson Korelasyon Analizi

1

,505

,000
,845

**

**

,000
,505

**

1

,000

,000

r

,777**

,376**

,503**

p

,000

,000

,000

r
p

,574

,000

,422

**

,000

,671

,000
,503

p

**

,376

**

,000

**

**

,422**
,000
,671**

,000

,000

1

,270**
,003

,270

**

1

,003

**p<0,01

SONUÇ
Bu çalışma sağlık çalışanlarında sosyal sermaye algıları ile yaşam tatmini düzeyleri arasındaki
ilişkiyi belirlemek amaçlı yapılmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak sağlık çalışanlarında sosyal
sermaye ve yaşam tatmini düzeyleri incelenmiştir. Sağlık çalışanlarında sosyal sermaye ve
yaşam tatmini algılarının orta düzey üzerinde olduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarında
sosyal sermaye algıları ile yaşam tatmini arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir
ilişkinin olduğu saptanmıştır. Sosyal sermaye ölçeği alt boyutları (norm, ağ ve güven) ile
yaşam tatmini arasında pozitif yönlü ve istatiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu
belirlenmiştir.
Pearson korelasyon analizi sonucunda bir diğer önemli sonuç ise; yaşam tatmini ile ağ alt
boyutunda en yüksek ilişki düzeyi bulunurken, yine yaşam tatmini ile güven alt boyutunda en
düşük ilişki düzeyine sahip olduğu görülmektedir.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKİ BENLİK SAYGISININ ÖZ YETERLİLİK
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
EFFECT OF OCCUPATIONAL SELF-ESTEEM ON SELF-SUFFICIENCY IN
HEALTHCARE WORKERS
Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUŞCU KARATEPE
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Hanife TİRYAKİ ŞEN
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
ÖZET
Bu çalışma sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının öz yeterlilik üzerindeki etkisinin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmaya katılım sağlayan sağlık
çalışanı sayısı 120’dir. Veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Mesleki Benlik
Saygısı Ölçeği ve Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği Arıcak
(1999) tarafından geliştirilmiştir. Öz Yeterlilik Ölçeği Schwarzer ve Jerusalem’in (1995)
tarafından geliştirilmiş olup Aypay (2010) tarafından ise geçerlilik ve güvenirlik çalışması
yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 paket programından yararlanılmıştır.
Sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısı ile öz yeterlilik düzeylerinin orta düzey üzerinde
olduğu ifade edilebilir. Sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısı ile öz yeterlilik arasında
istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak bu
çalışmada mesleki benlik saygısının öz yeterlilik üzerinde istatiksel olarak anlamlı ve pozitif
yönlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre sağlık çalışanlarındaki mesleki benlik
saygısı düzeylerindeki yapılacak iyileştirmelerin öz yeterlilik algısı üzerinde olumlu katkılar
sağlayacağı belirtilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Mesleki Benlik Saygısı, Öz Yeterlilik
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This study was conducted to determine the effect of Occupational self-esteem on selfsufficiency in healthcare workers. For this purpose, the number of health workers
participating in the study is 120. Personal data form, professional self-esteem scale and selfsufficiency scale were used as data collection tools. The Occupational self-esteem scale was
developed by Arıcak (1999). The self-sufficiency scale was developed by Schwarzer and
Jerusalem (1995) and Aypay (2010) conducted a study of validity and reliability. The SPSS
21 package program was used to evaluate the data. It can be stated that occupational selfesteem and self-sufficiency levels in health workers are above intermediate level. It was
determined that there was a statistically significant and positive correlation between
occupational self-esteem and self-sufficiency in health workers. As a result of this study, it
was determined that occupational self-esteem had a statistically significant and positive effect
on self-sufficiency. Accordingly, it can be stated that improvements in occupational selfesteem levels in health workers will contribute positively to the perception of self-sufficiency.
Key Words: Health Care Workers, Occupational Self-Esteem, Self-Sufficiency

GİRİŞ
Mesleki benlik saygısı Super (1963) kuramına dayanılarak geliştirilmiş bir çıkarımdır.
Mesleki benlik saygısı, “mesleki bir tercihe dönüştürülmüş, birey tarafından bir meslek ile
ilgili olarak kabul edilen benlik yüklemelerine ilişkin bireyin oluşturduğu değerlilik
yargısıdır” (Arıcak, 1999). Mesleki benlik saygısı aynı zamanda bireyin mesleki doyumunun
ve meslekle uyumunun da ön koşulu olarak belirtilebilir. Mesleki benlik saygısı, bireyin
yaptığı işte başarı sağlayabilmesi için mesleki değer duygusunun derecesidir (Tabassum Ali
ve Bibi, 2011; Özkan, 2018). Carmel (1997)’a göre mesleki benlik saygısı; iş performansı,
bireyin mesleki yeterliliği ve mesleğine verdiği değeri ile ilgili olumlu veya olumsuz tavrıdır
(Akt; Özkan, 2018).
Öz yeterlilik, bir kişinin verilen işi ya da görevi yapabileceğine dair olan inancıdır. Kişinin öz
yeterliliğinin yüksek olması iş yapabileceğine dair inancının da yüksek olmasını
sağlamaktadır (Kuşcu Karatepe, 2019). Öz yeterlilik bir bireyin belli bir bağlamda beklenen
sonuçları sağlayabilecek istenilen davranışları başarılı bir biçimde yapabileceğine dair
inancıdır. Genel öz yeterlilik ise, bir bireyin zorlu ve stresli yaşam olaylarıyla başa çıkmadaki
yeterlilik inancıdır. Bir bireyin daha öncesinde yaşamış olduğu başarı ve başarısızlık
tecrübeleri onun genel öz yeterlilik inancını ortaya çıkarmaktadır (Aypay, 2010). Bu
çalışmada sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının öz yeterlilik üzerindeki etkisini
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı: Bu araştırma sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının öz yeterlilik
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Tasarımı: Bu araştırma tanımlayıcı, kesitsel tipte bir araştırmadır.
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Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Bu çalışma bir özel sağlık kuruluşunda Ekim 2019Kasım 2019 tarihleri arasında tarihleri arasında yapılmıştır.
Araştırma Evreni ve Örneklemi: Bu araştırmanın evreni ve örneklemini 2019 yılında bir
özel hastanede çalışmakta olan çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 120 sağlık
çalışanı oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları: Araştırmada veriler; Kişisel Bilgi Formu; Mesleki Benlik Saygısı
Ölçeği ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu; katılımcıların sosyo-demografik özellikleri olarak; cinsiyet, yaş, medeni
durum, eğitim durumu, çalışma statüsünü belirlemeye yönelik değişkenlerdir. Ayrıca
çalışmada katılımcıların bulundukları mesleği önerme ve mesleklerini seçme durumları
sorularına da yer verilmiştir.
Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği; Arıcak (1999) tarafından geliştirilmiştir. Mesleki Benlik
Saygısı Ölçeği 30 maddeden ve tek boyuttan oluşmakta ve ölçek bir mesleği tercih etmiş, bir
alanda mesleki eğitim gören ya da bir mesleği icra eden 17 yaş ve üstü bireylerin, ilgili
mesleğe olan saygı tutumlarını ölçmek amacıyla uygulanır. Verilerin puanlaması “(1)
kesinlikle katılmıyorum” ile başlayıp “(5) kesinlikle katılıyorum” arasındadır. Ölçekten
alınabilecek en düşük puan 30 iken en yüksek puan 150’dir. Bu çalışmada Mesleki Benlik
Saygısı Ölçeği Cronbach’s Alpha değeri 0,76’dır.
Genel Öz Yeterlilik Ölçeği; Schwarzer & Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen ve Aypay
(2010)’ın Türkçe’ye uyarlama çalışmasını yaptığı Genel Öz Yeterlilik Ölçeği 10 madde ve tek
boyuttan oluşmaktadır. Ölçek likert tipindedir. Ölçek puanlaması dörtlü likert tipinde olup çok
doğru=4 - çok yanlış=1 biçimindedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10 iken en yüksek
puan 40’dır. Bu çalışmada Genel Öz Yeterlilik Ölçeği Cronbach’s Alpha değeri 0,91’dir
Etik İzin: Araştırma yapılmadan önce ilgili katılımcılara çalışma hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışmaya başlanmadan Uygulama ilgili kurum ve etik kurul izinleri alınmıştır. Veriler yüz yüze
görüşme yöntemi ile ortalama her katılımcı ile 8 dakika görüşülerek elde edilmiştir.
İstatistiksel Analiz: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 paket programından
yararlanılmıştır. Kullanılacak analiz yöntemlerinin belirlenmesinde ölçek verilerine normal
dağılım analizi uygulanmıştır. Verilerin skewness (çarpıklık) ve kurtosis (basıklık)
değerlerinin -1 ile +1 arasında değer aldıkları görülmüştür. Ölçek çarpıklık ve basıklık
değerlerinin -1 ile +1 arasında değer alması verilerin normal dağılım şartını sağladığı
göstermektedir (Hair vd., 2013). Normal dağılım şartını sağlayan verilerin
değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplama, pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal
regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır. yararlanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Sağlık
çalışanlarını %67,5’i kadın ve %32,5’i erkektir. Medeni durum olarak %48,3’ü evli %51,7’si
bekardır. Eğitim düzeyi olarak katılımcıların %35’i lisans, %16,7’si yüksek lisans/doktora
mezunu, %16,7’si ön lisans ve %31,7’si ise lise mezunudur.
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Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
N
81
39
58
62
38
20
42
20
22
71
13
14
67
53
101
19

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Doktor
Hemşire
Laboratuvar
Teknisyen
Evet
Hayır
İstekli
İsteksiz
30,80±9,73

Cinsiyet
Medeni durum

Eğitim durumu

Çalışma statüsü

Mesleği önerme
Mesleği seçme
Yaş ortalaması

%
67,5
32,5
48,3
51,7
31,7
16,7
35
16,7
18,3
59,2
10,8
11,7
55,8
44,2
84,2
15,8

Çalışma statüsü olarak %18,3’ü doktor, %59,2’si hemşire, %10,8’i laboratuvar ve %11,7’si
teknisyen olarak görev yaptıkları tespit edilmiştir. Sağlık çalışanlarının %55,8’i bulundukları
mesleği önerdikleri belirlenirken %44,2’si bulundukları mesleği önermemektedir. Meslek
seçme durumları incelendiğinde sağlık çalışanlarının %84,2’si bulundukları meslekleri
isteyerek seçtikleri bulunurken, %15,8’i ise isteksiz bir şekilde bulundukları meslekleri tercih
yaptıkları görülmüştür (Tablo 1).
Tablo 2’de sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısı ile öz yeterlilik arasındaki pearson
korelasyon analizi sonuçları ve ölçek puan ortalamaları gösterilmiştir.
Tablo 2: Mesleki Benlik Saygısı İle Öz Yeterlilik Arasındaki Pearson Korelasyon Analizi
Sonuçları
Min-Max

Ort.

Mesleki Benlik

Öz Yeterlilik

Saygısı
Mesleki Benlik Saygısı
Öz Yeterlilik

30-150
10-40

126,00±93,31
31,00±5,45

r

,436**

1

p
r
p

,000
,436

**

1

,000

**.p<0,01

Tablo 2’de sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısı puan ortalaması 126,00±93,31’dir.
Alan yazını incelemelerinde mesleki benlik saygısı ölçeği 30-150 puan arasında
değerlendirildiğinde
Uslusoy vd., (2016)’nin hemşireler üzerindeki çalışmasında
103.97±17.1; Kutlu ve Soğukpınar (2015)’ın öğretmenler üzerindeki çalışmasında ise puan
ortalamasının 124,06 olarak bulunduğu görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen mesleki benlik
saygısı puan ortalamasının literatür ile uyumlu olduğu ifade edilebilir.
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Öz yeterlilik ölçeği puan ortalaması 31,00±5,45 olarak hesaplanmıştır. Tablo 2
incelendiğinde sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının orta düzey üzerinde olduğu öz
yeterlilik düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Tablo 2’de sağlık çalışanlarının mesleki benlik saygısı ile öz yeterlilik algıları arasında
istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Benzer bir sonuca
Öztürk (2008) çalışmasında da rastlanılmıştır.
Sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının öz yeterlilik üzerindeki etkisini belirlemek
amaçlı basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Basit doğrusal regresyon analizi modeli
Y=a+bX (Alpar, 2018) şeklinde tanımlanmaktadır. Basit doğrusal regresyon analizinde
bağımsız değişken mesleki benlik saygısı bağımlı değişken ise öz yeterlilik değişkenidir.
Tablo 3 incelendiğinde mesleki benlik saygısının öz yeterlilik üzerindeki etkisini ortaya
koymak amaçlı kurulan basit doğrusal regresyon analizi modeli (F:31,759; p:0,000) ve test
(t:2,345; p:0,021) değeri istatiksel açıdan anlamlıdır. Mesleki benlik saygısı ile öz yeterlilik
arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (R:0,436;
p:0,000). Kurulan modelin belirlilik katsayısı R2:0,190’dır. Bu sonuca göre sağlık
çalışanlarında mesleki benlik saygısı algısındaki değişimlerin %19’u öz yeterlilik ile
açıklanmaktadır.
Tablo 3: Mesleki Benlik Saygısının Öz Yeterlilik Üzerindeki Etkisi

Değişken

Standartlanmamış
Katsayılar
B
Std.
Error
0,943
0,402
0,621
0,128

Sabit
Mesleki
Benlik
Saygısı
R2:0,190 R:0,436

*p<0,001 **p<0,01

Standartlaştırılmış
Katsayılar

t

p

F

Model
(p)

2,345
5,635

0,021
0,000

31,759

0,000

β
0,436
Düzeltilmiş R2:0,184

Mesleki benlik saygısındaki bir birimlik artış sağlık çalışanlarının öz yeterlilik algılarını 0,621
birimlik arttırmaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre tahmin edilmiş model; Y=a+bX
(Alpar, 2018) ise, a:0,943 ve b:0,621 olmak üzere Y=0,943+0,621X’dir (X= Mesleki Benlik
Saygısı).
SONUÇ
Bu çalışma sağlık çalışanlarında mesleki benlik saygısının öz yeterlilik üzerindeki etkisini
belirlemek amaçlı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle sağlık çalışanlarında mesleki
benlik saygısı ve öz yeterlilik düzeyleri incelenmiştir. Sağlık çalışanlarında mesleki benlik
saygısı ve öz yeterlilik algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Mesleki benlik
saygısı ile öz yeterlilik arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu
saptanmıştır. Çalışmada sağlık çalışanlarının mesleki benlik saygısı düzeylerinin öz yeterlilik
algılarını istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü etkilediği belirlenmiştir.
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OSMANLI’DA NORMATİF İKTİSAT DEĞERLERİNİN ÇÖKMESİ
VE POZİTİF İKTİSAT ARAYIŞLARI
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ÖZTÜRK
Amasya Üniversitesi
ÖZET
Osmanlı Devletinde iktisadi bunalım, onsekizinci yüzyılda bütün kurumlarına yayılırken, artık
değişimin gerekliliği karşı konulmaz şekilde kendini göstermiştir. Onsekizinci yüzyılın
sonlarından itibaren, III. Selim ve II. Mahmut devrinin devlet kurumlarında giriştiği geniş
reform hareketi, Osmanlı modernleşme tarihinde en önemli safhalardan biri olarak
gösterilebilir. Ancak bu reform hareketleri devrin etkili kurumlarının direnişiyle
karşılaşmıştır.Bu yüzden Tanzimata kadar olan dönemde reform çabaları, geleneksel yapı
içinde bulunarak toplumsal sorunları çözme anlayışının egemen olduğu, daha çok normatif
değerlere alternatif arayışlar içeren bir özellik sergilemektedir. Ancak Tanzimatla birlikte, ilk
başlarda, bir anlamda kulaktan dolma bilgilerle de olsa pozitif iktisat arayışlarının arttığı
görülmektedir. Bu konudaki ilk teşebbüsler ise Batıyı görme fırsatı bulan, Devletin çeşitli
kademelerindeki bürokrat kesim tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bürokrat ve aydın kesimin
aslında en fazla göze çarpan yanları, İslami kuralların yol gösterici rolüne ve Osmanlılık
ilkesine bağlılıkları şeklinde öne çıkmaktadır. Batıdaki kapitalistleşme sürecini
özümseyemedikleri görülen bu kesimin görüşleri, iktisadi düşüncenin çağdaşlaşmasına kapı
aralamaktan ileriye geçememiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İktisadi düşünce, Himaye Usulü, Liberalizm.

ABSTRACT
The economic crisis in the Ottoman Empire spread to all its institutions in the eighteenth
century, and then ecessity of change has also manifested it self. From the end of the
eighteenth century, III. Selim and II. Mahmut, the broad reform movement that the state
institutions have embarked on, is an important stage in the history of Ottoman modernization.
However, these reform movements have faced the resistance of devrin effective institutions.
There fore, the reform efforts as much as the Tanzimat ashow that in thet raditional structure,
the under standing of solving social problems is dominant and the normative value sare an
alternative search. However, along with the Tanzimat, these arch for positive economics
seems to have increased. The first initiatives in this area were carried out by the bureaucrats at
various levels of the State who had the opportunity to see the West. These bureaucrats and
intellectual sare the most spectacular features of their bureaucrat and intellectuals, their
guiding role in the Islamic rules and their commitment to the Ottoman principle. Those who
have not followed the process of capitalist ization in the West have contri buted little to the
modernization of economic thought.
Keywords: Ottoman Empire, Economic Thought, Protectionism, Liberalism.
GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğu, klasik dönem olarak adlandırılan, onaltıncı yüzyıl sonlarına kadar
olan dönemde, normatif değerlerine sıkı sıkıya bağlı, güçlü bir devlet özelliği gösterirken,
sonrasında ortaya çıkan sıkıntılar normatif değerlerden çözülmeler şeklinde kendini
göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı toprak sisteminin temel dayanağı olan tımar
sistemi, çözülme öncesi klasik dönemde normatif iktisadi yapının temelini oluşturmaktadır.
Miri toprak rejimine uygun olarak, toprakların mülkiyet ve kontrol hakkı tamamen devletin
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elinde kalmak koşuluyla, vergi geliri karşılığı kullanma hakkının verildiği tımar sistemi, uzun
süre hakimiyetini sürdürmüştür. Osmanlı Devletinde, neredeyse zenginliğin tek kaynağı olan
bu şekildeki bir toprak sistemi, askeri, mali bütün teşkilatlarının esasını teşkil etmesi
nedeniyle, tam bir merkezi disiplin içerisinde yürütülmesini gerekli kılmıştır. (Barkan, 1980:
126-128,281) Çünkü toprak sisteminde meydana gelecek bir bozulmanın, Devletin bütününü
etkileyeceği açıktır. Bu yüzden devlet, diğer alanlarda olduğu gibi ekonomik hayatı da kontrol
altına almış, her türlü değişim eğilimlerini engellemiştir. Ancak onaltıncı yüzyılın sonlarından
itibaren değişen iç ve dış dinamiklere ayak uydurmakta yetersiz kalması nedeniyle, başta
toprak sistemi olmak üzere Devletin bütün kurumlarında çözülme belirtileri kendini
göstermeye başlamıştır.
Bütün bu gelişmeler onsekizinci yüzyılda Devletin bütün kurumlarına yayılırken, artık
değişimin gerekliliği karşı konulmaz şekilde kendini göstermektedir ki, bu aynı zamanda yeni
iktisadi düşüncelerin ülkede tanınması sürecindeki arayışların artmasına neden olmuştur.
Osmanlıda Klasik İktisadi Düzenin Dayandığı Normatif Temeller
Dönem incelendiği zaman, devletin üretim faktörleri üzerinde tam bir kontrolü görülmektedir.
Devlet üretim faktörlerini kontrolü altında tuttuğu gibi, mevcut üretimin bölüşümü ile ilgili
tüm kararları da almaktadır aynı zamanda. Üretim kararlarına gelince, hakim düşünce,
kendine yeter bir üretimin gerçekleştirilmesidir. Devlet onyedinci yüzyılın ortalarına kadar
ihtiyacı olan malları kendi üretmeye gayret ettiğinden, ülkeden para çıkışına da çok fazla izin
vermemiştir (Uzunçarşılı, 1975: 692). Ancak bunun, ithalat kısıtlanıyor anlamında
düşünülmemesi gerekir. Çünkü içerdeki mal arzını olabildiğince yüksek tutma politikası, dış
ticaret politikasını ithalatın teşviki lehine oluşturmuştur. Bu yüzden ithalat, yurt içinde
üretilmeyen veya az üretilenin getirilmesi anlamında arzu edilen bir faaliyet olarak görülmüş,
devlet için önemli bazı sektörler haricinde ithalata müdahale edilmemiştir (Genç, 2000: 8889). Bu konuda Merkantilizmin tersi bir politika görülse de, yönetim, devlet gelirleri
konusunda Merkantilizme uyan bir politika izlemiştir. Hazine gelirlerini olabildiğince yüksek
tutmaya gayret etmiş, belirli bir seviyenin altına düşmemesini sağlamıştır. Bunu da
harcamaları kısma yoluna giderek sağlamaya çalışmıştır. İşte daha sonra değineceğimiz gibi,
ekonomik buhranın nedenlerinden biri de, artan savaş harcamalarıyla birlikte, tasarruf
politikalarıyla artırılmaya çalışılan gelirlerin yetersiz kalmasıdır.
Bütün üretim faktörlerinde olduğu gibi toprakta da tam bir hakimiyet sahibi olan Devletin,
klasik dönemde savaş harcamalarını önemli ölçüde karşılayan “Miri Mübayaa” (Genç, 2000:
89) rejimi önemli bir yere sahiptir. Buna göre Devlet ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri
üreticilerden ayni vergi şeklinde çok ucuza alabilmektedir ki, ithalat ve ihracat arasındaki
olumsuz farkı önemsemeyen Devletin de belki en önemli finans kaynağı olarak bu toprak
gelirleri kalmaktadır. Bu yüzden tarımın ülke için en büyük hatta yegane geçim kaynağı
olduğunu düşündüğümüzde konunun önemi daha net ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden
Osmanlıda toprak düzeni klasik olarak adlandırılan dönemin en önemli yapı taşını
oluşturmaktadır.
Osmanlı Devletinde mülkiyet hakkını devlet eline almış, bu da toprağın miri topraklar olarak
anılmasına neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığı zaman devletle, toprağı işleyen köylü
arasında bir kiracılık ilişkisi doğmaktaysa da, kiranın bir vergi şeklini alması ve toprağın
babadan oğula geçebilmesi, Barkan’ın (1980: 128) deyimiyle, “kiracılığın mahsurlarını
hissedilemez” hale getirmiştir. Her ne kadar babadan oğula geçebilse de, köylünün toprak
üzerinde hemen hiç tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Köylü toprağı satmak, kiraya vermek,
hibe veya istediği kişiye vasiyet etmek, tarlasını istediği şekilde ekmek veya boş bırakmak
gibi haklara sahip değildir. Çünkü köylü, “çift” olarak tabir edilen, geçimini sağlayacak kadar
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toprağı işlemek, devlet adına her köyde bulunan sipahilere vergisini vermekle yükümlüdür
(Barkan, 1980: 128-129). İşte kısaca Tımar sistemi olarak adlandırılan bu sistem, Osmanlı
İmparatorluğu’nun doğduğu topraklar itibarıyla, çeşitli etkileşimler sonucu kendi gereklerine
uygun hale getirdiği bir sistem olarak düşünülebilir. Ancak bu etkileşimin kaynağının tespiti
konusunda tarihçiler arasında tam bir görüş birliğinin olmadığı görülmektedir. gerçekten de
ülkenin gelişmesinde ve büyümesinde önemli yere sahip sistemin, devletin kuruluşuyla
birlikte başladığını düşünmenin de tarihsel gelişimin gerçeklerine uygun düşmeyeceği
kesindir. Öyle de olsa eski Türk devletlerinin, özellikle de Anadolu Selçuklu devletinin mirası
üzerinde büyüyen Devletin, bu devletlerin birçok kurumundan etkilendiği yapılan
çalışmalarda ortaya konmaktadır (Barkan, 1980, Çavdar, 2003, Köprülü, 1981, İnalcık, 1996).
Görüldüğü gibi, çağının gelişmiş tarım toplumlarının da temel sistemi olarak kabul
edilebilecek miri toprak rejimini, kendi gereklerine uygun hale getirerek oluşturduğu tımar
sistemi, Osmanlı iktisadi hayatına yön veren en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak burada özellikle, tımar sistemine yön veren Osmanlı merkezi bürokratik yapısı ile
Avrupa’daki kapitalizm öncesi görülen feodal yapıyı ayırmak gerekir. Çünkü, feodal yapıda
derebeyinin, sahip olduğu toprak üzerinde tam bir mülkiyet hakkına haiz ve toprak rantına
doğrudan doğruya, tam sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca merkezi yetkinin yokluğu veya
zayıflığı da bu sistemin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır (Gürsel, 1983: 20-21).
Osmanlıda devletin, üretim araçlarını denetimi altında tuttuğunu ve üretimi örgütlemek
amacıyla sürekli ve sistemli müdahalelerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Sosyal hayatın her
alanına yayılan bu sürekli müdahalenin getirdiği sonuç, feodalizmin aksine siyasi iktidarın
güçlü bir biçimde merkezileşmesidir (Yerasimos, 1974: 95). Pamuk (1990: 79) da, feodal
üretim tarzıyla ayrılığı açıklarken, Osmanlı toplumsal kurumlarına egemen olan yapıyı
“vergisel üretim tarzı” olarak tanımlamıştır. Gerçekten, malikane toprak yapıları da dahil
olmak üzere, toprak yapıları ile merkez arasındaki vergisel ilişki, merkezi denetimin
varlığının veya olması gereğinin en önemli kanıtıdır.
Her ne kadar klasik Osmanlı iktisadi düzeninin toprak sistemine dayandığı görülse de,
buradan çıkan sonuç, kısaca değindiğimiz Osmanlı klasik sisteminin temel koruyucusunun
aslında devletin gelenekçi yapısı olarak görülmektedir. Bütün bu yapı içerisinde, şeriat
kuralları, Padişahın çıkarmış olduğu kanunnameler, örf ve adet kuralları yer almaktadır ve
gelenekçilik, sıkı şekilde uyulması gereken bir ilke niteliğindedir. Yüzyıllar boyunca
kullanılan “Kadimden olagelene aykırı iş yapılmaması” (Genç, 1989: 182) deyimi de bunun
göstergesi olarak kabul edilmelidir. Bu bakımdan devlet, ekonomik hayatı, bunu belirleyen
kişileri tam bir askeri disiplinle kontrol altına almış, iktisadi yaşamın her köşesine müdahale
etmiştir. En önemlisi de, devlet bu politikalarını daima muhafaza yoluna gitmiş, her türlü
değişme eğilimlerini engellemiştir. Bu yüzden klasik dönem sonunda da bu politikalar uzun
süre etkisini göstermeye devam ederek, değişim sürecinin uzamasına neden olmuştur. Ancak
onaltıncı yüzyılın sonlarına kadar işleyen sistem, iç ve dış etkenlerin tesiriyle bozulma
sürecine girmiştir.
Normatif İktisat Sisteminin Bozulması ve Nedenleri
Çalışmada, klasik iktisadi düzenin bozulmasının, hatta bozulma nedeninin temel çerçevesini
toprak sisteminde meydana gelen değişiklikler oluşturacaktır. Her ne kadar bunu temel neden
olarak görsek de, içte ve dışta Osmanlı toprak sistemini etkileyen süreci de unutmamak
gerekir.
Öncelikle Avrupa’da, 1500’lü yıllardan itibaren insanların dünyayı anlama biçimlerinde ve
bütün düşünce yapısında önemli bir değişimin yerleşmeye başladığı görülmektedir. Ortaçağ
dünya görüşünü temsil eden, Tanrı, insan ruhu, ahlakla ilişkili meseleler yerini, bilimsel
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gözlem, deney, matematik, fizik, astronomi gibi dünyayı maddi anlamda çözmeye dönük yeni
bir anlayışa bırakmıştır. Copernicus, Galileo, Newton ile zirveye ulaşan yeni dünya anlayışı,
Descartes’in doğayı matematiksel yorumlama ve Bacon’un bilgiyi doğaya hükmetme amaçlı
kullanma yolunu açması bilimsel devrim olarak nitelenirken, teknolojik gelişmeye de kapı
açmıştır (Capra, 1992: 53-56). Kapitalizme giden bu yolda zamanla, insanlık için yepyeni bir
yaşam biçimi, toplumsal değişimle birlikte kendini göstermiştir. Toplumsal yaşamda herkesin
yetki ve sorumluluk yüklenerek herhangi bir kimse olmaktan çıkıp, belirli bir kişi, birey
olmaya başlaması gerçek toplum olma yolunda önemli bir aşama olarak karşımıza
çıkmaktadır. (Bobaroğlu, 2002: 18-19). Ulusal devletlerin doğuşuyla sonuçlanan bu süreç,
sermaye birikiminin desteklediği teknolojik ilerlemenin etkisiyle Avrupa kaynaklı yayılma
politikasını gündeme getirmiştir. (Wallerstein, Kasaba, 1983: 41). İşte Osmanlı Devletine dış
dinamiklerin etkisi de bu noktadan sonra başlamaktadır. Avrupa’da yaşanan bu evrim
sürecine, normatif değerlerine sıkı sıkıya bağlı, değişime izin vermeyen yapısıyla kayıtsız
kalan Osmanlı Devleti, Avrupa eksenli yayılma politikasının etkilerine karşı savunmasız
kalmıştır.
Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerin, Osmanlı Devleti üzerinde iki önemli etkisi olmuştur.
Bunlardan biri Osmanlı ticaret yollarının önemini yitirmesidir. Çünkü, birbiri ardısıra gelen
keşifler sonucu Batılılar açık denizlerde büyük pazarlar bulmuşlar, bu kıtalarda istedikleri
gibi hareket ederek bir anlamda dünyayı kendi vatanları haline getirmişlerdir. En önemlisi de,
Hint yolunun bulunması ve Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla, Osmanlının bütün ticaret yollarını
öldürmüşlerdir (Ülken, 1966: 47). İpek ve Baharat yolunun Osmanlı Devleti için mali açıdan
hayati önemi bilindiğine göre, bu yolların işlemez hale gelmesi, önemli gelir kaybına neden
olmuştur. Avrupa’daki gelişmelerin ikinci bir önemli etkisi ise fiyat hareketlerinin yıkıcı
tesiridir. Avrupa’da yükselen fiyatlar ve artan nüfus sonucu karşılanamayan talep, Osmanlı
Devletindeki çeşitli gıda ve hammaddeleri bu ülkelere çekmiş, ülke kaynakları hammadde
stoğu olarak görülmeye başlanmıştır (Özyüksel, 1993: 128). Daha önce ülkede,
Merkantilizmin tersi, ihracatı kısıtlayan politikanın izlendiğini belirtmiştik. Buna rağmen
satışlar özellikle kaçak yollardan artmış, bu da İspanya’dan Avrupa’ya akan değerli
madenlerin bir bölümünün ülkeye girişini sağlayarak, fiyatlar üzerindeki enflasyonist baskıyı
artırmıştır. Ayrıca bu şekildeki mal çıkışı, Osmanlının kendi nüfus artışıyla birleşince, ülkenin
kendine yeter üretim sisteminin aksamasına, dolayısıyla da geleneksel yeniden dağıtım
işlevinin tehdit altına girmesine neden olmuştur (Wallerstein, Kasaba, 1983: 44).
Bu şekilde Avrupa’daki gelişmelerin etkisinin yanında, Osmanlı İmparatorluğu’nun kendi iç
dinamiklerindeki değişmeler de sistemin çöküşünde önemli rol oynamıştır. Nüfus artışı
bunlardan biridir ki, onaltıncı yüzyılın sonlarında, ekim alanlarının daralmasına neden
olmuştur. Aynı dönemdeki dış talep artışı da dışsatımı kaçak yollardan artırarak Osmanlı
ekonomisini bunalım konjonktürüne sokmuş, kırsal kesim, kentlerin talebini karşılayamaz
hale gelmiş, 1580’lerden itibaren ülkede iktisadi canlılık kaybolarak (Pamuk, 1990: 95),
Osmanlının geleneksel kendine yeter politikası ağır darbe almıştır.
Devletin klasik düzenine darbe vuran bir diğer unsurun da karşılanamayan savaş maliyetleri
olduğu görülmektedir. Aslında kuruluşundan itibaren savaşlarla geçen uzun yüzyıllarda böyle
bir sorunla karşılaşmayan ülkenin, onaltıncı yüzyılın sonlarından itibaren sonuç alınamayan
savaşlarla karşılaşmasını, düşmanlarının kuvvetlenmesinde aramak gerekmektedir. Zaferle
sonuçlanan ve hazineye gelir sağlayan savaşlar yerini, zor, masraflı mücadelelere bırakmış,
onaltıncı yüzyılın son çeyreğinde İran ve Avusturya ile yapılan savaşlarda olduğu gibi uzun
süre devam etmiştir (Pamuk, 1990: 102). Faroqhi’ye (1997: 208-210) göre bu olgu, klasik
sistemde meydana gelen bunalımın en önemli nedenini oluşturmaktadır. Çünkü, Devletin
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büyümesiyle artan uzaklıklar, savaşların pahalılaşmasına neden olduğu gibi, son teknolojiyle
donatılan büyük ordularla uzun süren savaşlar karşılanması güç harcamaları gerektirmiştir.
Yukarıda sıralanan nedenlerle hazinenin gelir-gider dengesinin bozulması, çaresiz kalan
devleti iktisadi sisteminin temelini oluşturan tımar sisteminde değişiklik yapmaya itmiş,
vergilerin artırılması, toprakların iltizama verilmesi gibi önlemler nedeniyle bir başka sıkıntı
kaynağı da tarım kesiminin üzerine çökmüştür. İşte Osmanlı iktisadi düzenindeki çöküşün asıl
habercisi de bu değişiklik olmuştur. Çünkü klasik dönemde devlet, toprakların yönetilmesi ve
vergilendirmenin kontrolünü tımar sistemi sayesinde sağlarken, bu sistemin yerine alternatif
bir düzen getirememiş, bu da kontrolü dışında gelişen farklı yapılanmalara neden olmuştur.
En önemlisi imparatorluklar sistemi olarak tanımladığımız miri toprak rejiminin ortadan
kalkması, bu sayede toprakta devlet kontrolünün yerine yeni toprak ağalarının geçmesidir ki,
bu da zaten verimliliği artırılamayan tarımsal üretimi daha da çaresiz bir duruma düşürmüştür.
Tarım kesimi üzerindeki baskının ve tefeciliğin artması, köylünün toprağını terk etmesi gibi
olayların bir araya gelmesiyle çiftliklerin genişlemesi, önemli bir siyasal güce de erişen
ayanları ortaya çıkarmıştır (Wallerstein, Kasaba, 1983: 45). Aslında ayanlığın, Osmanlı
Devletinin hiç de yabancı olmadığı bir uygulama olduğu görülmektedir. Çünkü, yörenin ileri
gelenlerinden birinin halk tarafından seçilmesiyle görevlendirilen ayanlar, devletle halk
arasında aracılık işlevini yerine getirmektedirler. Bu yüzden devlet bir iş için vilayetlere
ferman gönderdiği zaman fermanda bunları “Ayan-ı Vilayet” olarak zikretmiştir (Uzunçarşılı,
1978: 436). Buna göre onbeş ve onaltıncı yüzyıllarda da varolan ayan sınıfının, bu dönemden
sonra da, sosyal ve iktisadi bozulmanın tesiriyle nüfuslarını iyice artırıp tehlike haline
gelmelerine rağmen, hala devletle halk arasındaki aracılık görevlerine devam ettikleri
görülmektedir. Çünkü tımar sisteminin bozulduğu, devletin toprak üzerindeki hakimiyetinin
azaldığı onyedinci yüzyıldan sonra da vilayetle ilgili işlerde ayan-ı vilayet adıyla fermanlarda
anılmaya devam etmişlerdir. Ancak bu kez devlet daha çok, zor durumda kaldığı zaman,
örneğin acil gelir ihtiyacı dolayısıyla vergi toplayabilmek için veya bir eşkıyanın
yakalanabilmesi için, ayanların nüfuzlarından yararlanma yoluna gitmiştir (Göçek, 1999:
137). Artık sistemin yozlaşmasıyla birlikte ayanların halk tarafından benimsenip
seçilmesinden çok, rüşvetle göreve geldikleri düşünülürse, aracılık kuvvetini uyguladıkları
baskı ve şiddetten aldıklarını anlamak zor olmayacaktır. Bunun yanısıra, Onyedinci yüzyılın
sonlarında taşrada, devlete başkaldıran unsurlara ve eşkıyalara karşı halkı korumak amacıyla
devletin izniyle milis örgütleri kurulmuştur. Pamuk’a (1990: 123) göre, ayanların bu milis
örgütlerinin başına geçmesi, güçlerinin artması sürecinde dönüm noktası olmuştur.
Aslında, tehlikenin boyutlarını gören Koçi Bey dördüncü Murat’a yazdığı risalesinde tehlikeyi
şu şekilde iletmiştir: “Tımarların durumu düzeltilmez, İstanbul tarafından müdahale olunur,
hakkı olan ve olmayanlar ayırt edilmeden herkese verilirse tımar ve zeametler ekabir ve ayan
müdahalesinden kurtulamaz.” (Kurt, 1998: 12-14; Özkaya, 1977: 25). Geleneksel iktisadi
düzenin yok olduğunu gösteren bu gelişmeler Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olarak
kabul edilmelidir. Çünkü artık, imparatorluklar rejimi olarak tanımladığımız miri toprak
rejiminden sözetmek mümkün değildir.
Ancak Osmanlı iktisadi sistemindeki çöküş bununla sınırlı kalmamıştır. Merkezi yönetimdeki
zayıflık Avrupa’nın, mali ve iktisadi sızma planlarını da başarıyla uygulamalarını sağlamıştır.
Ülkede üretilen gıda mallarına Avrupa’da artan talep, bu ülkelerin imtiyaz isteklerini artırmış
(Wallerstein, Kasaba, 1983: 46), Anadolu ve Doğu Akdeniz’in diğer bölgelerine eski ticaret
yollarını tekrar çekebilmenin yollarını arayan Devletin de bu imtiyazları, yarar sağlama
düşüncesiyle kabul etmesi, imtiyazlar düzeninin genişleyerek devam etmesini sağlamıştır. Bu
imtiyaz ve kapitülasyonlar bir yana, Batı kapitalizminin Osmanlılardan aldığı en önemli ödün
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1838 İngiliz Ticaret antlaşmasıdır ki, bu imtiyazlardan daha sonra diğer Avrupa ülkeleri de
yararlanmışlardır. İngiliz Ticaret Antlaşması, kapitalizmin Osmanlı topraklarına yerleşmesi
sonucunu doğurmuştur. Yabancı tüccarların ve onların temsilcilerinin ülkeye mal ihraç etmek,
iç ticaret amacıyla mal satın alma ve satma konusunda tamamen özgür kılınmaları
gerçekleşmiştir. Öyle ki, devlet tarafından verilen tüm tekeller kaldırılmış ve İngiliz
tüccarlarının serbestçe mal satın alma ve satma faaliyetlerinden yüzde 12’lik vergi dışında
tüm vergilerden feragat edilmiştir (Keyder, 1985: 642). Aslında Kıray’a (1995: 176) göre,
devlet bu gelişmeye bilerek göz yummuştur. Amaç ise merkezi otoriteye tehdit haline gelen
ayanın önünü kesmektir. Ancak devlet bir tehlikeden kaçarken, daha büyük bir tehlikenin
varlığını belki çaresizlikten kabullenmiş olmaktadır. Daha sonra büyük tartışmalara yol
açacak olan bu tehlike, ülkeyi açık pazar haline getirecek ve yerli sermayenin gelişmesini
engelleyecektir.
Aslında daha onyedinci yüzyılda Koçi Bey Risalesi’nden sonra, ardarda gelen birçok layihalar
ve siyasetnameler, siyasi-iktisadi düzendeki sarsıntının tehlikesini görmüş, fakat önlerindeki
Batı toplumunun bünyesinin iktisadi evrimini kavrayamamışlardır. Fakat 18. yüzyıldan beri
sürekli yenilişler bu noktada da şüphe uyandırmış, Batıyı anlamakta güçlük çekenler, kısa
süre öncesine kadar Osmanlı vilayeti Mısır’ın Batı tekniğiyle hazırladığı ordusu ile nasıl
başarılar kazandığını ve İmparatorluğu tehlikeye düşürdüğünü görmekte gecikmemişlerdir
(Ülken, 1966: 47). Her ne kadar dönem dönem bu gidişi gören ve çareler öne sürenler olsa da,
aslında hiçbir zaman net ve kararlı adımlar atılamamıştır.
Osmanlıda Pozitif İktisat Arayışları
Özellikle onsekizinci yüzyılda düşünen Aydınların hürriyet, eşitlik ve hukuk devletine ilgisi
artmış, Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısı boyunca Batıya seyahat etme fırsatını bulanlar
Avrupa’nın karşı konulmaz ilerleyişi karşısında İmparatorluğun çökme nedenlerini
sorgulamaya başlamışlardır. Ziya Paşanın “Diyarı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm,
Dolaştım mülkü islamı bütün viraneler gördüm” (Birand, 1955: 53) dizeleri dönemin
aydınlarının bir anlamda gördükleri uçurum karşısındaki şaşkınlıklarını ortaya koymaktadır.
Batıdaki değişimi ilk fark eden ve Tanzimat kuşağını oluşturan olan Aydınların, liberal,
hürriyetçi bir söylem içinde olsalar da, gelenekçi yapıdan kopma gibi bir niyetlerinin
olmaması, Osmanlıdaki dönüşümü engelleyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır.
Her ne kadar tartışmalara konu olsa da, Tanzimat dönemi, pozitif iktisat arayışları için bir
dönüm noktası olarak kabul edilmelidir. Çünkü bir zihniyet değişiminin ifadesi olan dönem,
1839 öncesinde hüküm süren, devletteki bozulmanın ancak askeri alanda yapılacak
yeniliklerle giderilebileceği düşüncesini, yeniliklerin, siyasal, hukuki ve iktisadi alanlara da
uygulanması düşüncesine dönüştürmüştür (Ongunsu, 1940: 7-9; Uzun, 2000: 58-60). Onlar
modern Avrupa’nın gerçekleştirdiği başarıların temelinde özel mülkiyetin kutsallığı ve
sultanın o zamana kadar mutlak olan otoritesinin anayasayla sınırlandırılması gereğini
kavramışlardır. Çünkü Tanzimat Fermanı, halkın canını, haysiyetini, mülkiyetini koruma
garantisi verdiği gibi, toplumun yeniden örgütlenmesini sağlayacak yasaların hükümet
tarafından çıkarılacağını vaat etmektedir (Ahmad, 2002: 40). Bu da geleneksel anlayıştan
önemli bir kopuş demektir.
Siyasi yeniliklerin yanısıra, iktisadi alanda da bir takım gelişmeler yine bu dönemde
görülmüştür. Ekonominin parasallaşması, dış ticaret hacmindeki gelişmeler Tanzimatla
birlikte iktisadi kurumsallaşmayı gündeme getirmiştir. Kurumsallaşma sürecinde bankalar
başı çekmiş, ticaret, sanayi ve ziraat odaları ile tahvil borsasının kurulması onu izlemiştir.
Tarım alanında da mülkiyet ilişkilerinin yerleştirilmeye çalışılması, verim artırıcı bazı
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önlemler, bir tarım devrimi yaşanmasa da, ülke ekonomisini büyüme sürecine sokan
yenilikleri başlatmıştır (Toprak, 1997:225).
Artık Batılılaşmanın, Osmanlı Aydınının buhranı aşabilmek için sarıldığı bir can simidi haline
geldiği görülmektedir. Esasen, gerek 1838 Baltalimanı Antlaşması ve gerekse 1839 Tanzimat
Fermanı, Batılılaşma ile onun ekonomik ruhu olan iktisadi hürriyetçiliğin Osmanlı
İmparatorluğu için kabulünden başka bir şey değildir (Sayar, 2001: 154). İşte bu hava içinde
birbirinden farklı iki yayılma kanalı iktisadi düşüncelerin İmparatorluğa akmasına ve iktisadi
sorunlara ilginin başlamasında etkili olmuştur. Bunlardan birincisi, Batı ile teması sonucu
aradaki farka tanık olan ve daha çok devlet kademelerinde yetişen bürokrat kesim iken,
ikincisi, Osmanlı İmparatorluğu ile yakın temas içinde olan devletlerin, Osmanlı ekonomisine
yön verme çabası içindeki temsilcileridir.
Bu konuda atılan ilk adımların, pozitif bir iktisat düşüncesinin yerleşmesine katkısını göz
önüne almak gerekmektedir. Bu ilk temsilcileri de üç gruba ayırmak mümkündür. Öncelikle,
ikinci Mahmut ile artan yenilik çabaları çerçevesinde, ekonomideki bozulmaya düzenleyici
tedbirler ileri süren ve Osmanlı insanını yeni iktisat bilgisine ulaştıran Ali ve Fuat Paşalar,
Cevdet Paşa, Sadık Rıfat Paşa çalışmamızda ilk gurubun içinde yer almaktadır. Görüldüğü
gibi hepsi devletin üst kademelerinde görev almış olan Paşalar, her ne kadar iktisat
eğitiminden uzak olsalar da, Avrupa’yı görme ve tetkik edebilme avantajlarını kullanarak,
hükümdarlara yazdıkları layihalarla bu konudaki değişim gerekliliğinin kapısını açmışlardır.
İkinci grubu ise, 19. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran Yeni Osmanlılar hareketinin
öncüleri oluşturmaktadır. Bu hareket içinde özellikle, daha demokrat ve özgür bir rejim
isteklerini ön plana çıkaran, aile ve toplum hayatı, eğitim ve yönetimde daha katılımcı, daha
hürriyetçi (Ortaylı, 2002: 25) hedeflerini ortaya koyan Namık Kemal ve Şinasi’nin görüşleri
ön plana çıkmaktadır.
Ekonomik çöküşün çözümüne yönelik ilk teşebbüslerin, devletin üst kademelerinde bulunan
paşalardan gelmiştir. Ali ve Fuat Paşaların, özel mülkiyet, sanayileşme ve özel teşebbüs
özlemlerini vasiyetnamelerinde açıkça dile getirmeleri, Cevdet Paşanın, ticarete, özellikle de
serbest ticarete kapı açan önerileri bunu en iyi kanıtıdır. Bu bağlamda, Keçecizade Fuat Paşa
ve Cevdet Paşanın şirketleşme konusundaki görüşlerini “Şirket-i Hayriye”nin kuruluşuyla
yaşama geçirmeleri bu konudaki ciddiyetlerini de ortaya koymaktadır. Boğazda iskeleler arası
çalışacak bir vapur işletmesi olan şirketin ilk pay sahipleri arasında, başta padişah olmak
üzere hanedan üyeleri, sadrazam, nazır, vali gibi ileri gelenler, İstanbul’un ünlü sarrafları
bulunmaktadır. Bu şirketleşme girişimi gelecekteki birçok şirkete de örnek olacaktır (Çavdar,
2003: 21).
Aslında pozitif iktisat arayışlarının satır aralarında görülen önemli bir gerçek, devletin
otokratik iktidarının sınırlandırılması tartışmalarıdır. Bunun ilk örgütlenmesi Yeni Osmanlılar
hareketinde görülmektedir. Başta Namık Kemal ve Ziya Paşa olmak üzere “bir anayasa
yapılması ve hükümdarlık kuvvetinin bir kurulun kontrolüne bağlanarak sınırlandırılması”
(Birand, 1955: 27) amacını güden istekleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. İçinde ileride
iktisadi görüşleriyle de ön plana çıkacak düşünürleri barındıran örgüt, daha çok Sultana ve
nazırlarına karşı hareket etmişler ve basın desteğinde örgütlü bir güç olarak bir ilki
gerçekleştirmişlerdir. Her ne kadar Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa gibi isimler Batıdan
etkilenmişler ve yönetime liberal eleştirilerde bulunmuşlarsa da, Devletin islami kurallar
içinde düzlüğe çıkacağı konusunda hemfikirdiler. Bu düşüncelerini önce Muhbir gazetesi
yoluyla ileten grup, Muhbir gazetesinin kurucusu Ali Suavi ile yollarını ayırdıktan sonra
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kendi gazetelerini (Hürriyet) çıkarmışlar (Lewis, 1998: 153) ve bu gazete aracılığıyla liberal
düşüncelerini halka iletmeye çalışmışlardır.
Ortak istekleri, hükümdarın yetkilerinin olabildiğince kısıtlanması, mülkiyet haklarının
güvence altına alınması, Batıda olduğu gibi özgür bir ortamın yaratılmasıdır ki, aynı zamanda
bu istekler Fransız devriminin etkisini de içermektedir (Ahmad, 2002: 58). Çünkü bu azınlık,
Avrupa’nın gelişmesinin ve maddi refahın arkasındaki dinamiklerin, öncelikle bu gelişmeler
olduğunu kavramıştır (Sayar, 2001: 116). Ancak aralarındaki fark ise, bürokrat kesimin bu
reformların yapılması gereğini kabul etmekle birlikte, Sultana ve Hanedana tam sadık
olmalarına karşın, sanatçı, aydın kesimin özellikle aşırı özgürlükçü düşünceleri nedeniyle,
dönemin iktidarıyla hatta bu bürokrat kesimle olan husumetleridir.
Görüldüğü gibi, Tanzimatın ertesinde ülkeye akan ilk iktisadi sistem liberal görüşler
çerçevesinde gerçekleşmiştir. Özellikle Yeni Osmanlılar hareketinin etrafındaki azınlıklar ve
yabancıların bu harekette önemli rol oynadıkları görülmektedir. Serbest ticaret ilkelerinin
ülkede hayata geçirilebilmesi için yaptıkları telkinler, Osmanlı yöneticileri tarafından da
benimsenmiş, bu sayede Smith çıkışlı klasik teorinin tanınması sağlanmıştır. Ancak
Tanzimatın getirdiği özgürlük ortamı içinde azınlıkların, Osmanlı toplumunda olacak
değişmeyi kendi faydalarına kullanmaları, ülkeye sokulan yabancı sermaye ile birleşerek
kuvvetlenmeleri ülkenin ticaret ve endüstrisinin aleyhine gelişmiştir (Kazgan, 1999: 44). Bu
şekilde ülkeye ilk giren iktisadi sistem, İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin
temsilcileri aracılığı ile liberal görüşler olurken, özellikle Almanya ve Avusturya tarafından
bu gelişme engellenmeye çalışılmıştır. Almanya reformların gereksizliği ileri sürerken, aynı
şekilde Osmanlı Devleti ile yakından ilgilenen Avusturya başbakanı Metternich de, Avrupa
kaynaklı reform girişimlerinin ülkenin aleyhine olacağını belirtmiştir (Karal, 1983: 262).
Ancak dünyada liberal rüzgarların estiği bir ortamda çok fazla dikkate alınmayan bu uyarılar,
daha sonra ikinci Meşrutiyetin ilanıyla milli iktisat doktrini şeklinde kendini gösterecektir.
SONUÇ
Normatif değerlerini korumayı yegane amaç edinen, ufak kıpırdanmalar olsa da
hükümdarların da değişimden yana olmadığı, dünyaya kapalı bir zihniyet onsekizinci
yüzyılın sonuna kadar direnmeyi başarmıştır. II. Mahmut’la hız kazanan reform hareketleri,
bu ilk temsilcilerin etkisiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Öncelikle, daha çok askeri alanda
yapılan reformların ve lüks mallar ithal edilerek yaratılmaya çalışılan Batılı sınıfın,
gerilemenin önünde engel olamayacağı anlaşılmıştır. Ancak bu yüzeysel reformlar ve
Batılılaşma hareketleri toplumun ilk başta küçük bir kesiminin batılı fikirlere daha fazla
açılmasını sağlaması bakımından önemlidir. Pozitif iktisat arayışlarına öncülük eden bu
kesim, Avrupa’yı ve özellikle de Fransa’yı görme fırsatı elde etmiş, devletin üst düzey birkaç
bürokratı ile yine birçoğu Batıda eğitim alma fırsatını bulmuş, Batının önlenemez ilerleyişine
tanık olmuş birkaç aydın, yazar ve sanatçıdan başkası değildir.
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ULUSLARARASI TİCARET GEMİLERİNDE EMNİYET VE İSG YÖNETİMİNE
İLİŞKİN IMO, ILO VE ISO STANDARTLARININ ENTEGRASYONU
Dr. Fatih YILMAZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
ÖZET
Uluslararası ticarette ve deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan gemilerde emniyet ve iş
sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimine ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO),
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından farklı
zamanlarda ve kapsamlarda belirlenmiş çeşitli gereklilikler mevcuttur. Söz konusu gereklerin
entegrasyonu ve beraberce uygulanabilmesi, prosedürlerin sadeleştirilmesi ve uygulama
kolaylığı sağladığı gibi, insan kaynağı, zaman ve işletme maliyeti gibi unsurların etkin
kullanılması yönüyle de önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; uluslararası ticaret
gemilerinde emniyet ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak IMO, ILO ve ISO’nun temel
gereklerini kapsayacak şekilde entegre bir İSG yönetim modeli önerisi sunmaktır. Bu amaçla,
öncelikle konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve gemilerde emniyet ve iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin IMO, ILO ve ISO’nun temel gerekleri incelenmiştir. Sonuç olarak ise,
uluslararası ticaret gemileri için söz konusu gereklilikleri bir arada kapsayan entegre bir İSG
yönetim modelinin nasıl olabileceğine ilişkin genel değerlendirme ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Deniz İşletmeciliği, Ticaret Gemileri, Risk
Yönetimi, Entegre İSG Yönetimi.
ABSTRACT
There are various requirements regarding safety and Occupational Health and Safety (OHS)
Management on board merchant ships engaging in international seaborne trade and maritime
transport, as adopted by the International Maritime Organization (IMO), the International
Labour Organization (ILO) and the International Standards Organization (ISO) at different
dates and scopes. Integration and co-application of those requirements is important in terms of
effective use of human resources, time and operating cost as well as simplifying procedures and
ease implementation. The aim of this study is to propose an integrated OHS management model
for internationally trading merchant ships which covers the basic safety and OHS requirements
of IMO, ILO and ISO. With this aim, the relevant literature and basic requirements of IMO,
ILO and ISO regarding safety and OHS on board the ships have been examined. As a result,
some recommendations on how an integrated OHS management can be modelled for
internationally trading merchant ships have been presented with an overall evaluation.

Keywords: International Trade, Maritime Bussiness, Merchant Ships, Risk Management,
Integrated OHS Management.
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GİRİŞ
Günümüzde dünya mal ticaretinin tonaj bazında %85'i denizyoluyla 100 binden fazla ticaret
gemisiyle taşınmaktadır (İMEAK DTO, 2018:10,83). Dünyada genelinde gemilerde 1,6
milyondan fazla insan (gemiadamı) çalıştığı belirtilmektedir (UNCTAD, 2019:98). Gemilerde
gerek seyir esnasında gerekse demir veyahut liman faaliyetleri esnada çeşitli iş kazaları
meydana gelmekte ve bu kazalar sonucunda gemiadamları zarar görmektedir. Bu bakımdan,
gemilerde etkin iş sağlığı ve güvenliği yönetimi tesis edilmesi önem arz etmektedir.
Bir işyerinde işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek
koşullardan korunmak için yapılan sistematik çalışmalara “iş güvenliği” denilmektedir (DDK,
2008). Süreç esaslı İSG yönetim sistemi modellerinin önemli bir kısmı Planla-Uygula-Kontrol
Et-Önlem Al (PUKÖ) şeklindeki “PUKÖ Döngüsü” yaklaşımına dayanmaktadır. Bu
yaklaşımda İSG yönetim sistemi modelinin temel bileşenleri şunlardır:


İSG politikasının belirlenmesi,



Planlama,



Uygulama ve işletim,




Kontrol ve düzeltici işlem,
Yönetimin gözden geçirilmesi,



Sürekli iyileştirme.

Özellikle en baştaki “İSG politikasının belirlenmesi”, “planlama” ve “uygulama” aşamalarında,
farklı iş tipleri ve sektörlerin kendine özgü yapısının ve tabi olduğu uluslararası kuralların göz
önünde bulundurulması da önem arz etmektedir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma ile uluslararası ticaret gemilerinde emniyet ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
uluslararası temel gerekleri kapsayacak entegre bir İSG yönetim sistemi modelinin nasıl
olabileceğine ilişkin genel bir değerlendirme yapılması ve öneriler sunulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla, IMO, ILO ve ISO’nun ilgili standartları/gerekleri incelenmiş ve İSG yönetim
sistemine entegrasyonuna yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışma kapsamında incelenen söz
konusu IMO, ILO ve ISO standartları/gerekleri aşağıda açıklanmış ve ayrıca Tablo 1’de de
sunulmuştur. Söz konusu standartları/gerekleri bir arada kapsayan entegre bir İSG yönetim
modelinin nasıl olabileceğine ilişkin öneriler ise sonuç kısmında (Şekil 1) açıklanmıştır.
IMO Gerekleri
IMO tarafından 1 Kasım 1974’te kabul edilen ve 25 Mayıs 1980’de yürürlüğe giren “Denizde
Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, 1974 (SOLAS 74)” nin 9’uncu bölümü kapsamında,
uluslararası ticaret gemilerinin işletilmesinden sorumlu olan şirket (company) ve kişilerce 500
GT ve üzeri gemilerde Emniyetli Yönetim Sistemi (SMS) oluşturulması ve bununla ilgili
“Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Kod)” nun uygulanması zorunludur.
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IMO’nun STCW 78/95 (STCW Code A-VI/1-4) kapsamında gemiadamlarına yönelik "Kişisel
Emniyet ve Sosyal Sorumluluk Model Course – 1.21" kurs programında gemideki tehlikelerin
türleri (nature of shipborad hazards) belirtilmiştir.
ILO Gerekleri
ILO’nun genel olarak İSG ile ilgili 164 sayılı Mesleki Emniyet ve Sağlık Tavsiye Kararı (1981),
155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi (1981), İş Sağlığı ve Güvenliğine Stratejik
Yaklaşımı (2012) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi (2013) bulunmaktadır.
ILO’nun gemilerde ve limanlarda İSG ile ilgili olarak ise 134 sayılı İş Kazalarının Önlenmesine
(Gemiadamları) İlişkin Sözleşme- ILO 134 (1970), Limanda ve Denizde Gemide Kaza Önleme
Uygulama Kodu (1996), Limanlarda Sağlık ve Güvenlik ILO Uygulama Kodu (2005) ve
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) bulunmaktadır. MLC 2006 Sözleşmesinde (Başlık
4.3.1), gemi işletmecilerince İSG yönetim sistemi oluşturulması, gemilerdeki tehlike
kaynaklarının belirlenmesi ve iş kazası risklerinin önlenmesi istenmiştir.
ISO Standartları
ISO’nun 45001 (2018): İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 9001 (2015): Kalite Yönetim
Sistemi ve 14001 (2015): Çevre Yönetim Sistemi gibi standartları bulunmaktadır ve çeşitli
avantajları nedeniyle bunlar işletmelerde genellikle entegre bir şekilde uygulanmaktadır.
Ayrıca, OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi de uygulamada mevcuttur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında, uluslararası ticaret gemilerinde İSG yönetimi ile ilişkili uluslararası
enstrümanlara dair literatür incelendiğinde, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından farklı zamanlarda
ve kapsamlarda belirlenmiş olan çeşitli uluslararası enstrümanlar tespit edilmiştir. Bunlardan
başlıcalarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Uluslararası Ticaret Gemilerinde İSG Yönetimi İle İlişkili Uluslararası Enstrümanlar
Uluslararası Kuruluş
Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) – Genel

Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) – Gemiler ve Limanlar

20-22 Aralık 2019

Uluslararası Sözleşme/Karar/Rehber
164 sayılı Mesleki Emniyet ve Sağlık Tavsiye Kararı, 1981
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Uluslararası Denizcilik
Örgütü (IMO) – Gemiler ve
Gemiadamları
Uluslararası
Standartlar
Teşkilatı (ISO) – İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) + Genel
(Entegre)
Kaynak: Yazar, 2019.

MSC.353(92) kararı ile revize edilen Uluslararası Emniyetli
Yönetim Kodu (ISM Kod), 2013
ISO 45001 (2018) / OHSAS 18001 (2007): İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 9001 (2015): Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 (2015): Çevre Yönetim Sistemi

Uluslararası ticaret gemilerindeki İSG uygulamaları, ekseriyetle ISM Kod’a göre oluşturulan
Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM-EYS) kapsamında yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak,
Tablo 1’de sunulan diğer IMO, ILO ve ISO standartlarının/gereklerinin de İSG yönetim
sürecinde, özellikle “İSG politikasının belirlenmesi”, “planlama” ve “uygulama” aşamalarında
bir bütün olarak göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Şekil 1’de OHSAS 18001 modeli üzerinde şematik olarak gösterildiği üzere, Tablo 1’de yer
alan IMO, ILO ve ISO standartlarının/gereklerini kapsayan ve entegre bir şekilde uygulayan
bir İSG yönetim sistemi modelinin, uluslararası ticaret gemileri açısından uluslararası normları
entegre bir biçinde karşılayan daha etkin ve verimli bir model olacağı; gemilerdeki iş sağlığı
ve güvenliği standartlarının daha üst seviyeye çıkacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca,
gemilere yönelik İSG politikası belirlenirken, ILO’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemleri Rehberi (ILO-OHS 2001) de dikkate alınarak politikaların armatör/donatan ve
gemiadamı temsilcilerinin üzerinde uzlaşı sağlayacağı biçimde belirlenmesi de önemlidir.

Şekil 1. Uluslararası Ticaret Gemilerinde İSG Yönetimine İlişkin IMO, ILO ve ISO
Standartlarının Entegrasyonu
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Söz konusu IMO, ILO ve ISO standart/gereklerinin entegrasyonu ve beraberce uygulanabilmesi
halinde, prosedürlerin sadeleştirilmesi ve uygulama kolaylığı sağlandığı gibi, insan kaynağı,
zaman ve işletme maliyeti gibi unsurların etkin kullanılması yönüyle de yarar sağlanacağı
değerlendirilmektedir.
Gerek uygulama ve işletme gerekse kontrol ve düzeltici faaliyetler bakımından gemilerde
meydana gelmiş olan iş kazaları ve ucuz atlatılan/ramak kala (near miss) olaylara ilişkin
verilerin tutulması ve periyodik olarak analiz edilmesi ise, sistemin gözden geçirilmesi ve
dolayısıyla sürekli iyileştirilerek üst düzeye çıkabilmesinde önemli katkısı olacaktır.
Gelecekteki çalışmalarda, Tablo 1’in içeriği daha da geliştirilerek söz konusu IMO, ILO ve ISO
standartları/gereklerinin örtüştüğü kısımlar kapsamlıca ele alınabilir ve örnek bir İSG yönetim
el kitabının içeriği geliştirilebilir. Ayrıca, özellikle Türk bayraklı gemilerde ucuz
atlatılan/ramak kala (near miss) olaylara ilişkin de çalışmalar yapılabilir.
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EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR: ORTA VE
GÜNEY ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
Abdulhanan ZARİFY
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Muhammet Yunus ŞİŞMAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
ÖZET
Firmaların kendi ülke sınırları dışında yatırım yapması ülke içi yatırımlardan farklı riskleri
dikkate almalarını gerektirir. Bu riskleri en aza indirgeyerek yurtdışı yatırımları teşvik edecek
öncelikli koşullar arasında yatırım yapılacak ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarı gelmektedir.
Bu koşulun sağlanması hukuk devleti, yönetişim, şeffaflık, uluslararası ticaret düzeyi, ticari ve
finansal şartlar gibi çok sayıda özelliğin bir sonucudur.
Bu çalışmada Orta ve Güney Asya ülkelerindeki doğrudan yabancı yatırımlar ve
belirleyicileri incelenmiştir. Araştırmamız da 1996-2016 yılları arasında ilgili ülkelerin makro
iktisadi göstergeleri ile birlikte bu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrar ve özgürlük
ortamlarını değerlendiren veriler de dikkate alınmıştır. Makalede kullanılan makro iktisadi
veriler Dünya Bankası Kalkınma Endeksi (WDI) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) veri
tabanlarından alınmıştır. Ekonomik özgürlük verileri ise uluslararası bağımsız bir kuruluş olan
Heritage Vakfı’nın Ekonomik Özgürlük Endeksi ve Dünya Yönetişim Göstergeleri veri
setinden elde edilmiştir.
Çalışmada havuzlanmış en küçük kareler yöntemi kullanılarak doğrudan yabancı
yatırımların belirleyicileri incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, ekonomik özgürlük ile
doğrudan yabancı yatırımlar değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Bu sonuç doğrultusunda ülkelerin ekonomik istikrar ve
büyüklüğünü gösteren makro iktisadi göstergelerinin yanında ekonomik özgürlük düzeylerini
de iyileştirmeleri bu ülkelere doğrudan yabancı yatırımları akımının artırılmasında önemli
etkilerinin olacağı tavsiye edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ekonomik Özgürlük, Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), Havuzlanmış
Veri Yöntemi (Pooled OLS).
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GİRİŞ
Doğrudan yabancı yatırım (DDY), gelişmekte olan ülkelerde uzun vadeli sürdürülebilir
ekonomik ilerlemenin finansmanı için temel kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir.
DDY, ülkelerin ekonomik performanslarını iyileştirmede, teknolojik gelişmede, sermaye
birikimde, kaynak tahsisini iyileştirmede ve finansal sermayeyi güçlendirme konularında
kritik bir rol oynamaktadır (İmtiaz & Bashir, 2017: 282). Sermaye hareketlerinin
serbestleşmesi ile birlikte 1990’lı yılardan sonra ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve
teknolojik sınırların ortada kalması, doğrudan yabancı yatırımlara olan ilgiyi arttırmıştır.
Makroekonomik belirleyicilerle birlikte ev sahibi ülkenin kurumları gibi diğer faktörlerin de
doğrudan yabancı yatırımları çekmede önemli rol oynadığı görülmektedir. (Çetenak, Ö., &
Işık, M. 2016: 8).
Daha iyi bir yatırım ortamını sağlayan, iyi gelişmiş bir kurumsal çerçeve, firmaların strateji
seçiminde daha iyi kararlar alama konusunda yardımcı oluyor. Pazarı ve yatırımı destekleyen
kurumsal bir ortam, iş önündeki engelleri azaltarak, ev sahibi ülkelerde yatırımları
destekleyen etkinlikleri sürdürmek, yabancı yatırımcıların fonksiyonlarını kolaylaştırır.
(Quazi, R. 2007: 335). Bir ülkede makro düzeydeki kurumlar, o ekonomideki işlem
maliyetlerini etkiler. Ampirik bulgular bir ülkenin güçlü kurumlara sahip olması aşağıdaki üç
nedenden dolayı onu Doğrudan Yabancı Yatırımlar için daha cazip bir hale getireceğini
göstermektedir. Birincisi, kurumlar işlem maliyetlerini düşürür. İkincisi, iyi gelişmiş bir
kurumsal yapı, firmaların strateji seçimlerinde daha fazla kolaylık sağlar. Son olarak, bilgi
asimetrilerini azaltarak işlemlerle ilgili riskleri azaltmaktadır (Alan ve Estrin,2004).
Orta ve Güney Asya Ekonomilerde Doğrudan Yabancı yatırımlarının Gidişatı
Yabancı yatırımlar Orta ve Güney Asya’nın gelişmekte olan ekonomilerine olan akışı,
1980’lerden bu yana bazı dalgalanmalara bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Veriler,
1985’te Orta ve Güney Asya ülkelerine yapılan yabancı yatırımların düşük olduğu, ancak
1990’larda ulusların liberal politikaların kabulü ile birlikte yükselmekte olduğunu
göstermektedir.
Tablo 1’de seçilmiş olduğu ülkelerde DYY’ın durumunu gösterilmiştir. Mevcut ülkeler
arasında Çin, baz alınmış yıllarda daha fazla DYY oranına sahip olduğu görünmekteyken Çini
takip eden ülke ise Rusya federasyonudur. Gözüktüğü gibi Çin ekonomisi 2016 yılına kadar
en yüksek Doğrudan Yabancı Yatırımın akışını elde etmiştir. Çin aynı zamanda yabancı
firmalara daha iyi yatırım ortamı sağlayan dünyanın gelişmekte olan ekonomilerden biridir.
Birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2016 Dünya Yatırım
Raporu’na göre en fazla yatırım çeken ülkelerin sıralamasında Çin 3. Sırada yer almaktadır.
Tablo 1: Orta ve Güney Asya’da DYY
Ülkeler
1985-1992
Milyon $
9,42
Bangladeş
31.444,00
Çin
1.366,23
Hindistan
395,18
Sri Lanka
12,47
Nepal
1.603,75
Pakistan
Rusya Federasyonu

1.161,00

1993-2000
Milyon $
830,11
306.167,50
18.058,12
1.509,60
58,11
4.476,44

2001-2008
Milyon $
4.044,50
782.119,54
115.380,84
2.937,11
31,80
20.358,00

2009-2016
Milyon $
15.288,70
1.872.311,10
274.670,34
6.181,48
574,57
13.855,00

20.158,36

213.412,16

316.064,15

Kaynak: World bank
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Tablo 1’e baktığımızda ülkeler arsında Nepal’de DYY’ın hacmi otuz yıldan fazla bir süredir
önemsiz kalmıştır. 1985-1992 yıllar arasında Nepal’in DYY’ın toplamı 12,47 milyon dolar
olarak diğer ülkelere kıyasla en düşük değere sahiptir. Ancak 2009 sonrası belirgin bir artış
göstermiştir. Genel olarak Nepal DYY çekme konusunda yetersiz kalmaktadır. Orta ve Güney
Asya ülkelerinde Çin’den sonra DYY’ının en yüksek ülke Rusya Federasyonu yer almaktadır.
Rusya’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar konusunda gerek Türkiye gerek diğer ülkelerle
yaptığı ticareti ile ülkeye önemli ölçüde yabancı yatırımlar çekmiştir. Rusya’yı takip eden
Hindistan ise 2013-2014 dönemde otomotiv endüstrisinin akışında egemen alıcısıdır. Hintliler
bu söz konusu dönemde 100 milyon doları aşan 12 projeye alabildiler. Dünya Yatırım
Raporuna (2015) göre, Hindistan 2012 yılında on beşinci sıradayken; 2014 yılında DYY’da
%22’lik bir artışla dokuzuncu sırada yerini almıştır.
Veri Yöntemi ve Ampirik Sonuçlar
Bu çalışma 1996-2016 yıllar arasında seçilmiş olan Orta ve Güney Asya ülkelerinde
Doğrudan Yabancı Yatırımların ülkeye çekilmesinde, ekonomik özgürlüğün rolünü Panel
regresyon yardımıyla açıklanmaktadır. Tahmin edilen ekonometrik model aşağıdaki gibidir:
(𝐿𝑛𝐷𝑌𝑌)𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝐸Ö)𝑖𝑡 + 𝛽2 (𝐵𝑆)𝑖𝑡 + 𝛽3 (𝐻𝑈𝐾𝐷)𝑖𝑡 + 𝛽4 (𝑃İ𝐵)𝑖𝑡 + 𝛽5 (𝐷𝐾)𝑖𝑡 +
𝛽6 (𝑇İ𝐶)𝑖𝑡 + 𝛽6 (𝐷𝐻𝑉)𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
(1)
Yukardaki modelde, LnDYY stoku i’ninci ülkenin, t zamanında bağımlı değişkeni gösterirken;
Ekonomik özgürlük (𝐸Ö), Beşeri sermaye (𝐵𝑆), Hukuki düzen (𝐻𝑈𝐾𝐷), Piyasa büyüklüğü
(𝑃𝐵), Doğal kaynaklar (𝐷𝐾), Ticaret (𝑇İ𝐶), ve Devletin Hesap verebilirlik (𝐷𝑆) i’ninci
ülkenin, t zamanındaki model (1)’de yer alan bağımsız değişkenlerdir.
Mevcut çalışmada Heritage Vakfı’nın, Ekonomik Özgürlük Endeksi olarak hesapladığı 0-100
arası değeler kullanılmıştır. 0 en düşük ekonomik özgürlüğü seviyesi gösterirken, 100 ise en
yüksek ekonomik özgürlüğü seviyesini göstermektedir. DYY stoku ve Doğal kaynakların
verileri (maden ihracatında, cevher ve metalin ihracatının %) olarak Dünya Bankası’ndan elde
edilmişken, Piyasa büyüklüğü (kişi başına düşen GSYİH) olarak, Beşeri sermaye (Brüt
ortaokul kayıt oranı) olarak ve Toplam Ticaret ise (GSYH’nin %) olarak 2018 Dünya
Kalkınma Göstergelerinden elde edilmiştir.
Eşitlik 1’de yer alan modelde kullanılan değişkenler arasında otokorelasyon sorunu olup
olmadığı Wooldridge Otokorelasyon Testi ile Değişen varyans sorunu olup olmadığı Greene
Değişen Varyans Testi ile ve Kesit Bağımlılık problemi olup olmadığı da Pesaran Kesit
Bağımlılık testi ile incelenmiştir.
Tablo 1: Panel Veri Yönteminin Varsayımlarının Sınanması
Hipotez
𝐻0: Otokorelasyon Yok

Test Adı

Test İstatistiği

Olasılık Değeri

Wooldridge Otokor. Testi

1,898

0,1835

Greene Değişen Varyans Testi

392,24677

0,0000

Pesaran's Kesit Bağımlılık Testi

14,318

0,0000

𝐻1: Otokorelasyon Var
𝐻0: Sabit Varyans
𝐻1: Değişen Varyans
𝐻0: Kesit Bağımlılık Yok
𝐻1: Kesit Bağımlılık Var
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Greene Değişen Varyans ve Pesaran Kesit Bağımlılık Testlerinin sonuçları sırası ile %1 ve
%5 istatistiki önem düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Dolayıyla bu sonuçlar veri setinde hem
Değişen Varyans hem de kesit bağımlılığının var olduğunu göstermektedir. Değişkenlerde
Otokorelasyon problemi olmadığını de Wooldridge testinin anlamlı çıkmaması göstergesidir.
Tablo 2. Modelin Analiz Sonuçları
Değişkenler

Katsayı

Standart Hata

Olasılık Değeri

𝐸Ö

0,09944

0,03640

0,006*

𝐵𝑆

-0,01341

0,01878

0,475

𝐻𝑈𝐾Ü

-0,03287

0,01227

0,007*

-0,00002

0,00015

0,899

𝐷𝑂Ğ𝐾

0,06323

0,06712

0,605

𝑇İ𝐶

-0,00722

0,01395

0,000*

𝐷𝐻𝑉

0,03977

0,01096

0,007*

C

21,36423

1,66006

0,000*

𝑃İ𝐵

Kesit G.: 7

Göz. Say: 147

R2 : 0,0700

Walid k2: 23,76

Olasılık:0,001

(*) %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
Tablo 2’te, Eşitlik 1’de yer alan ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar üzerinde etkili olan BeckKatz tahmincisi ve havuzlanmış (pooled, OLS) veri yöntemi ile analiz edilmiş faktörlerin
değerleri raporlanmıştır. Modelin genel olarak anlamlılığını gösteren F istatistiğinin olasılık
değeri %1’de olması modelin istatistiki açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir. R2, modelde
yer alan bağımsız değişkenlerin açıklama gücünü göstermektedir değeri ise 0,0700 çıkması
modelin genel olarak iyi bir açıklama gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Modelde yer
alan bağımsız değişkenlerden EÖ, HUKD, TİC ve DS değişkenlerinin olasılık değerleri %1
olması söz konusu değişkenlerin bağımlı değişkenle “ LnDYY” istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki ortaya koymaktadır. EÖ ve DS değişkelerde meydana gelen bir birimlik bir değişim
LnDYY değişkeninde sırasıyla 0,009944 ve 0,03977 birim arttıracaktır.
Sonuç
Bu araştırma, Orta ve Güney Asya ülkelerinde geri planda kalabilen ekonomik özgürlüğün,
doğrudan yabancı yatırımları artırma konusunda yapılan çalışmalara literatürde destek amaçlı
yapılmıştır. Bu doğrultuda, 1996-2016 yıllar arasındaki seçilen Orta ve Güney Asya
(Bangladeş, Çin, Hindistan, Nepal, Pakistan, Rusya ve Sri Lanka) ülkelerinde yurtiçindeki iş
ortamının Doğrudan Yabancı Yatırımları çekmesindeki rolünü ampirik olarak araştırılmıştır.
Havuzlanmış (pooled-OLS) panel veri yöntemiyle tahmin edilen sonuçlar, bu ülkelerde,
ekonomik özgürlük ile Doğrudan Yabancı Yatırımlarla anlamlı pozitif ilişkili olduğunu
göstermektedir. Sonuçlar, bir ülkenin kurumsal altyapısı, söz konusu ülkeye yabancı sermaye
akışını etme veya engelleme konusunda önemli olduğunu göstermektedir. Ekonomik özgürlük
DYY’ın çekilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir ülkede hukuki düzenlemelerin
gelişmişliği aynı zamanda DYY’nın pazar arayışında önemli bir unsurdur. Hukukun
üstünlüğü yüksek olan ekonomiler, yatırımcıları teşvik edip, ülkeyi yatırımlar için daha cazip
hale getirmektedir.
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ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE HAMAMLARIN İKTİSADİ VE
SOSYOLOJİK FAYDALARININ ANALİZİ

Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmada, Türk tarihinde hamamların neden çok önemli olduğu, bilinenlerin aksine
sadece yıkanmak ve dinlenmek amacından ziyade birçok farklı amaçla kullanıldığı
vurgulanmıştır. Hamamların, tarihte yaşayan insanların mutluluğu ve eğlenceleri için sosyal
etkinlik alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, sağlık kuruluşları
yapılıncaya kadar hamamların hijyenik olmasından dolayı bazı tıbbi müdahalelerin yapıldığı
bir mekan olarak kullanıldığı görülmektedir. Türk tarihi içinde yer alan Selçuklu devleti
döneminde, Anadolu’ya gelen tüccarlar konumuzun sınırlarını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hamamlar, Selçuklu Devleti, Ticaret, Tüccar.

ANALYSIS OF ECONOMIC AND SOCIOLOGICAL BENEFITS OF BATHS IN
ANATOLIAN SELJUK STATE
ABSTRACT
In this study, it is emphasized why baths are very important in Turkish history and contrary to
what is known, they are used for many different purposes rather than just bathing and resting.
It is understood that the baths were used as a social activity area for the happiness and
entertainment of the people living at that time. However, it is seen that the baths were used as
a place where some medical interventions were performed until the health institutions were
built. During the Seljuk period in Turkish history, merchants who came to Anatolia constitute
the boundaries of our subject. The traders who came to the Anatolian Seljuk period and
Anatolia to make trade constitute the limits of our subject.
Keywords: Turkish Baths, Seljuk State, Trade, Merchant.
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Anadolu Türk Tarihi incelendiğinde toplumsal kültürün oluşmasında camiler, hanlar,
kervansaraylar, pazarlar, mesire yerleri ve panayırlar, hamamların büyük etkilerinin olduğu
bilinmektedir. Bu toplumsal kültür içerisinde bireylerin ve ırkların kaynaşmalarını sağlarken
aynı zamanda sosyal hayatlarına renk katan mekanlar sayıca az olması nedenle ekonomiksel
hayatları içinde önem teşkil etmiştir. Konumuzun sınırlarını oluşturan sadece Selçuklunun
sosyal ve ekonomik hayata etkisi olan hamamlarla sınırlandırılmıştır.
Dünyanın dörtte üçünün suyla kaplı olması, insanın vücudunun dörtte üçünü de su
olmasını yaradan tarafından büyük bağış kabul edilmelidir. Yahudilik, Hıristiyanlık,
Müslümanlık yani semavi dinlerde dış bedenin yıkanmasının önemi üzerinde durulup,
Hamamlarda yaşanan sosyal faaliyetler üzerine durulmuştur. Ayrıca Ticari yollar ve
bölgelerde hamamlara iktisadi bir faaliyet olarak yaklaşıldığı üzerine belgelerle açıklanmaya
çalışılmıştır. Türklerin Anadolu yerleşimi 1064 Kars ani fethi ile başlar ve ilk hamamı burada
yaptıkları görülmektedir. Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göç sürecinde, kendi kültürü
içinde barındırdığı hamama tutkusu gittikleri her yere götürdükleri bilinmektedir. Din
değişikliği ve fethi gerçekleşen bölgelerde bulunan hamam kültürünü kendi kültüründeki
hamam yaşantılarını birleştirmeyi başarmıştır. Selçuklu ve beylikler döneminde kadın erkek
tüm toplumun sosyal etkinlik yamak için hamamlardan faydalanmışlardır.
2. Anadolu’da Hamamların Sosyo-Ekonomik Tarihçesi
İnsanlık tarihi sürecinde su kullanımı hayati önem taşımıştır. Bedensel arınmanın
yanında, vücudumuzun dörtte üçü su olduğu bilinmektedir. İnsanın Anatomik yapısı günlerce
açlığı karşı koyarken su ihtiyacı çok kısa süreleri kapsamaktadır. Sosyal açıdan bakıldığında
suyun verdiği rahatlama, dini açıdan ruhsal arınmayı da sağlamıştır. İnsanlığın ilk yerleşim
yerleri olarak büyük su kenarlarını seçmişlerdir. Bu sayede Ganj, Fırat, Nil nehirlerinde
birçok anıtsal yapı ve eserleri görmekteyiz(Yentürk, 2010: 97).
Anadolu topraklarında Antik dönemlerde en çok görülen eserlerin başında hamam
yapıları gelmektedir. Yunan uygarlığı ilk hamam örnekleri ile Anadolu topraklarında sosyal
etkinlik olarak kullanıldıklarını kanıtlar. Daha sonraları da Roma döneminde hamam
kültürünün genişletildiğini kaynaklarda görmekteyiz. Sosyal etkinliklerin yanında bölgenin
ileri gelenleri veya iş toplantılarının yapıldığı mekanlar olarak faaliyet yapmışlardır(Wheeler,
2004: 14). Hamamlarda oluşan bu kültür, rahatlama ve temizlenme kavramı amaçlarıyla
sosyal ve ekonomik faaliyetleri içermiştir.(Kalak, Yıldırım, Akbaş, 2017: 130).
İslamiyet’in 600’lü yıllar da hızla yayılması ile Müslümanlarda durgun sularda
temizlik olmadığı düşüncesi hakim olduğundan küvet tarzı ve havuzlar da temizlik uygun
görülmemiştir. Akan sular da gusül alınacağından nehir ve hamamlarda kurna sistemi
geliştirilmiştir(Aru,1949: 30).
Türkler Anadolu’da birçok hamamlar yaptıkları ve Roma hamamlarıyla
karşılaştırıldığında daha sade oldukları ve genellikle bir vâkıfa bağlı imal edilmiş, böylelikle
vakfa gelir getiren bir unsurdur(Eyice,1997: 402-403). Genel olarak baktığımız da Semavi
Dinlerde yıkanmak ve temizlenmek çok önem verilmiştir; Musevilik inancında akarsuya üç
defa girilerek temizlenme faaliyeti yapılırdı. Akarsular üzerinde temizlenmek amaçlı bu
20-22 Aralık 2019

Ankara 339

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

yapılara Mikwe adı verilirdi. Kadın ve erkekler cinsel birleşmeden, lohusalıktan ve ay
halinden temizlenmenin yolu bu şekilde yapılırdı. Birçok insan soğuk havalarda bu şekilde
temizlendiği için zattüre olmuştur(Weber, 2019: İnt.). Bu sebepten dolayı Musevî toplumu da
dini temizlik açısından hamam kültürünü benimsemiştir. İslami bilgiye göre hamam kültürü
çok eskilere dayandığı ve ilk hamamın Hz. Süleyman tarafından yapıldığı
bilinmektedir(Macit, 2005: 168).
Hıristiyanlık dönemlerinde hama kültürü eğlence amacıyla yapılan bir temizli türü
olarak bakılmaktaydı. Ortaçağda hamamlar daha çok kapalı havuz olarak kullanılıyordu.
Kadınlı erkekli banyo sefaları amacında genel ev gibi işletildiklerini görüyoruz. Finengi
hastalığının çok yaygınlaşması sebebi ile Kilise bu tip banyo yapılmasını
yasaklamıştır(Weber, 2019: İnt.). Bu durum "İslam-Doğu yıkanır, Hristiyan Batı yıkanmaz"
gibi lafların türetilmesine neden olmuştur(Yegül, 2009: 105). Dini İnanç gereği durgun suda
temizlenmek Hint kültüründe, Musevi kültüründe ve İslamiyet Kültüründe yoktur. İslamiyet
şatlarına uygun görülmediği için antik dönem banyoları olan soğuk ve sıcak havuzlar
yasaklanmıştır(Önge, 1995: 9). Hz. Muhammed S.A.V. "Temizlenin, şüphesiz İslam
temizdir” ve "Temizlik imanın yarısıdır" sözleriyle tüm Müslümanlara örnek
oluşmuştur(Macit, 2005: 169).
1064 yılında Alp Arslan Kars Ani bölgesini fethi sonucunda Anadolu’ya yerleşim
başlamıştır. Ani’de ilk Türk mimari eseri hamamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki
hamamında Türk mimarisinin özelliklerini bire bir taşıdıkları bilinmektedir. Büyük olan
hamamın ısıtma ve su tesisleri ile kazılar sonucu çıkan mimari yapı özellikleri Anadolu’da
bulunan Türk hamamlarıyla aynı özelliktedir(Balkan, 1970: 52).
Uzmanlar göre küçük olan hamamın tasviri yapılarak Ermeni mimari eserlerinden
farklı özellikleri bulunduğunun belirtmişlerdir. Harutyunyan’ın Ermenice yayınladığı eserinde
küçük hamamın planının Ermeni mimari eserlerinden çok farklı olduğunu belirtmiştir. Küçük
hamamın Türk komşu memleketlerdeki hamamlara Orta Asya ve Volga Bulgarı hamam
planlarına uygun olduğu ifade etmiştir(Balkan, 1970: 53-58). Anadolu’da yapılmış iki
Selçuklu Türk hamamları olarak bu iki hamamda başlangıç yapılmıştır. Anadolu da Türk
hamamlarının en eskileri bu hamamlardır(Kırzıoğlu, 1982: 58).
Önge’ye göre; "Türkler'in Anadolu'ya yerleşmeye başlamasıyla antik şehirlerdeki
diğer yapılar gibi hamamların da İslâmiyet'in temizlik şartlarına uygun bir yıkanmayı
sağlayacak şekilde tamir veya tadil edilerek kullanıldığı düşünülebilir. Ancak genellikle tabiî
sıcak su ile çalışan kaplıcalar veya kapalı ılıcalar için söz konusu olabilecek böyle bir
düşüncenin, ısıtılmış su ile çalışan hamamlar için pek geçerli olamayacağı anlaşılmaktadır.
Çünkü Anadolu'daki antik devir hamamları ile Müslüman Türklerin inşa ettiği hamamlar
arasında, hem kullanım tarzı hem de mimari gelenekler sonucu ortaya çıkmış bazı farklar
mevcuttur ve bu farklar çarşı hamamı dediğimiz genel hamamlarda çok barizdir. Anadolu'ya
gelmeden önce Türklerin bulundukları ülkelerde inşa ettikleri ve tarihî kaynaklarda adı
geçen saray, tekke, han veya çarşı hamamları gibi özel ya da genel hamamlar hakkında
maalesef yeterli bilgimiz yoktur" eserinde ki gibi netlik kazandırmıştır(Önge, 1988: 403-428).
20-22 Aralık 2019

Ankara 340

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Dini Açıdan Hamamların Önemi
Bu banyolarda yıkanmak ve eğlenmek ayrıca diş çekimi ve küçük çaplı tıbbı
operasyonlar da mümkün idi. Roma dönemi hamam kültüründe Köleler ayrı kapıdan, erkekler
ayır ve kadınlar ayrı kapılardan giriş yapmaları sağlanırdı. Spor aktivitelerinin bolca yapıldığı
ve halkın boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlence amaçlı hamamlar tercih
edilirdi(Arvesen, 1983, s. 678-689). Roma insanları kiralık hamamları tercih ediyorlardı. Bu
hamamlar özel mülkiyet haklarına sahipti. Hama işletmecileri çok varlıklı olmadıkları,
hamamı yaptıran özel kişilerden kiraladıklarını görmekteyiz. Roma dönemi başka bir hamam
çeşidi de halk hamamlarıdır. Bu türde ki hamamları dönemin memurları işletir ve bu
hamamlar devlete aittir. Dönemin imparatoru veya zengin kişiler tarafından vakfedilirdi. Bu
dönemde banyolar faaliyetlerini rekabete çevirdiklerinden insanların büyük keyifler aldıkları
anlaşılıyor. Ücretleri o dönem için yüksek olması bile bu zevkten kendilerini mahrum
etmediklerini belgelerde görmekteyiz. Banyolarda sosyalleşme haricinde; yapılan yeni
buluşlar, ticari sözleşmeler, devlet memurlarına bir nevi rüşvet aracı, dedikodu, sohbetler,
komplolar, entrikaların çokça döndürüldüğü mekanlar olarak faaliyetler yapılmıştır. Dönemin
kaplıcaları ve banyolarında spor aktiviteleri düzenlenir, çeşitli oyunlar oynanan turnuvalar
düzenlenirdi. Eğlencenin doruk noktasına ulaştığı bu dönemde banyoların çok işlevsel
olduğunu, ayrıca tıbbi hizmetlerle bir takım derslerin verildiği cazip yerlere
dönüşmüştür(Roma Kaplıcaları, 2019: e yayın ).
Semavi dinler hamam kültürü içinde spor aktivitelerinin yer almadığından zamanla
ortadan kalkmıştır. Bu dönem hamamlarında yıkanma faaliyetleri kurna başında, suyun tasla
dökülmesi ile yapılırdı. Antik dönem banyo kültüründen, hamam kültürüne devredilen
keselenme, masaj, halvette terleme gibi hususlar intikal etmiştir(Yegül, 2009: 104).
4.
Anadolu Hamamlarında Sosyo Ekonomik Faaliyetler
Türk Hamam kültüründe temizliğe çok önem verilmiş olduğunu, doğum, evlilik,
sünnet gibi birçok sosyal olayın gerçekleştirildiği mekânlar olarak görülmelidir. Alp Arslan
1064 yılında Kars Ani’nin fethi ile burada iki hamam yapılmıştır. Ani’de bulunan bu iki
hamamlardan birinin diğerine göre yapısal büyüklüğü olup daha önce yapılmıştır.
Selçuklunun Anadolu’da ki ilk eserleri arasında bu hamamlar yer alır. Türklerde hamam
kültürü yıkanmak ve temizlenmenin haricinde sağlık amaçlı hijyenik yer olarak da
kullanılmıştır. Türk şair ve tarihçi Kadı Burhanettin büyük hamamdan ilk bahseden kişidir.
Anis Al-Kulub’da eserinde kendi hayatını anlatırken, annesinden aldığı bilgiye göre, Ani’de
bulunan bir hamamda dünyaya gözlerini açtığını anlatır. “Selçuklu döneminde, kadınlar
doğumlarını hamamlarda mı yapıyorlardı?” Sorusuna verilecek cevap; Günün koşullarında en
hijyenik ortamın hamamlar olması muhtemeldir. Sıcak suyun bol olmasının, ebelerin işini
kolaylaştıracağı kesindir. Bu nedenle hamamların sadece yıkanma yeri olarak değil şifahane
olarak da kullanılması muhtemeldir. Anis Al-Kulub eserinde kendisinden başka beş ablasının
daha olduğundan bahseder. Kadı Burhanettin babası yetmiş yaşında iken dünyaya gelmiştir.
Annesinin hamilelik döneminin sıkıntılı geçtiğini anlatır. O dönemlerde sıcak hamamların bu
tür zor geçen hamileliklerde hekim tavsiyesinde, doğumların bu hamamlarda yaptırıldığı
3.
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anlatılmıştır. Ani’nin bölgesel büyüklüğü düşünülürse başka hamamın da olabileceği
muhtemeldir. Hamam kültüründe şairler ve ozanlar, aşıklar bir araya gelirlerdi. Hamamlarda
sohbet odaları kurulur ve bazen gençlerin bilgi ve tecrübelerden dersler öğretilirdi. Birçok
dedikodular ve spekülasyonların yapıldığı mekân dönemin halalarıydı. Öyle ki tellak olan
Patrona Halil ve iki arkadaşının çıkardığı büyük isyan gibi Osmanlıda da görülmüştür. Bazen
dedikodular yüzünden kavgalar çıkardı(Kaplan, 2010: 131-135). Bunun yanında Türk Hamam
Kültüründe Kadınlar günü düzenlendiğini, erkek oğullarına kız beğenildiği, güncel ve geçmiş
haberler hakkında bilgi, tenlerini güzelleştirmek, arife günü bayram temizliği, bir pikinin
havasında yeme içmenin bol olduğu eğlence tertipleme, şarkılı türkülü eğlencelerin tertip
edildiği mekanlardı. Türk hamamı, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası olup, tellağı,
natırı, külhanbeyi ile kuşaklar boyu aktarılan bir kültürün simgesidir(Eyice, 1997: 420-430).
Türk kültüründe hamamlar iktisadi bir işletme özeliğine sahiptir. Vakıflar varlığını
devam ettirebilmeleri için hanlarda, çarşılarda, pazaryerlerinde, külliyelerde hamam ve
dükkanlar açarlardı. Bu vakıf geleneği hamamların yaşatılmasında hem de günümüze bu
güzel kültürün aktarılmasını sağlamışlardır. Türk hamam kültüründe önemle kadın ve erkek
ayrımı tarihin her döneminde yapılmıştır(Önge,1988:403-428 ). Hamam İşletmeciliği Ahiler
ve sonralarında esnaf loncası, muhtesipler tarafından denetlenir, yasal düzenlemelere uymaları
sağlanırdı. Kurallara uymayanlara ceza ve gerekli yaptırımlar uygulanırdı. Türk hamam
kültüründe zina ve uygunsuz masajlar kesinlikle yasaklanmıştı. Tarihi süreç içinde
hamamlarda yaklaşık 15 kişi görev aldığı, tıraş eden, yıkayıcı, masajcı, keseci, ateşçi gibi
meslek gurupları yer alırken berberlerin diş çektikleri gibi görevlerde yapmışlardır. Ücretler
önceden belirlenir yüksek ücretler talep edenlere gerekli işlemler yapılırdı. Hamamda her
hangi bir hırsızlık ve benzeri olaylarda müşterinin zararı hamamcı tarafından
karşılatılırdı(Korkmaz, 2019: e yayın).
Sonuç
Anadolu toprakları su mekanları ve hamamlar sayesinde mimari bir zenginlik
oluşmuş, Türklerin İslami kültürü getirmesiyle yeni bir şekil almıştır. Selçuklu Devleti ve
sonrasında beylikler döneminde ticari yollar üzerindeki kent ve yerleşim yerlerinde hamamlar
yapmışlardır. Toplum hayatında eğlence ve arınıp temizlenme amacı ile birçok vakıf
tarafından hamamlar yapılmıştır. Sosyal ekonomik boyutunun yanında birçok meslek
gurubunu içerisinde yaşamasına imkan vermiştir. Sağlık açısından hijyenik olduğundan
kadınların zor olan doğumlarının yapıldığı, diş çekimi, yaralıların tedavisi, cilt bakımı,
romatizma hastalıkların tedavisi, soğuk algınlıkları ve tutulma adıyla bilinen sırt ağrılarının
tedavileri hamamlarda yapılırdı. Spor, ten güzelliği, bolca haberleşmenin yapıldığı,
dedikoduların, entrikaların, iş toplantıların, kadınlar günlerinin yapıldığı, gelin beğenildiği,
büyük isyanların çıkarıldığı, müzik, şiir, değişik oyunların ve bu gibi saymakla bitmez faaliyet
yerleri olarak görev yapmışlardır.
Türk Hamam Kültürü temizlik ve inanç sisteminin yanında birçok sağlıksal, sosyal,
ekonomik bakımından faaliyet göstermiştir. Tüccarlar, Seyyahlar, diplomatlar ve turistler
üzerinden tüm dünyaya yayılan Türk hamam Kültürü benimsenmiştir. Avrupa’nın birçok
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ülkesinde Türk Hamamının işletme olarak açılması bu kültürün kalıcı olduğunu ispatlar. Bu
konular üzerine araştırma yapmak isteyen akademisyenlere turizm bağlantılı çalışmalar
tavsiye ederim. Türkiye Cumhuriyetinde Türk hamam kültürünü yaşatabilmek için turizm
faaliyetli yaklaşımların çoğaltılması hakkında araştırmalarımızı çoğaltmalıyız.
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ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNİN FETHİLERDEKİ İKTİSADİ ZİHNİYETİNİN
ANALİZİ

Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Trakya Üniversitesi

ÖZET
Anadolu Selçuklu Devleti fethettiği topraklarda ve kentlerde gerekli onarımları yaparak
buraların eski iktisadi ve sosyal yaşamlarına hızla kavuşmasını sağlamıştır. Anadolu’ya
yayılım süreci, ticari ve iktisadi amaçlar üzerine planlanarak yapılmıştır. Akdeniz ve
Karadeniz’deki limanlar kısa zamanda ele geçirilmiştir. Anadolu topraklarından geçen İpek
Yolu ve Baharat yolu sahildeki limanlara aktarılmıştır. Bu sayede topraklarındaki ticareti
uluslararası ticarete çevirmeyi başarmıştır. Bu ticari yollar üzerinde gelen hamamlar ve
kervansaraylar yaptırılmıştır. Bu çalışmada, dervişlerin ve Ahilerin yeni kurulan bölgelerdeki
şenlendirme üzerinde nasıl etkili oldukları vurgulanmıştır. O dönemin Selçuklu
yöneticilerinin ticari zekâları ve ticari faaliyetleri araştırmamızın sınırlarını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Ticareti, Selçuklu, Ticari Yollar, Şenlendirmek(canlandırmak)

ANALYSIS OF THE ECONOMIC MENTALITY OF ANATOLIAN SELJUK STATE
ABSTRACT
By making necessary renovation in the lands conquered by Anatolıan Seljuk State, the cities
became economically and socially active as before. The process of dissemination to Anatolia
was carried out by planning on commercial and economic purposes. Ports in the
Mediterranean and the Black Sea have been seized in a short time. The Silk Road and Spice
Road passing through Anatolian lands were transferred to the seaports on the coast. Baths and
caravanserais were built on these commercial roads. In this way, it has managed to turn the
trade in its territory into international trade. In this study, it is emphasized how dervishes and
Ahi have an effect on the revitalization in newly established regions. The commercial
intelligence and the commercial activities of the Seljuk rulers of that period constitute the
limits of our research.
Keywords: Anatolian Trade, Seljuk, Commercial Roads, Cheer up(Revitalize)
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1.Giriş
Anadolu Selçuklu Devlet yöneticileri Anadolu’da güçlü ve kalıcı bir devlet olmanın
yolunu ekonomik faaliyetlerle olacağını farkında oldukları için ticari yolların geçtiği bölgeleri
himayeleri altına almışlardır. Ticari yollar üzerinde birçok yeni yerleşim kentlerini dervişler
ile Ahiler vasıtasıyla kurmuşlar eski kentlerin hızla onarılmasını gerçekleştirmişlerdir. Vakıf
sistemini devreye sokarak bu kentlerde tüccarlara üç gün bedava hizmet veren kervan
saraylar, hanlar, hamamlar ve dini ibadethaneler açmışlardır. Bu mekanlar devlet tarafından
yapılan ilk kamusal hizmetlere örnek teşkil eder. Tüccarların mallarını ve Canlarını sigorta
altına almışlar, ticari yolları Karadeniz ve Akdeniz’le buluşturarak Anadolu topraklarını ticari
bir köprü konumuna getirmişlerdir. Tüccarlardan vergi alınmaması yani gümrüklerin
kaldırılması ticaretin ve deniz ticaretini çok hızlandırmıştır.
2. Anadolu Selçukluları Dönemi Ticari Yollar
Anadolu 'nun uluslararası iki büyük ticaret yolu ve bu yollara bağlanan diğer yan
yollar üzerinde bulunan hassas noktalarda hâkimiyeti altına almış ve bu bölgelerde Türklerin
kalıcı iskân edilmesi sağlanmıştır(Togan, 1931: 23-25). İki farklı ticari yol tespit eden
araştırmacılara göre; birinci yol, Bağdat - “Musul - Mardin - Amid - Ergani - Gölcük - Harput
- İzoli- Malatya - Ankara”. İkinci yol hattı ise; “Bağdat - Harput - Pertek - Çemişkezek - Eğin
-Divriği - Zara veya Buzbel dağlarını aşarak – Sivas’a” bağlanan yoldur. Hasankeyf- GercüşMardin ve Hasankeyf-Diyarbakır üzerinde, ipek yolunu oluşturmakta olan ticari yollar
üzerinde inşa edilmiştir. Bilinene göre, tarihi ipek yolunun bir ucu Bağdat’tan başlayıp
Malatya ve Sivas’tan geçerek oradan kuzeye, güneye ve batıya giden yol güzergâhları
bulunmaktadır(Günel, 2010: 133-134).
Selçuklu Devletinde Ticaret yolları Kuzey-Güney ve Doğu-Batı olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Özergin’e göre; Ticari yollardan birincisi, Antalya veya Alâîyye'den başlar ve
Konya bölgesinde çoğalır Aksaray-Kayseri- Sivas-Erzincan-Erzen-i Rûm-Erciş-Iğdır ticari
yoluyla Tebriz'e ulaşan doğu-batı ticaret güzergahıdır(Özergin 1959: 63-87). Kayseri -Sivas
ticari yol güzergahında yirmi dört kervansarayın faaliyette olmuştur(Cahen, 1968: 46).
Selçuklu dönemi Anadolu bölgesinden geçen ticari yollarda kervanların çoğaltılmış bir
politikadır(Cahen, 1968: 46). Anadolu topraklarında; Doğu-Batı yolu Antalya ve Alanya
Limanlarından başlayıp Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars’dan
geçerek Tebriz üzerinden Asya ülkelerine devam edip uzak doğuya bağlanan diğer yollarla
buluşman ilk transit yoldur. Ticari yolların ikincisi Antalya veya Alâîyye ya da Ayas’dan
çıkarak Konya-Aksaray-Kayseri bölgelerinden Sivas’a ulaşır ve oradan Erzincan-Erzen- i
Rûm yoluyla Tebriz veya Tokat-Amasya yoluyla Sinop ya da Samsun limanlarına varan
kuzey-güney ticaret yoludur (Özergin 1959: 108-122). Kuzey-Güney güzergâhında devam
eden ticari yolu Antalya, Alanya, Yumurtalık limanı ile Sivas’ kadar ulaşıyordu. Diğer bir kol
ise Suriye-Irak kara yolu, Elbistan üzerinden Kayseri’ye, buradan da Sivas’a, Daha sonra
Tokat üzerinden Samsun ve Sinop limanlarına ulaşmaktaydı(Turan, 1946: 489-491 ve
Tabakoğlu, 1986: 76-77).
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3. Anadolu Selçuklularda Ticari Faaliyetler
Türklerin Anadolu yerleşimi 1064 yılında Kars ani fethi ile başlar ve ilk Türk
yerleşimi burada yaptıkları görülmektedir. Anadolu topraklarında bulunan ticaret yollarını ele
geçirmiş ve bu yolları çok kısa zamanda sahillerle buluşmasını sağlamıştır. Anadolu
topraklarını Akdeniz sahilleri, Ege Denizi ve adaları, Karadeniz’e ulaşmakta olan ticari yolları
hâkimiyeti altına almışlardır. Selçuklu yöneticileri topraklarından geçen ticari yolarının
güvenliklerini sağlamak ve tüccarları dinlendirebilmek için kervansaraylar, hanlar ve
hamamlar inşa ettirmişlerdir. Tüccarlar buralarda üç gün ücretsiz konaklama yapmışlardır.
Tüccarların mal ve can güvenliklerini garantisi verildiğini belirten fermanlar çıkarmışlardır.
(Bratianu, 1929: 166-168).
Selçuklu Devleti başkentini İznik’ten alıp Konya taşımışlardır. İktisadi açıdan
güçlenmenin yolunu deniz ticaretinde olduğunu fark etmişlerdir. Selçuklular bu sebeple 3
Kasım 1214 yılında Sinop ve 5 Mart 1207 yılında Antalya’yı deniz ticaretinde yükselmek için
hâkimiyetleri altına almışlardır. Sinop doğal bir liman olma özeliği bulunurken uluslar arası
ticaretin kapılarını aralayan bir anahtar görevi vardır. Antalya limanı Afrika ve Avrupa
gemililerinin en çok sığındıkları, uluslar arası ticaretin devamlı yapıldığı bir liman özeliği
taşıdığından, kısa sürede hâkimiyetleri altına alınmıştır(Heyd, 1975: 335, 611).
Kaliteli şap kaynaklarına sahip ve zeytinyağı deniz ticaretinde ikinci önemli kalemler
olarak yer almaktadır. Şapın Karahisar, Kütahya ve Konya'dan, Karadeniz’de bulunan
limanlara ulaşım bağlantılarını hâkimiyeti altına almayı başarmışlardır. Karadeniz kıyısındaki
Giresun ya da Trabzon limanlarına ulaştırıp uluslar arası deniz ticaret faaliyetlerini
gerçekleştirmişlerdir. Akdeniz kıyılarında başlayan ticari mücadele Antalya ya da Kilikya
Ermeni Krallığı egemenliğine son verilerek ele geçirilmiştir. Ayas ve Büyük Menderes
vadileri boyunca Bizans hâkimiyetindeki Marmara ve Ege deniz kıyıları boyunca yer alan
Efes, Balat veya Mudanya gibi ticaretin dağıtım, aktarım merkezi faaliyetlerindeki liman
bölgelerini hâkimiyetleri altına almışlardır(Saint Quentin, 1965: 69).
Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev ferman çıkararak, deniz ticaretinden alınan
ve ticari kervanların ödediği vergileri kaldırmıştır. Bu akılı politikalar ile Anadolu
topraklarında ve deniz ticaretinde durgunluk bitmiş tekrar canlanma başlamıştır. I. İzzeddin
Keykavus(1211-1220) döneminde Selçuklu Devleti ile Avrupa ilişkilerinde, liman köprüsü
özeliği taşıyan, Kıbrıs’la babası gibi yeni ticari anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşma metinlerine
göre; Tüccarlar her iki devlete rahatça ticaret yapabilecekler, Korsan saldırılarından kaçan
tüccar gemileri iki ülkeye sığınma hakkı tanınmış, Batmak üzere olan gemilerin mallarına el
konulması, Tüccarın ölüm sebebiyle bu tüccara ait ticari mallar o devlete verileceği hükümleri
yer almıştır. Bu politikalar tüccarları deniz ticareti yapmak için Akdeniz’e gemilerini
yönlendirmişlerdir(Kadıoğlu, 2006: 2/23-38).
Eski Türk devletlerinde ticari faaliyetlerde bulunanların dinlenmek ve konaklamak
amacıyla yapılan mimari yapılara “Ribat” denirdi. Türkler tarihi süreçte bu eserleri “Han”
olarak isimlendirilmiştir. Ticaretin artırılması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için önemli
ticaret merkezleri veya ticari yol güzergâhında han inşasına yapıldığını söyleyebiliriz. Asya
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kıtası ile Avrupa kıtası arasında Anadolu’nun bir ticari köprü olmasına imkân vermişlerdir.
Selçuklu topraklarında bulunan ticari yolları ve ticaret merkezlerini çoğalması sağlanarak var
olanların tadilatı yapılmıştır. İhtiyaç duyulan yerlere kervansaraylar, hanlar ve hamamlar
yapılmıştır. Anadolu topraklarında Selçuklu ticareti kervanlarla birlikte yapılmıştır. Kervanlar
at, katır, eşek, deve, öküz gibi hayvanlardan oluşmaktaydı. Kervanlar bu sebeple çok hızlı yol
alamadıklarından dolayı ticari eşyanın, nakilleri uzun süreçleri kapsıyordu(Üstüner, 2000:
23). İç Asya’ya ve Türklerin bir kurumunun ismi haline gelen “Rıbat” adının yanında
“kervansaray” kelimesi ortaya çıkmış ve rıbat’ın yaygın adı şekline gelmiştir(Uğurlu, 1989:
36; Ödekan, 1995: 388; Karamağaralı, 1970: 61).
Anadolu tarih boyunca Balkanlardan, Kafkasya’dan, Orta Asya’dan ve Arabistan
çöllerinden gelen tüccarların buluştuğu merkez olmuştur. Bu anlamda bölge halkı ticari
faaliyetler sayesinde zenginleşmiştir. Bir yandan tüccarların getirdiği altınlarla zenginleşen
kent halkı, bir yandan da verimli tarım arazilerinden dolayı zenginleşen köylüler, diğer
bölgelere göre çok ileri bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Zenginleşen halk kültürel
anlamda da kendisini ileriye taşımıştır. Bu bakımdan Anadolu iktisadi anlamda geliştiği gibi
kültürel anlamda da büyük bir medeniyete merkezi olmuştur. Anadolu defalarca istilaya
uğramış, her yıkılan devletin ardından yeni bir devlet kurulmuş ve Anadolu çok köklü bir
kültüre erişmiştir(Tabakoğlu, 1986: 46).
Anadolu Selçuklu Türkleri doğal kaynaklarını uluslar arası üretim-tüketim, işletme,
pazarlama konularında merkezi yöneticilerin himayesinde yabancı tüccarlara ticaret
serbestliği imtiyazları verilmiştir. Anadolu topraklarında çıkan şap madeni üreterek yabancı
tüccarlara çok yüksek fiyattan sattıkları belgelenmektedir(Von Rubruck, 2001: 140).
Sosyal ve ekonomik gelişimliliği kumuş oldukları pazar ya da panayırlar süreci içinde
ticari faaliyetlerin hızlanılmıştır. Devlet eliyle yaptırılan ve ilk kamusal hizmet veren eserler
han, hamam, ticarethane cami ya da mescit, ve medreseler yapmışlardır. İktisadi zihniyet
acısından bu yerler kültürel, sosyal, ekonomik ve demografik kamusal hizmetler örnek
verilebilinir. Selçuklu kentsel yerleşme niteliğini kazanırmış ve Anadolu'nun bölgesel ticaret
merkezleri olmasını sağlamışlardır(Baykara, 1971: 82-85). Nitekim Ankara, Aksaray,
Kayseri, Elbistan, Tokat, Erzen-i Rûm, Malatya, Uluborlu, Antalya, Alâîyye, Sinop, Bafra,
Samsun gibi ticaret yapmaya gelen tüccarların uğrak yeridir. Yabanlu Bâzarî ve Dunaysar
Bâzarî gibi paranın dolaşım hızının yüksek olduğu uluslararası ya da bölgesel pazar yerleri
Gümüşhacıköy, Gümüşşehir, Bayburt, Gümüş-saray, Madenşehir, Saroz ve Sarıkavak değerli
maden ve darphaneler bölgeleri kurulmuştur. (Lindner, 1988: 267-274; Erkiletlioğlu ve Güler,
1996: 32).
13. Yüzyılda Abbasi halifesi Nasır'ın fütûvvetçilği(Türk modeli Ahiliği) Selçuklu
topraklarında gelişmesi, yayılması için faaliyetlerde bulunmuştur. Ahi Evran'ın Kayseri'de
yerleşmesi ile fütüvvetin Türk modeli olan Ahi’liği geliştirmiş ve Anadolu topraklarında
yayılmasını sağlamıştır(Taeschner, 1954: 17-18; Bayram, 1991: 152-155).
Türk tüccar ve zanaatkârları içersinde barındıran Ahilik ya da Ahiyân-ı Rûm ve
Bacıyân-ı Rûm ismi ile bilinen bir yapı kurulmuştur. Bu yapı dini ve ahlâki temaları ve
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askeri-meslekî bir teşkilattır. Anadolu'da hızla çoğalan Ahi zaviyesi kurulduğunu ve
yolcuların buralarda ücretsiz konaklamışlardır. Ahi Evran önderliğinde teşkilatın kural ve
kaideleri belirlenmiş, esnaf sitelerinin bir çatı adlında birleştirilerek kayıtlı hale getirilmiştir
(Ibn Batuta, 1929: 124-126; Bayram, 1991: 152-155). Ahiler esnaf meslekî örgütlerin
kurulması üretim artışını sağlamıştır. Ahi teşkilatlarınca ticaret ve zanaat sürecinde üretim
örgütlenerek, Anadolu topraklarında uzmanlaşmış ticaret dönemi başlamıştır(Kayaoğlu, 1985:
22-25; Baykara, 1985: 75-77; Temir, 1987: 110, 116).
Anadolu Selçuklular, Erzincan da üretilen ve Avrupa’ya satılan buharin veya
bocchassini isminde pamuklu dokumalar yapılırdı. Ankara’da üretilen kumaş şapka sanayinde
hammadde olarak bilinen sof adı verilen bir yünlü kumaşların birçok ülkeye satılmıştır.
Aksaray'ın halı ve kilimleri Avrupa’da çok talep görmüştür. Tunguzlu bölgesinde akâlemli adı
ile üretilen altın işlemeleri olan ipekli dokumalar Avrupalı bayanların tercihleri arasında en
çok tutulanlar arasında yer almıştır. Kastamonu da sahtîyân ismiyle bilen deriden üretilen
boyanmış ve işlenmiş derilerin üretim merkezi olmuştur(Uzunçarşılı, 1933: 287-291; Turan,
1990, 100-117; Bakır, 2001: 766-767).
Anadolu Selçuklularda tüm mülkiyet ve gelir hakları devlete ait miri topraklardan,
vakıflara ait topraklardan askeri hizmetlerde bulunanlara ya da beylere verilen topraklardan
oluşmaktadır. Vergi karşılığı verilen ve miras yolu ile devri yapılamayan ikta toprak üretim
sistemi ve ayrıca vergiye tabi bağ bahçe, sebzelik adı verilen özel mülk konumunda olan
toprak sistemi ile tarım sal üretim yapmıştır. Selçuklu Anadolu vakıf sistemi kapsamında
gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve ekonomik kamusal faaliyetleri ticaretin gelişmesini
sağlayan diğer faktördür(Turan, 1948a: 563-564; Ülken, 1973: 47-50).
SONUÇ
Anadolu tarih boyunca bulunduğu coğrafyanın konumundan dolayı transit bir bölge
olma özelliğini taşımaktadır. Balkanlardan, Avrupa’dan, Afrika’dan, Kafkasya’dan, Orta
Asya’dan ve Arabistan çöllerinden gelen tüccarların buluştuğu merkez olmuştur. Bu anlamda
bölge halkı ticari faaliyetler sayesinde zenginleşmiştir. Bir yandan tüccarların getirdiği
altınlarla zenginleşen kent halkı, bir yandan da verimli tarım arazilerinden dolayı zenginleşen
köylüler, diğer bölgelere göre çok ileri bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Zenginleşen
halk kültürel anlamda da kendisini ileriye taşımıştır. Selçuklu Anadolu topraklarında
üreticiden malları toplayıp ihtiyaçı olan yerleşim yerlerinde satan girişimcilerin ilk örneklerini
oluşturan tüccar sınıf ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kervanlar ise uzun mesafeli ticareti
gerçekleşmesini sağlıyorlardı. Bir ucu Çin’den başlayıp Anadolu ya uzanan ve buradan
Karadeniz, Akdeniz, Avrupa’ya uzanan muhteşem İpek yolu ve Baharat yolu üzerinde birçok
büyük kervanlar, aylarca süren ticaret faaliyetinde bulunurlardı. Bu ticaret Selçuklu Anadolu
topraklarında çok hızlandığı için gerekli bölgeler arasında bolca kervansaraylar, hanlar
yapılması Selçuklu yöneticilerinin iktisadi zihniyetinin göstergesidir.

20-22 Aralık 2019

Ankara 348

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

KAYNAKÇA
BAKIR, A. (2001), Ortaçağ İslâm Dünyasında Dokuma Sanayi, TTK Belleteni, (LXIV: 241)
749-826.
BAYKARA, T. (1985), Selçuklu Çağında Konya'da Türkler ve Ermeniler,Tarih Boyunca
Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu; 7577.
BAYRAM, M. (1991), Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı'nın Kuruluşu, Konya.
BRATIANU G. I. (1929), Recherches Sur Le Commerce Genois Dans La Mer Noire Au XIII.
Siecle, Paris.
CAHEN, C. (1968), Ibn Sa'id Sur L'Asie Mineure Seldjuqide, A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları
Dergisi (IV: 10-11); 41-50.
ÇAĞATAY, N. (1997), Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, TTK Yayınları, Ankara.
ERKİLETLİOĞLU, H.ve GÜLER, O. (1996), Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri,
Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri.
GÜNEL, G. (2010), “Anadolu Selçuklu Döneminde Anadolu’da İpek Yolu - Kervansaraylar Köprüler”, Kepikeç Dergisi, S. 29, s. 133-146.
HEYD, W. (1975), Yakın-Doğu Ticaret Tarihi (I), TTK Yayınları, Ankara.
IBN BATUTA (1929), Ibn Battuta Travels in Asia and Africa; 1325-1354,George Routledge
and Sons Limited Press, London.
İLTER, F. (1978), Osmanlılara Kadar Türk Taş Köprüleri, Karayolları Genel Müdürlüğü
Yayınları, Ankara.
KADIOĞLU, M. (2006), Anadolu Selçuklularda ve Anadolu Türk Beyliklerinde Denizcilik
Faaliyetleri, Donanma Komutanlığı, 3ncü Deniz Harp Tarihi Semineri, 2. Bölüm 2338, Gölcük/Kocaeli.
KARAMAĞARALI, H. (1970), ”Anadolu da Selçuklu Kervansarayı”, Ön Asya, s.61-62,
Ankara.
KAYAOĞLU, İsmet (1985), Selçuklu Vakıflarına Genel Bir Bakış, 2.Vakıf Haftası; 22-25.
LINDNER, R.P.(1988), A Silver Age in Seljuk Anatolia, Türk Nümizmatik Derneği'nin 25.
Kuruluş Yılında İbrahim Artuk'a Armağan, Türk Nümizmatik Derneği Yayınları,
İstanbul; 267-274.
ÖZERGİN, M.K. (1959), Anadolu Selçukluları Çağında Anadolu Yolları, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
ÖZERGİN, M.K. (1965), Anadolu'da Selçuklu Kervansarayları", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi (XV:20); 141-170.
SAINT QUENTIN, S. de (1965), Histoire des Tartares, Librairie Orientaliste Paul Geuthner,
Paris.
TABAKOĞLU, A.(1986), Türk İktisat Tarihi, Dergah yayınları, İstanbul.
TAESCHNER, F. (1954), İslâm Ortaçağında Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı), İ.Ü. İktisat
Fakültesi Mecmuası (XV:1-4); 1-32.
20-22 Aralık 2019

Ankara 349

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

TEMİR, A. (1987), Caca Oğlu Nur El-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, TTK
Yayınları, Ankara.
TOGAN, A. Z.V. (1931), Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadi Vaziyeti, Türk Hukuk ve
İktisat Tarihi Mecmuası (1); 1-42.
TURAN, O.(1946), Selçuk Kervansarayları, TTK Belleteni (X:39); 471-496.
TURAN, O. (1948), Selçuk Devri Vakfiyeleri-III, Celaleddin Karatay, Vakıfları ve
Vakfiyeleri, TTK Belleteni (XII:45); 17-145.
TURAN, O. (1948a) Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku, TTK Belleteni (XII:45); 549574.
TURAN, Ş. (1990), Türkiye-İtalya İlişkileri; Selçuklular'dan Bizans'ın Sona Erişine Kadar,
Metis Yayınları, İstanbul.
UĞURLU, K. (1989), “Ribat, Hanekah,Kervansaray”, Kubbe Altı Akademi Mecmuası,
S.4,s.35- 41, İstanbul.
UZUNÇARŞILI, İ.H. (1933), 13. ve 14. Asırlarda Anadolu'da Ticaret, Ülkü Mecmuası (I:4);
287-291.
ÜLKEN, H.Z. (1973), Türkiye Tarihinde Sosyal Kuruluş ve Toprak Rejiminin Gelişmesi,
Vakıflar Dergisi (X); 1-62.
VON RUBRUCK, W. (2001), Moğolların Büyük Hanına Seyahat (1253-1255), Ay ışığı
Kitapları, İstanbul.

20-22 Aralık 2019

Ankara 350

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE KERVANSARAYLARIN VE HANLARIN
İKTİSADİ GÖREVLERİ

Doç. Dr. Ahmet DENİZ
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Anadolu Selçuklu Devleti fethettiği topraklarda ve kentlerde gerekli onarımları yaparak
buraların eski iktisadi ve sosyal yaşamlarına hızla kavuşmasını sağlamıştır. Bu bölgelerde
gerektiğinde yeni kentler kurarak Anadolu’nun şenlendirilmesine hız verilmiştir. Türk-İslâm
kolonizasyon dönemi olarak adlandırılır. Anadolu’ya yayılım süreci, ticari amaçlar hız
kazanmasını ve deniz ticaretinle tanışmaları gibi nedenler, Selçuklu Devletini ticari farklılık
arayışı içine itmiştir. Selçuklu devletinin bu farklılık arayışları araştırmamızın sınırlarını
oluşturan kervansaraylar ve hanlardan ibarettir.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu Kervansarayları, Ticaret, Eğlence.

ECONOMİC DUTİES OF CARAVANSERAİS AND İNNS İN ANATOLİAN SELJUK
STATE
ABSTRACT
By making necessary renovation in the lands conquered by Anatolıan Seljuk State, the cities
became economically and socially active as before. In these regions, Anatolia was revitalized
by establishing new cities when necessary. This period is called as the Turkish-Islamic
colonization period. The process of expansion to Anatolia enabled the commercial activities
to accelerate and to become acquainted with the maritime trade. This period pushed the Seljuk
State into the search for commercial differences. The search of the Seljuk state for this
difference consists of caravanserais and inns that form the boundaries of our research.
Keywords: Seljuk Caravanserais, Trade, Entertainment.
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1.
Giriş
Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında Anadolu’nun bir ticari köprü olmasına imkân
vermişlerdir. Selçuklu topraklarında bulunan ticari yolları ve ticaret merkezlerini çoğalması
sağlanarak var olanların tadilatı yapılmıştır. İhtiyaç duyulan yerlere kervansaraylar, hanlar ve
hamamlar yapılmıştır. Anadolu’da bulunan bu bölgelere ticaret yapmak için gelen tüccarlar üç
gün konaklama hizmetleri bedava verilmiştir. Anadolu topraklarında Selçuklu ticareti
kervanlarla birlikte yapılmıştır. Kervanlar at, katır, eşek, deve, öküz gibi hayvanlardan
oluşmaktaydı. Kervanlar bu sebeple çok hızlı yol alamadıklarından dolayı ticari eşyanın,
nakilleri uzun süreçleri kapsıyordu. Selçuklu Döneminde lojistik nakillerin uzun sürdüğünden
ticaret yolları üzerinde, yaklaşık 30-40 km. mesafelere, dinlenmek ve mola vermek amacıyla
hanlar ile kervansaraylar inşa etmişlerdir. Selçuklu Devletinde ticaretin zorunluluk felsefesi
haline gelmiştir. Çalışma konumuzun merkezi Han ve Kervansarayların konumu ile önemli
ticari yolları üzerinde kalan özellikle Anadolu toprakları veya sahillerinde ticaret yapan
tüccarların memnuniyetleri İktisadi hayata sağladığı katkılar önem arz etmiştir. Bu çalışmayla
birlikte Türklerin Anadolu’ya kaç yılında girdiği ve nereye yerleşim yaptığı, İlk Kervansarayı
hakkında bilgiler konumuzun sınırlarını oluşturmaktadır.
2.
Anadolu Selçuklu Devletinde Hanlar ve Kervansarayların Görevleri
Eski Türk devletlerinde ticari faaliyetlerde bulunanların dinlenmek ve konaklamak
amacıyla yapılan mimari yapılara “Ribat” denirdi. Türkler tarihi süreçte bu eserleri “Han”
olarak isimlendirilmiştir. Orta Asya’da yaşayan Gaznelileri, Karahanlıları, Büyük Selçukluları
örnek olarak verebiliriz. Anadolu topraklarında Türkler bu mimari eserlerini geliştirerek
gelecek kuşaklarına aktarmayı başarmışlardır. Anadolu topraklarında yüzyıllarca bu mimari
eserlerin inşa edilmesindeki temel amaç tarih içerisinde sürekli çoğalan ticari faaliyetlerin
artırılmasıdır. Ticaretin artırılması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için önemli ticaret
merkezleri veya t,cari yol güzergâhında han inşasına yapıldığını söyleyebiliriz.
Kökeni Farsçaya ait bir kelime olan “Karwansara” kelimesi, dilimize “Kervansaray”
olarak geçiş yapmıştır. Aslen Farsça olan Kervansaray kelimesi, “Kar-ban”, işi koruyan
manasına gelmektedir(Develioğlu, 1990: 501) . Ticari yapılar grubuna önderlik eden ve
Anadolu kentleşmesinde önemli bir yere sahip olan kervansaraylar, sonrasında Anadolu'da
tamamen Türkçeye ait bir sözcük olan “Han” olarak isimlendirilmiştir. Prototipleri Orta Asya
Eski Türk Devletlerine uzandığı bilinen hanlar, Eski Türk devletlerinde “Rıbat” olarak
isimlendirildiği bilinir(Öztürker, 2013: 175).
“Rıbat” Türkçe meali “müstahkem konak”' olarak kullanılır. Kuran’ın VIII cüz, 62.
Ayetinde rıbat kul “cihanda hazır bulundurmak üzere binek hayvanlarının toplandığı yer”
anlamıyla kullanılmaktadır. Rıbat, Emeviler döneminde hayvan büyütme ve takas etme
konağı olarak iş görürken, Abbasiler zamanında da din mücahitlerinin toplandığı kale olarak
kullanılmış, tamamen dini savaşlar için kullanmıştır(Üstüner, 2000: 23). Anlam olarak Rıbatın
Türklerce benimsendiği dönemlerde de, bu müessese Araplarda iş gördüğünden çok farklı
şekilde kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde geçmişi İç Asya’ya ve Türklerin bir kurumunun
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ismi haline gelen “Rıbat” adının yanında “kervansaray” kelimesi ortaya çıkmış ve rıbat’ın
yaygın adı şekline gelmiştir. Araplarda rıbat öncede dediğimiz gibi, hacıların yolarını güven
altına almak için kullanılıp ileriki dönemlerde de hudutlarda, stratejik konumlarda, fetihlere
hazırlanan askerlerin, bineklerini muhafaza edildiği müstahkem konumlar olarak
kullanılmıştır. Giderek bu amaçtan da uzaklaşan Rıbatlar, Tasavvuf akımının getirisi olarak
Müslümanların yaşamına tarikatlar sayesinde giren Dervişlik akımlarıyla belli şeyh ve onun
dervişlerinin buluştuğu yerler haline gelmiş böylece, Rıbat sözcüğünden tekke-zaviyehanekah anlaşılmaya, bu kanaat yaygınlaşmıştır(Uğurlu, 1989; 36; Ödekan, 1995: 388;
Karamağaralı, 1970: 61).
Anadolu tarih boyunca bulunduğu coğrafyanın konumundan dolayı transit bir bölge
olma özelliğini taşımaktadır. Bu bağlamda çok köklü bir uygarlığa sahiptir. Anadolu’da ki
insanların iktisadi hayatları ticaret ve tarımla geçmiştir. Kervansarayların geçiş güzergâhı
üzerinde bulunmalarından dolayı ticari hayat canlı olmuştur. Balkanlardan, Kafkasya’dan,
Orta Asya’dan ve Arabistan çöllerinden gelen tüccarların buluştuğu merkez olmuştur. Bu
anlamda bölge halkı ticari faaliyetler sayesinde zenginleşmiştir. Bir yandan tüccarların
getirdiği altınlarla zenginleşen kent halkı, bir yandan da verimli tarım arazilerinden dolayı
zenginleşen köylüler, diğer bölgelere göre çok ileri bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Zenginleşen halk kültürel anlamda da kendisini ileriye taşımıştır. Bu bakımdan Anadolu
iktisadi anlamda geliştiği gibi kültürel anlamda da büyük bir medeniyete merkezi olmuştur.
Bu gelişmeler. Anadolu’nun birçok devletin hedefi olmasına neden olmuştur. Anadolu
defalarca istilaya uğramış, her yıkılan devletin ardından yeni bir devlet kurulmuş ve Anadolu
çok köklü bir kültüre erişmiştir(Tabakoğlu, 1986: 46).
Türkler tarafından kullanımı ve önemi değişen bu ticari yapılar, Anadolu
kentleşmesinde ticari-sosyal ve güvenlik organizasyonu sağlayan ağın en önemli düğüm
noktasını teşkil etmiş olan kervansaraylar, sonrasında Anadolu coğrafyasında tamamıyla
Türkçeye ait bir kelime olan “Han” olarak adlandırılmıştır. Selçuklular 1064'de Anadolu
topraklarında Kars, Ani bölgesine yerleşmişlerdir. Ani şehirinde Türk İslam mimarisinin
dışında sivil mimari örnekleri ve özellikle de kervansarayın yapıldığını görmekteyiz. Anadolu
Selçukluların yoğun kültürünü canlı şekilde yansıtan yapıları Anadolu üzerinde kuzey-güney
ve doğu-batı ticari yolların üzerinde inşa edilen kervansaraylar olmuştur. Anadolu’nun
Türkleşmesi evrelerinden sonra hanların yapımına büyük bir önem verilmişlerdir. Orta Asya
eski Türk devletlerinin birikimli mimari anlayışını plan özelliklerinde görmek
mümkündür(Aslanapa, 1991: 27).
Selçuklu Devletinde Ticaret yolları Kuzey-Güney ve Doğu-Batı olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Anadolu topraklarında; Doğu-Batı yolu Antalya ve Alanya Limanlarından
başlayıp Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars’dan geçerek Tebriz
üzerinden Asya ülkelerine devam edip uzak doğuya bağlanan diğer yollarla buluşman ilk
transit yoldur. Kuzey-Güney güzergahında devam eden ticari yolu Antalya, Alanya,
Yumurtalık limanı ile Sivas’ kadar ulaşıyordu. Diğer bir kol ise Suriye-Irak kara yolu,
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Elbistan üzerinden Kayseri’ye, buradan da Sivas’a, Daha sonra Tokat üzerinden Samsun ve
Sinop limanlarına ulaşmaktaydı(Turan, 1946; 489-491 ve Tabakoğlu, 1986; 76-77).
İki farklı ticari yol tespit eden araştırmacılara göre; birinci yol, Bağdat - “Musul Mardin - Amid - Ergani - Gölcük - Harput - İzoli- Malatya - Ankara”. İkinci yol hattı ise;
“Bağdat - Harput - Pertek - Çemişkezek - Eğin -Divriği - Zara veya Buzbel dağlarını aşarak Sivasa” bağlanan yoldur(Günel, 2010: 133). Hasankeyf- Gercüş-Mardin ve HasankeyfDiyarbakır üzerinde, ipek yolunu oluşturmakta olan ticari yollar üzerinde hanlar inşa
edilmiştir. Bilinene göre, tarihi ipek yolunun bir ucu Bağdat’tan başlayıp Malatya ve
Sivas’tan geçerek oradan kuzeye, güneye ve batıya giden yol güzergâhları bulunmaktadır.
Batman ilinde yaptığımız çalışmalar sonucu tespit ettiğimiz hanlar, Mardin ve Amid
(Diyarbakır) yolu üzerinde bulunduğundan dolayı stratejik öneme sahiptir(Günel, 2010: 134)
3.
Selçukluların İlk Kervansarayı Kars Ani’de “Mastsba”
Kervansaray, Ani’nin merkezinde olup Havariler Kilisesi’nin güney yamacında
bulunmaktadır. Ebu Sunca Menuçehr tarafından yaptırılmıştır(Kırzıoğlu, 1982: 60). XII.
yüzyılın ilk yıllarında antik ana cadde üzerine konumlu olan ve XI. yüzyılda yapılan
Areklatos Kilisesine bitişik imar edilerek yapılmıştır. Yapıldığı yıllarda “Mastaba” ismiyle
bilinen bu kervansaray, Anadolu’da Selçukluların ilk kervansarayı olması sebebiyle çok
önemlidir(Tuğlacı, 1984: 30). Yapının Selçuklu kervansaray yapısı olduğunun kanıtı olarak
mihrap ve mukarnasların(Geometrik bir süsleme şekli) incelenmesi yeterlidir. Kademeli
olarak taşmalar yapılmıştır. Aşırtılmış vaziyette yan yana ve üst üste gelmiş olup mimari esere
üç boyutlu görünüm vermesini sağlayan kademeli geçiş ve dolgu malzemeleri kullanılmıştır.
Doğuya bakan taç kapısının üzerinde bulunan süslemeler sağlam ve kaliteli işçilik sayesinde
zamanımıza kadar gelebilmiştir(Akçay, 1964: 157-158). Kervansaray kapı kemerinde, kubbe
biçiminde kullanılmıştır. Tavanı renkli taşla ve hendese şekilleriyle süslenmiştir. Ani’de
Selçuklu hâkimiyet dönemi boyunca inşa edilen belki de en gözde mimari yapısını teşkil
etmektedir. Selçuklu döneminden sonra kiliseye çevrilerek mabet olarak kullanılmıştır.
Kırzıoğlu’na göre; Hıristiyanlık dininde bir ilktir, bir kervansarayın veya caminin kiliseye
çevrilmesi görülmemiş bir olaydır. İslam kültüründe ve Selçuklularda fethi yapılan
bölgelerdeki kiliseler camiye çevrilirken Müslüman yapıtlarının kiliseye çevrilmesi, tarihin
hiçbir döneminde görülmemiş bir ilktir(Kırzıoğlu, 1982: 60).
Kervansarayın Ani’de Ebu-Şura Menuçehr’in emri ile yapılmasındaki amaç ipek
yolunun Ani’den geçmesindir. Anadolu’ya ipek yolu Ani’den gitmektedir. Bu ticari yolun
işlek olmasının nedeni Küçük Asya bölgesi üzerinde ilk büyük ve merkezi şehir olmasından
kaynaklanır. Yöneticiler ve şehir sakinleri bu ticari yoldan çok kârlar elde etmiştir. Bagratlılar
döneminde ise bu tür ticari yapıyı Ani’de bulmak mümkün değildir. Ermeni ve Hıristiyan
kültürlerinde ticari ve teşvik edici unsurlar kervansaray benzeri konaklama tarzı yapılar
bulunmaktadır. Gerek İslamiyet’in gerekse Türk gelenek ve göreneklerinde mevcut olan
sosyal devlet anlayışının bir simgesi olarak kervansaray yapıları karşımıza çıkmaktadır.

20-22 Aralık 2019

Ankara 354

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Resim 1: Ani Selçuklu Kervansarayı

SONUÇ
Selçuklu Hanları ve kervan sarayları ticaret yolları üzerinde inşa ettirilerek yolların
güvenliği sağlanmış, ticari hayatın sürdürülmesi için gerekli ihtiyaçları karşılamışlardır. Plan
ve birim özellikleri ile ticari yaşamın önemi göz önünde bulundurularak inşa edildikleri ve bu
bölgede önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılığın, hanların planları üzerinde etkisi olduğu
görülmektedir. Yörede geçim kaynakları küçükbaş hayvancılık olan göçer grupların
günümüzde de yaylak ve kışlak bir hayat sürdüğü göz önüne alındığında özellikle kaya
yerleşimleri tipinde tasarlanmış hanların günümüzde de kısmi zamanlı olarak işlev gördüğü
görülmektedir. Bu özelliği ile hanlar, sadece tarihi yollar veya mimarlık tarihi açısından değil
tarihsel akış içerisinde ekonomik, kültürel ve sosyolojik hayat pratiklerine dair izler taşıyan
somut kültür varlıkları niteliğindedir.
Günümüzde bu hanların büyük bir kısmı hayvan barınağı olarak kullanılmakta olan
yapının mekânlarına günümüz araçları ile yemliklere sahip olduğu görülmüştür. İnsanlar için
yaşam üniteleri oluşturulan hanlarda, kaya yerleşimleri tipindeki hanlardan farklı olarak daha
farklı bir mekân oluşturma çabası fark edilmektedir. Tüm bu özellikler değerlendirilerek, 2
katlı geleneksel duvar örgüsü ile inşa edilen hanların şehirlerarası ve şehir içi ticari
gereksinimleri karşılayan çok etkili ve karışık yapılar olduğu düşünülmektedir.
Tüccarların ve girişimcilerin memnuniyeti Hanları/Kervansarayları iktisadi ihtiyaç
hem de sanatsal imar ilkesi yarışıyla hız kazanmışlardır. Hanlar, ticari yapılar olup,
konaklama ve barınmanın dışında hekim, baytar, nalbant, mescit, berber, dişçi hamam gibi
mesleki birimlerin faaliyet yaptığı, işlevsel işletmeler haline gelmiştir. Kervansaraylar veya
Hanlarda tüccarlar üç günlük bedava konaklama hizmetinin verilmesi ayrıca ticari yollarda
tüccarların ve kervanların güvenliliğinin sağlamışlardır. Selçuklu Devleti tarafından Anadolu
topraklarında ticaret yapmak için gelenlere malları ve canlarının, bu günkü anlamıyla ilk
sigorta uygulamaları yapılmıştır. Kervansaraylar ve Hanlar belirli bölgelere kurulmasının
nedeni karakol özelliğin kazanmıştır. Bu özeliği, ilk savunma tarihinde mimari eser olarak
bağdaştırılabilinir.
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MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ CEZA YARGILAMASINDA
UYGULANMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZKAN DUVAN
İstanbul Üniversitesi
ÖZET
Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gerekse Türk Anayasa Mahkemesinde görülen bireysel
başvuru uyuşmazlıklarının büyük bölümü uzun süren davalardan dolayı makul sürede yargılanma
hakkının ihlaliyle ilgilidir. Çalışmamız ceza hukuku uygulayıcılarına rehberlik edebilecek makul süre
ölçütlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlk iki bölümde makul sürede yargılanma hakkına ilşkin
mevzuat hükümleri ile ceza yargılamasında makul sürenin aşılmasına yol açan nedenler üzerinde
durulmaktadır. Ardından bireysel başvuru kararlarında kullanılan makul süre ölçütleri ele
alınmaktadır. Makul süre kavramının içeriği ve uygulanma ilkeleri, büyük ölçüde ilgili mevzuatla
değil AİHM ve Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru içtihadıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle
çalışmamızda ceza yargılaması bakımından ele alınan makul sürede yargılanma hakkı, mahkemelerin
bireysel başvuru yolunda verdikleri kararlardan yola çıkılarak değerlendirilmektedir.
Yargılama süresinin makul bir süre olup olmadığı, her somut uyuşmazlığa konu olayın özelliklerine
göre değerlendirilebilecek bir husustur. Makul sürede yargılanma hakkının uygulanması bakımından
yapılacak değerlendirme iki adımda gerçekleştirilmelidir. İlk adım, ceza yargılamasının hangi
safhalarının makul süre değerlendirmesinde esas alınacağını belirlemektir. İkinci adım içtihat
hukukunda yer alan ölçütlere göre belirlenen zaman diliminin makul süre olup olmadığını tespit
etmektir. Bu suretle uygulamada dikkate alınacak makul süre ölçütleri, ceza yargılamalarının süresini
kısaltmada işlev görebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Makul Süre, Adil Yargılanma Hakkı, Ceza Yargılaması
ABSTRACT
Most of the individual application disputes before the European Court of Human Rights and the
Turkish Constitutional Court are related to the violation of the right to be tried within a reasonable
time due to long-standing cases. Our study aims to provide reasonable time criteria for guiding
criminal law practitioners. The first two chapters focus on the provisions of the legislation on the
right to be tried within a reasonable time and the reasons that lead to exceeding the reasonable time
in criminal proceedings. Then, reasonable time criteria used in individual application decisions are
emphasized. The content of the concept of reasonable time and the principles of its implementation
have been developed to a large extent by the individual case-law of the Court and the Constitutional
Court. For this reason, the right to be tried within a reasonable period of time in terms of criminal
proceedings in our study is evaluated based on the decisions taken by the courts on individual
application.
Whether the length of the proceedings is a reasonable period can be assessed according to the
characteristics of the event subject to each concrete dispute. The assessment of the exercise of the
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right to a fair trial must be carried out in two steps. The first step is to determine which phases of the
criminal proceedings will be based on a reasonable time assessment. The second step is to determine
whether the time period determined according to the criteria in case law is reasonable. In this way,
reasonable time criteria to be taken into account in practice can serve to shorten the length of criminal
proceedings.
Keywords: Reasonable Time, Right to Fair Trial, Criminal Proceeding

GİRİŞ
Makul sürede yargılanma hakkı, Magna Carta’dan itibaren kabul görmeye başlayan, adaletin yerine
getirilmesinin geciktirilmemesi düşüncesine dayanmaktadır.1 Adil yargılanma hakkının başat
unsurlarından olan makul sürede yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi
ve Anayasanın 141. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Makul süre kavramının içeriği ve
uygulanma ilkeleri, büyük ölçüde ilgili mevzuatla değil AİHM ve Anayasa Mahkemesinin bireysel
başvuru içtihadıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda ceza yargılaması bakımından ele alınan
makul sürede yargılanma hakkı, mahkemelerin bireysel başvuru yolunda verdikleri kararlardan yola
çıkılarak değerlendirilmektedir.
Davaların mümkün olduğu ölçüde süratle sonuçlandırılmasını gerektiren makul sürede yargılama
ilkesinin uygulanması, bazı hallerde adil yargılanma hakkının diğer unsurlarının ihmale uğraması
ihtimalini gündeme getirebilir. Mesela bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye başvurma hakkı ile makul
sürede yargılanma hakkının çatıştığı bir durumda iki hak arasında ölçülülük değerlendirmesi
yapılması gerekir Bu değerlendirmenin amacı, yargılamada sürati sağlamaya yönelik düzenlemelerin,
adil yargılanma hakkının diğer öğelerini ölçüsüz biçimde engellemeye yol açıp açmadığını
denetlemektir.2 Anayasa Mahkemesi tarafından verilen pek çok kararda, makul sürede yargılamayı
sonuçlandırma amacının, yargılamanın esasına yönelik adil ve hakkaniyete uygun bir karar
verilmesine engel oluşturmaması gerektiği görüşüne yer verilmiştir.3

İLGİLİ MEVZUATTA MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI

Erol Cihan, “Hakim Unsuru Bakımından Ceza Davalarının Uzamasının Sebepleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası, Cilt 45-47, Sayı 1-4, Yıl 1979-1981,ss. 873-898, s. 877.
2
Sibel İnceoğlu, “Adil Yargılanma Hakkı”, Sibel İnceoğlu (Ed.), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa:
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında bir İnceleme, Beta Yayınları, 2. Bası, İstanbul, Haziran 2013,
ss. 209-286, s. 284; Hasan Tahsin Gökcan, “Türk Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Kapsamında Makul Sürede
Yargılanma Hakkı”, İnsan Onuru için Anayasa Mahkemesinde 25 Yıl: Haşim Kılıç’a Armağan,Ali Rıza ÇobanSerdar Gülener-Musa Sağlam-Hüseyin Ekinci (Ed.), Anayasa Mahkemesi Yayınları, Cilt 1, Ankara 2015, ss. 819-865, s.
823.
3
Anayasa Mahkemesi, 2014/92 Esas, 2014/6 Karar, 16.01.2014; Anayasa Mahkemesi, 2013/4 Esas, 2013/35 Karar,
18.04.2013; Anayasa Mahkemesi, 1999/1 Esas, 1999/33 Karar, 20.07.1999; Anayasa Mahkemesi, 2012/69 Esas,
2012/149 Karar, 11.10.2012.
1
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1982 Anayasasında, “adil yargılanma hakkı” başlıklı bir düzenleyici hüküm bulunmamaktadır. Bu
durum 1961 ve 1924 Anayasaları için de geçerlidir. Adil yargılanma hakkı, 1982 Anayasasının 36.
maddesiyle güvence altına alınmıştır. Anayasanın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesinin
birinci fıkrasına göre, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” Anayasanın
37, 38, 138, 139 ve 141. maddeleri de adil yargılanma hakkının çeşitli unsurlarına ilişkin güvenceler
içermektedir.
1982 Anayasasının “Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması” başlığını taşıyan 141.
maddesinin dördüncü fıkrası makul sürede yargılanma hakkını konu etmektedir. “Davaların en az
giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir” şeklindeki düzenlemeyle,
açılmış davaların makul sürede karara bağlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu hükmün amacı
yargılamanın sürüncemede kalmasını önlemek, tarafları uzun süren gecikmelere karşı korumaktır.4
Bu ilkeye göre devletin, her tür yargılama sürecini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırarak
adalete erişimi sağlamak üzere etkin tedbirler alması gerekmektedir.
Makul sürede yargılanma kavramının yer aldığı diğer anayasal düzenleme, “Kişi Hürriyeti ve
Güvenliği” başlıklı 19. maddedir. Anayasanın 19. maddesinin sekizinci fıkrasında “Tutuklanan
kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest
bırakılmayı isteme hakkı vardır…” denilerek tutuklu yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması
düzenlenmiştir. Bu düzenleme makul süreyi aşan tutukluluk ile ceza davalarında makul sürede
yargılanma hakkı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Genellikle ceza davalarında birey aleyhinde
suç isnadında bulunulması, yargılamanın başında alınması gerekli önlemlere başvurmayı
gerektirdiğinde kişi, özgürlüğünden yoksun kılınma gibi tedbirlerle karşılaşabilir. Kişiyi
özgürlüğünde yoksun bırakan tutuklama tedbirinin uzun zaman uygulanması, isnat edilen suçu
işlediği kesin hükümle sabit olmadığı halde toplum nazarında sanığa suçlu olarak bakılması gibi
sakıncalar ortaya çıkabilmektedir.
Türk Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarında, Anayasada adil yargılanma hakkının
kapsamı düzenlenmediğinden bu hakkın kapsam ve içeriğinin, AİHS’nin “adil yargılanma hakkı”
başlıklı 6. maddesi çerçevesinde belirlenmesi gereğine işaret edilmiştir.5 2012 yılına ait bir başka
kararda Anayasa Mahkemesi; “Somut başvurunun dayanağını oluşturan makul sürede yargılanma
hakkı da yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca adil yargılanma hakkının kapsamına dahil olup, ayrıca
davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğunu
belirten Anayasa’nın 141. maddesinin de, Anayasanın bütünselliği ilkesi gereği, makul sürede
yargılanma hakkının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği” kanaatini
vurgulamıştır.6

4

Anayasa Mahkemesi, 2012/69 Esas, 2012/149 Karar, 11.10.2012.
Anayasa Mahkemesi, Başvuru No 2012/13, 02.07.2013, p. 38.
6
Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2012/1198, 07.11.2013, p. 39.
5
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Yakın geçmişte usul yasalarında zaman zaman yapılan değişikliklerle davaların makul sürede
sonuçlandırılmasına yönelik etkin önlemler alınması amaçlanmıştır. Örneğin bir dönem, ceza
yargılamalarında tutuklu yargılanan sanıkların mağduriyetine sebep olması karşısında, 1412 Sayılı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik yapan Kanunla7, ceza yargılamasının
hızlandırılmasına yönelik bir önlem olarak tutukluluk süresine tavan getirilmiştir. Söz konusu
Kanunun 7. maddesinde, hazırlık soruşturmasının 6 ay içinde bitirilerek dava açılması ve davanın da
ilke olarak 2 yıl içinde sonuçlandırılması düzenlenmiştir. Tutuklama süresinin sınırlandırılmasına
ilişkin mevzu düzenlemelerin ikili bir işlevi vardır. Birincisi tutuklamanın geçici bir koruma tedbiri
olma vasfını vurgulamasıdır. İkincisi de yargılama süresinin uzamasına gerekçe oluşturma
potansiyelini bertaraf etme işlevidir. Bu nedenle tutuklama süresini sınırlandırılmasın, yargılama
süresinin kısaltılmasıyla bağlantılı kabul edilmektedir.
Yürürlükten kaldırılan 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 9. maddesinin 2.
fıkrası “Mahkemece duruşmanın bir celsede bitirilmesi lazımdır” hükmünü içermekteydi; aynı
fıkranın 2. cümlesinde bu ilkeden ayrılmanın mümkün olduğu belirtilmektedir.8 Uygulamada ise bir
ceza davasının tek celsede bitirilmesi hemen hemen hiç mümkün olmamıştır. Yürürlükte bulunan
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 190. maddesinin 1. fıkrasında; “Duruşmaya ara
verilmeksizin devam edilerek hüküm verilir. Ancak zorunlu hallerde davanın makul sürede
sonuçlandırılmasını olanaklı kılacak surette duruşmaya ara verilebilir” denilmektedir.9 Bu hükümle
duruşmaya ara verilmeksizin yargı mercilerinin hüküm verme sorumluluğu düzenlenmesine karşılık
uygulamada ikinci cümledeki duruşmaya ara verilmesini gerektiren zorunlu haller, yasa hükmünde
belirtilenin aksine makul süre şartı gözetilmeksizin gerçekleşmektedir.
CEZA YARGILAMASINI UZATAN NEDENLER
Hukuk davaları ve idari davalardan farklı olarak, ceza davalarının uzamasında etkili olan temel
faktörlerden biri, iddianamenin kabulünden önceki aşamada yürütülen hazırlık soruşturmasının
yetersizlikleridir. Yetersiz soruşturmaya dayandırılan bir ceza davası, soruşturmanın eksiklerinin
tamamlamak üzere duruşmaların gereksizce ertelenmesine bağlı olarak uzayabilmektedir. Zaman
zaman uzun süren yargılamalar sonucunda verilen kararlar, Yargıtay’dan bozulup dönebilmekte ve
derece mahkemesi ile Yargıtay arasında geçen uzun trafik sonucu, davalar zamanaşımına
uğramaktadır. Davaların zamanaşımına uğrama nedenleri arasında; teknolojinin gelişmesi ile pratik
yargılamanın paralel gitmemesi, mahkemeler ile resmi kurum ve kuruluşlar arasındaki gereksiz ve
anlamsız yazışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Ancak makul süre değerlendirmesinde dava sonucu
önemli ve etkili değildir. Başka bir deyişle dava makul süre içinde bitirilmiş olsaydı bile sonucun
3842 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanunun bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete, Tarih 01.12.1992, Sayı
21422.
8
3005 Sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, Resmi Gazete, Tarih 13.06.1936, Sayı 3329.
9
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 17.12.2004, Sayı 25673.
7
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değişmeyecek olması hususu, davalı devlet lehinde bir def’i teşkil etmez.10
Yargıçlar tarafından çözümlenebilecek hukuksal konuların dahi iş yoğunluğu gerekçesiyle bilirkişiye
havale edilmesi, makul süre aşımının bir başka nedenidir. Ceza davalarının uzun sürme nedenleri
arasında duruşmaların gereksiz şekilde ertelenmesinin yer aldığını belirtmiştik. Bazen iddia makamı,
bazen sanık müdafii, çoğunlukla da ara karar vermeye yönelik hazırlık yapmamış dava yargıçları
gereksiz taliklere sebebiyet vermektedir.11 Belirtmek gerekir ki makul sürede yargılanma hakkının
ceza davaları bakımından uygulanmasında, şüpheli ya da sanık dışındaki katılan, müşteki ya da
mağdur sıfatını haiz kişilerin başvuruları değerlendirme konusu değildir. Bu kişilerin yapacakları
başvurular mahkeme tarafından konu bakımından yetkisizlik gerekçesiyle kabul edilemez
bulunacakatır.12
Soruşturmanın olgunlaştırılmamış olması durumunda da soruşturma sonucuna dayalı olarak
temellendirilen davanın uzatılması mümkün olmaktadır. Yargıçların dava konusuna hakim
olmamasına bağlanabilecek bir başka istenmeyen sonuç, bilirkişilere lüzum bulunmadan
başvurulmasıdır. Lüzum bulunduğu hallerde ise bilirkişiden beklenen raporun temel hatları açık
belirtilmediğinde birden çok kez dosyanın geri gönderilmesi neticesinde, birkaç günde alınabilecek
sonucun alınması aylar hatta yıllar alabilmektedir.13 Mesela Adli Tıp Kurumuna gönderilen her bir
dosya için bekleme süresi normalin çok üstündedir. Aynı ceza dosyasının ikinci ya da üçüncü kez
gönderilmesi halinde ise geçen süre kronikleşmektedir.14
Davaların makul sürede bitirilmesi, ceza hukukunda suçsuzluk karinesi, kişi özgürlüğü ve kendini
savunma hakkıyla doğrudan ilişkilidir. Genel anlamda ise davaların makul sürede sonuçlanması,
yargı yolunun etkin hak arama mekanizması olarak kabul edilmesinin ön şartıdır. Gerek hukuk
yargılamasında, gerekse ceza yargılamasında yargılama sürecinin uzaması durumunda, tarafların ve
tanıkların hafızalarının zayıflaması, bazı tanıkların bulunamaması ya da ölmesi gibi durumlarla
karşılaşılması sonucunu getirebilir. Tanık bilgilerine ulaşılması, kişilerin kendini savunmasının
bozulması gibi olasılıklar zaman geçtikçe daha yüksek düzeye ulaşabilmektedir. Bu bakımdan, makul
sürede yargılamanın sonuçlanması taraf olan bireylerin hakları ile birlikte adalete erişme inancını
desteklediği için kamu yararının korunmasına da hizmet etmektedir.
Yargılamayı uzatan tüm bu hususlar AİHM tarafından 6. madde çerçevesinde geliştirdiği içtihat
hukukuyla birlikte belirli prensipler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Gerek AİHS hükmünün,
gerekse AİHM içtihat hukukunun yön vermesiyle makul süre kavramı daha somut bir çerçeveye
oturtulmuş ve belirlenebilir sınırlara sahip kılınmıştır. AİHM içtihat hukukuna göre makul süreyle
Feyyaz Gölcüklü/ Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Yayınevi,
Genişletilmiş 2. Bası, Ankara 1998, s. 260.
11
İlhan Akbulut, “Ceza Davalarının Uzamasının Sebepleri”, Yargıtay Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, Ekim 1994, ss. 436-457,
s. 452.
12
AYM, Özge Kaya Başvurusu, No. 2014/11084, 01.02.2017, p. 7, p. 18; AYM, Onurhan Solmaz Başvurusu, No.
2012/1049, 26.03.2013, p. 23-24; AYM, B. K. Başvurusu, No. 2014/14189, 25.10.2017, p. 72-73.
13
İlhan Akbulut, a.g.m., s. 452-453.
14
Mustafa Tören Yücel,a.g.m., s. 38.
10
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ilgili değerlendirmenin iki aşamada yapılması gerekmektedir. Birinci aşama yargılama süresinin
başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesidir. İkinci aşama hesaplanmış olan sürenin “makul süre”
olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesidir.
MAKUL SÜRE BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLACAK
YARGILAMA SÜRESİNİN TESPİTİ
Yargılamanın sonuçlandırılması için gerekli olan sürenin hangi ölçülerdeki bir zaman dilimini
kapsadığı hususunda kesin bir süre tespit edilmesi mümkün gözükmemektedir.15 Çünkü yargılama
süresinin makul bir süre olup olmadığı, her somut uyuşmazlığa konu olayın özelliklerine göre
değerlendirilebilecek bir husustur.16 Bazen iki yıl ya da daha az süren yargılamada makul sürenin
aşılmış olduğu karara bağlanırken, bazen de altı yıl süren yargılamada makul sürenin aşılmış olmadığı
hükme bağlanmaktadır.
Makul sürede yargılanma hakkının ceza yargılaması bakımından uygulanmasında, ceza davasının
başlangıcı ve bitişi esas alınarak değerlendirme yapılmaz. Bunun nedeni teknik olarak ceza davasının
açılmış sayılmadığı durumlarda dahi, ceza davasının gidişatını etkileyen soruşturma ya da
soruşturmaya hazırlık işlemlerinin taşıdığı önemdir. Benzer şekilde ceza uyuşmazlığının derece
mahkemesinde hükme bağlanmış olması da makul süre bakımından yapılacak değerlendirmenin
zaman bakımından kapsamını belirleyici mahiyette değildir. Çünkü derece mahkemelerinin verdikleri
kararlar çoğunlukla istinaf veya temyiz safhalarından sonra, infaz edilebilmeyi mümkün kılan kesin
hüküm niteliğini kazanmaktadır.
Ceza muhakemesi bakımından yargılama süresinin makul olup olmadığı değerlendirilirken sürenin
başlangıcı olarak, bir kişiye suç işlediği iddiasının yetkili makamlar tarafından bildirilmesi veya
isnattan ilk olarak etkilendiği arama ve gözaltı gibi bir takım tedbirlerin uygulanması anı esas alınır.
Başvurucunun, “suç işlediği şüphesi altında” olması, makul sürenin başlangıcı için yeterlidir. 17
AİHM kararlarına göre ceza yargılamasında başlangıç zamanı bireyin suç isnadına muhatap olduğu
an olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı yargılamayı yapan ya da yapmakta olan mahkemede davanın
açılma tarihini esas almak değildir. Suçlamaya muhatap olma durumu davanın açılmasından önce
gerçekleşmişse yargılama süresi bu andan itibaren başlamış sayılacaktır.18 Bu yargılama öncesinde
kişiye suç işlediği iddiasının yetkili makamlar tarafından bildirilme anı ya da isnattan ilk olarak
etkilendiği an olan gözaltı, yakalama, arama gibi tedbirlerin uygulanma anı olabilir. Buna göre
soruşturma evresi makul süre hesaplamasına dahil edilmelidir. Savcılık makamı tarafından
soruşturma evresinin haklı neden bulunmaksızın uzatılması veya iddianamenin düzenlenmesinin

Sibel İnceoğlu, Adil Yargılanma Hakkı: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-4, Avrupa
Konseyi Ankara Program Ofisi Yayınları, Ankara, Nisan 2018, s. 266.
16
ECHR, Boddaert v. Belgium, Application No. 12819/87, 12.10.1992, p. 36.
17
Gözübüyük/ Gölcüklü, a.g.e., 258.
18
ECHR, Eckle and Eckle v. Germany, Application No. 8130/78, 15.07.1982, p.73; ECHR, Foti and Others v. Italy,
Application No. 7604/76, 21.11.1983. p. 52.
15
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geciktirilmesi durumlarında da makul sürenin ihlali iddiası ileri sürülebilecektir. 19 Almanya
aleyhindeki bir kararında AİHM, toplam dokuz yıl süren yargılama hakkında makul süreden ihlal
kararı verirken, savcılık soruşturmasının tamamlanması ile iddianamenin kabulü arasında geçen on
beş aylık süreyi aşırı bir gecikme teşkil etmesi nedeniyle kararının dayanaklarından biri yapmıştır.20
İnsan Hakları Mahkemesi hürriyeti kısıtlayıcı tedbirler içermesi nedeniyle özellikle tutuklu
yargılamalarda makul süre yönünden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir.21
Ceza yargılamasında makul süre değerlendirmesinde esas alınacak zaman diliminin bitişi, prensip
olarak suç isnadına ilişkin nihai kararın verildiği tarihtir. Bununla birlikte nihai kararın verilmemiş
olduğu durumlarda da makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla başvuru yapılmış
olabilir. Makul sürede yargılanma hakkı bu bağlamda, iç hukuk yollarının tüketilmesi yönündeki
kabul edilebilirlik koşulunun istisnasıdır. Yargılama süreci devam eden davalar yönünden makul
süre değerlendirmesinde esas alınacak zaman diliminin bitişi, Anayasa Mahkemesinin makul süre
şikayetiyle ilgili kararını verdiği tarih olmalıdır.22
CEZA YARGILAMASINDA UYGULANACAK MAKUL SÜRE ÖLÇÜTLERİ
AİHM’nin makul süreye ilişkin değerlendirmesinde ikinci aşama başlangıç ve sonlanma zamanı
tespit edilen yargılamanın makul süreyi aşıp aşmadığına karar verilmesidir. Makul süreye ilişkin
değerlendirme her davanın özelliklerine göre yapılacak incelemeye dayanır.23 AİHM kararlarında
başlıca dört ölçüte başvurulmuştur.24 Bu dört ölçütten hiçbiri tek başına belirleyici kılınmamıştır. Her
bir ölçüt ayrı ayrı ele alınmakta ve hepsinin toplam etkisi değerlendirilmektedir. Bu aşamada
değerlendirmeye esas alınan kriterler, davanın karmaşıklığı, başvurucunun tutumu, ulusal yargı
mercilerinin tutumu ve yargılamayı hızlandırmayı gerektiren geçerli bir neden olup olmadığı şeklinde
Mahkemenin içtihat hukukuyla belirlenmiştir.25
Hesaplanan sürenin makul süre olup olmadığı değerlendirmesinde esas alınan ölçütlerden biri
davanın karmaşıklığıdır. Mahkemenin içtihadına göre, bir davanın karmaşık olarak nitelenmesinde
etkili olan faktörler maddi gerçeğe dair olabileceği gibi hukuksal boyutlara ilişkin de olabilir. Bu
faktörler arasında dava konusunu oluşturan uyuşmazlığın doğasında barınan meseleler, aleyhinde
dava yürütülen kişilerin sayıca çok olması, uluslararası boyutların mevcudiyeti, davada uzman
Hasan Tahsin Gökcan, a.g.m., s. 835.
ECHR, Metzger v. Germany, Application No. 37591/97, 31.05.2001, p. 31.
21
ECHR, Abdoella v. the Netherlands, Application No. 12728/87, 25.11.1992, p. 24.
22
Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2013/8492, 08.09.2014, p. 20; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2013/695,
09.01.2014, p. 35; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2013/2253, 15.04.2014, p. 28; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No.
2012/1158, 21.11.2013, p. 47, p. 50.
23
ECHR, Abdoella v. the Netherlands, Application No. 12728/87, 25.11.1992, p. 20; ECHR, Bunkate v. The Netherlands,
Application No. 13645/88, 26.05.1993, p. 22.
24
ECHR, Frydlender v. France, Application No. 30979/96, 27.06.2000, p. 43; ECHR; ECHR, Comingersoll S.A. v.
Portugal, Application No. 35382/97, 06.04.2000, p. 19; ECHR, SilvaPontes v. Portugal, Application No. 14940/89,
23.03.1994, p. 39.
25
Frédéric Edel, The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human
Rights, Human Rights Files No. 16, Council of Europe Publishing, Strazburg 2007, s. 36; Martin Kuijer,a.g.m., s. 781782.
19
20
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bilirkişilere ihtiyaç bulunması, davanın başka davalarla ilişkili olması, yargılama sürecine üçüncü
tarafların müdahalesi sayılabilir. Yargılamanın karmaşıklığını etkileyen ne kadar çok neden varsa,
yargılamanın makul süre bakımından değerlendirildiği sınırlar da aynı ölçüde genişlemiş kabul
edilmektedir.26 Bir davanın karmaşıklığına yol açan bir etmenin bulunduğu tespit edildiği halde, bu
etmen tek başına yargılamanın uzamasına neden olmamışsa makul sürenin aşıldığı söylenemez.
Ancak davanın karmaşıklığı başka nedenlerle birleştiğinde yargılamanın uzamasına neden olmuşsa
davalı devletin sorumluluğu söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda davanın karmaşıklığı makul
sürenin aşılmasına haklı bir gerekçe oluşturmaktan çıkmıştır. Ancak salt davanın karmaşıklığı
nedenleri yargılamanın uzamasında etkili olmuşsa bu takdirde davalı devletin sorumluluğu doğmaz.27
Örneğin yaklaşık sekiz yıl süren bir davada AİHM, davanın karmaşıklığı gerekçesiyle makul sürenin
aşılmadığı sonucuna ulaşmıştır.28
Başvurucunun kendi tutumundan kaynaklanan nedenler yargılama süresinin uzamasına sebebiyet
vermişse, başvurucunun kanunlar tarafından kendisine tanınmış yasal süreleri kullanmaktan dolayı
mı yoksa yargılamanın ertelenmesinde sorumluluk taşıyacağı boyutta mı olduğu değerlendirilmelidir.
Ceza yargılamasına ilişkin bireysel başvurularda AİHM, yargılamanın hızlı yapılmasında
başvurucunun aktif bir rolü veya yükümlülüğü bulunmadığını değerlendirmiştir.29 AİHM içtihadına
göre başvurucunun görevi yargılamanın her aşamasını özenle takip etmekten, davayı uzatma
taktikleri kullanmaktan kaçınmak ve dava sürecini hızlandırmaya yönelik yerel yargı mercilerince
atılan adımlardan faydalanmaktan ibarettir.30 Dolayısıyla tarafların davayı takip yükümlülüğü
mahkemenin davayı gerekli süratle yürütmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.31
Yerel yargı mercilerinin tutumu, makul süre değerlendirmesinde esas alınan üçüncü ölçüttür.
Başvurucunun aksine, mahkemeler için yargılama sürecinde yargıcın kendisi ya da yargılamada rol
alan diğer kişi ve kurumların gereksiz ertelemelere sebep olacak işlem ve eylemlerden kaçınmasını
sağlamak bir yükümlülüktür. Bu anlamda AİHM, dava yargıcının proaktif bir yaklaşımla yargılamayı
yönetmesini beklemektedir. Örneğin dava mahkemesinin bir başka mahkemenin karar vermesini
beklemek üzere ara kararı vermesinden kaynaklanan ertelemeler, kişi ya da kurumların delil ibraz
etmekten kaçınmasına dayalı ertelemeler veya mahkemelerin idari birimlerinin yol açtığı ertelemeler
bu kapsamdadır. Ayrıca AİHM davalı devletlerin, ülkelerindeki yargı mercilerinin iş yükünü makul
sürenin aşılmasına mazeret olarak göstermesini kabul etmemektedir. Mesela sekiz-dokuz aylık bir

26

ECHR, Boddaert v. Belgium, Application No. 12819/87, 12.10.1992, p. 37; ECHR, Ferranteli and Santangello v. Italy,
Application No. 19874/92, 07.08.1996, p. 40.
27
Sibel İnceoğlu, a.g.m., s. 280.
28
Françoise Calvez, Length of court proceedings in the member states of the Council of Europe basedon thecaselaw
of theEuropeanCourt of Human Rights, CEPEJ Raporu, Strazburg, 6-8 Aralık 2006, s. 25.
29
ECHR, Eckle v. Germany, Application No. 8130/78, 15.07.1982, p. 82; ECHR, Yağci and Sargın v. Turkey,
Application No. 16419/90 - 16426/90, 08.06.1995, p. 66.
30
ECHR, Union Alimentaria Sanders S.A. v. Spain, Application No. 11681/85, 07.07.1989, p. 35.
31
ECHR, Buccholz v. Germany, Application No. 7759/77, 06.05.1981, p. 50; ECHR, Guincho v. Portugal, Application
No. 8990/80, 10.07.1984, p. 32.
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sürenin yargılamada hiçbir ilerleme kaydedilmeden geçirilmiş olması durumu, kesinlikle yargı
mercilerinin tutumuna mal edilen bir makul süre aşımı unsurudur.32
AİHM içtihadında devlet, uzun süren yargılamalarda kendi idari ve yargısal organlarına
yüklenebilecek gecikmelerden sorumlu tutulmaktadır. Devlet bu alanda gerekli dikkat ve özeni
göstermek ve süratle hareket etmek zorundadır; aksi halde meydana gelen gecikmeden devletin ihmal
ve kusuru nedeniyle sorumlu olduğu sonucuna varılmaktadır.33 Yargılama sırasında hareketsiz geçen
her bir dönemi veya erteleme durumunu AİHM birbirinden bağımsız olarak değerlendirmektedir.
Adli soruşturma makamlarının ceza davası açılmasını geciktirici tutumu,34 davanın bir başka
mahkemeye gönderilmesi nedeniyle meydana gelen gecikmeler,35 dosya kapsamındaki bir belgenin
bir başka mahkemeye gönderilmesinden kaynaklanan ertelemeler ya da hükmün yazılmasındaki
gecikmeler,36 sanığın hazır bulunduğu duruşmadan sonra kararın açıklanması ya da yetkisizlik
itirazının yargılamanın ilerleyen aşamalarında kabul edilmesinden doğan gecikmeler37, duruşmaların
geniş zaman aralıklarıyla yapılması,38 bilirkişi atanmasındaki gecikmeler39 devletin sorumlu
tutulduğu durumlara örnektir.
Yargılamayı hızlandırmayı gerektiren geçerli bir neden bulunup bulunmadığı hususu da AİHM
içtihadındaki makul süre değerlendirmesinde esas alınan bir ölçüttür. Bu kriter AİHM'nin 1992
yılında verdiği bir X/Fransa kararında ilk kez yer almıştır.40 Hemofili hastası olan başvurucu, kan
naklinden dolayı HİV virüsü kapmış ve Fransız Adalet Bakanlığına tazminat davası açmıştır.
Hastalığı ileri safhada bulunan davacı, yerel mahkemelerdeki yargılama süreci tamamlanamadan
ölmüştür. AİHM kararında, yerel yargı mercilerinin, başvurucunun kısa bir ömrü kaldığını nazara
alarak yargılamayı hızlandırma yükümlülüğü bulunduğuna hükmetmiştir. Buna göre başvurucunun
ölümünün yaklaştığını dikkate alarak yargılamayı hızlandırmak yerel mahkemelerin sorumluluk
alanında kabul edilmiştir.41 Aynı sorumluluk, tutuklu olarak devam eden yargılamaları, çocuğun
menfaatini korunduğu davaları, işe iade davaları başta olmak üzere iş uyuşmazlıklarını ve fiziksel
sakatlıkların gerçekleştiği vakaları da kapsamaktadır.42 Bu tür özel olayların bulunduğu hukuksal
uyuşmazlıklarda, yargılama süresinin iki yıl sürmüş olması bile makul sürenin aşılması olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü AİHM, makul süre değerlendirmesini yaparken başvurucu için ne tür
bir menfaatin tehlikede olduğunu da dikkate almaktadır.43
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Martin Kuijer, a.g.m.,s. 782.
Sibel İnceoğlu, a.g.m., s. 281.
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ECHR, Eckle v. Germany, Application No. 8130/78, 15.07.1982, p. 92-94.
35
ECHR, Foti and Others v. Italy, Application No. 7604/76, 21.11.1983, p. 60-77.
36
ECHR, Bunkate v. the Netherlands, Application 13645/88, 08.07.1991, p. 23.
37
ECHR, Zana v. Turkey, Application No. 18954/91, 25.11.1997, p. 63.
38
ECHR, Yağci and Sargın v. Turkey, Application No. 16419/90 - 16426/90, 08.06.1995, p. 68-70.
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ECHR, TürkiyeIşBankası v. Finland, Application No. 30013/96, 18.06.2002, p. 17.
40
ECHR, X v. France, Application No. 18020/91, 31.03.1992, p. 47.
41
Nuala Mole/ Catharina Harby, The Right to a Fair Trial: A Guide to the Implementation of Article 6 of the
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Belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda AİHM, makul süre aşımının
gerçekleşmesi nedeniyle ihlal tespiti yaptığında, aynı zamanda tazminat ödenmesine karar
vermektedir. Kural olarak makul süre aşımından kaynaklanan mağduriyeti gidermenin tazminat
dışında bir aracı yoktur. Bu nedenle ulusal hukukta makul süre aşımına dayalı bir kısmi tazmin
gerçekleşmiş olsa bile AİHM başvurucu lehine tazminat ödenmesi kararı verebilmektedir. 44 İstisnai
bazı durumlarda Mahkeme, ihlal tespiti yapmakla birlikte tazminat ödenmesine yer olmadığı yönünde
hüküm kurabilmektedir.45
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından makul sürenin tespitinde gözetildiğini belirttiğimiz
ölçütler Türk Anayasa yargısında da esas alınmıştır.46 Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunda
makul sürede yargılanmanın sağlanmasında temel olarak dört temel ölçütten hareket edilmektedir.
Bu ölçütler, davanın karmaşıklığı, yargılamanın kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların
yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun davanın hızla sonuçlandırılmasındaki menfaatinin
niteliğidir.47 Bununla birlikte belirtilen kriterlerden hiçbiri makul süre değerlendirmesinde tek başına
belirleyici değildir. AİHM içtihadına ilişkin bölümde belirtildiği gibi, dava konusu her olay için
geçerli olabilecek, tüm ihtimalleri kapsayabilen standart bir “makul süre”nin tespiti mümkün değildir.
Aynı esas Anayasa Mahkemesi içtihadı bakımından da geçerlidir. Yargılama sürecindeki tüm
gecikme periyotlarının ayrı ayrı tespiti ile bu kriterlerin toplam etkisi değerlendirilmek suretiyle,
hangi unsurun yargılamanın gecikmesi açısından daha etkili olduğu saptanmalıdır.48
Anayasa Mahkemesi kararlarına göre makul süre değerlendirmesinde esas alınan ölçütlerden ilki
uyuşmazlığın karmaşıklığıdır. Uyuşmazlığın çözümlenmesi için gereken süre, davaya konu olayın
karmaşık oluşu ya da hukuksal nitelemenin karmaşıklık içermesi nedeniyle uzayabilmekte ya da
kısalabilmektedir. Karmaşıklık kavramı, tarafların sayısının çok olması nedeniyle taraf teşkili
sağlanmasındaki güçlükler, çok sayıdaki delillerin elde edilmesinde yaşanabilen sorunlar, birden çok
konuda bilirkişiye başvurulmasının gerekmesi, davanın uluslararası boyutlarının ve yazışmalarının
bulunması gibi hususları kapsamaktadır.
Başvurucunun süreç içindeki yaklaşımından kaynaklanan gecikmeler eğer yargılamanın uzamasında
etken olmuşsa makul süre değerlendirmesinde esas olurlar. Tarafların veya taraf vekillerinin veya
müdafilerin sıkça mazeret göstererek duruşmaların ertelenmesine sebebiyet vermeleri yargılamayı
uzatabilen etkenlerdir. Böyle bir durumda başvurucunun sebep olduğu uzun yargılamanın hak ihlali
sayılabilmesi mümkün değildir. Uzun yargılamanın başvurucu bakımından hak ihlali olarak kabul
Frédéric Edel, a.g.e., s. 100.
ECHR, Bunkate v. the Netherlands, Application No. 13645/88, 26.05.1993, p. 25; ECHR, GiancarloLombardo v. Italy,
Application No. 12490/86, 26.11.1992, p. 26.
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Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2012/13, 02.07.2013, p. 41.
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Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2014/2267, 21.12.2017, p. 86; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2013/8492,
08.09.2014, p. 20; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2012/13, 02.07.2013, p. 41; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No.
2012/13, 02.07.2013, p. 41-45; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2013/5709, 17.03.2016, p. 37.
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Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2012/13, 02.07.2013, p. 46; Anayasa Mahkemesi, Başvuru No. 2012/1198,
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edilebilmesi için başvurucunun ya da başvurucuyu temsilen vekilinin veya müdafiinin tutumunun
yargılamanın uzama nedeni olmaması gerekir. Eğer başvurucunun usul hukukundan kaynaklanan
haklarını kullanmakta gerekli özeni göstermediğine yönelik deliller varsa, bundan doğan
gecikmelerin sorumluluğu devlete yükletilemez.49 Ancak başvurucunun uzun yargılamaya neden olan
kusuru ile birlikte, davanın türü ve uygulanan usul kuralları çerçevesinde yetkili yargısal mercilerin
alabileceği tedbirler yönünden ihmal söz konusu ise, bu durumda makul sürenin aşılmasından
kaynaklanan hak ihlalinden söz edilebilecektir.50
Anayasa Mahkemesi 2012/13 başvuru numaralı davada verdiği kararda, ister taraflarca hazırlanma
ilkesinin uygulandığı yargılamalar, isterse resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalar bakımından
tarafların etkinliği noktasında farklılıklar bulunmasına karşın, tarafların izlediği tutumun makul
süreye etkisi bakımından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.51 Ceza yargılamasına
ilişkin makul sürenin aşıldığı iddiasıyla açılan 2013/5278 numaralı başvuruda Anayasa Mahkemesi,
duruşmalara gelmeyen sanığın yakalanması için beklenen sürenin taraf kusuru olması nedeniyle, ihlal
iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.52
Makul sürenin aşılmasında yetkili makamların tutumu ölçütü, yargı mercilerinin yargılama esnasında
makul süre hususunda özenli davranmasını gerektirmektedir. Devletin, davaların uzun sürmemesi
için gereken tedbirleri almak ve yargı sistemini buna göre kurmakla yükümlü olduğu kabul edilir. 53
Adalete erişmek için bazı usul işlemlerinin zaman alması makul kabul edilse de, bunun haksızlık
oluşturacak bir süreye yayılmaması için gereken tedbirler alınmalıdır.54 Bu kapsamdaki sorumluluk
sadece yargı mercileriyle sınırlı değildir. Sorumluluk, devletin kamu gücü kullanabilen tüm
organlarına aittir. Yetkili makamlara atfedilebilecek gecikmeler, sadece yargılama makamlarının
yargılamanın süratle sonuçlandırılmasına yönelik özensizliğinden kaynaklanmayabilir.
Yargılamadaki gecikmeler yapısal sorunlardan ve organizasyon eksikliğinden de kaynaklanabilir.
Devlet yetkililerinin bu boyuttaki sorumluluğu Anayasanın 36. maddesi ile AİHS’nin 6. maddesine
dayanmaktadır.55
Anayasa Mahkemesi, mahkemelerde bir belgenin ya da dosyanın kaybedilmesi veya başka
mahkemeye gönderilmesi veya başka mahkemeden belge beklenmesi, iş yoğunluğu nedeniyle
mahkeme yazı işlerindeki aksamaları yetkili makamların kusurlu tutumu olarak
değerlendirmektedir.56 Ayrıca yargıçların gerekçeli kararı yazmada ve kararın taraflara tebliğ
edilmesini sağlamada gecikmesi veya dosya incelemedeki yetersizliği nedeniyle duruşmaları

Sibel İnceoğlu, a.g.m., s. 281.
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lüzumsuzca ertelemesi gibi haller makul sürenin, yetkililerin tutumu nedeniyle aşılmasını
örneklemektedir.
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru içtihadında, makul süre değerlendirmesinde esas alınan
dördüncü unsur, başvurucunun hızlı yargılama gerektiren bir yararı olup olmadığı şeklinde
değerlendirilmektedir. Başvurucu bakımından hukuksal korumanın bir an önce gerçekleştirilmesinde
yararı olup olmadığına ilişkin değerlendirme ölçütü, makul sürenin her bir uyuşmazlık için kendi
koşullarına göre hesaplanması gereğini vurgulamaktadır.57 Bu bağlamda makul süreye ilişkin bir
standart geliştirilmesi mümkün gözükmemektedir. AİHM’nin bu alanda verdiği kararlar Anayasa
Mahkemesinin öngörülebilir yaklaşımı bakımından yol gösterici mahiyettedir.
SONUÇ
Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin değerlendirmeyi yapabilen adli yargı
teşkilatı bünyesinde bir ulusal yargı mercii mevcut değildir. Hakkın ihlal edildiği iddiası ulusal
hukukta Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru yolunda değerlendirilmektedir. Anayasa
Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadına uygun olarak, makul süre
değerlendirmesine esas olacak zaman dilimini tespit etmekte ve makul süre ölçütlerini
uygulamaktadır. İki mahkemenin kararlarıyla kabul edilen müşterek ölçütler; uyuşmazlığın
karmaşıklığından, tarafların tutumundan, mahkemenin ve diğer yetkili mercilerin yaklaşımından ya
da yargılamanın hızlandırılmasını gerektiren özel bir durumun varlığından kaynaklanabilir. Söz
konusu ölçütler doğrultusunda varılacak sonuç, her somut uyuşmazlığın kendi koşullarına göre
belirlenecektir. Anayasa Mahkemesinin yaklaşımı, maddi gerçekliğe ulaşmanın gerekliliğini gözden
kaçırmaksızın, ceza yargılamalarının makul sürede yürütülmesinin önemine işaret etmektedir.
Ceza davalarını uzatan nedenler bakımından yaklaştığımızda, genellikle mevzuat değişiklikleri
yoluyla ceza yargılamasının makul sürede sonuçlandırılmasının mümkün kılınmadığını görmekteyiz.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasadaki ilgili hükümler, içtihat hukuku çerçevesinde makul
sürede yargılanma hakkının ceza davalarında uygulanmasına yönelik olup, içtihat hukukundaki
tamamlayıcı ilkelerle birlikte uygulayıcılara rehberlik edebilecek yeterliği haizdir. Ayrıca
arabuluculuk gibi çözüm mekanizmalarına başvurma sıklığının artmasıyla birlikte, yargı mercileri
üzerindeki iş yükünün hafiflemesine bağlı olarak makul süre aşımına bağlı hak ihlallerinin azaltılması
mümkündür.
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ABORJİNLERİN YAŞAM FELSEFESİ VE RESİM SANATLARINA YANSIMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEZER
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ÖZET
Aborjinler Avustralya, Tasmanya ve bölgedeki diğer adalarda yaşayan yerel halktır.
Aborjinler için rüya görmek, uykuya dalmak son derece önem taşıyan geleneksel bir inanış
şeklidir. Uyku; geçmiş, gelecek ve şimdinin birleşimidir. Aborjinlere göre hiç kimse ölmez ve
yaşam son bulmaz çünkü gerçek hayat rüyalarda görülen dünyalardır ve bu dünya, düş zamanı
denilen bir çizgide ilerler. Aborjinlerin bu yaşam felsefesi sanatlarında kendini gösterir.
Aborjin resim sanatında temalar çoğunlukla Aborjinlerin mitolojik "Düş Zamanı" ile ilgilidir,
Aborjin sanatı dünyada en uzun ve devamlı yaşayan bir sanattır. Aborjin düşleriyle oluşan her
resmin ve her desenin bir hikayesi, anlatmak istediği bir öyküsü vardır. Resimlerde görülen
“Gökkuşağı Yılanı”, Düş zamanı öykülerinin başlıca unsurudur. Aborjin resimlerinde
betimlenen canlılar sadece dış görünüşleriyle resmedilmez, resimlerde “Röntgen
Stili” kullanılarak canlıların kemikleri ve iç organları da resmedilir. Ayrıca resimlerdeki
renklerin ve figürlerin geleneksel bir anlamı bulunur. Bu çalışmada Michael Nelson
Tjakamarra’nın “Beş Düş” adlı resminde Aborjin yaşam felsefesinin yansımaları da analiz
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Resim, Aborjin, Aborjin Sanatı, Beş Düş, Gökkuşağı Yılanı
LIFE PHILOSOPHY OF ABORGINS AND THE REFLECTION ON PAINTING
ARTS
ABSTRACT
Aborigines are local people living in Australia, Tasmania and other islands in the region. For
Aborigines, dreaming and falling asleep is a form of traditional belief that is extremely
important. Sleep is a combination of the past, the future and the present. According to the
Aborigines, no one dies and life does not end because real life is the world of dreams, and this
world moves along a line called Dreamtime "Alchera". This philosophy of life of Aborigines
manifests itself in their arts. Themes in Aboriginal painting mostly relate to the mythological
"dream time" of Aborigines, Aboriginal art is the longest and lasting art in the world. Every
picture and every pattern formed with Aboriginal Dreams has a story to tell. The "Rainbow
Serpent" seen in the pictures is the main element of the "Dreamtime" stories. The creatures
depicted in the Aboriginal paintings are not only depicted by their appearance, but also the
bones and internal organs of the creatures are depicted using the "X-ray style". In addition, the
colors and figures in the paintings have a traditional meaning. The reflections of Aboriginal
life philosophy in Michael Nelson Tjakamarra's painting "Five Dreams" were also analysed in
this study.
Keywords: Painting, Aboriginal, Aboriginal Art, Five Dreams, Rainbow Serpent
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GİRİŞ
Aborjinler Avustralya, Tasmanya ve bölgedeki diğer adalarda yaşayan yerel halktır.
Aborjinler dünyayı geçici bir mekan olarak görürler. Açık alanlarda, ağaçlardan yapılmış ilkel
barınaklarda yaşarlar ve doğayla bağlantılarını asla kesmezler. Üstlerine sürdükleri boyaları
bir giysi gibi kullanırlar ve örtünmeye çok fazla gereksinim duymazlar. Kıyafetler için
kanguru derisini tercih ederler. Aborjinler için rüya görmek, uykuya dalmak son derece önem
taşıyan geleneksel bir inanış şeklidir. Uyku geçmiş, gelecek ve şimdinin birleşimidir. Düş
görmek onlar için bir iletişim aracıdır. Aborjinlere göre hiç kimse ölmez ve yaşam son bulmaz
çünkü gerçek hayat rüyalarda görülen dünyalardır ve bu dünya, düş zamanı denilen bir
çizgide ilerler. Ölüm ve doğum bu düş zamanının parçalarıdır. Aborjinlerin sade yaşanan
tarzlarını ve medeniyetlerini geliştirmemelerindeki en büyük etken de bu düşünce şeklidir
(http://www.radikal.com.tr/radikalist/insanligin-kayip-cocuklari-aborjinler-1218718/ Alıntı Tarihi;
04.12.2019).
Aborjinler atalarıyla sıkı yakınlık duygusunu sürdürür. “Düş Zamanı” varlıklarını ataları
saymalarından dolayı, Avrupalılar çoğu kez onları “tarihsiz bir halk” olarak
nitelendirmişlerdir (Dağıstanlı, M. A. , 2010: 464).
Avustralya yerlilerinin toprağa saygı ve “Düş Zamanı” inancı üzerine kurulu şifahi
gelenekleri ve manevi erdemleri bulunmaktaydı. Rüyalar, düşler hem yaradılışın antik zamanı
hem de günümüz gerçeğini ifade etmektedir
(https://www.wikizero.com/tr/Avustralya_Aborijinleri Alıntı Tarihi: 09.12.2019).

Ngalyod (Gökkuşağı Yılanı), Bruce Nabegeyo (1995)
(https://insanveevren.wordpress.com/2011/05/28/dus-zamani-anilari-aborijinler/

Alıntı

Tarihi:

09.12.2019
Gökkuşağı Yılanı, Düş-Zamanı hikayelerinin başlıca unsurudur. Bu modern resimde
Gökkuşağı’nın başı, yaratıkların en güçlüsü olan tuzlu su timsahının başı olarak
resmedilmiştir. Eski Avustralya Aborijinleri, eski kaya resimleri ve kaya oymalarıyla resimli
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bir kayıt bırakmışlardır. Resimlerdeki hayvanların ve kuşların çoğu bugün o topraklarda
bulunmaktadır: Brolga ve krokodil, miğferli kakadu, Düş-Zamanı hikayelerinde önemli olan
yaratıklardır
(https://insanveevren.wordpress.com/2011/05/28/dus-zamani-anilari-aborijinler/
Alıntı Tarihi: 02.12.2019).
İlkel toplumlarda resmin sıkı sıkıya inanca, büyüye bağlı olması, kendine göre estetik
amaçları olmasını engellemez. İlkel bir ortamda resim, genellikle modeli olduğu nesneyle,
yani aslıyla aynılaşan, onunla özdeş anlam yüklenen bir içerik taşır. Resme gösterilen özen,
aslına gösterilen özen ve saygıyla bir tutulur (Tansuğ, S. , 1992: 18).
Düş-Zamanı hikayelerinin başlıca figürlerinden, ülke içinde dolaşırken yeryüzüne biçim veren
ve dramatik izini kayalar, dereler ve göller oluşturarak bırakan Gökkuşağı Yılanı, çağdaş
Avustralya pitonlarından bile daha büyük yılanların anısını mı taşımaktadır? Aborijinler’in sel
ve kabaran sular hikayeleri, Buzul Çağı’nın sonunda yükselen deniz düzeyinin insanları daha
eski bir kıyı şeridinden içerilere ittiği zamanların anılarını mı korumaktadır? Bu konuda,
denizin yükselişinin zamanının tespit edildiği Kakadu Milli Parkı’nda, yükselmenin son
aşamalarından kalma bir kaya resminde, ilginç bir ipucu verilmektedir: Denizin o yükselmesi
anında, “kıyı insanları”nın daha önce içerilere yerleşmiş olan “taş insanları” ile yeni ilişkilere
girdiklerini ve savaştıklarını gösteren resimlerin sayısında da kesinlikle bir artış vardır
(http://tarih.sitesi.web.tr/dus-zamani-anilari.html Alıntı Tarihi: 02.12.2019).
Aborjinler suyla çeşitli kaya pigmentlerini karıştırarak elde ettikleri boyalarla kayalıklara
veya ağaç kabuklarına ilkel fırçalar, çubuklar ve parmaklarını kullanarak veya ağızlarına
aldıkları boyayı püskürterek boyama yapmışlardır (http://aborijinler.com/aborijin-sanati.html
Alıntı Tarihi: 09.12.2019).
Aborjinlerde sanat ve din içiçe girmiş durumdadır. Mağara ve ağaçları boyayarak ortaya
çıkardıkları eserler hem süsleme hem de ibadet özelliği taşır. Tüm bu boyama faaliyetleri aynı
zamanda mistik bir inanca dair ibadetlerin de yerine getirilmesi için kullanılır. Kurbağalar ve
Gökkuşağı yılanın süründüğü yerleri suyla ve renklerle doldurarak; ağaçları, denizleri,
nehirleri ve tüm doğayı yaratmıştır.
(http://www.radikal.com.tr/radikalist/insanligin_kayip_cocuklari_aborjinler-1218718
Tarihi: 03.12.2019).

Alıntı

Aborjinlerin birçok mağara duvarı resimleri Avrupa'daki taş çağından kalma ve çok
eski Altamira ve Lascaux Mağaralarındaki 4 bin yıllık resimler ile es zamanlıdır. Bu resimler
çok eski olduğu halde binlerce yıldır Avrupalılar kıtaya ulaşmadan önceki dönemlerde
Aborijinliler tarafından bakıma alınıp restore edilmiş, yeniden boyanarak tazelettirilmiş ve bu
sanat eserleri günümüze kadar ulaştırılabilmişlerdir. Bu da Aborijinlerin sanata verdiği önemi
göstermektedir
(http://huxuxy.blogcu.com/aborijini-kulturu-ve-resim-sanati/8597995
Alıntı
Tarihi: 03.12.2019).
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Aborjin resim sanatında da temalar çoğunlukla Aborjinlerin mitolojik "Düş Zamanı" ile
ilgilidir, öyle ki Avusturalya yerlileri Aborjinler bugün dahi konusunu Aborjin
maneviyatından almayan sanat eserlerinin ve resimlerinin gerçek Aborjin sanatı
olamayacağını söylerler. Wenten Rubuntja bu konuda Aborijinlerin önde gelen sanatçıları
olarak bilinir ve manevi anlamda yoksun herhangi bir Aborjin sanatı ile karşılaşmanın zor
olduğunu söyler.

Wenten Rubuntja
(https://gallery.aboriginalartdirectory.com/artworks/wild_flowers_2_photo_s1.jpg Alıntı Tarihi:
03.12.2019).
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https://gallery.aboriginalartdirectory.com/artworks/aad-centralart-pirla-warna-warna-photo-s1.jpg

Alıntı Tarihi: 03.12.2019).
Aborjin sanatında resimlerde sadece dış görünüş resmedilmez, resimlerde daha
ziyade röntgen stili kullanılarak canlıların iç dünyası, kemikleri ve iç organları da resmedilir.
Propozisyonlar ve orantılar olduğundan farklı verilir. Renklerin ve figürlerin geleneksel bir
anlamı bulunur. "U" seklindeki figürler yerde oturan kadın veya erkek kişiyi simgeler. Koyu
sarı renkler ise kirli "billabongs" sularını temsil eder. Billabongs sözcüğünün Aborijin
dilindeki anlamı "su birikintisi”dir. Yağışların olmadığı kuru mevsimlerde billabongs suları
ana kaynak suyundan veya nehirden oluştuğu veya yan kolu olduğu halde kuru mevsimlerde
ana kaynak suyu kurusa bile bu su birikintisi su barındırmaya devam eder ve bu yüzden
Aborjinliler ve hayvanlar için hayati önem taşırlar. Bu su birikintisi kapalı olduğu ve başka su
kaynaklarından devamlı olarak beslenmediği için kuru mevsimin getirdiği şartlar dolayısıyla
da gitgide kirlenmeye ve koyulaşmaya başlar (http://huxuxy.blogcu.com/aborijini-kulturu-veresim-sanati/8597995 Alıntı Tarihi: 04.12.2019).
Aborjinli sanatçılar bunun yanında Batıya özgü resim ve sanat stillerini de kullanmakta ve
Aborijin sanatına yenilikler getirmekten hiç sakınmamışlardır. Örneğin Aborijinli bir sanatçı
olan Albert Namatjira,"Burt's Bluff" isimli eserinde Batıya ait stilleri de kullanmış ve eseriyle
dünyaca meşhur olmuştur. Aborijinli sanatçılar günümüzde topraktan elde ettikleri boyaları
veya sadece Aborijinlilere ait stilleri değil, daha ziyade acryl boyalar ve Batıya özgü stilleri
de kullanarak bu konuda yaratıcı ve esnek olabileceklerini de göstermişlerdir.
(http://huxuxy.blogcu.com/aborijini-kulturu-ve-resim-sanati/8597995 Alıntı Tarihi: 04.12.2019).

(https://news.aboriginalartdirectory.com/ Alıntı Tarihi: 04.12.2019).
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Düş zamanı hikayelerinden bir örnek; Tüm dünya uykudaydı. Her şey sessiz, hareketsizdi ve
hiçbir şey büyümüyordu. Hayvanlar yeraltında uyumaktaydı. Bir gün gökkuşağı yılanı uyandı
ve dünyanın yüzeyinde süründü. Her şeyi bir kenara itti ve bu onun tarzıydı. Tüm bir diyarı
gezdi ve yorulduğunda kıvrılıp uyumaya başladı. Böylece her yere izini bıraktı. Sonra geri
döndü ve kurbağalara seslendi. Onlar da su dolu kocaman mideleriyle ortaya çıktılar.
Gökkuşağı yılanı onları gıdıklayıp güldürdü. Sular ağızlarından çıktı ve gökkuşağı yılanının
izlerini doldurdu. Göl ve nehirler böyle yaratıldı. Daha sonra çimenler ve ağaçlar büyümeye
ve yeryüzünü yaşam doldurmaya başladı.
(http://aborijinler.com/aborijin-din-ve-kultur.html Alıntı Tarihi: 04.12.2019).

Buz çağı sanatına dayanan ikonografik ve stilistik ögelerin çağdaş Avustralya yerli sanatında
da kullanılmaya devam etmesi, bu sanatı dünyanın en uzun süreli sanat geleneği kılar. Avrupa
istilalarının başladığı tarihten bu yana sanat, yerli halklar arasındaki iletişimin ve modern
dünyayla ilişki kurmanın en önemli aracı olmuştur. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde
Avustralya’nın uç bölgelerinde iki önemli modern sanat akımı ortaya çıkar. Bunlardan biri
Arnhem bölgesindeki çok sayıda ekolü kapsar; diğeri ise orta Avustralya’daki Lüteriyen
Hermansburg misyonerlik grubunda gelişir. İkinci akıma dahil suluboya manzara resimleri,
çağdaş sanat eserleri olarak sergilenir fakat Aborjin sanatı ancak 1980’lerin sonunda çağdaş
sanatın bir parçası olarak kabul görür (Farthing, S. 2012: 540).
Günümüzün önemli isimlerinden Aborjinli sanatçı Michael Nelson Tjakamarra’nın ‘Beş Düş’
adlı resmini değerlendirmenin Aborjin yaşam felsefesinin resim sanatlarına yansımasında
somut göstergeler sunacağı düşünülmektedir. Bu amaçla resim ele alınmış ve odak noktaları
açıklanarak analiz edilmiştir.
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Michael Nelson Tjakamarra, ‘Beş Düş’, 122x182 cm., Tuval Üzerine Akrilik, 1984, Gabriella
Pizzi Koleksiyonu, Melbourne, Avustralya.
(https://www.slideshare.net/mcrawf/michael-nelson-tjakamarra-31591363

Alıntı

Tarihi:

09.12.2019).
Michael Nelson Tjakamarra Orta Avustralya’daki Yuendumu bölgesinin batısında kalan
büyük kaya oluğu Pikilyi’de doğmuştur. Beş Düş, Pikilyi civarındaki diğer “düş”lere
gönderme yapar. Bu “düş”lerin kutsal izleri ve kalıntıları, dünya yaratıldığı sırada kadim
varlıklar tarafından yaratılmıştır. İzlerle ilgili hikayeler, bölgenin özelliklerini ve burada
doğan insanları anlatır. Aborjinler, izleri yaratan ve bugüne kadar hayattaki her şeye can veren
kadim varlıkların kendi bedenlerine girdiklerine inanırlar. Modern resim akımı da
tasarımlarını, bu kadim varlıklara minnet sunmak için yapılan törenlerden alır. Bu sebeple
resimler aslında hem bölgenin hem de insanların bir tür kaydını tutar ve onların yaratılışıyla
yaşam güçleri hakkında bilgiler verirler (Farthing, 2012: 542).
Tjakamarra, Beş Düş adlı resmini, sanatçı kooperatifi Papunya Tula’daki profesyonel
kariyerinin ikinci yılında yapar ve bireysel ancak belirgin bir Batı çöl üslubu geliştirir. Çok
çeşitli renkler kullanan sanatçı, kendinden önceki Papunya Tula sanatçılarının getirdiği
yenilikleri benimsemiştir. Tjakamarra, benekli nokta tekniğiyle uzamsal düzenlemelerini ve
renk tonlarını şiirsel formlarıyla birleştirir. Sanatçı, düş hikayelerini, sistematik bir netlik ve
düzenleme hissi ile tasvir eder (Farthing, 2012: 542).
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Tjakamarra’nın ‘Beş Düş’ adlı resminden belirli odak noktalarını alarak “Düş Hikayeleri”ni
nasıl yorumladığını ve sembollerin anlamlarına değinmeye çalışalım.

İç İçe Geçmiş Daireler: Resim, bir çizgi ile birleştirilmiş beş halka ile ikiye ayrılır. Bunlar,
Uçan Karınca Düşüyle ilişkili coğrafi bölgeleri temsil eder. Aborjinler için önemli bir besin
kaynağı olan uçan karıncalar, Tjikamarra’nın krokisini yaptığı Kuzey Bölgesi’nde büyük
karınca yuvaları kurmuşlardır (Farthing, 2012: 543).

Kıvrımlı İzler: Resimdeki iki daire, Possum adlı ruhani varlığın iki önemli mekanını,
Mawarriji ve Jangakurlangu’yu temsil eder. Possum miti, Kunajarrayi bölgesine götürülüp
öldürülen iki aşığın evden kaçışını ve öldürülüşlerini anlatır. Uzun ve kıvrımlı çizgiler ise
Possum varlıklarının izlerini betimler. Tjikamarra henüz gençken bu mit ile ilgili törenlere
tanıklık etmiştir (Farthing, 2012: 543).
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Hayvan Baskıları: Bu üç daire, Yağmur Düşü ile ilişkilendirilen Miruwarri’yi temsil eder.
Daireler aynı zamanda Kunajarrayi’de yapılan inisiyasyon törenlerine de işaret eder. Resimde
Kaya Valabisi olarak adlandırılan ruha gönderme yapan pençe izleri de vardır. Baskılar aynı
zamanda İki Kanguru Adam adlı ruhani varlıklardan birini ya da her ikisini birden işaret
ediyor olabilir. İki Kanguru Adam’ın yörüngesi çöl tasvirindeki en yoğun izlerden biridir
(Farthing, 2012: 543).

Yılan: Gökkuşağı Yılanı Warnayarra, Yirlkirdi’deki su çukuru ile ilişkilendirilir. Bu mitte, iki
yılan büyük bir hortum şeklinde yükselir ve Yirlkirdi’deki çukura girerler. Resmin bu kısmı
Kaya Valabisi, Uçan Karınca ve Su Düşleri ile ilgilidir (Farthing, 2012: 543).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Aborjin sanatı, esas olarak kutsallık atfedilen kayalıkların, bazı mağara duvarlarının veya ağaç
kabuklarının boyanması, şiir ve şarkıların söylenmesi ve bu sayede dinsel inançların
betimlenmesi biçiminde şekil bulur.
Günümüz Aborjin sanatçıları da toprak boyalarla ve kömür kullanarak yaptıkları eserlerinde
ya da tuval üzerine çoğunlukta akrilik boyalarla yaptıkları resimlerinde bu inanç ve geleneği
sürdürmektedirler.
Mağara resimlerinden bugüne uzanan Aborijin sanatı dünyada en uzun ve devamlı yaşayan
bir sanattır.
Aborjin düşleriyle oluşan her resmin ve her desenin bir hikayesi, anlatmak istediği bir öyküsü
vardır. Bu öyküler Aborjin yaşam felsefesinin ve düş zamanı inancının göstergeleridir.
Bu araştırmada günümüz Aborjin resim sanatçısı Michael Nelson Tjakamarra’nın bir
çalışmasını analiz ederek Aborjin yaşam felsefesinin resimlerindeki simgelere nasıl
dönüştüğünü irdeledik. Diğer çağdaş Aborjin sanatçılarının işlerinden örnekler de analiz
edilerek, değinilen yaşam felsefesinin aynı içerikte ayrı yorumları irdelenebilir.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE STRATEJİK BİR ARAÇ OLARAK
YETKİNLİK HARİTALAMA

Öğr. Gör. Dr. Ayşen AKBAŞ TUNA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Yetkinlik temelli bir yönetim tarzı, hızla değişen günümüz iş yaşantısında gittikçe önem
kazanmaktadır. Yetkin bir iş gücüne sahip olmak stratejik açıdan önemli bir avantaj
olduğunda, yetkin iş gücüne sahip işletmeler pazar şartlarına ve taleplerine daha sonra da
değişen teknolojiye göre kendilerini kolaylıkla uyumlaştırarak karmaşık bir çevrede kolaylıkla
rekabet edebilirler. Mevcut çalışanların bu hızlı değişime uyum sağlama gerekliliği, yapılacak
yeni işler için bir takım becerilere sahip yeni çalışanların istihdam edilmesi durumu ve
değişen çevre koşullarına hızlıca uyum sağlama zorunluluğu beceri haritalama konusunu
işletmelerin insan kaynakları birimlerinin en temel uygulamalarından biri haline
getirmektedir. Buna göre olması gereken, işletmeler tarafından kendilerine özgü bir yetkinlik
haritalama çalışması yapılmasıdır. Bu şekilde hem mevcut hem de potansiyel çalışanlarına
yönelik olarak insan kaynakları stratejilerini geliştirebilirler. İncelenen çalışmalar sonucunda
görülmüştür ki yetenek haritalama işletmelerde insan kaynakları fonksiyonunun en önemli
görevlerinden biri olmalıdır. Bu çalışmada amaçlanan yerli alan yazında yetkinlik haritalama
ile ilgili bir çalışmaya rastlanmadığından yabancı alan yazın taranarak yapılan yetkinlik
haritalama çalışmalarını incelemek ve kavramı yerli alan yazına kazandırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Yetkinlik haritalama, İnsan kaynakları. Yetenek, Beceri
ABSTRACT
A competence-based management style is becoming increasingly important in today's rapidly
changing business world. When having a competent workforce is a strategically important
advantage, enterprises with competent workforce can easily compete in a complex
environment by adapting themselves to market conditions and demands and then to changing
technology. The need for existing employees to adapt to this rapid change, the hiring of new
employees with a number of skills for new jobs to be done, and the necessity to quickly adapt
to changing environmental conditions make skill mapping one of the most basic applications
of the human resources units of the enterprises. According to this, the competency mapping
study should be carried out by the enterprises. In this way, they can develop human resources
strategies for both current and potential employees. As a result of the studies examined, it is
seen that competency mapping should be one of the most important tasks of human resources
function in enterprises. The aim of this study is to examine the competency mapping studies
conducted by scanning foreign field literature and to gain the concept to the local literature
since there is no study about competence mapping in the local literature.
Keywords: Competence mapping, Human resources. Talent, Skill
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GİRİŞ
Günümüzde işletmeler her zamankinden daha hızlı bir değişim içerisindedirler. Bu değişimde
varlığını sürdürmek ve rekabet etmek isteyen işletmeler bir takım stratejik araçlar kullanarak
yollarına devam etmektedir. Bir işletmenin bu ortamda ne kadar var olabileceğinin hatta
reform sayılabilecek işler yapabileceğinin göstergelerinden biri de insan kaynaklarıdır.
Yetkinlik sahibi işgörenlerin oluşturduğu işletmeler, amaçlarına ulaşabilmek için daha rahat
stratejik planlar yapabilen işletmeler olarak değerlendirilebilmektedir. Bu noktada insan
kaynaklarının fonksiyonları önem kazanmaktadır. İşletmeler tarafından değişen pazar
şartlarına, teknolojiye ve diğer çevresel faktörlere uyum sağlaması beklenen işgörenlerin,
yetenek yönetiminin yapılabilmesi için de beceri haritalama bir stratejik araç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Stratejik araç, Özalp, vd. (2012)' nin çalışmasında, stratejik yönetimle birlikte
karar almayı desteklemek için var olan çeşitli teknik, araç, metot, model, taslak, yaklaşım ve
metodolojiler olarak tanımlanmıştır. Stratejik yönetimle rekabet edebilen bir işletmenin de iyi
tanımlanmış rollere ve bu rolleri yerine getirecek işgörenlere sahip olması gerektiğinden
beceri haritalama işletmelerde kullanılabilecek stratejik bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüz iş yaşantısında bu kadar kilit bir role sahip olan yetkinlik haritalama uygulamasının
ülkemizde yeteri kadar kullanılmadığı görülmüştür. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü'nün (OECD) Türkiye’ye özel hazırladığı “İstihdam ve Yetenek Stratejileri” başlıklı
2017 yılında yayımlanan raporunda Türkiye’de yoğun olarak düşük beceri talebi ve düşük
beceri sunumu eşlemesi dikkat çekmiş; kimi bölgeler yüksek beceri ihtiyacı içerisindeyken,
kimi bölgelerde yüksek becerilerin düşük beceri gerektiren işlerde atıl kullanıldığı
görülmüştür. Bu tespiti doğrular nitelikte yapılan alan yazın taramasında da yabancı yazında
çalışmalar bulunmasına rağmen yerli yazında işletmeleri konu alan bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışma yetkinlik haritalama kavramı ile ilgili yerli alan yazına
katkıda bulunacağından önem taşımaktadır.
Yetkinlik Haritası Kavramı
Yetkinlik, bir bireyin belirli bir görev veya iş içinde bir sorumluluğu veya bir etkinliği
başarıyla gerçekleştirmesini sağlayan bir dizi beceri, konu ile ilgili bilgi ve nitelik olarak
tanımlanmaktadır (Maheshkari, 2015:273). Bir diğer tanımda ise yetkinlik, iş ile ilgili kritik
görevleri ve belirli işlevleri başarılı bir şekilde yerine getirmek veya belirli bir rol veya
pozisyonda çalışmak için gerekli bilgi, beceri, yetenek, davranış ve kişisel özellikleri
uygulama veya kullanma yeteneği olarak açıklanmaktadır. Burada kişisel özellikler, işi
gerçekleştirmek için gerekli zihinsel / entelektüel / bilişsel, sosyal / duygusal / tutumsal ve
fiziksel / psikomotor özellikler olabilmektedir (Balaji ve Vimala, 2012:40).
Rothwell ve Lindholm (1999) yetkinlik, yetkinlik modeli ve yetkinlik temelli eğitim
kavramlarını bunları kullananların istedikleri anlamları yükledikleri ve bu problemin bir
konsept geliştirme ve tanımlama yarışında prosedürel ve felsefi nedenlerden kaynaklandığına
değinmişlerdir. Çalışmalarında alan yazında ilk kaynak olarak gösterilen Boyatzis (1982)'e ait
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"Yetkinlik, üstün ya da etkili bir performansa yol açan ya da buna neden olan kişilere ait
temel özelliklerdir" tanımını kullanmışlardır.
Beceri kavramının yetkinlik kavramı yerine zaman zaman kullanıldığı görülse de aynı anlama
gelmemekte ve yetkinlik kavramı beceri kavramını kapsamaktadır. Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)' nün tanımında da "iş yerlerinde gerekli tüm beceri, bilgi ve tutumları tutarlı bir
şekilde uygulayabilme" olarak tanımlanmıştır.
Yetkinlik haritalama çalışmalarında genel olarak beş çeşit yetkinlik özelliği tanımlanmıştır
(Chouhan ve Srivastava, 2014:16; Sanghi, 2007:10):
1- Güdüler: Bir insanın sürekli olarak düşündüğü veya istediği ve eyleme sebep olan
şeylerdir. Güdüler belirli eylemlere veya hedeflere yönelik dürtü, yönlendirme ve seçim
davranışlarıdır.
2- Özellikler: Fiziksel özellikler ve durumlara veya bilgilere tutarlı tepkiler.
3- Benlik Kavramı: Bir kişinin tutumları, değerleri veya benlik saygısıdır. Yani belirli bir işi
yapabileceğine olan inancıdır.
4- Bilgi: Bir kişinin belirli içerik alanlarında sahip olduğu bilgiler.
5- Beceri: Belli bir fiziksel veya zihinsel görevi yerine getirme becerisi. Bir cerrahın ameliyat
yapma becerisi gibi.

Görülen

Görülmeyen

Bilgi ve
Beceri
Güdüler
Özellikler
Benlik Kavramı

Şekil 1: Buzdağı Modeli
Kaynak: Sanghi, 2007:10

Bu tanımlamaya göre Şekil 1'de gösterildiği üzere, bilgi ve beceri yetkinlikleri tıpkı
buzdağının görünür tarafı gibi insanların görünür özellikleri iken benlik kavramı, özellik ve
güdü yetkinlikleri ise daha gizli, "daha derin" olup kişiliğin merkezinde yer almaktadır. Bilgi
ve beceri yetkinliklerini geliştirmek nispeten kolaydır ve eğitim bu çalışanların yeteneklerini
güvence altına almanın en etkili yoludur. Buzdağının altındaki temel güdü ve özellik
yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ise daha zordur.
Yukarıda tanımlanan yetkinlik özellikleri doğrultusunda yetkinlikler alan yazında genel
hatlarıyla dört kategoriye ayrılmıştır. Bunlar (Jain, 2013:9):

20-22 Aralık 2019

Ankara 382

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

1. Teknik: Teknoloji ve teknik uzmanlık bilgisi ile ilgilidir. İşlev, rol veya görev ile ilişkilidir
ve bu nedenle işlevsel kategori olarak adlandırılır.
2. Yönetim / Örgüt: Planlama, kaynak mobilizasyonu, örgütleme, izleme vb. dahil olmak
üzere yönetsel hususlarla ilgilenir.
3. İnsan / Davranış: Bu yeterlilikler kişisel, kişilerarası ve gruplar ile ilgilidir.
4. Kavramsal: Bu yetkinlikler ise görselleştirme, model oluşturma vb. içerir.
Yetkinliklerin hem çalışanlar hem de işletmeler için oldukça önemli olduğu düşünüldüğünde
yetkinlik haritalaması çalışması da gerekli hale gelmektedir. Yetkinlik Haritalama, belirli bir
zamanda belirli bir işi veya rolü veya bir dizi görevi başarıyla gerçekleştirmek için gereken
yetkinlikleri tanımlama sürecidir. Verilen işi görevlere bölmek ve işi başarıyla yürütmek için
gereken yetkinlikleri tespit etmeyi içerir. Ayrıca çalışanların veya kuruluşun güçlü ve zayıf
yönlerini değerlendirmenin bir yoludur. Takım çalışması, liderlik ve karar verme gibi
alanlarda bir kişinin iş becerilerini ve güçlü yanlarını belirlemekle ilgilidir. Büyük kuruluşlar,
her çalışanın en iyi şekilde nasıl kullanılacağını veya en yüksek kalitede iş üretmek için farklı
çalışanların güçlü yönlerinin nasıl birleştirileceğini anlamak için bu tekniği kullanabilir.
Bireyler açısından ise bu tekniğin kullanılması kariyerlerinde değişiklik yapma ya da ilerleme
konusunda yardımcı olabilir (Jain, 2013:9).
Yetkinlik haritalaması, kurum ya da meslekteki bir kişinin etkin performansı için gerekli kilit
yetkinlikleri belirlemenin bir yolu olduğundan bireyin her bir beceride yeterlilik seviyesi,
ilgili kurum tarafından oluşturulan bir performans standardına göre ölçülür (Maheshkar,
2015:274). Başka bir tanıma göre ise yetkinlik haritalama, bireyin SWOT analizini yapar ve
bireyin kariyerini gelişimine yardımcı olur (Singh ve Malhotra, 2016:1).
Yogananth ve Rajesh (2018:45) ise yetkinlik profillerinin işletmelere özel olduğuna ve insan
kaynakları fonksiyonu içerisinde gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat
çekmişlerdir. Çünkü bu uygulama ile insan kaynakları çalışmaları içerisinde tarafsızlık
sağlanabilir ve insan kaynakları sistemleri ve insan kaynakları temelli programlar, kuruluşun
etkinliğine doğrudan katkıda bulunabilir.
Bir yetkinlik modeli, bir organizasyonda etkin bir rol oynamak için gereken bilgi, beceri ve
özelliklerin birleşimini tanımlar ve belirli bir mesleğe yönelik tatmin edici ya da nadir görülen
işgören performansını ve hatta işletme performansını ortaya çıkarır. İşgörenlerin seçim, eğitim
ve gelişim, değerlendirme ve ardışık terfi planlama için insan kaynakları aracı olarak
kullanılır. Bu yetkinlikleri belirlemek ve haritalandırmak oldukça karmaşıktır. Beceriler,
belirli bir makineyi kullanma veya cümle yazma gibi yüksek derecede somut yeterliliklerden,
stratejik düşünme veya başkalarını etkileme yeteneği gibi çok daha az somut yeteneklere
kadar değişebilir. Model, boşluk analiziyle, bireylerin veya kuruluşların mevcut ve ihtiyaç
duyulan yetkinliklerinin karşılaştırılmasında da faydalı olabilir. Boşluğu ortadan kaldırmak
için kişisel bir gelişim planı geliştirilebilir. Bir yeterlilik modelinin geliştirilmesi sırasında göz
20-22 Aralık 2019

Ankara 383

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

önünde bulundurulması gereken önemli değişkenler, beceri sözlüklerinin kullanılması veya
özelleştirilmiş bir sözlük oluşturulması ve anketler, görüşmeler, odak grupları, iş tanımları,
performans değerleme formatları vb. yeterlilik tanımlama ve doğrulama yöntemleridir
(Sanghi, 2007:20; Russo, 2016:3; Yuvaraj, 2011:4).
Yetkinlik yaklaşımı, iş stratejilerini bireysel performans çabalarıyla ilişkilendirmeye
odaklanır. Çalışanların gelişimi, onları işe doğru hazırlamak yerine, yetkinliklerini
geliştirmeye odaklanır. Bu şekilde, işletme değiştiği ve geliştiği süre boyunca faydalı olan
yetenekler geliştirebilirler (Chouhan, ve Srivastava, 2014:18).
Yetkinlik haritalamasının neden gerekli olduğu aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Chaurasiya ve
Mishra, 2017:24):


Ortak uygulamaların entegrasyonu yoluyla İK sürecinin güçlendirilmesi ve yetenek
yönetimi sürecinin iyileştirilmesi için gereklidir. Daha güçlü işe alım ve seçim araçları
ve/veya bir organizasyonda başarı için gereken belirli becerilere ve yetkinliklere
dayanan eğitim ve kariyer gelişimi oluşturmak için yetkinlikler kullanılabilir.



Birleşme / satın alma faaliyeti, elden çıkarma veya küçülme gibi yıkıcı bir
organizasyonel değişimin ardından uyumu sağlamak ve sürdürmek için kültürel
entegrasyon ve örgütsel uyum sağlamak için gereklidir. Çalışanlara gelecekteki
kuruluşun başarı için talep edeceği ve işletme üyelerinden ve liderlerinden bekleyeceği
açık ve net bir davranış resmi sunmak için organizasyon çapında bir “temel yeterlilik
modeli” kullanılabilir.



Operasyonel etkinliği artırmak ve çekirdek operasyonları güçlendirerek rekabet
avantajı yaratmak için gereklidir. Ortalama performans için gereken davranışları
değerlendirmek yerine, en üst performansa yol açan davranışları tanımlayıp
pekiştirerek “çıtayı” yükseltmek için işleme özel ya da işe özgü uzmanlık modellerinin
kullanılmasını gerektirir.
Örgütsel değişimin başlaması için gereklidir. Değişim, bir organizasyonun yeni bir işte
yeni pazarlarda, yeni teknolojilerde, vb. faaliyet gösterme şeklidir. Geleceği
tanımlayan seçim ve gelişim için yetkinlik modelleri oluşturulabilir. Aynı zamanda
mevcut girişimcilerde, geleneksel işletmelerde, pazarda veya teknolojide çok fazla
bulunmayan yeni girişim alanında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinliklerin
belirlenmesini de içerir.



48 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde
kurulan "Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı", kamu ve özel sektörde
yetenek yönetimi süreçlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatmıştır. Bilim, kültür, sanat,
spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti yapılarak bir yetenek havuzu
oluşturmak ve projeler için ihtiyaç duyulan yetenek ve liyakatteki insan kaynağının yetenek
havuzundan teminini sağlamak ve devamında ise yetenek havuzunda yer alanların yetkinlik
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kazanmasına ve gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek bu birimin iş tanımı içerisinde yer
almaktadır (48 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi).

Yetkinlik haritalamanın beceri ve yetenek temelli olarak iki şekilde yapıldığı görülmüştür.
Beceri kavramı belirli bir işi doğru bir şekilde yapmayı tanımlarken yetenek kişilerin belki de
farkında olmadıkları ve çeşitli şekillerde ortaya çıkabilecek kişiye bahşedilmiş bir özelliktir.
Beceriler eğitim yoluyla geliştirilebilir ancak yeteneklerin bunun farkına varan uzman kişiler
tarafından yönlendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmeler, insan tarafından
yapılan işlerin makineler tarafından yapılması yönünde hızlı bir değişime sebep olduğu için
kişisel beceriler yerini yeteneklere bırakmaktadır. Bu nedenle yetkinlik haritalamanın yetenek
temelli olarak yapılması gerekmektedir.
YÖNTEM
Yukarıdaki açıklamalara göre yapılması gereken, işletmeler tarafından kendilerine özgü bir
yetkinlik haritalama çalışması yapılmasıdır. Bu şekilde hem mevcut hem de potansiyel
çalışanlarına yönelik olarak insan kaynakları stratejilerini geliştirebilirler. Bu çalışmada
amaçlanan yerli alan yazında yetkinlik haritalama ile ilgili bir çalışmaya rastlanmadığından
yabancı alan yazın taranarak yapılan yetkinlik haritalama çalışmalarını incelemek ve kavramı
yerli alan yazına kazandırmaktır.
Yabancı alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların; işgörenlerin iş
rollerini ve iş tanımlarını incelemek, sahip oldukları çeşitli yetkinlikleri iş rollerine göre
incelemek, geleceklerinden beklenen rollerin gerektirdiği şekilde liderlik yeterliliği seviyesini
incelemek, gerçek ve istenen yetkinliklerdeki boşlukları incelemek, çalışanların etkin ve
verimli iş performansı sergilemeleri için becerilerini geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını
araştırmak amaçları güdülerek yapıldığı görülmektedir (Jain, 2013; Balaji ve Vimala, 2012;
Yogananth ve Rajesh 2018; Awasthi ve Kumar, 2016).
Yetkinlik haritalama tekniğinin nasıl uygulanacağına dair çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.
Chaurasiya ve Mishra (2017)'ya göre yetkinlik haritalamanın ilk adımı öncelikle,
organizasyon içindeki tüm pozisyonları ve yetkinlikleri listelemektir. İkinci adımda bir
yetkinlik sözlüğü oluşturulur ve sözlük temel noktadan uzmanlığa kadar bilgi, beceri ve
yeteneklere bölünür. Son aşamada ise, sözlükte hazırlanan seviyelere göre her pozisyon için
bir yetkinlik seti hazırlanır.
Awasthi ve Sharma (2017), ise bu tekniği şu şekilde uygulamıştır.
1- Çalışılacak iş pozisyonlarını tanımlamak.
2- Seçilen iş pozisyonunun iş analizini gözlem, anket, görüşme yöntemi, günlük yöntemi,
günlük kaydı, kritik olay yöntemi veya uzman yardımı ile yapmak.
3- Kritik sonuç ve kritik performans alanları için iş tanımı ve iş spesifikasyonu hazırlamak:
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Yönetici iş analizi yoluyla alınan bilgilere dayanarak, yetkinlik bazlı iş tanımı ve iş
spesifikasyonu hazırlar ve ayrıca her iş pozisyonu için kritik sonuç ve kritik performans
alanlarını tanımlar.
4- Bir yetkinlik sözlüğü hazırlamak: Yetkinlikler tanımlanır tanımlanmaz bir sonraki adım bir
yeterlilik sözlüğü hazırlamaktır. Yetkinlik önce tanımlanmalı ve sonra davranışsal olan
derecelendirme ölçekleri kullanılarak yetkinlikler üç veya beş seviyeli derecelendirme
ölçeğinde sınıflandırılmalıdır.
5- Bir yeterlilik matrisi hazırlamak: Bir yetkinlik sözlüğü hazırlandıktan ve her bir yetkinlik
için sınıflandırma yapıldıktan sonra, her iş pozisyonu için gereken yetkinlik seviyesini açıkça
gösteren yetkinlik matrisini yapmaktır. Her iş pozisyonu için seviyeye, İK ve yönetim ile bir
beyin fırtınası oturumu veya kuruluşun uygunluğuna bağlı olarak 360 derecelik geribildirim
yoluyla karar verilir.
6- Farkları/Boşlukları ölçmek: Yetkinlik matrisi tasarlandıktan sonra, bir sonraki adım,
istenen yetkinlik seviyesi ile belirli bir iş pozisyonuna sahip olan çalışanın sahip olduğu
gerçek yetkinlik düzeyi arasındaki sapmayı kontrol etmektir. Derecelendirmeler, beyin
fırtınası veya kuruluşun uygunluğuna bağlı olarak 360 derece geribildirim yoluyla yapılabilir.
Son olarak Yuvaraj (2011:4) ise yetkinlik haritalama aşamalarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.
1. Haritalandırma için departmanı belirlemek.
2. Organizasyonun yapısını tanımlayarak dereceleri ve seviyeleri seçmek.
3. Bireylerden ve bölümlerden iş tanımlarını almak.
4. Yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmak.
5. Görüşme verilerinin toplamak.
6. Gerekli Beceri listesini sınıflandırmak.
7. Beceri seviyelerini tanımlamak.
8. Belirlenen yetkinlikleri ve beceri seviyelerini bir üst kademe ve diğer ilgili bölüm
başkanları ile değerlendirmek.
9. Yetkinlik takvimini hazırlamak.
10. Yetkinliklerin Haritalanması.
Yetkinlik haritalama ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer çalışmaların yapıldığı
görülmekle birlikte en önemli farklılığın fark/boşluk analizinin yapılması ile ilgili kısımda
olduğu görülmüştür. Fark/boşluk analizi mevcut durumu ortaya koymak adına yapılması
gereken bir analizdir. Bir diğer önemli farklılık ise, belirlenen yetkinliklerin bir üst kademe
yönetici ve diğer yöneticilerle değerlendirilmesi aşamasının her uygulamada bulunmamasıdır.
Oysa yöneticiler tarafından bu değerlendirmenin yapılması işletmelere özgü yetenek
haritalaması yapılması gerekliliğinin karşılanması için önemlidir.
Aşağıda (Tablo 1) yılda 150.000'den fazla kişilik, yetenek ve yetkinlik analizi yapan bir
işletmenin yetkinlik kütüphanesi adı altında oluşturduğu veri tabanından alınan yetkinlik
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örnekleri verilmiştir. Bu veri tabanında tanımlanan 53 adet yetkinlik; davranışsal örnekler,
geliştirme potansiyeli, görüşme soruları, geliştirme faaliyetleri ve koçluk tavsiyesi başlıkları
altında detaylandırılmıştır. Bu başlıklar altında bulunan yönergeler doğrultusunda da yetkinlik
haritalama yapılmaktadır.
Yetkinlik
1. Hesap Verebilirlik
Sorumluluk sahibi olmak ve kendi eylemleri ile meslektaşları ve kuruluşun eylemleri için
hesap verebilmek.
1.1. Davranışsal Örnekler
Son teslim tarihlerine ve randevulara bağlı kalır.
Sorunları veya hataları sezdiğinde açık davranır.
Zamanında ve kararlaştırıldığı gibi çalışır.
Hataların sorumluluğunu alır.
1.2. Geliştirme Potansiyeli
Aday, uygunluk, sorumluluk ve liderlik ve benlik saygısı konusunda ortalamanın üzerinde bir
puana (7,8,9) sahipse hesap verebilirlik kolayca geliştirilebilir.
1.3. Görüşme Soruları
Önemli bir anlaşma veya kuraldan bilinçli olarak saptınız mı? Ne oluyordu? Bunu paydaşlara
nasıl ilettiniz? Bu seçimi hangi temelde yaptınız? Sonuç neydi?
1.4. Geliştirme Faaliyetleri
Çalışana ne olacağı hakkında bilgi verin.
Çalışanları bir eylem planı yapmaya ve buna bağlı kalmaya teşvik edin.
Çalışanı bir kararın olumlu ve olumsuz sonuçlarını düşünmeye teşvik edin.
1.5. Koçluk Tavsiyesi
Adayla sorumluluk hakkında konuşun. Bundan tam olarak ne anlıyor? Hangi durumda
sorumlu olmayı uygun görüyor? Hangi durumlarda sorumlu davrandığını düşünüyor?
Düşündüğü şeyin sınırlarının ne olduğunu ve neyin kabul edilemez olduğunu öğrenin.
Sorumluluğunun test edildiği bir durum uygulayın. Aday için bunu kolaylaştırma. Daha
sonra ne düşündüğünü, hissettiğini ve neden böyle davrandığını tartışın.
2. Enerji
Gerektiğinde uzun süre aktif olma yeteneği; dayanıklılık.
2.1. Davranışsal Örnekler
Saatlerce odaklanabilir ve çok çalışabilir.
Enerjisini etkin bir şekilde yayabilir.
Uzun ve yoğun çalışmalardan sonra hızla iyileşir.
Ekstra iş veya çabadan korkmaz.
Zor bir günün ardından bile heveslidir.
2.2. Geliştirme Potansiyeli
Aday enerji & eylem ve ısrarcılık konusunda ortalamanın üstünde bir puana (7,8,9) sahipse,
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enerji kolayca geliştirilebilir.
2.3. Görüşme Soruları
En çok günün hangi saatinde aktifsiniz? Ne zaman en az aktif ve en az üretken olursunuz?
Son birkaç aydır fazla mesai yapıyor musunuz?
Hobiler, kulüpler veya çalışmalarınız dışında eğitim görmek için zamanınız var mı? Geçen
ay içinde bunlar için ne kadar zaman geçirdiniz?
Boş zamanınızı bu hafta nasıl geçirdiniz?
Normalde ne kadar uykuya ihtiyacınız var? Az uyuduktan sonra uyanık olmanız gereken bir
durumu hatırlıyor musunuz?
2.4. Geliştirme Faaliyetleri
Bu tür çalışmaların size uygun olup olmadığını kendinize sorun.
Dinlenmek için daha fazla an planlayın.
Mümkünse işe bisiklet ile gelin.
Olumlu kalın, şikayet etmeyin.
2.5. Koçluk Tavsiyesi
Adayınızı spor veya bisiklete binme gibi açık hava etkinliklerine katılmaya teşvik edin.
Adayınızla, hayatını nasıl organize ettiğini ve potansiyel problemlerle nasıl başa çıktığını
değerlendirin. Herhangi bir şey önemli miktarda enerji gerektirir mi?
Adayla ne tür bir çalışmanın ona çok fazla enerji harcattığını ve ne tür bir çalışmanın ona
enerji verdiğini değerlendirin. İkisi arasında bir denge bulmaya çalışın.
Adayla boş zamanlarında hangi faaliyetlerin ona enerji verdiğini değerlendirin. Adayı bu tür
faaliyetlerde bulunmaya teşvik edin.
Adayınızla daha az enerjik hissetmesine neyin sebep olabileceğini araştırın. Sebep,
çalışmanın içeriğinde veya işletme olabilir mi; meslektaşlarınızda mı yoksa kişisel konularda
mı?
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan alan yazın taramasında yetkinlik haritalama çalışmalarında, yapılacak iş, görev ya da
sorumlulukları üstelenecek kişilerde bulunması gereken becerilerin sıralandığı görülmüştür.
Bu nedenle bu becerileri de ayrıca belirleme gereği ortaya çıkmıştır. Yetkinlik haritalama,
becerilerin ötesinde davranışları da içeren bir çalışmadır. Bu çalışmada da yetkinlik
haritalama kavramı üzerinde durulmuştur. Boyatsiz (1982)'in iş yetkinliği ile ilgili tanımında
belirttiği gibi kişilerin böyle bir özelliğe sahip olduklarını biliyor ya da bilmiyor olmaları bu
yetkinlikleri, yetkinlik haritalama ile bilinir hale getirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
İncelenen çalışmalar sonucunda görülmüştür ki yetenek haritalama işletmelerde insan
kaynakları fonksiyonunun en önemli görevlerinden biri olmalıdır. Bu çalışma sonucunda bir
veri tabanı ve bilgi sistemi oluşturularak insan kaynaklarının işe alma, performans değerleme,
kariyer gelişimi, eğitim ihtiyacını belirleme ve proje bazlı çalışma gibi faaliyetleri sistematik
bir şekilde yerine getirilebilir.
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Gelecek çalışmalara öneriler
Bu çalışmanın hazırlandığı dönemde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından
yapılan Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlanması çalışmasının sonuçları henüz
yayınlanmamıştır. Bu nedenle sonuçlar yayınlandıktan sonra Türkiye'deki mevcut durum göz
önüne alınarak yeni model önerileri ya da çıkarımlarda bulunulacak çalışmalar yapılması
önerilebilir.
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ÖZET
Türkiye’de 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında oy sayım tartışmaları
sürerken, İstanbul İl Seçim Kurulu Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı
Ekrem İmamoğlu’na, seçimi kazandığını tespit ederek, mazbatasını vermiştir. Bunun
ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiası ile
Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulunmuştur. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermiştir. YSK’nın gerekçesi, bazı
sandık kurulu başkanları ile sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmadığı tespiti
olmuştur. Böylelikle 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar seçim
yapılması kararı çıkmış, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası geri alınmıştır. Sonrasında İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
olarak görevlendirilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, çevrimiçi kamusal bir
zemini niteleyen Twitter’da Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı
Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen hashtag’ler oluşturulmuştur. Bu hashtag’lerden
#HerŞeyÇokGüzelOIacak Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen kullanıcılar tarafından
kullanılırken, #işEhlininKararMilletin AK Parti ve Binali Yıldırım destekçisi kullanıcılar
tarafından kullanılmıştır. Bu yüzden bu çalışmada, ilgili hashtag’ler incelenecek, yenilenecek
olan İstanbul seçimleri öncesi Twitter’da oluşan kamuoyu ağı analiz edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Seçim,
İstanbul,
Yüksek
Seçim
Kurulu
(YSK),
#HerŞeyÇokGüzelOIacak, #işEhlininKararMilletin
ABSTRACT
In Turkey, while the counting of votes discussions after the local elections held on March 31,
2019 in Istanbul, by determining that he won İstanbul Provincial Election Committee gave the
certificate of election to Ekrem İmamoğlu who is the candidate of National Alliance and
Republican People's Party (CHP). Following this, the Justice and Development Party (AK
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Party) appealed to the Supreme Board of Elections (YSK) for alleged irregularities in the
elections. The reason for the YSK was the fact that the members of the ballot box and the
members of the ballot box were not public officials. Thus, on June 23, the decision of reelection was made for Istanbul Metropolitan Municipality, and Ekrem İmamoğlu's certificate
of election were taken back. Then, By Ministry of Interior Ali Yerlikaya, the Governor of
Istanbul, was appointed as Deputy Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality. Following
the decision to renew the elections, on Twitter which is an online public space, hashtags were
formed for Binali Yildirim, the candidate of the Public Alliance and Ekrem Imamoglu, the
candidate of the National Alliance. While #HerŞeyÇokGüzelOIacak was using by the users
who support Ekrem Imamoglu, #işEhlininKararMilletin was used by AK Party and Binali
Yildirim supporters. Therefore, the relevant hashtags will be analyzed in this study and the
public network in Twitter will be analyzed before the Istanbul elections to be renewed.
Keywords: Election, Istanbul, Supreme Election Board (YSK), #HerŞeyÇokGüzelOIacak,
#işEhlininKararMilletin
GİRİŞ
31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’de Yerel Seçimler gerçekleşmiş, seçimler sonrasında özellikle
İstanbul seçimleri temelinde hararetli oy sayım tartışmaları söz konusu olmuştur. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım gibi, Millet
İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu da seçim gecesi rakibine nazaran önde olduğunu beyan eden
açıklamalar yapmış, Anadolu Ajansı’nın (AA) uzun saatler veri girememesi bu açıklamaları
bir anda oy sayım tartışmalarına sürüklemiştir. Her iki aday ve partileri de çeşitli açıklamalar
ve iddialar ortaya atarken, İstanbul İl Seçim Kurulu seçimi kazandığını tespit ederek Millet
İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını vermiştir.
Bunun ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise seçimlerde usulsüzlük olduğunu
iddia etmiş ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz başvurusu yapmıştır. YSK, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermiştir. Karar,
bazı sandık kurulu başkanları ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmadığına
temellendirilmiştir. Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin
tarihi ise 23 Haziran 2019 olarak belirlenmiştir. Seçimin yenilenmesi kararı ile Ekrem
İmamoğlu’nun mazbatası geri alınmış, İçişleri Bakanlığı’nca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak yetkilendirilmiştir.
23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden iki
(2) gün önce son anketler yayınlanmış, Nev Bilgi Danışmanlık’ın anketine göre Binali
Yıldırım’ın oy oranı % 50,45, Statü Araştırma şirketinin anketine göre ise % 50,2 şeklinde
verilmiştir (Hürriyet, 2019/a). Buna karşın seçim sonrası İl Seçim Kurulu tarafından ilk
açıklanan sonuçlara göre, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu % 54,21 (4 milyon 741 bin 868
oy) oranında oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise % 44,99 (3 milyon 935 bin 453 oy)
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oranında oy almıştır. (Hürriyet, 2019/c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem
İmamoğlu mazbatasını ise İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan 27 Haziran 2019 tarihinde almıştır.
İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararı ile bugün dijital ve popüler kamusal bir alanı
da ifade eden popüler sosyal paylaşım sitelerinden olan Twitter’da Cumhur İttifakı’nın adayı
Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen paylaşımlar
yapılmaya başlanmıştır. Bu anlamda çeşitli hashtag’ler oluşturulmuş, bu hashtag’lerden
Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen kullanıcılar tarafından kullanılan #HerŞeyÇokGüzelOIacak
ile AK Parti ve Binali Yıldırım destekçisi kullanıcılar tarafından kullanılan
#işEhlininKararMilletin sosyal medyada oldukça popüler olmuştur.1 Kullanıcılar, siyasi aktörparti, aday ya da desteçiler söz konusu hashtag’leri kullanarak kitlesel birçok paylaşımda
bulunmuş, çeşitli mesajlar vermiştir. Dolayısıyla ilgili hashtag’ler İstanbul seçimleri öncesi
Twiter’daki kamuoyunun durumunu ortaya koyabilmek açısından güncel bir önem
taşımaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, bahsi geçen hashtag’ler incelenecek ve Twitter’da
İstanbul seçimleri öncesi oluşan kamuoyu ağı analiz edilecek, ağdaki aktörler ile ağın
yoğunluğu ortaya koyulacaktır.
Çalışmanın yöntemi, sosyal ağ analizidir. Çalışmada incelenecek olan ağ (Twitter üzerinde
ilgili seçim ile ilgili farklı hashtag’ler olsa da), karşılaştırılabilir ve sınırlılığı olan veriler elde
edebilmek adına yargısal örneklem ile çalışmanın yürütüldüğü tarihler itibariyle en güncel ve
popüler hashtag’ler oldukları gözlenen #HerŞeyÇokGüzelOIacak ve #işEhlininKararMilletin
hashtag’leri ile sınırlıdır.
1. DEMOKRASİ VE KAMUOYU
Kamuoyu kavramı eskiden beri birçok tartışmaya konu olmuş olsa da 19. ve 20. yüzyıllarda
modern bir tanım ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar önce kamuoyu gelişimini daha sonra ise
kamuoyunun demokratikleşmenin gelişmesi üzerindeki etkisi, fikir tabanını genişletmenin
ahlaki etkileri, kamuoyu ile demokratik devlet prosedürleri arasındaki ilişki ve siyasal ekonomik gücün artmasında kamuoyunun rolünü incelemişlerdir. 20. yüzyılda,
kavramsallaştırmanın ötesinde kamuoyu fenomeninin ampirik analizine vurgu yapılmıştır.
Günümüzde kamuoyu yükseliş ve düşüşle demokrasinin kaderi ve ilerleyişi ile ayrılmaz bir
şekilde ilişkilendirilmektedir (Ziolkowski, 2011: 173).
Kamuoyunun “toplulukla davranış türleri arasına girdiği” düşünülmektedir. Kamuoyu dışında
her türlü kitlesel hareketler, ayaklanmalar, isyanlar ve devrimler de toplulukla davranış
türlerindendir. Kamuoyunun oluşması açıkça belirli bir konudan etkilenmiş olan bireylerin
mevcudiyetini göstermektedir. Kamuoyu, toplulukta bireysel kanaatlerin oluşması ile örf ve
âdetlerin, problemlerin çözümündeki rolü/etkisi noktasında da önemlidir (Arı, 1977: 39).
Kamuoyunun siyasi kararların alınması gibi uygulanması noktasında da siyasi erke etki etmesi
temelinde önemli olduğu açıktır. Bununla birlikte, kamuoyunun etkili bir mekanizma olarak
işlemesinde iletişim araçlarının rolü büyüktür (Temizel, 2008: 127). Kamuoyunun sağlıklı
Ekrem İmamoğlu, ilk seçimlerden kısa süre sonra kampanyasına imza atacak olan “Herşey çok güzel olacak”
ifadesini sıkça kullanmıştır. Binali Yıldırım ve AK Parti destekçileri ise #işEhlininKararMilletin hashtag’i ile
büyük şehir düzeyinde yaklaşık çeyrek asırdır AK Parti tarafından yönetilen İstanbul’un, tekrar yola AK Parti
yönetimi ile devam etmesi arzusunda olduklarına dikkat çekmişlerdir.
1
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oluşması bir gereklilik niteliğindedir ve özellikle seçim dönemlerinde kamuoyu oluşumu için
bir takım yollar ile yoğun olarak faaliyet gösterilir (Yegen ve Aydın, 2018: 1251). Yaygın
kanıya göre kamuoyu politikayı güçlü olarak etkilediğinden, kamuoyu meseleleri siyasi
partilerin ve politikacıların ağırlıklı gündemleri olur (Burnstein, 2003: 29). Burada insan
haklarına yönelik kamuoyunun ise, geniş ölçüde insan haklarına saygı gösteren ülkelerden,
yani Avrupa ülkelerinden oluşan örnekleri kullanmakta olduğu da eklenmelidir (Davis vd.,
2012: 202).
Demokrasi, Amerika’da ve dünyanın birçok yerinde savunmadadır. Bugün Amerika’nın
birçok yerinde, güvenlik ve ekonomik krizlerle ve hükümetlerden, partilerden kaynaklanan
skandallarla başa çıkıldığı öne sürülmektedir. Halk arasında demokrasinin vatandaşların
beklentilerini karşılamada ve günlük yaşamlarının kalitesini arttırmada ne kadar başarılı
olabileceği konusunda gündeme gelen kuşkuculuk da kayda değer öneme sahiptir (Cohen vd.,
2017).
Demokratik politik sistemlerin en temel unsurlardan olan kamuoyu, sisteme gösterilen rıza
bağlamında demokrasinin olmazsa olmazıdır ve bu nedenle modern demokratik rejimlerin
geliştirilmesindeki yeri büyüktür. 20. yüzyılın başından itibaren bilim adamlarının ilgi
göstermeye başladığı kamuoyu bu ilgiye 18. ve 19. yüzyıllarda gelen sanayileşme, şehirleşme,
demokratikleşme, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile okuryazarlık artışı temelinde
haiz olmuştur. Kamuoyu bireylerin belirli konulardaki görüş ve tutumlarını niteler, ancak
bununla kalmaz; kavram, kamuoyu oluşumundaki etkileri (toplumsal, siyasal, kültürel vb.) de
gündeme getirir ve bireylerin çevresel ilişkilerine de kafa yorar (Atabek, 2002: 223-225).
Demokratik bir hükümetin kamuoyu hakkında bilgi edinmesinin en yaygın yolu seçimlerden
geçer. Seçimler, hükümeti kimin yöneteceğinin belirlenmesi gibi halkın politika hakkındaki
duygularını ifade etmesinin bir yolu olması noktasında da önemlidir. Ancak seçimler
kamuoyundaki fikirleri belirlemek için özel bir yöntem değildir. Politikacılar ve araştırmacılar
tabi ki bir kişinin neden diğerinden ziyade bir seçimi kazandığını anlamaya çalışabilir, ancak
burada genellikle sebep ya da sebepler olarak bir veya birkaç tanesini seçmenin imkânsız
olduğu pek çok faktör vardır. Çünkü kamuoyu devingen bir yapıdadır ve etkileşime açıktır.
Örneğin bir aday seçmenler ile temas halinde olduğu ve onların ihtiyaçlarını diğer adaylardan
daha iyi anladığı için kazanmış olabilir. Ancak öte yandan bir başka aday daha iyi bir
konuşmacı, retorikçi olduğu için veya daha fazla ya da daha iyi, etkileyici televizyon
reklamları hazırlatması nedeniyle kazanmış olabilir. Bazı seçmenler ekonomik meseleleri
oylarken, bazıları bir adayın kürtaj veya silah kontrolü üzerindeki duruşu temelinde karar
verebilir. Bunun güncel örnekleri mevcuttur. Seçimler aynı zamanda kamuoyunun kusurlu
ölçütleridir, çünkü yalnızca oy kullananların görüşlerini yansıtırlar. Kuşkusuz tüm
yetişkinlerin oy kullanma hakkına sahip olduğu toplumlarda seçimler tüm insanların çeşitli
görüşlerini yansıtabilir. Buna karşın seçimler halkı mutlaka temsil etmeyen, oy kullanan
kişilerin görüşlerini yansıtmaya da meyillidir (Brooker ve Schaefer, 2015: 2).
Demokratik sistemlerde siyasal iktidarın kamuoyuna büyük önem vermesi ve onun özgürce
oluşumuna fırsat yaratması ideası aslında tartışmalı bir görüştür. Çünkü en ileri demokrasinin
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söz konusu olduğu toplumlarda bile kamuoyunun tam olarak özgüce oluştuğu iddia edilemez.
Toplumun farklı çıkarlara sahip kesimlerden oluşması, kamuoyunun oluşma koşulları ve
propaganda temelli faaliyetler burada belirleyicidir. Demokratik rejimlerde propaganda
konusunda iyi kurgulanmış yalın ve etkili faaliyetler gibi yanlı faaliyetlerden de söz edilebilir.
Kamuoyu oluşumu sağlıklı demokrasilerde, medya aracılığı ile gerçekleşir. Medya
ortamlarının nesnel olması kamuoyunun sağlıklı oluşması gibi sağlıklı yanıstılmasında da
önemlidir. Medya kamuoyunun sağlıklı oluşması için doğru haberler aktarmalı, elindeki
denetsel güçten kamuoyu duyarlığı oluşturmada yararlanmalıdır (Atabek, 2002: 233-234;
Gezgin, 2002: 17-18).
Geçmişte propaganda amaçlı gazeteler, haber ajansları kullanılsa da günümüzde sosyal medya
dijital bir propaganda mecrası halini almış durumdadır. Dijital ortam ve araçlar yolu ile yeni
nesil bir propaganda olarak yürütülen dijital propaganda, yeni medya çağında bugünün
siyasilerinin yaygın olarak başvurduğu bir eylemdir (Girgin, 2002: 107-108; Güz vd., 2019).
Kuruluşlar da kamuoyunun temsili noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluşların
kendileri, meşrulaştırma girişimleri yoluyla geniş beklentileri kabul edilebilir örgütsel
uygulamalara nasıl dönüştürebileceklerinin ayrıntılarını göz önüne aldıklarında, kamuoyunun
temsili noktasında rol sahibi olabilirler (Bartlett ve McDonnell, 2009).
2. KAMUOYU OLUŞUMU
Kamusal zeminde “dördüncü güç” olarak nitelenen medyanın haber verme, eğitme,
eğlendirme, toplumla parlamento ve hükümet arasında köprü görevi üstlenme, parlamento ve
yönetimi denetleme gibi görevleri içerisinde kamuoyunu oluşturma ve açıklama görevi
(Dönmezer, 1983: 2-11; O’Neill, 1998: 35-36) ayrıca önemlidir. Yasama, yargı ve yürütme
gibi demokrasinin vazgeçilmezi olan medya, farklı bakış açılarına yer vermesi, farklı
konulardaki tartışmaların devam etmesine zemin yaratması ve bireylerin sürekli
bilgilenmesini sağlaması bakımından kamuoyu için büyük önem taşır. Kamuoyu eğilimleri
hükümet ve belirli karar mekanizmalarına da ışık tutar; demokrasi meşruiyet kazanır (Gezgin,
2002: 15; Erkılıç, 2008: 225; Atabek, 2002: 231).
Haber medyasının bir ülkenin gündemini belirleme, kamuoyunun dikkatini birkaç önemli
kamu konusuna çekme gücü, büyük ve iyi belgelenmiş bir etkidir. İnsanlar sadece medyadan
gerçek bilgileri elde etmekle kalmazlar, bir konuya ne kadar önem verildiğini de öğrenirler.
Gazeteler ve televizyonlar, günlük haberlerdeki konuların belirginliği hakkında bir dizi ipucu
sunar. Günden güne tekrarlanan bu ipuçları, her bir konunun önemini etkili bir şekilde iletir.
Başka bir deyişle, medya, halkın dikkatini çeken gündemi, kamuoyunun etrafında oluşturduğu
küçük konulara odaklayabilir (McCombs, 2000). Burada gazeteciliğin de internet haber verisi
akışı karşısında yeni bir şey ortaya çıkarmak için profilini ayarlaması gereken bir dönemde
olduğu eklenmelidir (Mertens, 2019: 74).
1940’larda medya etkisinin rolünü açıklamak için çalışılmıştır. Çeşitli karar verme
senaryolarında bireyler medyaya değil birbirlerine maruz kalmaktan daha fazla etkilenebilir.
Katz ve Lazarsfeld (1955) iki aşamalı akış modelinde; paradigmatik, tek adımlı veya
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“hipodermik” modelin aksine, bireyler medyanın etkisinin atomize edilmiş nesneleri olarak
ele alınır ve seçmen tutumları “kanaat önderi” faktöründen etkilendiği belirtilir (Watts ve
Dodds, 2007: 441).
Medyanın kamuoyu üzerine etkileri “kamuoyu oluşturma” ve “gündem belirleme”
teorileri ile de açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu teorilerin Türkçe literatürde birbirine yakın
anlamlara geldiğinin düşünüldüğü iddia edilmektedir. Her iki teori aslında farklı anlamlara
sahiptir. Gündem belirleme yaklaşımı bilişsel düzeydeki etkilere odaklanırken, kamuoyunun
“farkına varma” ile “haberdar olma” durumlarını ele almaktadır. Kamuoyu oluşumunda ise
medya etkileri davranışsal düzeyde ele alınmakta; medyanın “tutum, kanaat değişimi ve
davranış değişikliğindeki” duygusal ve davranışsal etkilerine odaklanılmaktadır (Yüksel,
2007: 582). Kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme gücünü elinde bulunduran medyanın
çoğu kez gerçek gündemden ziyade, kendi yaklaşım ve öncelikleri nedeniyle “yapay” gündem
oluşturabildiği de bilinmektedir (Yegen, 2014).
Kamuoyu, çeşitli konu ve bağlamlarda türlü yolar ile oluşturulmak istenmektedir.
Kamuoyunun kritik boyutu kimin harekete geçirileceği ve kimin aktivasyonun hedefi
olduğunu tanımlamaktır. Öyle ki belirli bir sosyal sorumluluk mekanizması için kiminle
meşgul olunacağını bilmek gerekir. Aristoteles’e göre âlemde, vatandaşlık ideallerinin insani
gelişimi bağlamında aktivasyonun hedefi “herkes” olacaktır. Fakat burada farklı seçmenlerin
katılım oranları, ulusal bağlamlar arasındaki değişkenlikler ve katılımcı demokrasi kültürü
önemlidir. Çünkü derin katılımcı köklere sahip olmak isteyen ülkelerde siyasal katılım
bugünlerde çok yüksek değildir. Öyle ki demokrasinin kökenleri hakkında özel iddialara sahip
iki ülke olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsviçre’de seçmen katılım oranlarında
bazı düşüşler gözlendiğine ilişkin görüşler vardır. Evrensel katılımın aynı zamanda toplumun
hesap verebilirlik mekanizmalarına gerçek girdilerin görülebilmesi noktasında büyük önem
taşıdığı da açıktır (Lee, 2011: 16).
Kamuoyu yerel ya da ulusal birçok mesele ile ilgili oluşabilir, halkın bilgeliği ya da
tutumlarının temsili sağlanır. Örneğin Haziran 2004 - Eylül 2004 döneminde Eskişehir’de
ikamet eden 20 yaş üzeri 1.106 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek, Eskişehir kamuoyunda
Avrupa Birliği’ne (AB) yaklaşımın nabzı tutulmuştur. Bulgular, Eskişehir’in Türkiye geneline
ilişkin elde edilen bulgulardan farklılaştığını göstermektedir. Eskişehir’de Türkiye’nin AB
üyeliğine ilişkin desteğinin % 53,9’luk bir oran ile aynı periyodu içeren TÜİK ve
Eurobarometer araştırmalarında, Türkiye geneli için elde edilen sonuçlardan daha yüksek
seviyede olduğu dikkat çekmektedir. İran Devleti’nin reelpolitik dış politika pratiği konulu bir
çalışma ise, İran Rejimi’nin dış politik çıkarlarının iç kamuoyu ile çatıştığını ortaya
koymaktadır. Çünkü kamuoyu halen Batı’ya daha çok güvenirken Doğu’ya daha az
güvenmektedir. İlgili kamuoyu potansiyel tehditlere “yumuşak güç” ile karşılık verilmesi ve
nükleer potansiyelin barışçıl amaçlar için kullanmasından yanadır. Görülüyor ki kamuoyu, bir
topluluktaki birçok farklı kişinin kaygılarının karşılıklı eylem, işbirliğine veya en azından
belirli hedeflerin yerine getirilmesi için zımni bir rızaya bağlı olduğu konu, ilgi alanları ve
davranışlarla ilgilidir. Taban demokrasisinin ve liderliğinin görüşü, kamuoyunun katılımıyla
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ortaya çıkacak sorunların çoğunun doğasında olduğunu varsayar (McCombs vd., 2009: 3-4;
Tonus, 2015: 79; Okyar ve Güneş, 2016: 96).
Siyasetçilerin kamuoyu oluşturmada sistematik yanlış algılar taşıdıkları da öne sürülmektedir.
Örneğin, belirli türden bireylerin siyasetçilerin izlediği kamusal alanlardaki görüşlerini ifade
etme olasılıkları daha yüksekse, bu bireylerin bakış açıları birçok politikacının kafasında
orantısız derecede büyük olabilir. Aynı tür bireyler daha aktif, sesli ve ilçelere göre daha
yoğunsa, siyasi elitler kamuoyunu benzer yollarla sistematik olarak yanlış algılayabilir ve
asimetrik kutuplaşma gibi toplu temsilde önemli yanlılıklara yol açılabilir (Broockman ve
Skovron, 2018: 6).
Medya kapsamı ile kamuoyu arasındaki ilişki değişken olabilir. Örneğin medya bazen artan
bir kamuoyu endişesine sahip olabilirken bazen kamusal bir mesele ya da sorunu daha az
kapsama alan bir yaklaşımı da benimseyebilir (Wallsten, 2007: 579-580). Kamuoyunun
nabzını tutan ve sistematik veriler ile kamuoyunun güncel fikir ve tutumlarını yansıttığı ileri
sürülen “kamuoyu araştırmaları” da medya ve kamuoyu ilişkisi noktasında önemlidir. Öyle ki
siyasal bilgilenmenin büyük oranda medya aracılığı ile gerçekleştiği göz önüne alındığında
medyanın kamuoyu araştırmaları ile aslında bilgi/haber aktarımının sağlamasını yaptığı,
dönütünü görme olanağına sahip olduğu görülür. Kamuoyunun nabzını tutma ya da
yönlendirme etkilerinin dışında bir etki olan bu durum, medya için oldukça kayda değer bir
veridir (Güz, 2005). Bununla birlikte, “yurttaş kanaatlerinin ampirik kamuoyu anketleri
verilerine indirgendiği”ni öne süren yaklaşımlar da vardır (Ünlü, 2018: 390).
3. SOSYAL AĞLARDA KAMUOYU
Kamuoyu uzun yıllardır çeşitli hedefler adına manipüle edilmektedir. Bu sürecin eski ve uzun
bir tarihi vardır. Buna karşın günümüzde sürekli bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler
gözlenmekte ve bu gelişmeler toplumu etkilemekte, dönüştürmektedir (Temizel, 2008: 144145). Mesela, elektronik demokrasinin siyasi katılımı artıracağı ve daha önce siyasete
yeterince temsil edilmeyen grupları dâhil edeceğine dair geniş kapsamlı beklentiler vardır.
2007’de Estonya, internet üzerinden seçme bağlamında ulusal parlamento seçimlerini
organize eden ilk ülke oldu. Bu konu ile ilgili gerçekleştirilen bir çalışmaya göre yeni
seçmenlerin ilgisini çekmek yerine, internet oylamaları çoğunlukla sandıkta mevcut oyların
yerine geçti. İnternet oylamaları teknolojiye ulaşım göz önüne alındığında da eşitsizlikleri
artırma eğiliminde görünüyor, ancak uygulama, seçim merkezlerinden uzakta yaşayan
seçmenlerin seçimlere katılmalarına yardımcı olabilir (Bochsler, 2010).
Kamuoyu bugün sosyal medya ortamlarında dijital olarak da oluşmakta/oluşturulmaktadır.
Örneğin, Türkiye’de 24 Haziran 2018 Erken Seçimi konusunda yapılan bir araştırma dijital
kamuoyu hakkında güncel veriler sunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre erken seçim kararı
öncesi ve sonrası çevrimiçi platformlarda kamuoyu gündemi oluşmuştur. Hashtag
kullanımları ile erken seçim kamuoyunun ağsal bir özellik kazandığı dikkati çekerken, siyasi
meselelerdeki gündemlere ilişkin çevrimiçi kamuoyu oluşumunda, en başta siyasi aktörler rol
sahibidir. Medya aktörleri ise bu rolü onlarla paylaşmaktadır. Araştırma bulgularına göre,
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erken seçim gündemini ilgilendiren kamuoyunun özellikleri heterojen bir yapıdadır (Yegen ve
Aydın, 2018: 1269-1270).
Güz, Yegen ve Aydın (2019) tarafından yapılan araştırma ise siyasi parti ve adayların
propaganda amaçlı sosyal ağ kullanımlarına ait bazı yapısal özellikleri ortaya koymuştur.
Araştırmaya göre, bu özellikler ve seçim sonunda elde edilen politik başarı arasında ilişki
vardır.
Twitter sosyal medya ortamlarının en popülerlerindendir. Kullanıcıların bilgi ve paylaşım
yapmasına olanak tanıyan bir mikroblog olan Twitter, yoğun enformasyon içermekte,
etkileşim temelinde dijital, çevrimiçi kamuoyu oluşmasında aracı bir rol üstlenebilmektedir.
Örneğin 23 Kasım 2016’da Twitter’da yayılan ve “bir kişinin bir köpeği arabasının arkasına
bağladıktan sonra onu sürükleyerek götürmesi haberi” hızla bir kamuoyu oluşturmuştur.
Kullanıcılar olaya büyük tepki gösteren paylaşımlarda bulunmuş, siyasi erke yönelik büyüyen
bir kamuoyu baskısı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı duruma el koyarak köpeğin
kurtarılmasını sağlamıştır. Köpeğe şiddet uygulayan kişi ise cezalandırılmıştır (Yengin ve
Bayrak, 2017: 382-386). Bu örnek dijital olarak kamuoyunun ne denli hız ve etki ile
oluştuğunu ortaya koymaktadır. 2019 yılı ortasında da bir vatandaş Isparta’da mezarlıkta
beton üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulmuş ve sosyal medyadan paylaşım
yaparak, konu ile ilgili inceleme yapılması çağrısında bulunmuştur. Olayla ilgili hızla oluşan
kamuoyu ile sosyal medyada şahsın paylaşımının diğer kullanıcılar tarafından da yoğun
olarak paylaşılması üzerine, Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta
Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) konuya hızla el almıştır. Ölü kaplumbağalar
incelenmek için Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından merkeze
götürülmüştür (Hürriyet, 2019/b). Bu örnekleri verirken, sosyal medyada oluşan dijital
kamuoyunun yalnızca belirli konu ve hassasiyetler ile sınırlı olmadığının da altını çizmek
gerekmektedir. Çünkü sosyal medyada birçok konu ile ilgili kamuoyu oluşabilmektedir.
Yine bloglar da tematik kamuoyu oluşumunda önemli role sahiptir. Belirli ya da çeşitli
konularda yazılar yazan, bilgiler veren/yayınlayan blogcular, bugünlerde oldukça
popülerdirler ve kamuoyu gündemine etki edebilmektedirler. Buna karşın bazı yaklaşımlar,
blogların ele alınan konulara bazen çok fazla ilgi gösterdiği, dikkat çektiği iddiasındadırlar.
Gazetecilerin, blogların belirli bir konuya çok fazla ilgi gösterdiğini düşünüyorlar ise,
blogcuların odağını değiştirmek için bu konunun kapsamını azaltabilecek güce sahip oldukları
düşünülmektedir. Benzer şekilde, eğer gazeteciler blogların belirli bir konuya çok az ilgi
gösterdiğini düşünüyorlarsa, o konuya daha fazla dikkat çekmeye çalışabilir. Başka bir
deyişle, ana akım medya ve bloglar arasındaki ilişki, bazı konular için basit bir gündem
belirleme yaklaşımının önerdiğinden daha karmaşıktır (Wallsten, 2007: 579-580).
4. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE
TWİTTER’IN NABZI
İnternet ve diğer enformasyon kaynakları, gerek bireyler gerek ise medya çalışanları için
bilgiye erişmede bir kaynak olmuştur. Günümüzün bilgiyle şekillenen çağında sosyal medya
denen etkileşime ve kitleselliğe olanak tanıyan ortam, toplumsal düşünce ve eylemlerin
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yansıtılmasında da bir ayna olmuştur. Sosyal medya ortamları bugün çeşitli konular ile ilgili
olarak kamuoyunun dijital ortamlarda oluşmasına olanak tanımaktadır. Sosyal medya
ortamlarında paylaşılan içerikler paylaşımlar bireylerin fikir ve tutumlarını yansıtırken, güncel
ve önemli veriler olma özelliği de taşımaktadır. Sosyal medya bazı yaklaşımlara göre “gerçek
toplum yaşamının sanal bir izdüşümü” niteliğindedir. Bu yaklaşımlar kamuoyunun, reel
toplumsal hayatta yaptığı doğal oylamayı sosyal medya ortamlarında dijital olarak yaptığını
öne sürmektedir. Burada önemli olan bir başka nokta da sosyal medyada kamuoyunun reel
toplumsal yaşama göre daha hızlı ve etkileşimli olarak oluşmasıdır (Gürcan, 2002: 28; Yengin
ve Bayrak, 2017: 381).
Bu çalışma kapsamında ise iptal edilen ve yenilenmesi kararı çıkan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Seçimleri özelinde dijital platformlardan Twitter’da oluşan kamuoyu,
sosyal ağ analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sosyal ağ analizi, toplumsal aktörlerin özellikleri
gibi aralarındaki bağlantı ve yoğunluğunu anlamaya da yardımcı olan bir yöntemdir
(Wasserman ve Faust, 1994). Sosyal ağlar ilişkiler oluşturmaktadır (Gençer, 2017: 25).
Ağdaki düğümler ve bağlantılar ilişkisellik taşımaktadır.
Çalışmada, #işEhlininKararMilletin ve #HerŞeyÇokGüzelOIacak hashtag’leri incelenmiştir.
İncelenen ağlara ilişkin veriler, NODEXL yazılımı ile 24 Haziran 2019 tarihinde, seçimlerin
ardından toplanmıştır. Bu hashtag’ler altında oluşan ağdaki aktörler ve bağlantılar ile ağdaki
etkileşimlerin düzeyleri ortaya koyulmuştur.
Aşağıda, #işEhlininKararMilletin hashtag’ine ilişkin ağ görülmektedir (Bkz. Şekil 1, Şekil 2,
Şekil 3).

Şekil 1. Twitter’daki #işEhlininKararMilletin Ağı
Yukarıda yer alan #işEhlininKararMilletin hashtag’ine ilişkin ağda, bir homojenlik
görülmektedir. Öyle ki, bu ağda konuya göre daha homejen bir kitlenin konuştuğunu
söylemek mümkündür. Daire içerisindeki yoğun etkileşim, bunu göstermektedir (Şekil 1).
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Şekil 2. #işEhlininKararMilletin Ağı Etkileşim ve Kümelenme
Şekil 2’de ise #işEhlininKararMilletin hashtag’ine ilişkin ağda, tek yönlü etkileşim ve
kümelenmenin az olduğu görülmektedir.
Şekil 3 ise #işEhlininKararMilletin hashtag’ine ilişkin ağda, bariz kümelenmeler olsa da bu
yoğunluğun esas konuyu dağıtacak yoğunlukta olmadığı görülmektedir. Bu durum,
kullanıcıların konu etrafındaki ısrarlarını, bağlamdan ayrılmayan paylaşımlarda
bulunduklarını göstermektedir.

Şekil 3. Ağın Yoğunluğu
#işEhlininKararMilletin hashtag’i altındaki ağda toplam 99 grup bulunmaktadır. Bu gruplar,
kendi aralarında konuşarak, düğümler ile bağlantı oluşturmaktadırlar. En fazla kümelenme
1617 düğüm ile Grup 1’de olmuştur. Kümelenmenin en yoğun olduğu gruplardan bir kısmı,
aşağıda görülmektedir (Bkz. Tablo 1).
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Grup

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

Tablo 1. #işEhlininKararMilletin Hashtag’i Ağ Paylaşımları
Düğümler A ve B arasındaki çoklu İki düğüm arasındaki
bağlantıların yalnızca bir toplam çoklu bağlantı
defa sayıldığı bağlantı sayısı
sayısı
1617
2705
707
327
383
201
313
807
869
166
368
133
151
240
102
113
98
39
104
126
36
68
93
13
60
82
4
58
63
7

Grup 1’de en çok konuşulan hashtag’ler, büyük çoğunlukla ağın bağlamı ile ilgili olmuştur.
Bu hashtag’ler İstanbul ve Binali Yıldırım üzerine odaklanmıştır. En çok konuşulan
hashtag’ler aşağıdaki tablodaki gibidir:
Tablo 2. Grup 1’de En Çok Konuşulan Hashtag’ler
Grup 1 Hashtag’ler
işehlininkararmilletin
dahagüzelolacak
binaliabi
istanbul
inşaallahbinali
inşallahbinali
yinebizyaparız
binaliyıldırım
isehlininkararmilletin
ısehlininkararmilletin
Gruplarda nadiren de olsa, ağın bağlamından yani İstanbul Seçimleri ve Binali Yıldırım
konusundan kopulduğu da gözlenmiştir. Örneğin karşılıklı etkileşimin oldukça az olduğu
gruplardan olan Grup 10’da “herşeyçokgüzelolacak”, “yinebizyaparız” ve “dahagüzelolacak”
gibi hashtag’ler altında paylaşımlar da yapılmıştır. Bu hashtag’ler, #HerŞeyÇokGüzelOIacak
Ağı’na ilişkin gibi algılanabilir (Bkz. Tablo 3).
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Tablo 3. Grup 10’da En Çok Konuşulan Hashtag’ler
Grup 10 Top
Hashtag’ler
işehlininkararmilletin
işehlinin
herşeyçokgüzelolacak
yinebizyaparız
dahagüzelolacak
inşallahbinali
ısehlininkararmilletin
isehlininkararmilletin
inşaallahbinali
istanbul
Toplam ağdaki, yani #işEhlininKararMilletin ağında yer alan tweet’lerdeki en popüler (Top)
hashtag’ler ise şunlardır (Bkz. Tablo 4):
Tablo 4. Tweet’lerdeki Popüler Hashtag’ler
Tweet’lerdeki Top Hashtagler (#)
işehlininkararmilletin
dahagüzelolacak
binaliabi
yinebizyaparız
istanbul
inşaallahbinali
ısehlininkararmilletin
isehlininkararmilletin
binalibaşkan
insallahbinali
Ağda, arasındalık ölçütüne göre yapılan sıralama ile ağdaki baskın aktörler de
görülebilmektedir. Örneğin #işEhlininKararMilletin ağında yer alan ve arasındalık ölçütüne
göre sıralanmış popüler 10 aktör, aşağıdaki tabloda görülmektedir (Bkz. Tablo 5).

20-22 Aralık 2019

Ankara 402

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Tablo 5. Ağdaki Popüler Aktörler
Popüler Aktörler
Arasındalık Ölçütü
by
9762843,056
MevlutCavusoglu
455467,5891
jsarieroglu
344412,4856
BurhanKuzu
229992,6382
FatmaSahin
221646,316
baayaryusuf
220629
mehmetozhaseki
213515,5558
medyaadami
149567,3717
seymadgc
138085,2293
hetenketenabi
135190,2582
Twitter’daki #HerŞeyÇokGüzelOIacak hashtag’ine ilişkin ağ ise aşağıda görülmektedir (Bkz.
Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6).

Şekil 4. Twitter’daki #HerŞeyÇokGüzelOIacak Ağı
Yukarıda yer alan Twitter’daki #HerŞeyÇokGüzelOIacak ağında (Bkz. Şekil 4),
#işEhlininKararMilletin ağına nazaran oldukça fazla sayıda kümelenme vardır. Çok fazla
kümelenmenin oluşması, konuyla ilgili farklı tartışmaların gerçekleştiğini gösterir. Her
kümelenme daha sonra yeniden başka kümelerin oluşmasını sağlar. Buna farklı fikirlerin
birbiriyle buluşması, etkileşim de diyebiliriz.
#HerŞeyÇokGüzelOIacak ağında, tek yönlü paylaşımlar daha fazladır. Bu ağdaki
kullanıcıların, kimsenin onayını almak istemeden ya da etkileşim amacı gütmeyen ama kişisel
fikrini belirtmekten de kaçınmayan kullanıcılar olduğu düşünülebilir (Bkz. Şekil 5). Ağ
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paylaşım ve gruplar bağlamında oldukça yoğundur (Bkz. Şekil 6). Şekil 6’da
#HerŞeyÇokGüzelOIacak ağında, esas konuyu dağıtacak yoğunlukta bağlantıların geliştiği
görülmektedir. Buradaki kullanıcılar yoğun paylaşımlarda bulunmalarına karşın, hashtag’in
esas konusundan yer yer uzaklaşmıştır. Bu durum, trol hesapların varlığını akla getirebilir.
Ağda dikkat çekici, dağınık bir paylaşım kümelenmesi vardır(Bkz. Şekil 6).

Şekil 5. #HerŞeyÇokGüzelOIacak Ağı Etkileşim ve Kümelenme

Şekil 6. Ağın Yoğunluğu
#HerŞeyÇokGüzelOIacak hashtag’ine ilişkin ağda toplam 232 grup bulunmaktadır. En fazla
kümelenme 1045 düğüm ile Grup 1’de olmuştur. Kümelenmenin en yoğun olduğu gruplardan
bir kısmı, aşağıda görülmektedir (Bkz. Tablo 6).
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Tablo 6. #HerŞeyÇokGüzelOIacak Hashtag’i Ağ Paylaşımları
Düğümler A ve B arasındaki çoklu İki düğüm arasındaki
bağlantıların yalnızca bir toplam çoklu bağlantı
defa sayıldığı bağlantı sayısı sayısı
1045
1119
375
515
485
64
366
387
19
197
208
15
182
193
4
179
187
0
144
199
23
129
143
39
116
119
28
97
119
37

Grup 1’de en çok konuşulan hashtag’ler, büyük çoğunlukla ağın bağlamı ile ilgili olmuştur.
Bu hashtag’ler, İstanbul seçimleri üzerine odaklanmıştır. En çok konuşulan hashtag’ler,
aşağıdaki tablodaki gibidir:
Tablo 7. Grup 1’de En Çok Konuşulan Hashtag’ler
Grup 1 Hashtag’ler
herşeyçokgüzelolacak
yarınherşeyçokgüzelolacak
istanbul
muğla
yarınherşeyçoksiyahbeyaz
ekremimamoğlu
oyveristanbul
istanbuliçinsözeytde
herseycokguezelolacak
istanbullueyt
Gruplarda yer yer, ağın bağlamından yani İstanbul Seçimleri ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili
paylaşımlardan kopulduğu gözlenmiştir. Örneğin karşılıklı etkileşimin oldukça az olduğu
gruplardan olan Grup 5’de “ozgeulusoy”, “cumartesi”, “oylarsaadete”, “sandıkseninoysenin”
ve “insaallahbinali” gibi hashtag’ler altında paylaşımlar da yapılmıştır (Bkz. Tablo 8). Bu
durum, esas konuyu dağıtacak yoğunlukta bağlantıların geliştiğini göstermektedir.
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Tablo 8. Grup 5’de En Çok Konuşulan Hashtag’ler
Grup 5 Top Hashtag’ler
herşeyçokgüzelolacak
ozgeulusoy
sultanbeylisesveriyor
haydisandığa
cumartesi
oyveristanbul
oylarsaadete
yarınherseycokguezelolacak
sandıkseninoysenin
insaallahbinali
Toplam ağdaki, yani #HerŞeyÇokGüzelOIacak ağında yer alan tweet’lerdeki en popüler
(Top) hashtag’ler ise şunlardır (Bkz. Tablo 9):
Tablo 9. Tweet’lerdeki Popüler Hashtag’ler
Tweet’lerdeki Top Hashtagler (#)
herşeyçokgüzelolacak
yarınherşeyçokgüzelolacak
yarınherşeyçoksiyahbeyaz
istanbul
herseycokguezelolacak
oyveristanbul
ekremimamoğlu
hakyerinibulacak
bizimelimizde
sonuçokgüzelolacak
Ağda, arasındalık ölçütüne göre yapılan sıralama ile ağdaki baskın aktörler de
görülebilmektedir. Örneğin #HerŞeyÇokGüzelOIacak ağında yer alan ve arasındalık ölçütüne
göre sıralanmış popüler 10 aktör, aşağıdaki tabloda görülmektedir (Bkz. Tablo 10).
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Tablo 10. Ağdaki Popüler Aktörler
Popüler Aktörler
Arasındalık Ölçütü
ekrem_imamoglu
7621023,275
berkayg_1907
1986552,334
tuncsoyer
1186404,988
hukukchp
988258,658
fatihportakal
939291,0248
chp_istanbulil
416383,5905
volkankonak
304999,6137
mtanal
296650,4995
gonulluist
277979,4721
ccanannnnnn
191244,2568
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde kamuoyunun artık sosyal medya ortamlarında da oluştuğunu söyleyebiliriz.
Sosyal medyada gündem olan bir mesele kamuoyu, siyaset ve medya gündemine taşınabilme
özelliğine haiz olmakta, bunu yaparken de yeni medya ortamlarının etkileşim, hız ve
kitlesellik özelliklerinden güç almaktadır. Kamuoyunun bugünlerde, özellikle seçimler söz
konusu olduğunda sosyal medya ortamlarında “dijital” olarak oluştuğunu öne süren
çalışmaların varlığı, bu görüşü destekler niteliktedir. Özellike sosyal medya ortamları arasında
oldukça popüler olan ve üzerinde toplumsal, siyasal, ekonomik ve benzeri birçok konuda
derin tartışmaların yapıldığı, kullanıcıların birbirleri ile etkileşim kurarak senkronize olduğu
Twitter bugün, yeni bir kamusal alanı nitelemektedir. Aynı şekilde, seçim dönemlerinde etkin
bir fikir/bilgi paylaşım mecrası gibi çevrimiçi bir siyasi propaganda mecrasını da ifade
etmektedir.
Özellikle seçin dönemleri yoğun enformasyon içeren Twitter’da etkileşim temelinde dijital,
çevrimiçi kamuoyu oluşmaktadır. Bu çalışmada da iptal edilen ve yenilenen İstanbul seçimleri
özelinde Twitter üzerinde en popüler oldukları gözlenen iki hashtag (#işEhlininKararMilletin
ve #HerŞeyÇokGüzelOIacak) ve oluşturdukları ağ incelendiği ve dijital kamuoyunun
Twitter’daki güncel düzeyi anlaşılmaya çalışıldığında; #işEhlininKararMilletin hashtag’inde
yoğunluk, #HerŞeyÇokGüzelOIacak hashtag’ine nazaran daha azdır. Ancak ağda önemli
aktörler
bulunmaktadır
ve
ağdaki
gruplar
bağlamdan
kopmamaktadırlar.
#işEhlininKararMilletin ağındaki baskın aktörler; AK Parti ve Cumhur İtiifakı’nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (@by), T.C. Dış İşleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu), Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu), Burhan Kuzu
(@BurhanKuzu), Fatma Şahin (@FatmaSahin), Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) gibi
siyasi aktörlerdir. @medyaadami adlı bir kullanıcının da ağda baskın bir rolü olduğu
görülmektedir.
#HerŞeyÇokGüzelOIacak ağında ise yoğunluk oldukça fazladır ancak çok fazla kümelenme
oluşmuş olmasına karşın, yer yer bağlamdan sapıldığı görülmüştür. Öyle ki ağda Binali
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Yıldırım, Özge Ulusoy, Saadet Partisi dâhi konuşulmuş. #HerŞeyÇokGüzelOIacak ağındaki
baskın aktörler ise CHP ve Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu), CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç
Soyer (@tuncsoyer) gibi siyasilerdir. Ağda sanatçı Volkan Konak (@volkankonak) ve
gazeteci Fatih Portakal (@fatihportakal) da görülmektedir. Yani ağdaki baskın aktörler
arasında, siyasi aktörler gibi sanatçı ve gazeteci de bulunmaktadır.
Sonuç olarak tekrar edilmesi kararlaştırılmış İstanbul seçimleri öncesinde Twitter’da
#işEhlininKararMilletin ve #HerŞeyÇokGüzelOIacak hashtag’leri ile oluşan ağlarda dijital bir
kamuoyunun oluştuğu, en fazla etkileşimin #HerŞeyÇokGüzelOIacak ağında gerçekleştiği
(ancak trol hesaplar da ağda mevcut olabilir) ve #işEhlininKararMilletin ağında,
#HerŞeyÇokGüzelOIacak ağına kıyasla, daha az bağlamdan sapan paylaşımlar yapıldığı
söylenebilir.
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KELİLE VE DİMNE MİNYATÜRLERİNİN ANLATIMSAL AÇIDAN
İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

ÖZET
Kelile ve Dimne (Kataraka ve Damanaka) tarihi süreçte en çok okunan ve anlatılan
sayılı eserler arasındadır. Eser M.S. 4. Yüzyılda Hindistan’da bir Brahman olan Beydaba
tarafından yazılmıştır. Hayvan tasvirlerinin yer aldığı nadide sayfalarında bulunan masallar
sayesinde insanlara ahlak, siyaset ve hiyerarşik düzen konulu nasihatler verir. Fabl özelliği
taşıyan bu eserin günümüze ulaşmış en erken tarihli nüshası 13. Yüzyıla aittir. Ancak daha
önceki tarihlerde de yapılmış olan nüshalarının bulunması muhtemeldir. Bildiri metninde
kullanılacak olan nüshalar Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 ve 3470 numaralı
nüshalar olup, burada bulunan minyatürler ışığında resim-metin analizleri yapılacaktır.
Beydaba eserini hükümdarların ve insanların ahlak ve toplum görüşleri doğrultusunda ibret
verici hikayelerini hayvanları kullanarak anlatmıştır. Kelile ve Dimne’de bu konuları yansıtan
tipik özelliklerinin resimsel ve sembolik özellikleri ile temsil edildiği iki çakaldır. Tarihsiz
olan eserde Bizans-Hristiyan etkileri görülmekte olup Hariri Makâmâtı’ı

ile benzerlik

taşımaktadır. Minyatürlerde çerçeve kullanılmamış ve lekesel etkilerinde dinamik ve canlı
tasvirler bulunmaktadır. Sade ve hikaye temelli bir anlatım tarzı içeren eserde insan
figürlerinin Helenistik dönem özellikleri taşıması dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Minyatür, Tasvir, Sembolik, Nüsha, Fabl.
ABSTRACT
Kelile and Dimne (Kataraka and Damanaka) are among the most read and narrated
works in the historical process. Title M.S. It was written by Beydaba, a Brahmin in India in
the 4th century. It gives advice on morality, politics and hierarchical order through tales on
the rare pages of animal descriptions. The earliest copy of this work, which has a fable
character, is dated to the 13th century. However, it is possible to have copies made in previous
dates. The manuscripts to be used in the manuscripts are Paris, Bibliotheque Nationale Arabe
3465 and 3470 and picture-text analysis will be done in the light of miniatures. Beydaba tells
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the exhilarating stories of rulers and people in line with the moral and social views of the
animals by using animals. Kelile and Dimne are two jackals in which the typical features
reflecting these subjects are represented by their pictorial and symbolic features. The work,
which is undated, shows Byzantine-Christian influences and bears a similarity with the Hariri
Makâmâtı. Miniatures do not use frames and have dynamic and vivid depictions of their
staining effects. It is remarkable that human figures have Hellenistic features in the work
which includes a simple and story based narrative style.
Keywords: Miniature, Depiction, Symbolic, Copy, Fabl.
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GİRİŞ
Hintli bir filozof olan Beydeba tarafından yazılan eserin, orijinal dilinin Sanskritçe
olduğu bilinmektedir. Sanskrit dilinde “Vidyapati” kelimesinden türediği varsayılan Beydaba
ismi “bilim sahibi” manasına gelmektedir. Yazar Beydaba’nın eseri dostluk, savaş, barış,
fitne ve doğruluk nasihatlerinden oluşmaktadır. Eser ismini masalın iki başkahramanından
yani iki çakaldan almaktadır.
İsim olarak “dürüstlük ve doğruluğun simgesi” Kelile ile “yalan, fitne ve yanlışın
simgesi” Dimne’nin hikâyelerinden almış olan eser belkide tarihin en çok okunan fabl türü
kitaplarından biridir. M.Ö.1. yüzyıla tarihlenmiş olan eser fabl türünde hikâyelerin anlatıldığı
ilk eser olarak pek çok masal türünde esere konu olmuştur.
Fabl kelime kökeni olarak Latince’den gelir. “Fabula”dan türeyen kelime, somut bir
ahlaki ders için, hayal ürünü veya genellikle hayvanların sembolize edildiği hikâye türüne
denilmektedir1. “Hayvan masalı” olarak da tanımlanan bu tür, hayvanların kendine özgü dış
görünüşüyle tasvir edilmiş ancak kişisel olarak kılık değiştirmiş, insan türünde canlandırıldığı
hikâyeler olarak yorumlanır2. Teşhis (Kişileştirme), İntak fablarda kullanılan vazgeçilmez söz
sanatlarıdır. Fabların çıkış noktası eleştiriyi, davranış şekillerinin ifadeleri, insanların
düşünmeye teşvik eden nasihatleri bildirmeyi amaçlamıştır. Fabllarda genellikle verilmek
istenen ders, hikâyenin sonunda bir atasözü veya deyim kullanarak yani bu ifadelerle
pekiştirilerek verilir3. Fabl türünün tarihinin çok eskilere dayandığı yani sembolik mesajların
hayvanların kişileştirilmesi ile verilmeye çalışılması geleneği tarihin eski zamanlarından
beridir kullanılmaktadır. Doğuda ilk fabl türü örnekleri en erken tarihli olarak Hint
Edebiyatında görülmektedir 4 . Meşhur Aiopos (Ezop) hikâyeleri de Arapların ve İranlıların
aracılığı ile yayılmış olan Hint asıllı masallar ve Mezopotamya anlatı geleneği ilham alınarak
hazırlanmış eserlerdir5. Ezop’u 17. yüzyılda La Fontaine takip eder. Ancak bu eserde Ezoptan
farklı olarak fabllarda her sınıftan hayvanın sembolik duruşları bulunmaktadır6.

Oğuzkan, F. (2013), Çocuk Edebiyatı, 10. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, s.64.
Boratav, P.N. (1973), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, s.85-86.
3
Canan, İ. (1987), Eğitim, Ruhi Gelişme ve Oyun, Çocuk Edebiyatı Yıllığı, Gökyüzü Yayınları İstanbul, Cruse,
D. (1986), Lexical semantics, Cambridge, Cambridge University Press, s.252.
4
Oğuzkan, 2013, s.65.
5
Boratav, 1973, s.86.
6
Erdal, K. Ve Gökmen, A. (2010), Çocuklara verdiği Dersler Açısından La Fontaine’nin Fablları, La Fontaine
Fables İn Terms Of İts Giving Moral Lessons To Children, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi&The
Journal of international Social research Volume, 3/10, s.261,
1
2
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Kelile ve Dimne’nin orijinal hali Pancatantra adındaki Sanskrit dilinde yazılmış olan
bir nasihatler kitabına dayanmaktadır 7 . Eserin ün kazanmasıyla altıncı yüzyılda, Sasani
hükümdarı hekim Berzuye’yi Hindistana göndermiş burada hekim eseri gizlice kopya ederek
Pehleviceye çevirmiştir. Eser daha sonra Süryani, Arap ve Fars dillerine çevrilmiş olup
Arapça çevirisini İbn Mukaffa yapmıştır. On altıncı yüzyılda ise eser Hümayunname adı ile
Osmanlı Türkçesine çevrilerek Kanuni Sultan Süleyman’a sunulmuştur 8. Eserin günümüze
gelebilmiş en erken tarihli nüshası on üçüncü yüzyıla dayanır. Bu nüsha çalışmamıza konu
olan Paris Bibliotheque Nationale Arabe 3465 numaralı nüshadır. Erken döneme tarihlenen
diğer Farsça dört nüshanın ise yer ve tarih bilgileri bulunmamaktadır. İkisinin Bağdat diğer
ikisininde Şiraz’da yapıldığı düşünülmektedir. Bu nüshalar BN. Pers 1965, TMSK H.363
numaralarda bulunmaktadır9.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Çalışma konusunu teşkil eden Kelile ve Dimne adlı eserin bazı sayfaları dağınık
şekilde çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır 10. Kelile ve Dimne içerik olarak bir giriş ve
bunun devamında beş adet farklı kitaptan derlenen bölümlerden oluşmaktadır. Giriş kısmında,
kitabın masallarının ortaya çıkış şekli anlatılırken diğer bölümler müstakil kendi isimlerini
taşıyan bölümlerdir. Bu bölümler sırasıyla şu şekildedir;
1) Arslan ve Öküz
2) Gerdanlı Güvercin [Yahut Tasmalı Güvercin]
3) Baykuşlar ve Kargalar
4) Maymun ile Kaplumbağa
5) Âbid ile Gelincik
6) Tarla Faresi ile Gelincik
7) Hükümdar ile Fenze Adlı Kuş
8) Arslan, Âbid ve Çakal
9) Dişi Arslan, Avcı Süvari8 ve Çakal 10) îlaz, Bilaz, îraht
11) Gezgin ile Kuyumcu

C. Brockelmann , ‘Kelile ve Dimne’, İslam Ansiklopedisi, c.6 , s.552-558, Eskişehir, 1997.
Güner İnal, 1976, s. 37.
9
Ernst J. Grube, ‘’E. J. Grube, Prolegomena For a Corpus Publication of İllustrated Kalilah wa Dimnah
Manuscripts’’, Islamic Art IV , 1990-1991, s.301-481.
10
Güner İnal, 1976, s.37,
7
8

20-22 Aralık 2019

Ankara 414

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

12) Şehzade ve Arkadaşları
ARABE 3465 VE ARABE 3470 NUMARALI ESERİN MİNYATÜRLERİNDEN
ÖRNEKLER

Resim 1 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3470 Tarla Kuşu Fil Minyatürü

Resim 2 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 Tarla Kuşu Fil Minyatürü

Arabe 3465 ve Arabe 3470 numaralı eserde bulunan Tarla Kuşu Fil Minyatürlerinde
hayvanla arasında azameti ve güçlü yapısıyla önemli bir yere sahip olan filin, diğer türden
hayvanların arasında kurnazlıklar dolayısıyla yenilip helak olması tasvir edilmiştir. Hikayede
bir tarla kuşunun filin geçtiği yere yuvasını yapmış olması filin bu yol üzerinden geçerken
yumurtaları yani yavrularını ezmesi ve tarlakuşunun filden aldığı öç konu edilmiştir.
Minyatürlerde tarla kuşları , saksağan ve kargalar tasvir edilmiştir. Minyatürlerde açıkca belli
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olan dinamik duruş sayesinde olayın oluş akışı ve ifade kuvvetlidir. Filin azametinin kuşların
birliği karşısındaki acziyeti resmedilirken, iki tasvir arasında kuş sayıları değişse de, mekanın
kurgulandığı kompozisyon benzerliği dikkati çekmektedir. Kuşlar minyatürlerde ruhları ve
ölümü ifade ederler. File karşı yapılmış olan mücadelenin kuşlar tarafından tasvir edilmesi
ölümün ifadesi olarak gösterilebilir. Orta Asya Şaman kültüründe bulunan ruh-kuş ikilemi
bunun bir ifadesi olarak gösterilebilir.

Resim 3 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 Filden Kaçan Adam Minyatürü

Resim 4 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3470 Filden Kaçan Adam Minyatürü

Arabe 3470 ve Arabe 3465 de nüshalarında yer alan bir başka olay örgüsünde , azgın
bir filden kaçan adamın tehlikeli bir kuyuda yaşadığı olaylar tasvir edilmiştir. Kuyunun alt
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kısmında ejder ve dört adet yılan bulunmakta olup, sağ ve solda siyah ve beyaz olarak
resmedilmiş iki fare resmedilmiştir11. Tamamen tehlikenin ve kötülüklerin resmedildiği bu
minyatürde adamın iki taraftan tuttuğu bitkide bulunan balı yalamaya çalışması dikkat
çekmektedir. Minyatürde kendini bekleyen kötülükleri belkide ahireti unutarak balın verdiği
tadı, yani şehveti duygulara kapılıp dünyanın haz veren yaşamına kapılmanın sembolik
hikayeleştirilmesi resmedilmiştir.
Minyatürde dikkat çekici bir husus farelerin siyah ve beyaz yani farklı renklerde
olmasıdır. Bu minyatürde figürler siyah ve beyazı gece ve gündüzü sembolize etmektedir.
Minyatürde kuyu, dertleri, afetleri yani kısaca dünyayı sembolize ederken, ejderha kaçınılmaz
sonu yani ahireti anlatmaktadır. Adamın kaçtığı fil ise onu yoldan çıkarmaya çalışan insan
nefsini sembolize etmektedir12.

Resim 5 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 Tilki ve Davul Minyatürü

Tilki ve davulun resmedildiği minyatürde, ormandaki bir tilkinin ağaca asılı bir davulu
görmesi ve bu konunun hakkında verilen bir ders resmedilmiştir. Ormanda ağaca asılı davulun
rüzgâr estikçe sallanan dallara vurması ile davulun yüksek ses çıkarması bu sese kanan
tilkinin, sesin yüksekliği ve azametine kanıp içinin yağlı et ile dolu olabileceğini düşünmesi,
yanına vardığında ise davulun içinin boş olması anlatılmıştır. Tilki kurnaz, aldatıcı ve zeki bir
hayvan olarak sembolize edilirken minyatürde boş sese aldanması onun bile bu dünyanın
nimetlerine kanabileceğini ifade etmektedir. Tilkinin kırmızı renk ile renklendirilmesi Bu
minyatürden çıkarılacak dersin uzaktan boş ses çıkaran herşeye aldanmamak gerektiği olarak
11
12

Güner İnal, 1976, s.38
Atilla, 2011, s.42.
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özetlenebilir. Minyatürde tilkinin dinamik görüntüsü ve sembolik ifadesinin bedenen atak bir
hayvan olmasının tasviri dikkati çekmektedir.

Resim 6 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 Keçi ve Tilki Mücadelesi Minyatürü

Minyatürde civarda eşyalarını kaybetmiş bir adamın başından geçenler resmedilmiştir.
Eşyalarının çalındığını düşünen adam arkadaşlarını ararken yolda gördüklerini anlatmaktadır.
Adam yolda tesadüfen gördüğü iki koçun birbirleriyle giriştikleri öldüresiye mücadeleden
bahsetmektedir. bu mücadele içinde etrafta dolaşan tilkinin kurnazlıkla yere saçılmış koç
kanlarını yalaması ve bu durumdan faydalanmak istemesi betimlenmiştir. Tilkinin koçların
kavgasından yararlanarak kendi hesabını yapması ancak sonunda toslaşan iki koçun arasında
kalarak kendi kendini kurban etmesi tasvir edilirken, olaya şahid olan saksağanın sağda
ağacın üzerinde olaydan ders alır nitelikte duruşu dikkati çekmektedir. Koç İslamiyette veya
islam tasavvurlarında kurban ve ölüm habercisidir. Bazı araştırmacılara göre, islamiyetten
sonra olduğu gibi güçlülüğün ve kuvveti sembolize eder13. Ağacın üzerinde duran saksağan
kuş figürünün sembolik anlamı olarak değerlendirilebilir. Kuşların minyatür sanatında ruhları
ve ölümü ifade etmesi ve burada zor durumda kalmış tilkinin ağaç üzerinde durarak ölmesini
beklemesi gibi ifade edilebilir.

13

Kızıldağ, Atila, O., (2014), “Minyatür Sanatında Hayvan Figürlerinin Sembolik İfadeleri”, Sanat Tasarım
Dergisi, 1(2), S. 40. 35-44.
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Resim 7 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3470 Kargalar Toplantısı Minyatürü

Resim 8 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 Kargalar Toplantısı Minyatürü

Her iki nüshada da yer alan minyatürde kargalar meclisi tasvir edilmiştir. Minyatürde
baykuşların kralları ile birlikte kargaların ağaçlarını yağmalamış ve çok sayıda kargayı esir
aldığı, bu durumu kargaların hükümdarlarına anlattıkları resim bulunmaktadır. Kargaların
baykuşlara karşı nasıl bir mücadele içerisinde olacaklarını konuştukları toplantının tasvir
edildiği minyatürde kargaların veziri diğer dört kargadan daha yüksek bir yere, bir tepenin
üstüne yerleştirilmiştir, bu şekilde onlardan daha üst bir konumda olduğu sembolize
edilmiştir. Diğer dört karganın vezir olarak nitelendirildiği minyatürde kralın vezirlerinin
fikrini alarak duruma nasıl müdehale edilebileceğini kurgulaması işlenmektedir. Vezirlerin
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her birinin verdiği farklı cevap karşısında karga kralın hepsini dinleyerek önlem almaya
çalışması bu minyatürde verilen mesajın iyi bir başkanın etrafının sözünü dinleyebilen olay
anında acil bir önlem almaya çalışmadan temkinli davranan biri olması gerektiği mesajı
verilmeye çalışılmıştır. Minyatürlerin her ikisinde de ortada tepeliğe benzeyen bir hurma
ağacı yer alır. Hurma ve kuşların gagaları altınla tasvir olunan minyatürde kargalar dinamik
bir şekilde tasvir edilmiştir14. Baykuş ve karga tasvirleri Türk minyatür sanatında oldukça
fazla minyatürde karşımıza çıkar, uğursuzluğu sembolize eden bu figürler bazen iyi bazen de
kötü manalarda kullanılmıştır. Burada renklerden yola çıkarak siyah renkte karga figürlerinin
bulunması siyahın yalnızlığı ve çaresizliği belkide kötü enerjiyi sembolize etmesi olarak
yorumlanabilir.

Resim 9 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 Balıkçıl ve Yengeç Minyatürü

Minyatürde bir göl etrafında yaşayan balıkçılın ve yengecin başından geçen ibretlik
olay tasvir edilmektedir. Balıklarla dolu bir gölün etrafında yaşayan yaşlı bir balıkçılın
kurguladığı hikayeden yola çıkılarak anlatılan hikayede, balıkçılın avlanamaz halde
yaşlanmasından dolayı karnını doyurmak için düzenlediği hile dolu olayın yengeç tarafından
bozulması bu olay karşısıda alınacak dersin sembolize edilmiştir. Minyatürün temel konusu
olarak hile yapanın da günün birinde sonunun olduğu vurgulanmak istenmiştir. Minyatürde
balık, yengeç ve balıkçılın tasvirlerindeki sembolizm ve doğallık dikkati çekerken, sahnenin
renkliliği diğer örneklerden ayrılan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Resmedilen
balıkçıl kuşu minyatürde kötü niyetiyle, balıkları öldürmesiyle ölümü sembolize etmektedir.
14

Güner İnal, 1976, s:38.
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Balık islam dininde kutsal hayvanlar olarak bilinir. Burada bulunan balık figürleri
masumiyetin ve hayatın, balıkların suyun içerisinde fazla miktarda tasvir edilmesi ise hayatın
derinliğinin sembolizasyonudur. Yengeç bu minyatürde ölümü durduran hayatı kolaylaştıran
bir muhafız gibi değerlendirilebilir.

Resim 10 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3470 Dimne ve Öküz Şetrebenin Konuşması

Minyatürde süregelen olaylar sonrası otlakta gezinen büyük bir öküzün, o zaman kadar
öyle büyük farklı bir hayvan görmemiş olan hükümdar aslanın korkması ve bu korkusunu
kurnaz çakal Dimne’nin farketmesi neticesinde gelişen olaylar tasvir edilmiştir. Bu olayların
sırası ile Dimne sayesinde dost olan öküz Şetrebe ile aslanın yine Dimne’nin kıskançlığı
yüzünden aralarında kurulan fitne bağlantısı ve neticede aslanın Şetrebeyi öldürmesi konu
alınmıştır. Minyatürde bu olayı kurgulayan Dimne’nin öküz Şetrebeye aslanı kötüleyerek ona
karşı kötülük yapacağı izlenimi yaratıp öküzün ondan önce davranması gerektiği gibi fitne
üzerine kurulu nasihatler vermesi resmedilmiştir. Minyatürde asıl olarak başta olan
hükümdarın korkularına kapılarak endişe içerisinde alabileceği yanlış kararlar ve bu kararların
neticesinde sürüklenebileceği hoş olmayan idare sistemi anlatılmıştır.
Eski Türk topluluklarında, dünyanın öküz ya da boğanın boynuzları üzerinde durduğu
şeklinde kalıplaşmış inanışlar vardı. Dünyayı taşıyan boğa fikrinin Tatar Türkleri aracılığında
İslami motifler arasına girdiği düşünülmektedir. Sibirya-Volga arasında yaşayan Tatarların
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dünyanın bir boğa tarafından taşındığına inandıkları da söylenilmektedir15. Bunun yanı sarı
sahih olmamakla birlikte pek çok hadiste dünyanın öküz ve balığın üstünde durduğu şeklinde
ifadeler bulunmaktadır. Burada vurgulanmak istenen mesajın ise dünyanın öküz ve balık
üzerinde durduğu anlamından ziyade, öküzün çiftçiliği, balığın ise avcılığı ifade etmek için
kullanıldığıdır. Minyatürde bulunan öküz de çiftçilikten yola çıkarak bereketi belkide yaşamı
sembolize ederken onun çakal ve aslanla yaptığı dialogların, bu iki hayvanın sembolize ettiği
ifadelerle yaşamın nasıl yönlenebileceği mesajı verilmek istenmiştir.

Resim 11 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3470 İki Arkadaşın Hırsızlık Minyatürü

15

Çoruhlu, Y., (2002), Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınları, İstanbul,s. 100.
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Resim 12 Paris, Bibliotheque Nationale Arabe 3465 İki Arkadaşın Hırsızlık Minyatürü

Minyatürlerde biri kurnaz diğeri budala iki arkadaşın ibret verici hikayesi tasvir
edilmiştir. İki arkadaş birlikte giriştikleri işler için yola çıkmışlardır. Budalanın içerisinde bin
adet altının bulunduğu bir kese bulmasıyla gelişen olaylarda iki arkadaşın arasının mal
yüzünden açılması işlenmiştir. Bulduğu keseyi arkadaşına gösteren budala ile arkadaşı parayı
bölüşmek isterler, ancak içerisinden bir miktar olarak gerisini saklamanın uygun olduğunu
düşünüp keseyi bir ağacın altına gömerek şehre dönmeyi uygun görürler. Bir müddet sonra
kurnaz arkadaş ağaca dönerek parayı alır. Diğer budala arkadaşın paraya ihtiyacı olması
neticesinde ağaca gittiğinde keseyi bulamaz ve keseyi kurnazın aldığını düşünerek arkadaşını
kadının önüne götürür. kurnaz parayı budalanın aldığını bunu ağacı şahit göstererek
ispatlayabileceğini söyleyince kadı ile birlikte ağacın oraya giderler. Kurnaz babasını ağacın
içine saklamıştır ve kadı ağaca soru sorunca babası cevap vererek parayı budalanın aldığını
söylemiştir. Kadı işi anlayınca ağacın yakılmasını ister. Yangın sonrası kurnazın babası ortaya
çıkar ve durum anlaşılır. Resimde atın üstünde kadı, kadının önünde yanan ateşlerden
babasını elini kolunu sallayarak korumak isteyen kurnaz tasvirleri, sağ taraftada olaya şahit iki
kişinin tasvirleri bulunmaktadır16.
SONUÇ
Fransa Ulusal Kütüphanesi, yazma eserler bölümü Arap 3465 ve 3470 numaralı Kelile
ve Dimne nüshalarında bulunan minyatürler çalışma kapsamında ele alınarak minyatürlerin
anlatımsal açıdan ifadeleri yapılmıştır. Minyatürlerde bulunan dinamik görüntü ve kurguların
16

Güner İnal, 1976, s.39.
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renklendirilmesi minyatürlerde işlenen edebi konuların aktarımını destekleyerek içeriklerin
ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Eserin tarihsiz olması dolayısıyla tam olarak
ne zaman yapıldığının saptanması bilinmemektedir. Ancak daha önce yapılan araştırmalar
neticesinde özellikle 3465 numaralı nüshanın insan figürlerinde Helenistik, Bizans resim
geleneğinden izler görülmekte olup yine bu kütüphanede bulunan 6094 numaralı 1222 tarihli
Hariri Makamat’ının minyatürleri ile büyük bir benzerlik göstermesi her iki minyatürlü
yazmanın da aynı merkezde yapıldığı görüşünü desteklemektedir 17 . Nüshalarda bulunan
minyatürlerin ifadelerindeki dinamik duruş, kendilerine özgü tabiat betimlemeleri dikkat
çekicidir. Bazen bir ağacın bazen de bir çiçeğin stilize edilerek tasviri, kimi zaman figürlerin
hareketli görüntüleri, eserin bir araya gelişlerinin uzun bir gözlem ve tasarım aşaması ürünü
olduğunu göstermektedir. Anlatımsal ifadelerin, nasihatleri kuvvetlendiren hikaye kurguları
ve bunların ibret verici anlatım şekilleri, olayların insanların kendilerine ders çıkarmaları için
hazırlandığı

bir

eser

olduğu

düşüncesini

desteklemektedir.

Eserin

genel

olarak

değerlendirilmesi yapıldığında anlatılmak istenen ana fikrin estetik kaygılar içerisinde
yorumlanması sanatın düşünce aktarım gücünün bir ispatıdır.

17

Güner İnal, 1976, s.39.
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OYUNCULUKTA STANISLAVSKI SİSTEMİNİN TİYATRO, TELEVİZYON VE
SİNEMADA UYGULANMASI
Deniz KART
Başkent Üniversitesi
ÖZET
Stanislavski 20. yüzyılın başında, süregelen göstermeci oyunculuk biçiminin yerine doğal ve
gerçekten yaşayan bir oyunculuk tarzının tüm zamanlar için var olabilirliği üzerine uzun ve
geniş bir araştırma yapmıştır. Bunu yaparken birçok alan ile etkileşim halinde olmuş ve
oyunculuğa ilk defa bilimsel bir boyut kazandırmıştır. Sahnede organik bir oyuncu
olabilmenin aşamaları ve günümüzde bunun ekran ve perdede uygulanabilirliği hala
gündemdedir. Kendi deyimiyle geliştirilmesi de gereken bu sistemin keşfinden yüz yıl sonra
bile geçerliliğini koruması, Stanislavski sisteminin evrenselliğinin bir göstergesidir.
Günümüzde yalnız tiyatroda değil, televizyon ve sinemada da geçerli olduğunu kabul
edebileceğimiz bu sistem, oyunculukta göstermeci biçime karşıdır. Rolün içselleştirilmesi,
özümsenmesi, karakter ile özdeşleşme, masa başı çalışması ve rolün analiz süreci, karakterin
hikayesinin alt metninin oluşturulması gibi unsurları inşa ederken Stanislavski'nin oyuncuya
açar verebilecek bir çok alıştırması mevcuttur. Burada "coşku belleği" ve "sihirli eğer"
kavramları dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Stanislavski'nin öneri ve sistemine hizmet eden
alıştırmaları gözden geçirirken onun tekniğinin omurgasını oluşturan bu iki kavramdan
sıklıkla söz edilecektir. Günümüzde sadece tiyatro değil, ekran ve perdede bir çok oyuncunun
bu sistemi kullanarak rollerine yoğunlaştıklarını görmekteyiz. Stanislavski sistemi başlangıçta
sadece tiyatroda kullanılmak üzere yola çıkmışsa da günümüzde televizyon ve sinema
alanında da kullanılabilir bir teknik olmuştur. Bu alanlarda oyuncunun yeri tartışılamaz
boyuttadır, dolayısıyla oyuncu, tiyatro, televizyon ve sinemada önemli bir bileşen olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sistemin buluşundan bu yana geçen yüz yılı aşkın süre içinde
Stanislavki'nin sisteminin yandaşları ve karşıtları elbette var olmuştur. Ama şunu kabul
etmeliyiz ki her yeni savununun kaynağı yine Stanislavski'dir. Bu çalışmada bu sistemin gücü,
uygulanışı ve bunun sonucunda elde edilmesi beklenen etki ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Stanislavski, Oyunculuk, Tiyatro, Televizyon, Sinema

ABSTRACT
Stanislavski has conducted a long and extensive research on the existence of a natural and a
truly living style of acting prevailing for all times, rather than the form of exhibitionist
acting outstanding at the beginning of the 20th century. During his studies he was
interacting with multiple fields and for the first time in history brought a scientific aspect to
acting. His steps for acting organically on stage and its applications for cinema and TV are
still in use today. It is a sign of this systems' universality than, that it has stood through time
even though in Stanislavski's own words it was a system that needed improvement and
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adaptation. This system, which stands in contrast to exhabitionist acting is being applied not
only in theatre but in Tv and cinema aswell. Stanislavski has a lot of exercises for
internalizing, understanding and analizing a character/a role, for this he brings to attention two
distinct concepts "the emotional memory" and "the magic if". In this presentation, as we go
through Stanislavski's suggestions and exercises we will often be refering to these concepts,
which constitute the founding blocks of his technique. Today we see a multitude of actors
using this system, not only in theatre but in cinema and TV aswell. While Stanislavski's
system was conceived for theatre, it has since been adapted to be used in cinema and TV. The
actors place in these fields is unquestionable thus, the actor appears as an important
component in theatre, TV and cinema. Obviously there has been contrasting views and
opinions againts Stanislavski's system since it's conception, but we have to accept that every
defence has its source in Stanislavski. This presentation will discuss this system's strenghts,
its applications and the results that should be expected in it's use.
Keywords: Stanislavski, Acting, Theatre, Television, Cinema.

1. STANISLAVSKI SİSTEMİ
Stanislavski Sistemi, 20. yüzyılın başına kadar süregelen göstermeci, mekanik ve derinliksiz
oyunculuk biçiminin aksine gerçekçi bir biçimde hisseden ve yaşayan oyunculuğun
sistemidir. Konstantin Stanislavski, "Gerçekten hisseden, doğal oyunculuğun tüm zamanlarda
geçerli olabilecek bir sistemi olabilir mi?" sorusu üzerinden yola çıkarak 20. yüzyılın
başından itibaren insan duygularının ve davranışlarının temeli üzerinde araştırmalar yapmıştır
ve oyunculuk meselesine bilimsel bir şekilde yaklaşan ilk isim olmuştur. Sahne kurgusunun
içinde gerçeğe en yakın olanın temsil edilmesinin yöntemini ararken oyuncuyu kendi içsel
kaynaklarına yöneltmiştir. İnsanın "duyusal ve duygusal bellek" varlığı üzerinde durmuş ve
bunun sahnede tekrar hatırlanmasıyla gerçeğe yakınlığın sağlanabileceğini savunmuştur. Bu
noktada kuramından etkilendiği Ribot ile aynı fikirdedir:
Anımsanan her bir şey bir evirtim (reversion) olmalı; onun sayesinde geçmiş bir kez daha
mevcut an haline gelince, şu anda geçmişte yaşarız. Bir duygunun bu biçimde anımsanması,
bu yasanın işleyişinden muaf kalamaz; o da bir kez daha gerçek haline gelmeli, ister keskin
ister yumuşatılmış olsun gerçek bir duygu olmalıdır (Whyman, 2012: 84).

Geçmişte yaşanmış iz bırakan bir olay tekrar hatırlandığında kişi o duyguları aynı şiddette
olmasa da tekrar hisseder. Buradan yola çıkarak Stanislavski, oyuncunun depolanan
duygularından faydalanıp onu dışarı çıkararak sahne üzerinde gerçeğe en yakın olanı
aramıştır. Bu noktada kişinin anılarından ve yaşanmışlıklarından oluşan duygu belleğini nasıl
işlenebilir bir malzemeye dönüştürebileceğini aramıştır. "Bilinçaltı" olarak adlandırdığı iç
kaynakların bir uyaran ile harekete geçirilebileceğini Pavlov'un Şartlı Refleks kuramı ile
bağıntılı olarak düşünmüştür. Pavlov'un inancına göre, bellek edinilmiş ve doğuştan gelme
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reflekslerden oluşur (Cuny, Ivan Pavlov, s.40, Akt. Whyman, 2012: 103). Stanislavski
sisteminin kuramsal temeli Pavlov’un şartlı refleks kuramına dayanır ki burada reflekslerin
alışkanlıklar olduğu ve her bir düşüncenin yeni refleksler üretmemize yol açtığı vurgulanır
(Whyman, 2012).
Sahnede yaşayan, hisseden, canlı bir oyuncu olabilmek için bir mekanizma oluşturmak
isteyen Stanislavski, kişinin duyusal ve duygusal belleğini kullanmaya odaklanarak bu
noktaya erişebileceğini öne sürmüştür. Duyu ve duyguların depolandığı bu belleğe "coşku
belleği" olarak adlandırmıştır. Anılar ve yaşanmışlıklardan oluşan bu belleği harekete
geçirebilmek için konsantre olma, düşünme, hatırlama eylemlerini gerçekleştirmek gereklidir
demiştir. Sisteminin basamakları olarak bu eylemlere odaklanmak oyuncuyu içsel bir
yolculuğa çıkaracaktır. "Bilinç yoluyla bilinçaltına ulaşmak" olarak adlandırabileceğimiz bu
süreç, Stanislavski'nin çalışmalarının amacıdır (Moore, 2009).
Sistemin Pavlov'un Şartlı Refleks Kuramı ile bağdaşan noktası olan "uyaran" ve "alışkanlık"
kavramları bu noktada önemli yer tutmaktadır. Stanislavski duyguları harekete geçirebilmek
için gerekli uyaranların olması gerektiğini söylemiştir. Provalar ile tekrarlanan "uyaran tepki" akışı oyuncunun coşku belleğini harekete geçirme ve kullanma sürecinde bir alışkanlık
oluşturarak Pavlov'un kuramına benzerlik göstermektedir. Stanislavski sahnede organik bir
oyunculuğun var olabilmesini de ilk olarak içsel bir yolculuk olan coşku belleğinin
çalıştırılarak oyuncunun doğal tepkilerinin oluşturulmasına bağlar. "Bir Aktör Hazırlanıyor"
kitabında şu sözlere yer verir:
(...) Bir aktör, rolünü hazır bulduğu ilk gereç ile kurmaya kalkmaz, bu da o yinelenmiş
duygulara dört elle sarılmak zorunda oluşunuzun bir başka nedenidir. Aktör, kendi anıları
arasında çok dikkatli bir seçim yapar, en ayartıcı olan yıpranmış duygularını, deneylerini
bir yana ayırır. Sonra, canlandırmak istediği kişinin ruhunu, kendi günlük duygularından daha
değerli olan
coşkularla dokumaya koyulur. Esin için bundan daha verimli bir yol
düşünebilir misiniz? Bir sanatçı kendi içinde, kendi benliğinde bulunanın en iyisini alır,
sahneye getirir. Piyesin gereklerine göre, biçim değişir, ama sanatçının insanlık coşkuları canlı
kalır, bu coşkuların yerini başka bir şey tutamaz (Stanislavski,2004: 237).

Stanislavski sistemini oluştururken başta da sözü edildiği gibi Ribot'un Duygu Psikolojisi
kuramından da etkilenmiştir. Bu kurama göre hissedilen her duygunun bedensel bir karşılığı
vardır. Bu bağlamda Stanislavski "her fiziksel aksiyonun içinde psikolojik ve psikolojik
olanın içinde fiziksel bir unsur vardır" önermesi ile karşılaşmaktadır (Karaboğa,2011: 57). Bu
da Stanislavski'yi "fiziksel eylemler yöntemi"ne taşıyacaktır.
Fiziksel Eylemler Yöntemi'nden önce başta sözü edilen coşku belleği kavramına ve bu
kavramın mekanizmasına değinelim. Oyuncunun içsel kaynağını oluştururken öncelikli olarak
bir analiz çalışmasına ihtiyacı vardır. Masa başı çalışması dediğimiz bu süreç, yazılı metnin
oyuncuya sunduğu şartları ve bu şartlar altında oyuncunun duygusal ve fiziksel olarak hangi
devinimlerde bulunması gerektiğini anlatan bir analiz sürecidir.Oyuncunun sahnede gerçek
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olana en yakını ararken kendi iç kaynağından, oluşturduğu duyu ve duygu belleğinden
beslenirken "sihirli eğer" devreye girer. Burada oyuncu, karakterin şartları altına kendini
koyarak "Eğer ben X karakteri olsaydım ne yapardım?" sorusunu kendine sorarak hayal kurar,
fikir yürütür ve hissetmeye çalışır. Sonra bu soru biraz daha açılır ve "Eğer ben X karakteri ile
aynı şartlar altında olsaydım nasıl davranırdım?" ve "Ben hangi durumla karşı karşıya
kalırsam X karakteri gibi davranırdım?" soruları sorulur. Oyunun verili şartları çerçevesinde
sihirli eğerler çoğaltılarak karakterin içsel keşfi sürdürülür. Oyuncu bu soruları kendine
sorarak coşku belleğini uyaranlarla prova süresince yapılan tekrarlar ile bir bağıntı kurar.
Uyaranlar, duyguların ortaya çıkmasını sağlar ve provalar ile tıpkı Pavlov'un kuramında
olduğu gibi coşku belleğinin tetikleyicisi haline gelir. Provalar ile oluşturulan bağıntı öte
yandan "alışkanlık" oluşturması bakımından da Pavlov'un kuramına benzerlik göstermektedir.
Unutulmamalı ki sahnede gerçeğe en yakın temsili ararken oyuncunun kendine yönelttiği
sihirli eğer sorularına verdiği cevaplar ve bulgular prova süresince sürekli tekrar edilir; yani
sahnede en gerçeğin temsili de provalar ile varılan bir sonuçtur.
Sahnede her gün en gerçek olanı temsil etmeye çalışırken aynı zamanda canlı, doğal ve
yaşayan oyuncu olabilmek elbette güçtür. Defalarca tekrar edilmiş, her noktası bilinen, her
detayı incelenmiş bir metinde rolü her seferinde ilk defa yaşıyormuşçasına icra etmenin
çelişkileri, Stanislavski'yi kuramı hakkında her geçen gün daha çok düşünmeye ve
araştırmaya itmiştir. Moore, Stanislavski'nin neden bu araştırmaya yoğunlaştığını şöyle
özetler:
Stanislavski, (…) oyuncunun karakter üzerindeki çalışmasında zihinsel ve fiziksel hazırlık
arasında bir kırılmanın olduğunun farkına vardı. (…) Oyuncunun zihinsel ve fiziksel davranışı
arasındaki bu kırılma yüzünden ve "coşkular yalnızca gerçek bir sebep varken tepki verir"
şeklindeki bilimsel gerçek nedeniyle Stanislavski, oyuncunun coşkularını harekete geçirmede
büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sahne üzerinde gerçek olan hiçbir şey yoktur. Fiziksel
ve psikolojik davranışın karşılıklı olarak etkileşim içinde olduklarını anladı ve oyuncunun
sahne üzerindeki yaratıcılığını psiko-fiziksel sürecin (/) fiziksel yanından başlatma üzerine
düşünmeye başladı. (...) Sahne üzerinde kendiliğinden davranışı sağlayan nihai tekniğini, yani
"fiziksel eylemler yöntemi"ni geliştirdi. Oyuncu sahne üzerine çıkmadan önce bir coşkuyu
zorlamak yerine, psiko-fiziksel eylemin psikolojik tarafını harekete geçiren ve böylelikle
psiko-fiziksel birlikteliği yakalayan yalın, somut ve anlamlı bir fiziksel eylemi icra
eder
(Moore, 2009, 44-45).

Bu noktada Stanislavski daha önce bahsi geçen analiz süreçlerinden masa başı çalışmasını
sınırlandırmış ve oyuncuyu en kısa sürede sahneye itmiştir. Metnin omurgasını bilmeyi yeterli
gördüğü bu aşamada oyuncunun coşku belleğini harekete geçirmenin yolunu şartlara göre
kurgulanan eylemlerde aramıştır. Metnin bütününden seçkiyle ayrılan bir sahnenin
eylemlerini doğaçlama yoluyla bulmaya çalışmıştır. Provalarda her eylem tekrarlandıkça
detaylar belirmiş ve coşku belleği yavaş yavaş harekete geçmiştir. Bu noktada oyuncunun
eylemlerini yönlendiren bir amaca ihtiyacı vardır. Karakterin "üstün amaç"ı, oyunun tümünde
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sırasıyla akan tüm eylemlerin sebebidir ve tüm bu sıralı eylemler, organik bir bütünlük içinde
"kesintisiz aksiyon çizgisi"ni oluşturur.
Burada ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılan Stanislavski Sistemi'nde temel olanın gerçek ve
gerçekten yaşayan, hisseden, doğal olan olduğu tüm bu çalışmalarının özü olarak karşımıza
çıkar. Stanislavski'nin tiyatro sahnesi ve tiyatro oyuncuları için oluşturduğu bu çalışmalar,
günümüzde teknolojinin ilerlemesi sonucu hayatımıza dahil olan televizyon ve sinema
alanlarında da kullanılan bir sistem haline dönüşmüştür. Uygulanışında tiyatrodan farklılaşan
yanları vardır. Çoğu zaman oyuncu tekniği açısından karşılaştırılan bu iki alanda Stanislavski
Sistemi'nin uygulanışı ve aralarındaki temel farklara bir göz atalım.
2. TELEVİZYON VE SİNEMA OYUNCULUĞUNDA STANISLAVSKI SİSTEMİ
Bu bölümde sinema ve televizyonun önemli bir bileşeni olan insanın oyuncu formundaki
niteliklerinden ve bunun malzeme olarak Stanislavski Sistemi ile uygulanışından söz
edilecektir.
Sinemanın yönetmen sanatı oluşu çok defa karşımıza çıkan bir deyimdir. Yönetmen, unsurları
kendi yorumuyla birleştirerek kendi dilini oluşturmaktadır ve oyuncu da bu unsurlardan
biridir.
Sinema sanatı henüz bir sanat olarak kendini kanıtlamamışken uzunca bir süre tiyatronun bir
alt dalı olarak algılanmıştır; dolayısıyla kendine has yöntemlerinin ve bileşenlerinin olduğu
geç fark edilmiştir. Sinemanın tiyatronun bir alt dalı olmadığı iddiası asla tiyatroyu yok
saymak ya da yermek anlamında değildir, olmamalıdır.
Bu iki alanı oyunculuk ekseninde değerlendirdiğimizde karşımıza çokça fark çıkar. Bunlardan
ilki, tiyatro oyuncusunun en arkadaki seyirciye kadar kendini göstermek ve duyurmak
durumunda oluşundan kaynaklı büyük oynayışıdır. Oyuncu bunu yapabilmek için sesi ve
bedenini disiplinli bir şekilde eğitir. Sahne ne kadar büyürse, koltuk sayısı ne kadar artarsa
buna paralel oranda oyuncunun kendini gösterme ve duyurma çabası da artacaktır. Pudovkin'e
göre bu durum karşısında büyüyen oyunculuk, detayları aktarmada yoksunlaşacak ve
anlatılmak istenen durumun genellemesinden ibaret bir hal alacaktır. Sinemada ise kamera ile
herhangi bir nesnenin en ince ayrıntısı bile gösterilebilmekte, en ufak bir fısıltı bile mikrofon
yardımı ile duyurulabilmektedir; dolayısıyla oyuncunun tiyatrodaki gibi kendini en arka
sıradaki seyirciye kadar gösterme ve duyurma çabası ortadan kalkmaktadır (Pudovkin, 2004,
47-51). Bu noktada oyuncu ne olursa olsun iki türde de canlılığını ve doğallığını korumalıdır;
dolayısıyla Stanislavski'nin sahne kurgusunda gerçeğe en yakın olanın temsili iki farklı
disiplinde aynı sistemde uygulanabilir mi sorusu gündeme geliyor. Bu soruya cevabım evet
olacaktır.
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2.1. Süreksizlik ve Prova
Her iki alanda da amacın doğallık olduğunu vurguladık. Bu noktada tiyatronun sinemaya göre
avantajlarından biri olarak tiyatroda oyunun organik bir bütünlükte akışını söyleyebiliriz.
Ancak hem tiyatroda, hem de sinemada oyuncunun çalışması gerek provalarda, gerekse akışta
bölünebilir. Tiyatro provalarında oyun parçalara bölünerek çalışılır ve sonra akışa
dönüştürülür. Akışta ise oyuncunun her sahnede rolü olmayabilir. Rolünün olmadığı
vakitlerde sahne kurgusundan koparak bir sonraki sahnesini beklerken rol dışına çıkar, kendi
olur; dolayısıyla tıpkı sinemadaki gibi bütünde süreksizlikler mevcuttur. Pudovkin bu durumu
şu cümle ile özetlemiştir: "Oyuncunun sahneye çıkışları arasındaki kesintiler nitelik
bakımından sinemadaki çekimler arası olağan kesintilerden farklı değildir" (2004: 69).
Sinemada da sahneler sırasız çekilmektedir. Oyuncunun çalışmasındaki bu süreksizlik ve
organik bütünlüğün olmayışına rağmen rolüne konsantre olup rol kişisi olabilmek elbette
güçtür. Oyuncunun rol sürekliliğini sağlayabilmesi için tamamı bilinen bir metinde hangi
seçkide olduğunu ve metnin bütününde organik bütünlüğün hangi halkası olduğunu bilmeli ve
buna göre uyaranlar ile coşku belleğini harekete geçirmeli ve canlı tutmalıdır. Bunun en
büyük anahtarı ise Stanislavski'nin vurguladığı gibi konsantredir. Pudovkin, rolün sürekliliği
konusunda Stanislavski'nin "aralıksız süren bir olguyu arayıp bulmak" deyiminin önemini
vurgulamıştır (Pudovkin, 2004, 57).
Tiyatro, oyuncuya tanıdığı prova imkanı ile rolün aranmasına olanak tanımaktadır. Sinemada
ise düzensiz ve kısa çekimler oyuncuya rolü hissedebilme olanağı tanımamaktadır. Sahnede
herhangi bir nesne detayı, oyuncunun ifadesinin başka bir açısı, hareketinin ayrıntısı vs. çok
farklı zamanlarda çekilebilir; dolayısıyla bu bölünmüşlük oyuncuyu konsantre ve düşünme
eylemlerinden uzaklaştırıp mekanikliğe götürebilir. Bu noktada sinemada da provanın
önemini vurgulamak gerekir. Oyuncu ve yönetmen bir araya gelip önce senaryonun tamamını
değerlendirip, çekimler esnasında da çekilecek sahnenin provasını yaparak bu
bölünmüşlükten olumsuz etkilenmeyi en aza indirebilirler. Senaryonun mutlaka tamamının
bilinmesi ve çekimde hangi seçkinin oynandığı duyguların ifade edilişi bağlamında çok
önemlidir. Her bölünmüşlük sonrası yeniden konsantre olup uyaranlara odaklanıp coşku
belleğinin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu da elbette oyuncunun organikliği açısından
zor bir meseledir.
Sinemada çekimlerden önce prova aşamasının genellikle atlandığı gözlemlenir. Pudovkin,
Lev Kuleşov'un Büyük Avutucu filmiyle edindiği deneyimleri şöyle değerlendirir:
Kuleşov özenle hazırlanmış, göze hitap eden bir senaryo kaleme almıştı. Senaryodaki tüm
görüntüler sırası bozulmadan küçük bir şekilde prova edilmiş, çekimlerden önce senaryo
baştan sona sahnede oynanmıştı. Senaryo bir çok bölümden ve uzunlukları da amaçlanan,
ileride kurgusu yapılacak çekimlere denk düşen kısa sahnelerden oluşuyordu. Lev Kuleşov
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olanaklar el verdiği kadar her sahneyi, sonuçta doğrudan doğruya ve düzeltmeye gerek
kalmadan çevrimi yapılacak gibi özenle prova ettirmiştir.
Bu prova çalışmalarının üç anlamı vardı. Birincisi, oyuncuyu hazırlama evresinde azami bir
derinlik ve sağınlık elde etmek, ikincisi, sorumlu sanat yöneticilerine, çevrimi yapılmadan
önce filmi görme olanağını sağlamaktı. Bu durum, gerekirse düzeltmeler yapabilme
koşullarını da hazırlıyordu. Üçüncüsü, çevirim evresinde vakit kaybını asgariye indirmekti,
çünkü bu, bilindiği gibi maddi yönden en masraflı evredir (2004:73).

Sinemada, tiyatrodan farklı bileşenlerin olduğundan söz edilmişti. Burada öneminin
vurgulanması gereken bir unsur da sinema yapımının maddi boyutudur. Provası yapılmamış
bir çekimde başarılı bir sonuç elde etmeye giden yol çok tekrar olabilir; bu da Pudovkin'in
dediği gibi masraf olarak geri dönecektir.
2.2. Rol Kişisi ve Kurgu
Stanislavski'nin, oyuncunun rolünü yaratırken kendi iç kaynaklarından beslenmesi ve coşku
belleğini harekete geçirerek canlı ve organik bir düzende sahnede gerçeğe en yakını aradığını
söylemiştik. Oyuncunun metindeki tüm hissediş ve eylemlerinin sebebi olarak üstün bir
amacının olduğunu da vurgulamıştık. Pudovkin, Stanislavski'nin üstün amaç kavramına
"rolün tüm ayrıntılarının bağlandığı genel ideolojik amaç" demiştir ve rolün yaratı sürecinde
öncelikle bu noktaya dikkat çekmiştir (2004,78).
Oyuncu rol kişisini yaratırken üstün amacı doğrultusunda bir duygu ve eylem grafiği
oluşturur, metinde yer alan şartlara göre de davranış sergiler. Akışta verili şartlarda altı
çizilmesi gereken bir söz, jest, mimik var ise oyuncu bunu tiyatroda özel olarak belirtecek bir
eylem ya da eylemler gerçekleştirir. Dikkat çekmek istediği eğer bir söz ise, o sözü değişik
tonlayabilir, sesinin volümünü artırabilir ya da cümlede ayrı bir şekilde ifade edebilir. Eğer
bir amaca hizmet edecekse sahnede yerini değiştirebilir. Bir es anındaki mimiği büyük önem
taşıyabilir; ama mutlaka bir eylem gerçekleştirir ve görülme ve duyulma ilkelerini göz ardı
edemez.
Sinemada ise durum biraz daha farklıdır. Sinema oyuncusunun kamera ve mikrofon gibi çoğu
durumda avantaj sayılabilecek aracıları vardır. Vurgulanmak istenen şey değişik açılardan
çekilerek detaylar elde edilebilir. Burada önemli olan, oyuncunun hangi detaya
yoğunlaşıldığından haberinin olması ve bunun sebebini bilmesidir; çünkü ancak bu şekilde
doğal bir yorum elde edebilir.
Stanislavski'nin tiyatro oyuncuları için yaratmaya çalıştığı sistem sonucu "gerçekçi
oyunculuk" kavramı hayatımıza girmiştir. Bu teknik ile sahne kurgusunda gerçekten yaşayan
ve hisseden oyuncu kavramından söz edebilmekteyiz. Tiyatroda oyuncularının yaratısı
"karakter"dir. Sinemada ise karakteri kurgu yaratır. Sinema oyuncusu çoğu zaman provasız,
süreksiz, kısa süreli çekimler ile bir role can vermeye çalışır. Tüm bu parçalanmışlık bir çok
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teknik aşamadan sonra birleştirilir ve hem oyuncuya ait olan, hem de olmayan bir karakter
yaratılır.
Tiyatro doğası gereği canlıdır. Oyuncu ve seyirci arasında bir bağ vardır. Seyirci tiyatronun
çok önemli bir bileşenidir ve tepkileri oldukça önemlidir. Sinemada ise böyle bir bağdan söz
etmek pek mümkün değildir. Sinema oyuncusu seyirci tepkisinden yoksundur ve kamera ile
baş başadır. Kendini değerlendirebileceği bir unsur mevcut değildir. Rol kişisini ancak teknik
aşamalar sonrasında ortaya çıkan filmde görebilir; dolayısıyla işi oldukça zordur.
Stanislavski oyuncunun sahnede kullanması gereken "dördüncü duvar"ından bahseder.
Burada söylemek istediği, oyuncunun, seyircinin varlığından haberdar olup onu yok kabul
ederek rolüne konsantre olmasıdır. Tiyatro oyuncusu konsantre bir biçimde karakterini
yaratırken, dördüncü duvarın arkasındaki seyircinin tepkilerini de duymazdan ya da
görmezden gelmez elbette. Bu tepkiler oyuncunun yarattığı role yaklaşımını da etkileyecektir.
Ancak bahsedildiği gibi sinema oyuncusunun böyle bir şansı yoktur. Tepkiden yoksundur ve
bu anlamda yalnızdır. Sinemada oyuncunun dördüncü duvar kullanımı, kamera arkasından
haberdar olup o kalabalığı yok kabul etmek şeklinde evrilebilecektir. Burada dördüncü duvar
kavramı konsantre olmak eylemi ile açıklanabilir.
Sinema oyuncusunun kamera ile yalnızlığının yanı sıra Pudovkin, onun tek izleyicisinin
yönetmen olduğunu söyler. Bu bağlamda yönetmenin büyük sorumluluk taşıdığından
bahseder. Yönetmenin, oyuncunun rolünü doğal, rahat ve içten bir şekilde oynayabilmesi
adına elverişli koşulları sağlayabilmek için özverili olması gerektiğini vurgular (2004, 84).
2.3. Monolog - Diyalog
Tiyatro metinlerinde ya da sinema senaryolarında oyuncunun kendi ile baş başa kalarak
konuştuğu bölümler tirad ya da monolog kavramlarıyla karşımıza çıkar. Bu bölümlerde
oyuncunun konsantrasyonu tiyatro ve sinemada yine farklılık göstermektedir. Bu kavramları
klasik tiyatroda Stanislavski sisteminde karşımıza çıkan dördüncü duvarın varlığının
unutulmadan seyircinin muhatap alındığı bölümler olarak yorumlayabiliriz. Modern tiyatro
eser ve yorumlarında dördüncü duvarın kalktığı interaktif oyunların varlığından söz
edebiliyoruz elbette; ama Stanislavski'nin sistemini oluşturduğu döneme geri dönecek olursak
konsantre olma eylemi ile dördüncü duvar yaratarak tiradların oynandığını söylememiz
mümkündür.
Tiyatroda oyuncu tiradını oynarken ona özel bir ışık kullanılabilir, tamamlayıcı bir müzik
amaca yönelik yerleştirilebilir, ya da herhangi bir ayrıntıya dikkat çekilmek istendiğinde
tiyatro tekniğini buna olanak tanıyacak şekilde kullanmak mümkündür. Coşku belleğinin
hareketi ile yaşayan, canlı oyuncunun bu bileşenlerle yoğrulması ile artan yaratısı, onu
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sahnedeki gerçekliğe adım adım taşımakta ve bundan da haz duyar hale getirmektedir. Sinema
ise bunu kamera ve mikrofon aygıtları ile istediği detaya yoğunlaşarak ve kurguda parçaları
birleştirerek yapmaktadır. Pudovkin buna şöyle bir örnek verir:
Bir konuşmacı geniş bir topluluğa hitap etmektedir. Topluluk onu dinlemekte, sözlerini
gürültü patırtılarla, alkışlarla ve tek tük bağrışmalarla kesmektedir.Böyle bir sahnenin
çevriminde, sinema sanatını tiyatroya uyar bir biçimde yorulmamayı kendine yakın bulan ve
kurgunun öncü işlevini yadsıyan bir yönetmen bile bu sahneyi her şeyi içine alan tek bir toplu
çekimle çeviremez,kameranın görüş açısını bazen konuşmacıya bazen de dinleyicilerin
tepkisine yöneltmek zorundadır. Böyle bir sahneyi çekimlere ayırırken, konuşmacının sona
ermiş ya da bitmemiş bir tümcesini dinleyicilerin bağrışlarından ya da alkışlarından ayıran
kesintiyi filme almak mümkün değildir. Bir sahne iki ayrım halinde ayrı ayrı çevrilirse ve
ancak kurgu masasında birbirine eklenirse kesinti süresi, konuşmacının tümcesinin sonu ile
dinleyicilerin tepkisinin başlangıcını yönetmenin nasıl birleştireceğine bağlı olur (2004, 88).

Tiyatro ve sinemada tirad ve monolog kavramlarından sonra diyalog kavramına da değinmek
gerekecektir. Tiyatroda diyalog, iki oyuncunun karşılıklı konuşması şeklinde biçimlenir.
Oyuna ve karakterlerine konsantre olmuş oyuncular metinde yazılı diyalogu anlamlandırarak
karşılıklı konuşma edimini gerçekleştirirler ve bunu yaparken eğer teknik olarak
Stanislavski'yi benimsedilerse Stanislavski'nin sisteminde sözünü ettiği bir çok unsuru göz
önünde bulundururlar: İçsel hazırlık, üstün amaç, coşku belleği, fiziksel eylemler, kesintisiz
aksiyon çizgisi, dördüncü duvar vs. Sahnede tiyatronun olanakları ile birleşen tüm bu unsurlar
gerçeğin bir illüzyonu olarak karşımıza çıkar. Burada iki oyuncunun karşılıklı
konuşmasındaki konu her ne olursa olsun asıl mesele inandırıcı olmalarıdır. Seyirciyi
inandırabilmek de önce oyuncunun kendi yaptığına kendini inandırmasından geçer. Sahne
kurgusu ve oyuncunun içsel kaynakları ne kadar gerçeğe yaklaşırsa illüzyonun etkisi o kadar
gerçek olur.
Burada bir başka konuya daha dikkat çekelim. Tiyatroda oyuncunun karşısında yine canlı,
yaşayan ve hisseden bir başka oyuncunun oluşu, organik bir bütün halinde akan oyunda
diyalog kurmayı kolaylaştırır. Sinemada ise oyuncunun karşısında bazen diğer bir oyuncu
bulunmayabilir, diyaloglar kurguda oluşturulabilir; dolayısıyla sinema oyuncusunun diyalog
oluşturmada tiyatro oyuncusunun konsantresinden daha farklı ve yoğun bir konsantrasyona
ihtiyacı olacaktır. En önemli noktalardan biri diyalogda kendi rolünün nüanslarını iyi
yakalayabilmesidir. Karşılıklı gelişen bir konuşmada belirebilecek nüansları bazen yalnız
başına oluşturmak zorunda kalabilmektedir. Bu da sinema oyuncusunun karşılaştığı
zorluklardan biridir. Kalabalığın içinde yalnız kalabilecek kadar konsantre ve her şeyin
farkında olabilecek kadar da detaycı olup rol kişisine ve onun mimik, ses ve fiziksel
eylemlerine yoğunlaşmalıdır.
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Monologun bir ritminin oluşu gibi diyalogun da bir ritmi vardır. Tiyatroda klasik sahne
kurallarına göre ikili ya da daha çok kişili sahnelerde konuşma ve eylem arasında bir denge ve
sıra vardır. Sahnede vurgulanmak istenen bir söz, olay, eylem, kişi vb. tiyatronun olanakları
ile vurgulanır. Bazen de bir es, tonlama, ışıklandırma, ön plana taşıma şeklinde altı çizilebilir.
Sinemada ise diyalog ritmi yönetmenin yorumunun kurgusunun yapılması ile olur. Pudovkin
bunu şöyle açıklar:
(...) Görüntüdeki bu değişmenin, oyuncuların seslerindeki değişmeyle özdeş olmadığına
değinmiştik. Perdede görüntü kimi zaman yani sesten önce kimi zaman geç yer alır, ama kimi
zaman da sesle görüntü ritmik bir şekilde aynı anda değişir. Özü gereği bu değişmeler, bir
diyalogun içeriğine izleyicinin duygusal ve rasyonel bir değer biçmesidir. Bu değerlendirme
sahnede yer alan her oyuncuya, her rolün içeriğine biçilen değerle uyum sağlar.
Kurgu sırasında yönetmen bir ifadenin ne dereceye kadar söz ya da görüntü tarafından
taşınacağını dikkatle inceler. Konuşmasını bitiren bir oyuncunun önemi özellikle çok büyükse, o
zaman yönetmen dikkatini birinci oyuncudan konuşmaya başlamış ikinci oyuncuya vermeden
önce, izleyici bu oyuncunun sözlerini duymaya başlar.
Tersi durumda -izleyici ikinci oyuncunun cevabını merakla bekliyorsa, oyuncu da olayların
akışı bakımından bu cevabın anlamlı ve önemli olduğunu hissediyorsa- izleyicinin tüm dikkatini
cevap veren oyuncuya çevirmesi için, konuşmaya başlayan oyuncunun tek sözü yeterli olabilir.

Bu açıklamadan yola çıkarak sinemada oyuncunun ve yönetmenin, çekilen sahnenin yapılacak
kurgusuna yönelik bilgisinin olması, oyunculuğun detayları ve nüansları açısından önemlidir.
Konsantre olunacak ve altı çizilecek nokta bilinirse ona göre bir oyunculuk ve yorum
gelişecektir.
2.4. Görüntü ve Ses
Monolog ve diyalogların bir ritminin oluşundan söz etmiştik. Bu ritim oluşturulurken
oyuncunun yorumu en az yönetmen kadar önemlidir. Altı çizilmek istenen noktanın bilincinde
olunması ile seyircinin dikkatinin bu noktaya çekilmesi sadece yönetmenin ve kurgunun
değil, oyuncunun da sorumluluğudur. Gösteride ritim, ağırlık merkezinin değersel ve biçimsel
değişimidir diye özetlenebilir. Tiyatroda oyuncu, oynanan sahnede neye dikkat çekilmek
isteniyorsa onu bireysel olarak vurgular; bu bir ses de olabilir, bir jest ya da mimik de olabilir.
Sinemada ise bu durum yine kurgu ile yaratılır, ancak kurguda izleyicinin hangi noktaya
kilitlemek istendiği oyuncu tarafından da bilinirse ona göre bir yorumu olacaktır. Tiyatroda
seyircinin odağı kişinin kendi iradesi ile bir noktada kalır ya da değişir. Sinemada ise seyirci
seçili noktaya odaklandırılır, onların kendi iradelerine bırakılmaz. Oyuncu kurguyu ne kadar
iyi bilirse seyircinin heyecanını ve ilgisini o kadar kontrol edebilir (Pudovkin, 2004: 91).
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Tiyatroda provanın oyuncuya sağladığı olanaklardan ve sinemada da bunun gerekliliğinden
bahsetmiştik. Ancak bu durum iki sanatın birbirine karışma ihtimalini de taşır. Bu durumu
Pudovkin şu sözlerle dile getirmiştir:
Oyuncuya kamera karşısında elden geldiğince uzun süren bir oyun için en elverişli ve en kolay
koşulları sağlamak istediğimiz zaman sinema sanatını kaçınılmaz olarak sözcüğün en kötü
anlamında tiyatroya çevirme tehlikesine düşeriz. Çekimler, özellikle de perdede iki ya da daha
çok oyuncunun göründüğü toplu çekimler çok uzun olursa, oyuncular da tiyatro sahnesinde
alıştıkları gibi hareket ederse, izleyici -tiyatrodaki gibi- dikkatini nereye -sözlere ya da
görüntüye- çevireceğine kendisi karar vermek zorunda bırakılır. Sinema sanatı için bu yol yanlış
ve hatalıdır,direnci en aza indiren yoldur. Sinema sanatının bize bağışladığı ve bağışlayabileceği
tüm olumlu yanları göz ardı eder.

Bu noktada oyuncunun tekniği çok önem taşır. Teknik bilgi duygularla harmanlanıp icra
edilen türün bileşenleriyle yoğrulduğunda seyirci enfes bir performans ile baş başa kalır.
Sahnede tüm bunları dengeli bir biçimde dağıtıp kullanmak ve seyirciyi etkileyebilmek bir
ustalıktır.
Kamera ve mikrofon aygıtlarının her şeyi detaylı bir şekilde yansıtabildiğini söylemiştik. Bu
bağlamda sinemada rol alan tiyatro oyuncularının sahnede olduğu gibi büyük hareket, mimik
ve seslere ihtiyacı yoktur. Sinemada bu durum abartı kaçacaktır ve gerçeklikten uzak bir hal
alacaktır. Stanislavski sisteminin en temel amacı ise gerçeğe en yakın olandır.
2.5. Tamamlayıcı Unsurlar (Diksiyon, Kostüm, Saç - Makyaj, Dekor, Işık)
Oyuncunun tekniği oluştuktan sonra sahnede onun oyunculuğunu destekleyen ve tamamlayan
unsurlar sahne kurgusunda illüzyonun birer parçasıdır.
Oyuncunun diksiyonu önemlidir çünkü sözlü ifade biçiminde anlaşılır olabilmek, metinde
yazılı olanı anlaşılır bir şekilde aktarmak ve fısıltısını bile en arkadaki seyirciye duyurmak
gibi yükümlülükleri vardır. Diksiyonun ses eğitimi ile birleşmesi bu bağlamda oldukça
önemlidir. Sinema oyuncusu için de diksiyon ve anlaşılır olmak çok önemlidir. Tiyatro
oyuncusundan ayrıldığı nokta ise mikrofonun varlığı sayesinde büyük konuşma
zorunluluğunun olmayışıdır.
Tiyatro oyuncusunun en arkadaki seyirciye kendini gösterme sorumluluğunda makyaj da
oldukça işlevsel ve gerekli bir hal almaktadır. Mimik ve jestlerin aktarımında belirgin hatların
sağlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda makyaj oldukça farklı formlarda kullanılabilir.
Gerek olduğunda yaşlı, hasta, palyaço vs. başlıklı makyaj tasarımları da oyuncuya yardımcı
olabilir. Sinemada makyajın yeri ise tiyatrodaki gibidir ama bazı noktalarda farklılaşır.
Tiyatroda görünebilme amacıyla yapılan abartı makyaj sinema için gereksizdir. Ayrıntılı
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görüntülemenin sorun olmadığı kamera aygıtı ile abartı bir makyaja gerek duyulmamaktadır.
Eğer uzaklık söz konusu olacaksa makyajı belirginleştirmek gerekebilir. Fantastik, bilimkurgu filmlerdeki makyaj ise ayrı bir başlıktır. Burada makyaj, görsel yaratının çok önemli bir
unsuru haline dönüşür.
Dekor, kostüm ve ışık unsurları da oyunun yorumunda işlevsel ve oyuncuya yardımcı
pozisyonda olmalıdır. Sahnenin dekor, kostüm ve ışığı sinemadaki gibi değildir. Sahnede
gerçeğin temsilini oluşturmak amaç iken sinemada reel mekanlar ve reel ışık kullanılabilir.
Tüm bunlar Pudovkin'in deyimiyle karakterin dış biçimi olarak özetlenebilir (2004, 99).
Tiyatroda oyuncu dahil olmak üzere tüm unsurlar tiyatronun kendi tekniği ile var olur,
Pudovkin'in tarifiyle "teatralize" edilir. Oyuncu tiyatronun kendine özgü koşullarında canlılık,
doğallık ve gerçeklik oluşturmaya çabalar. Sinemada ise karakterin sinemaya
uydurulmasından beklenmektedir (2004, 99).
2.6. Yaratılan Karakterin Gerçekliği
Başlangıçtan itibaren Stanislavski'nin sahnede gerçek, canlı ve doğal olanı aradığını belirttik.
Bunun için geliştirdiği sistem ile oyunculara verdiği açarlara da sıklıkla değindik. Pudovkin,
Stanislavski'nin oyunculuğa doğalcı yaklaşımının tiyatroya özgü kurallar içinde kaldığını,
tiyatronun teknik olarak içinde barındırdığı oynayış biçiminin sinemadaki sade biçime ters
düştüğünü vurgulamıştır. Gerçeğe yakın olanın temsili ile gerçek olanın kendi arasındaki
çelişkiye dikkat çekmiştir.
Oyuncunun gerçeği aramasının anahtarı "sihirli eğer", ister tiyatro, ister sinema oyuncusu için
olsun son derece önemli noktada açar veren bir başlangıçtır. Tiyatroda coşku belleğinin
uyaranları başlangıçta oyuncunun iç kaynaklarından bulunurken sinemada oyuncu için
uyaranların dıştan oluşturulduğunu görürüz, çünkü çoğunlukla konsantrasyon için oyuncuya
zaman tanınmaz diyebiliriz. İki türde de aranan doğal tepkilerin oluşumudur.
Tiyatro ve sinema arasındaki temel farklardan biri olan büyük oynama meselesi kamera için
bir handikaptır. Sinema yönetmenlerinin zaman zaman tiyatro oyuncuları ile çalışmayı tercih
etmemelerinin sebebi budur. Tiyatro oyuncusu kamera karşısında sahnede alıştığı gibi hareket
ettiğinde sinema için gereksiz büyüklükte hareket etmiş olur. Sesini tiyatrodaki gibi
kullandığında bu da sinema için fazla büyük derecede bir ses tonudur ve bu sebeplerden
gerçekten uzak, gerçeğe hiç benzemeyen bir hal alır. Tiyatroda da sinemadaki gibi
oynadığında seyirciye görünme ve sesini duyurabilme kurallarını çiğnemiş olur.
İster tiyatro, ister ekran, ister perdede olsun oyunculukta varılmak istenen nokta "gerçek"
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tir. Bu elbette bir kurgudur, gerçeğin kurgusu. Bu noktada hem oyuncu, hem de seyirci bir
paradoks yaşar. Oyuncu, kendi karakteri ve rol kişisi arasında, seyirci ise gerçek hayat ve
sahnedeki kurgusal hayat arasında bir ikilem yaşar. Oyuncu da seyirci de kurgusal olanın
kurgu olduğunun farkındadır fakat bunu bilerek duruma inanan oyuncu sahnede, seyirci ise
koltuktadır.
Tiyatroda olduğu gibi ekran ve perdedeki oyuncuların Stanislavski sistemini
performanslarında kullanabilmeleri için koşulların sağlanması, prova ve konsantrasyon için
zamana ihtiyaçları vardır. Anlaşılan o ki sinemada ya da televizyonda Stanislavski tekniğini
uygulamak biraz da şartların oluşturulmasına bağlıdır. Sinemada ve televizyonda provalar,
çalışmadaki parçalanmışlık ve süreksizliğe bir direnç göstermelidir.
Klasik kuralların varlığının bilindiği ama teknolojinin tüm olanaklarının kullanılarak
çözümlendiği sahne, ekran ve perde gösterimleri gerçeklik konusunda çoğu zaman insanları
düşündürmektedir. Canlı, organik, yaşayan gerçeklik yerini daha teknolojik bir illüzyona
bırakmaktadır. Gösterimde ne amaçlanırsa amaçlansın, içine "insan"ın girdiği her işte
inandırıcılıktan, teknikten ve gerçekten söz etmek mümkün olacaktır, çünkü insan "canlı"dır
ve "gerçek"tir.
SONUÇ
Stanislavski 1900'lerin başında "tüm zamanlarda geçerli olabilecek bir oyunculuk sistemi"
yaratmak üzere yola çıktığında bunu sadece tiyatro oyuncuları için düşünmüştür. Tiyatroda
tüm şartlar oyuncu için düzenlenmiştir ve oyuncunun rolü yaratmasına hizmet etmektedir,
dolayısıyla oyuncuya sistemi kullanabilmek için olanak tanınmıştır. Sinemada ise durum biraz
daha farklıdır. Kesintiler oyuncunun rolü benimseme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu
noktada Pudovkin, oyuncunun rolünü kesintisiz ve süreklilikle canlandırabilmesi için
tiyatronun geliştirdiği tüm yöntemlerin sinemaya aktarılması gerektiğinden bahseder, Aynı
zamanda nasıl ki tiyatro oyuncusu teatral olana hakim olmak zorunda ise sinema
oyuncusunun da kurguya hakim olma zorunluluğunun üzerinde durur, hatta Stanislavski
okulunun tiyatrodan çok sinema oyuncularına daha uygun olduğunu vurgular (2004,131).
Sinema ve televizyon oyunculuğunda rolün inşa sürecindeki en önemli nokta kesintilerin ve
parçalanmaların içinde canlılığı ve sürekliliği yakalayabilmektir. Bunun en büyük yardımcısı
ise prova sürecidir. Tiyatroda provalar oyuncunun yaratım sürecine ilişkin gereken şartları
sağlamaktadır, bu sinema ve televizyonda da böyle olmalıdır. Bu noktada yönetmene önemli
ölçüde bir sorumluluk düşmektedir. Aynı zamanda oyuncu da kurgudan anlamak noktasında
sorumludur.
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Sinemanın ve televizyonun hayatımıza dahil olması ile oyunculukta yeniden bir teknik
arayışına elbette gidilmiştir. Stanislavski'nin öğrencileri ve ardılları Hollywood'da bir çok
atölye düzenlemiş ve okullar açmışlardır. Stanislavski'nin söylediklerinin yandaşları da
karşıtları da, onun söylediklerinin ekseninde başka bir noktaya dikkat çekenler de var olmuş
ve olmaktadır. Ancak görülen o ki oyunculuk meselesini bilimsel olarak ele alan ilk isim olan
Stanislavski'nin sistemi bugün hala oyunculuk okullarında öğretiliyor ve tüm dünyada hala
uygulanıyorsa bu da sistemin başarısının göstergesidir.
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ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN
AŞIRI NİTELİKLİLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Doç. Dr. Aysun KANBUR
Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Engin KANBUR
Kastamonu Üniversitesi
ÖZET
Günümüz modern örgüt yapısının odağında kalifiye, donanımlı ve nitelikli insan kaynağı
vardır. Örgütlerin çekirdek yeteneklerinin bile kopyalandığı ve taklit edildiği iş dünyasında
örgütleri rakiplerinden ayıracak, onlarla rekabet edebilmelerini ve sürdürülebilirliği sağlayacak
en değerli ve gerekli kaynak nitelikli işgücüdür. Nitelikli işgücünü elde etmek ve örgütte
devamlılığını sağlayabilmek kolay veya basit bir konu değildir. Örgütün çalışanına sunduğu
fırsatlar ile işin niteliklerinin çalışanın nitelikleri ile uyumu ve çalışanın işine bağlı olması son
derece önemlidir. Çalışanın sahip olduğu özellikler (bilgi, beceri ve yetenek gibi) ile işin
özelliklerinin birbiri ile uyumlu olmaması çalışanda tatminsizliğe, huzursuzluğa ve olumsuz,
istenmeyen duyguların ve davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda
örgütler için kritik öneme sahip olan aşırı niteliklilik kavramı karşımıza çıkarmaktadır. Aşırı
niteliklilik en genel tanımıyla, çalışanın sahip olduğu özelliklerin yaptığı işin özelliklerinden
veya gereklerinden daha fazla olması veya çalışan tarafından o şekilde algılanması olarak
belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışanlar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, medeni
durum, eğitim durumu, yaş, statü ve çalışma süresi) aşırı niteliklilik açısından incelenmesidir.
Çalışmanın örneklemini, bir kamu üniversitesinde görev yapan 250 idari personel
oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket tekniği aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada
kullanılan “Aşırı Niteliklilik Ölçeği”nin yapı geçerliliği için faktör analizi gerçekleştirilmiş ve
güvenilirlik analizi için ise iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach Alfa kullanılmıştır. Ayrıca idari
personel arasındaki farklılıkların aşırı niteliklilik açısından ortaya konulmasında t-testi ve
varyans analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; idari personelin cinsiyet ve
yaşları açısından farklılıklara rastlanırken, medeni durum, statü, eğitim durumu ve çalışma
sürelerine göre herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Niteliklilik, Aşırı Niteliklilik, Farklılık.
ABSTRACT
The focus of today’s modern organization’s structure is skilled, equipped and qualified human
resource. In the business world where the core capabilities of organizations are copied and
imitated, the most valuable and necessary resource that will separate organizations from their
competitors and make them compete with the competitors and ensure sustainability is qualified
workforce. Obtaining qualified workforce and maintaining its continuity in the organization is
not an easy or simple matter. Compatibility of opportunities offered by the organization to the
employee and characteristics of the work to the qualifications of the employee and commitment
of the employee to his/her job is extremely important. Incompatibility between employee’s
characteristics (such as knowledge, skills and talent) and the characteristics of the work leads
to dissatisfaction, restlessness and negative, undesired feelings and behaviors. In this context,
we come across to the concept of overqualification which is critical for organizations. In the
most general definition of overqualification, it is defined as the fact that the characteristics of
the employee are more than the characteristics or requirements of the job he/she does or
perception of the employee in this direction. The aim of this study is to examine the differences
between employees (gender, marital status, education level, age, status and seniority) in terms
of overqualification. The sample of the study consists of 250 administrative staff working in a
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public university. The research data were obtained by means of survey technique. Factor
analysis was performed for the construct validity of the “Excessive Quality Scale” used in the
research and Cronbach’s Alpha, which is the internal consistency coefficient, was used for
reliability analysis. In addition, t-test and variance analysis were utilized to reveal the
differences between administrative staff in terms of overqualification. According to the research
findings; differences found in terms of gender and age of administrative staff while there wasn’t
found any differences according to their marital status, status, education level and seniority.
Keywords: Qualification, Perceived Overqualification, Difference.
GİRİŞ
Aşırı niteliklilik, çalışanların iş gereksinimlerini aşan niteliklere (bilgi, tecrübe, yetenek gibi)
sahip olduklarını düşünmeleri ve/veya algılamaları olarak tanımlanmaktadır (Peiro, Agut ve
Grau, 2010; Buchel ve Mertens, 2004). Her geçen gün rekabetin de artmasıyla işgücü piyasasına
yeni katılan bireylerin eğitim ve bilgi seviyeleri giderek artmaktadır. Ancak işgücünün
kalitesinin artması örgütleri de onların ihtiyaçlarını tatmin edecek iş ve iş ortamı sağlamaya
zorlamaktadır. Bu nedenle aşırı niteliklilik örgütler ve araştırmacılar tarafından yoğun ilgi
görmüştür (Liu, Luksyte, Zhou, Shi ve Wang, 2015: 250).
Aşırı niteliklilik, bireyin işyerindeki pozisyonuna veya işinin gereklerine bağlı olarak, fazladan
eğitim, deneyim, bilgi, beceri, yetenek ve diğer özelliklere sahip olma derecesidir (Maynard ve
Parfyonova, 2013: 436). Başka bir değişle aşırı niteliklilik, bireyin fazla beceri, bilgi, yetenek,
eğitim, deneyim ve işin gerektirmediği veya kullanmadığı diğer niteliklere sahip olmasıdır
(Erdoğan, Bauer, Peiro ve Truxillo, 2011: 217). Aşırı niteliklilik, bireyin sahip olduğu
yetenekleri, bilgileri, eğitimleri, deneyimleri ile iş gerekleri (özellikleri) arasındaki genel
uyumluluk değerlendirmesidir (Wu, Tian, Luksyte ve Spitzmueller, 2017: 341).
Aşırı niteliklilik en genel bakış açısıyla, bireyin sahip olduğu özelliklerinin yaptığı işin
gereklerinden veya özelliklerinden daha fazla olması olarak ifade edilmektedir. Aşırı niteliklilik
tanımından da anlaşılacağı üzere dezavantaj olarak görülse de, nitelikliliğin bir avantaj olarak
algılanması bir ikilem doğurmakta ve pozitif ayrımcılığı yansıtmaktadır (Johnston, Khattab ve
Manley, 2015: 197). Erdoğan ve Bauer (2009) yazında önemli bir kavram ve açıklanmaya
ihtiyacı olan bir boşluk olarak gördükleri aşırı nitelikliliğin, potansiyel olarak olumsuz etkilerini
azaltabilecek ve olumlu etkilerini artırabilecek değişkenlerin kuramsal olarak tanımlanması
gerektiğini, aksi takdirde bu boşluğun hem kuramsal hem de görgül açıdan sorun
yaratabileceğini belirtmişlerdir.
Kendilerini aşırı nitelikli olarak algılayan çalışanlar, sahip oldukları yetenek, bilgi, eğitim ve
tecrübelerini göz önünde bulundurduklarında daha kalifiye, daha kariyerli ve daha nitelikli işleri
hak ettiklerini düşünmektedirler (Alfes, Shantz ve Baalen, 2016: 87). Bu düşünce bireyin göreli
yoksunluk hissi yaşamasına neden olmaktadır. Göreli Yoksunluk Teorisi, bireylerin yaptıkları
işin karşılığında elde ettikleri kazanımlar sonucu hissettikleri tatminsizlik ya da bireylerin bu
kazanımlarını diğer bireylerin kazanımları ile karşılaştırmalarından kaynaklı bireylerde oluşan
yoksunluk hissi ve hayal kırıklığı olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda bireylerde oluşan
aşırı niteliklilik algısı, göreli yoksunluk hissini tetiklemektedir (Akın ve Ulukök, 2016: 73-74).
Birey örgütün kendisine sunduğu imkânlardan memnun olsa bile, kendi özelliklerinden veya
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niteliklerinden daha düşük olduğunu düşündüğü diğer bireylerin de aynı imkânlardan
yararlanmasından rahatsızlık hissetmektedir. Dolayısıyla daha fazlasını hak ettiğine inanan
birey daha iyi iş imkânlarından yoksun kaldığını, hak ettiğini alamadığını ve bu nedenle de
aşırı nitelikli olduğunu algılamaktadır (Karacaoğlu ve Arslan, 2019: 110). Yoksunluk hissi
yaşayan birey mevcut işinden daha az memnun kalmakta ve alternatif iş olanakları aramaya
daha yatkın olmaktadır. Bu tür bireyler işlerine karşı olumsuz tutum sergileme eğilimindedirler
(Wu vd., 2017: 339).
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, çalışanlar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, medeni durum, eğitim
durumu, yaş, statü ve çalışma süresi) aşırı niteliklilik açısından incelenmesidir. Bu bağlamda
çalışanların sahip olduğu demografik özellikleri ile aşırı niteliklilik algıları arasında herhangi
bir farklılığın olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Aşırı niteliklilik, bireyin
sahip olduğu özelliklerin (bilgi, beceri, tecrübe gibi) yaptığı işin gereklerinden ya da
özelliklerinden daha fazla olduğunu algılaması veya o yönde düşünmesi olarak belirtilmektedir.
Dolayısıyla bireylerin aşırı niteliklilik algılarının nedenlerinin ve çözüm yollarının bulunması
örgüt için son derece önemli bir durumdur. Örgütlerin rakipleri ile rekabet edebilmesi ve bunu
sürdürülebilir kılması çalışanlarının özellikleri ile işin gerekleri arasında bir uyum sağlaması ile
mümkün olabilmektedir.
Araştırmanın Örneklemi ve Sınırları
Araştırmanın evrenini Kastamonu Üniversitesi’nde görev yapan 400 idari personel
oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan idari personelden veriler anket tekniği
kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma evreninin büyüklüğü (400 personel) dikkate alındığında
örneklem sayısının α=.05 güven düzeyi ve ±.05 hata seviyesinde en az 196 personelden
oluşması gerekmektedir (Davis ve Cosenza, 1998: 28). Araştırma sürecinde katılımcılardan
262 anket formunun geri dönüşümü sağlanmıştır. Hatalı ve eksik doldurulan güvenilirliği
zedeleyen anket formları değerlendirmeden çıkartıldığında toplam 250 anket formu analizler
için değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın sınırları; araştırmanın Kastamonu
Üniversitesi’ndeki idari personel ile yürütülmesi, araştırmada anket tekniğinden yararlanılması,
aşırı niteliklilik ölçeğinin kullanılması ve verilerin analizinde SPSS istatistiksel programının
kullanılması olarak belirtilebilir.
Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın temel amacı kapsamında oluşturulan araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir;
H1: Çalışanların cinsiyetleri ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H2: Çalışanların medeni durumları ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H3: Çalışanların statüleri ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H4: Çalışanların eğitim durumları ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H5: Çalışanların yaşları ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H6: Çalışanların çalışma süreleri ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Verilerin Toplanması ve Kullanılan Ölçek
Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Anket iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde idari personelin demografik özellikleri ile ilgili sorular (cinsiyet,
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medeni durum, eğitim durumu, yaş, statü ve çalışma süresi) yer almaktadır. İkinci bölümde ise
idari personelin aşırı niteliklilik algılamalarına yönelik sorular bulunmaktadır. Araştırmada
idari personelin aşırı niteliklilik algılarını belirlemek amacıyla Maynard, Joseph ve Maynard,
(2006) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye Yıldız, Özdemir, Habib ve Çakı (2017) tarafından
uyarlanan geçerliği ve güvenirliği yapılmış “Algılanan Aşırı Niteliklilik Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçek, tek boyut ve dokuz maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin puanlamasında beşli Likert
(1=kesinlikle katılmıyorum; 5=kesinlikle katılıyorum) yöntemi kullanılmıştır.
Faktör ve Güvenilirlik Analizleri
Aşırı Niteliklilik Ölçeği’nin yapısal geçerliğini test etmek amacıyla faktör analizi,
güvenirliğini test etmek için ise iç tutarlılık analizi (Cronbach Alfa katsayısı)
gerçekleştirilmiştir. Bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1. Aşırı niteliklilik ölçeğinin faktör analizi ve güvenirlik analizi
Faktörler
Algılanan Aşırı
Niteliklilik

Madde
Sayısı

Fak. Yük.
Aralığı

Açıklanan
Varyans (%)

Cronbach
Alpha (α)

9

,509 - ,794

51,653

,878

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri: ,909
Barlett küresellik testi: ki-kare=909,245; df=36; p=,000
Aşırı Niteliklilik Ölçeği’nin faktör analizi için ne derece uygun olduğunu test etmek amacıyla
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett testinden yararlanılmıştır. KMO (.909) ve
Barlett (X2=909,245; p=000) sonuçları incelendiğinde ölçeğin örneklem yeterliliği ölçütünün
faktör analizi için uygun ve anlamlı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ölçeğe ait α değerinin
güvenirlik için kabul edilen sınır olan 0.70’ten büyük olduğu görülmektedir.
BULGULAR
Araştırma hipotezlerinin test aşamasına geçmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığına
ilişkin olarak çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Bu değerlerin -1,5 ile +1,5 arasında
olduğu ve dolayısıyla normal dağılım sergilediği görülmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013).
Çalışanlar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, statü ve
çalışma süresi) aşırı niteliklilik açısından incelenmesi amacıyla t-testi ve varyans analizleri
gerçekleştirilmiştir.
t-Testi ve Bulguları
Çalışanlar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, medeni durum ve statüleri) aşırı niteliklilik
açısından incelenmesi amacıyla t-testi gerçekleştirilmiştir. Bulgular Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2’de yer alan bulgulara göre; aşırı niteliklilik puanları çalışanların cinsiyetlerine göre
farklılık göstermektedir (t(248)=2,204; p<0.01). Kadın çalışanların aşırı niteliklilik puanlarının
ortalamasının (X=3,94) erkek çalışanların aşırı niteliklilik puanlarının ortalamasından (X=3,70)
yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre, “çalışanların cinsiyetleri ile aşırı niteliklilik
arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezinin (H1) desteklendiği ve bu farklılığın kadın
çalışanlardan kaynaklandığı söylenebilir. Ancak, çalışanların aşırı niteliklilik puanları ile
medeni durumları (t(248)=,328; p>0.05) ve statüleri (t(248)=1,839; p>0.05) arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı görülmektedir. Bu bulgulara göre araştırmanın ikinci (H2) ve üçüncü (H3)
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hipotezleri desteklenmemektedir. Ayrıca iki grup varyansları arasında fark yoktur ve eşit
dağılım göstermektedir (Levene’s Testi, p>0.05).
Tablo 2. t-Testi ve bulguları
Cinsiyet

N

X

SS

Kadın

75

3,94

,651

Erkek

175

3,70

,856

N

X

SS

Evli

161

3,76

,825

Bekâr

89

3,79

,776

Statü

N

X

SS

Yönetici

62

3,60

,785

Yönetici değil

188

3,82

,808

Medeni Durum

df

t

p

Levene’s

248

2,204

,028*

,102

df

t

p

Levene’s

248

,328

,743

,725

df

t

p

Levene’s

248

1,839

,067

,719

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır; Levene’s Test p>0.05 dağılım homojendir.
Varyans Analizi ve Bulguları
Çalışanlar arasındaki farklılıkların (eğitim durumu, yaş ve çalışma süresi) aşırı niteliklilik
açısından incelenmesi amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular Tablo 3’te
sunulmaktadır.
Tablo 3’te aşırı niteliklilik puanlarının çalışanların eğitim durumu, yaş ve çalışma sürelerine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla varyans analizinden yararlanılmıştır.
Ayrıca iki grup arasındaki varyansların eşit (homojen) dağılıp dağılmadığını anlamak için
Levene’s Testi kullanılmıştır. Bulgulara göre; aşırı niteliklilik puanları çalışanların yaşlarına
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(3-249)=3,287; p<0.05). Bu farklılığın hangi gruptan
kaynaklandığını tespit etmek için Tukey Testi kullanılmıştır. Tukey Testi sonuçlarına göre bu
farklılık 31-35 yaş ile 41 yaş ve üzeri gruplarından kaynaklanmaktadır. Buna göre 41 yaş ve
üzeri çalışanların puanlarının ortalaması (X=3,96) 31-35 yaş arası çalışanların puanlarının
ortalamasından (X=3,55) yüksek olduğu için bu farklılık 41 yaş ve üzeri çalışanlardan
kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda “çalışanların yaşları ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir
farklılık vardır” hipotezinin (H5) desteklendiği görülmektedir. Ancak aşırı niteliklilik
puanlarının çalışanların eğitim durumlarına (F(3-249)=2,183; p>0.05) ve çalışma sürelerine
(F(3-249)=,344; p>0.05) göre anlamlı bir farklılık göstermediği söylenebilir. Dolayısıyla
araştırmanın dördüncü (H4) ve altıncı (H6) hipotezleri desteklenmemektedir.
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Tablo 3. Varyans analizi ve bulguları
Eğitim Durumu

N

X

S

1. Önlisans

97

3,90

,761

2. Lisans

147

3,68

,824

3. Lisansüstü

6

3,83

,958

Yaş

N

X

S

1. 30 yaş altı

44

3,89

,772

2. 31 - 35 yaş arası

83

3,55

,905

3. 36 - 40 yaş arası

77

3,81

,766

4. 41 yaş ve üzeri

46

3,96

,640

Çalışma Süresi

N

X

S

1. 3 yıl ve altı

31

3,74

,900

2. 4 - 9 yıl

97

3,71

,823

3. 10 - 15 yıl

63

3,83

,693

4. 16 yıl ve üzeri

59

3,81

,853

Sd

F

p

Levene’s

2
247
249

2,183

,115

,809

Sd

F

p

Levene’s

3
246
249

,169
3,287

,021*
Tukey
2-4

Sd

F

p

Levene’s

3
246
249

,344

,794

,105

*p<0.05 düzeyinde anlamlıdır; Levene’s Test p>0.05 dağılım homojendir.
SONUÇ
Örgütler, değişen iş dünyasında yenilik ve teknolojiye uyum sağlayabilen, yaratıcı fikir ve
düşünceye sahip, ekstra rol davranışı sergileyebilen, öngörümcü ve nitelikli bireylere gün
geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu özelliklere sahip iş gücünü örgüte almak ve
sürekliliğini sağlamak kolay bir iş değildir. Çünkü bu özelliklere sahip bireyleri örgütte tutmak,
onlara her konuda destek olmak, inisiyatif kullandırmak, yetenek, bilgi ve becerilerine uygun
iş imkanı sağlamak ve uygun kariyer imkanı vermek oldukça çaba gerektirmektedir. Örgüt bu
tür özellikleri olan bireylere gerekli koşulları sağlayamadığı durumda bireylerin nitelikleri ile
iş özellikleri ve örgüt arasında uyum sorunu oluşabilmekte ve uzun süreli sosyal, ekonomik ve
psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Araştırmanın amacı, çalışanlar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, medeni durum, eğitim
durumu, yaş, statü ve çalışma süresi) aşırı niteliklilik açısından incelenmesidir. Bu kapsamda
t-testi ve varyans analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre, çalışanların cinsiyetleri ile aşırı
niteliklilikleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılığın kadın çalışanlardan
kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Yazındaki bazı çalışmalar bu bulguyu desteklerken (Harari,
Manapragada ve Viswesvaran, 2017; Gizlier, 2017) bazıları ise (Peiro, Agut ve Grau, 2010;
Luksyte, Spitzmueller ve Maynard, 2011; Yang, Guan Lai She ve Lockwood, 2015)
desteklememektedir. Diğer bulguya göre; çalışanların medeni durum ve statüleri açısından aşırı
niteliklilikleri arasında herhangi bir farklılık yoktur. Bireyler evli olsun veya olmasın aşırı
niteliklilik özelliğine sahip olabilir. Medeni durum aşırı niteliklilik için belirleyici bir özellik
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olmayabilir. Aynı zamanda ister işçi olsun ister yönetici her statüde aşırı niteliklilik
görülebilmektedir. Yazındaki bazı çalışmalar bu bulguyu desteklerken (Buchel ve Battu, 2003;
Gizlier, 2017) bazıları ise (Luksyte, Spitzmueller ve Maynard, 2011) desteklememektedir.
Araştırmada çalışanların eğitim durumu, yaş ve çalışma süreleri açısından aşırı niteliklilikleri
arasındaki farklılığının ortaya konulması için varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara
göre; çalışanların eğitim durumları ile aşırı niteliklilikleri arasında herhangi bir farklılığa
rastlanmamıştır. Eğitim aşırı niteliklilik için belirleyici bir faktör olmasına rağmen bu araştırma
bulgularında anlamlı sonuç ortaya çıkmamıştır. Yazındaki bazı çalışmalar bu bulguyu
desteklerken (Peiro vd., 2010; Zhang, Law ve Lin, 2016; Harari vd., 2017) bazıları ise (Luksyte,
vd., 2011; Yang vd., 2015; Gizlier, 2017) desteklememektedir. Diğer bulguya göre, çalışanların
yaşları ile aşırı niteliklilik arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Yaş, aşırı niteliklilik için
belirleyici bir faktördür. Çünkü yaş arttıkça bununla birlikte bilgi ve tecrübenin de aynı
doğrultuda artacağı varsayıldığından çalışanların aşırı niteliklilik algılarının da artacağı
beklenmektedir. Yazındaki bazı çalışmalar bu bulguyu desteklemektedir (Peiro vd., 2010;
Guerrero ve Hatala, 2015; Harari vd., 2017; Gizlier, 2017). Araştırmanın son bulgusuna göre,
çalışanların çalışma süreleri ile aşırı niteliklilik arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.
Çalışma süresi (kıdem) aşırı niteliklilik için belirleyici bir faktördür. Çünkü çalışanlar işlerinde
uzun yıllar geçirdiğinde o işe hakim olmakta, bilgi ve tecrübesi artmakta ve dolayısıyla aşırı
niteliklilik algıları da artmaktadır. Yazındaki bazı çalışmalar bu bulguyu desteklerken (Zhang
vd., 2017) bazıları ise (Luksyte vd., 2011; Yang vd., 2015; Gizlier, 2017) desteklememektedir.
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ÇALIŞANLARIN İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Engin KANBUR
Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Aysun KANBUR
Kastamonu Üniversitesi
ÖZET
Örgütler, küreselleşmenin de etkisiyle teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve değişimler
doğrultusunda kendilerini de yenilemek ve rekabete ayak uydurmak durumundadırlar. Değişen
tüketici talepleri ile birlikte kalifiye işgücüne olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.
Örgütler; işine bağlı, yaratıcı ve yenilikçi çalışanlarını desteklemeli ve aynı zamanda
çalışanlarının tükenme ve yabancılaşma gibi olumsuz davranışlarının nedenlerini ortadan
kaldırmalıdırlar. İşe yabancılaşma, çalışanın işine ve işyeri ortamına karşı hissettiği veya
algıladığı tatminsizlik, huzursuzluk, bıkkınlık, bedensel ve/veya zihinsel güçsüzlük, yalnızlık,
isteksizlik ve anlamsızlık olarak ifade edilmektedir. Ayrıca çalışanın sahip olduğu bilgi, beceri
ve tecrübe ile işin gerekleri (özellikleri) birbirinden farklıdır ve bu konuda duyulan yetersizlik
algısı ve işinden uzaklaşma da işe yabancılaşmanın öncülleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmanın amacı, havacılık sektöründe görev yapan çalışanların işe yabancılaşma
düzeylerinin demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, statü, mevcut
işyerindeki çalışma süresi ve toplam çalışma süresi) açısından incelenmesidir. Çalışmanın
örneklemini, havacılık sektöründe havaaracı bakım, onarım ve revizyon süreçlerini
gerçekleştiren bir işletmede görev yapan 279 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket
tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan “İşe Yabancılaşma Ölçeği”nin yapı
geçerliliği için faktör analizi, güvenilirlik analizi için ise iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach
Alfa kullanılmıştır. Çalışanların işe yabancılaşma düzeylerinin demografik özellikleri
bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı ise t-testi ve varyans analizleri ile test edilmiştir.
Bulgulara göre, çalışanların yaş, mevcut işyerindeki çalışma süresi ve toplam çalışma sürelerine
göre anlamlı farklılıklar belirlenirken, cinsiyet, medeni durum, statü ve eğitim durumlarına göre
ise farklılık tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, İşe Yabancılaşma, Havacılık.
ABSTRACT
Organizations have to renew themselves and keep up with the competition in line with the rapid
developments and changes in technology experienced by the impact of globalization. With the
changing consumer demands, the need for qualified labor force is increasing day by day.
Organizations must support their employees who are committed to their work, creative and
innovative, and at the same time they eliminate the reasons of their employees’ negative
behaviors such as exhaustion and alienation. The alienation is expressed as dissatisfaction,
restlessness, boredom, physical and/or mental weakness, loneliness, unwillingness and
meaninglessness that the employee feels or perceives against his/her work and workplace
environment. In addition, the knowledge, skills and experience of the employee with the
requirements (characteristics) of the job are different from each other and the perception of
inadequacy about this and become distant from work are also among the precursors of
alienation. The aim of this study is to investigate the work alienation levels of employees
working in the aviation sector in terms of their demographic characteristics (gender, marital
status, education level, age, status, seniority in the current workplace and total seniority). The
sample of the study consists of 279 employees who work in an organization that performs
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aircraft maintenance, repair and overhaul processes in the aviation sector. Data of the research
were collected through questionnaire technique. Factor analysis was used for construct validity
of “Work Alienation Scale” and Cronbach’s Alpha, which is the internal consistency
coefficient, was used for reliability analysis. T-test and variance analysis were used to test
whether work alienation levels of employees differed in terms of their demographic
characteristics. According to the findings, significant differences were determined according to
age, seniority in the current workplace and total seniority of employees whereas there wasn’t
found any differences according to their gender, marital status, status and education level.
Keywords: Alienation, Work Alienation, Aviation.
GİRİŞ
Örgütler, değişim ve dönüşümün hızla yaşandığı küresel iş dünyasında rakiplerine karşı
sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmak ve hedeflerine ulaşmak için birçok zorlukla mücadele
etmek durumundadırlar. Örgütsel davranış gibi birçok alanda psikolojik temelli bir sorun olan
işe yabancılaşma, örgütler için mücadele etmeleri ve gerekli önlemleri almaları açısından son
derece önemlidir (İşçi, Taştan ve Akyol, 2013: 96). Örgütlerin faaliyetlerini etkili ve verimli bir
şekilde gerçekleştirebilmeleri çalışanlarının sergiledikleri tutum ve davranışlar ve bunların
sağladığı katkılar ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda örgütsel hedeflere ulaşabilmek ve başarıyı
elde etmek için çalışan performansını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin ortadan kaldırılması
veya en aza indirilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde fikirlerine değer verilmediğini,
önemsenmediğini hisseden çalışanlar işe yabancılaşma sorunu yaşayabilmektedirler (Çalışkan
ve Pekkan, 2017: 18).
Yabancılaşma, birey, işinin kendi ihtiyaç ve beklentilerini karşılama potansiyeline sahip
olmadığını algıladığında ortaya çıkan işten çekilmenin psikolojik bir durumudur (Kanungo,
1979: 131). Karl Marx’a göre yabancılaşma, bireyin iş üzerindeki özerkliğini kaybetmesi, işini
kendi dışında algılaması, işine karşı duyarsızlaşması ve işinin anlamsızlaşması durumudur
(Babadağ, 2018: 210; Sarros, Teanewski, Winter, Santora ve Densten, 2002: 287). Psikologlar
yabancılaşmayı; geleceğe karşı ümitsiz olma, benliğini kaybetme, devamlı kaygı hali, kendini
yalnız hissetme ve stres olarak tanımlarken, sosyologlar yabancılaşmayı; sosyal süreçlere
katılmama, kuralsızlık, çevresi ile etkileşimde bulunmama, normsuzluk ve sosyal çözülme
olarak tanımlamaktadırlar (Yıldız, Akgün ve Yıldız, 2013: 1257). Seeman (1959) sosyoloji
çalışmalarında sıkça incelenen bir kavram olan yabancılaşmanın çalışanların örgütleri
(işverenleri) karşısındaki güçsüz konumlarından kaynaklandığını belirtmektedir (Atay ve
Gerçek, 2017: 324).
İşe yabancılaşma, bireyin enerjisini, coşkusunu ve yaptığı işe karşı aidiyet duygusunu
kaybettiğini gösteren bir tutum olarak tanımlanmaktadır (Hirschfeld, Feild ve Bedeian, 2000:
1880; Kobasa, Maddi ve Kahn, 1982: 168). İşe yabancılaşma, bireyin yaptığı işi anlamsız ve
amaçsız olarak görmesi, gelecek için beklentisini ve umudunu kaybetmesi, kendini sistemin
basit, yetersiz ve güçsüz bir unsuru olarak algılaması olarak tanımlanmaktadır (Elma, 2003:
16). İşe yabancılaşma, bireyin yaptığı işin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayamayacağına
olan inancı ve işinin daha az dikkat gerektirmesine, daha az enerji sarfetmesine ve daha az
performans göstermesine neden olduğu algısından kaynaklanan psikolojik bilişsel bir durumdur
(Michaels, Cron, Dubinsky ve Joachimsthaler, 1988: 378).
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İşe yabancılaşma kavramı güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşma olarak üç
boyuttan oluşmaktadır (Seeman, 1959; Mottaz, 1981; Demirez ve Tosunoğlu, 2017; İşcan ve
Moç, 2018). Güçsüzleşme, bireyin sosyal süreçler içinde ürettiği ürün ve yürüttüğü faaliyetler
ile ilgili olarak söz ve denetim hakkının olmaması ve kendisini özgür hissetmemesi durumudur.
Anlamsızlaşma, bireyin bir bütün olarak kendini değerlendirme yeteneğinden yoksun olması
ve sergilediği davranışlar arkasındaki gücün baş bireylere ait olduğunu düşünmesi sonucunda
oluşan uyumsuzluk durumudur. Kendisine yabancılaşma ise, bireyin sergilediği davranışların
kendi inanç, değer, norm, istek ve ihtiyaçlarına dayanmaması, beklentileri ile örtüşmemesi ve
neticesinde farklı davranışlar sergilemesi durumudur. Kendine yabancılaşan bireyler yaptıkları
işten tatmin olmazlar, örgüte bağlılıkları azdır, tükenmişlik hissederler.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, havacılık çalışanlarının işe yabancılaşma düzeylerinin demografik
özellikleri (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, statü, mevcut işyerindeki çalışma
süresi ve toplam çalışma süresi) açısından incelenmesidir. Bu kapsamda çalışanların
demografik özellikleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında herhangi bir farklılığın olup
olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Örgütlerin en kıymetli kaynağı insandır ve
insanın örgüt içindeki davranışlarının belirlenen amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesi
oldukça önemlidir. Çalışanların pozitif örgütsel davranış sergilemelerini sağlamak, negatif ve
zarar verici davranışlardan ise onları uzaklaştırmak örgütlerin başlıca görevleri arasındadır.
Çalışanın işine karşı duyduğu tatminsizlik, isteksizlik, bıkkınlık ve yetersizlik sonucu işinden
soğuma ve uzaklaşma olarak tanımlanan işe yabancılaşma sonuçları itibariyle hem örgüt için
hem de çalışan için istenmeyen ve önlem alınması gereken olumsuz bir durumdur. Bu bağlamda
örgütlerin işe yabancılaşma ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olması ve bu konuda gerekenleri
yapması sürdürülebilirlik noktasında önemli bir yere sahiptir.
Araştırmanın Örneklemi ve Sınırları
Araştırmanın evrenini havacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir işletmede görev yapan
580 çalışan oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan çalışanlardan veriler
anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma evreninin büyüklüğü (580 çalışan) dikkate
alındığında örneklem sayısının α=.05 güven düzeyi ve ±.05 hata seviyesinde en az 232
çalışandan oluşması gerekmektedir (Davis ve Cosenza, 1998: 28). Araştırma sürecinde
katılımcılardan 286 anket formunun geri dönüşümü sağlanmıştır. Hatalı ve eksik doldurulan
güvenilirliği zedeleyen anket formları değerlendirmeden çıkartıldığında toplam 279 anket
formu analizler için değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın sınırları; havacılık sektöründe
faaliyetlerini sürdüren çalışanlar ile yürütülmesi, araştırmada anket tekniğinden yararlanılması,
işe yabancılaşma ölçeğinin kullanılması, belirlenen demografik özelliklerin ele alınması ve
verilerin analizinde SPSS istatistiksel programının kullanılması olarak belirtilebilir.
Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın temel amacı kapsamında oluşturulan araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir;
H1: Çalışanların cinsiyetleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H2: Çalışanların medeni durumları ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
H3: Çalışanların statüleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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H4: Çalışanların eğitim durumları ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
H5: Çalışanların yaşları ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H6: Çalışanların mevcut işyerindeki çalışma süreleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
H7: Çalışanların toplam çalışma süreleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
Verilerin Toplanması ve Kullanılan Ölçek
Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Anket iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde havacılık çalışanlarının demografik özellikleri (cinsiyet, medeni
durum, eğitim durumu, yaş, statü, mevcut işyerindeki çalışma süresi ve toplam çalışma süresi)
yer almaktadır. İkinci bölümde ise çalışanların işe yabancılaşma düzeylerine yönelik sorular
bulunmaktadır. Araştırmada havacılık çalışanlarının işe yabancılaşma düzeylerini belirlemek
amacıyla Mottaz (1981) tarafından geliştirilen ve İşcan ve Moç (2018) tarafından
çalışmalarında kullanılan geçerliği ve güvenirliği yapılmış “İşe Yabancılaşma Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek, üç boyut (güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşma) ve 21
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin puanlamasında beşli Likert (1=kesinlikle katılmıyorum;
5=kesinlikle katılıyorum) yöntemi kullanılmıştır.
Faktör Analizi ve Güvenirlik Analizi
İşe Yabancılaşma Ölçeği’nin yapısal geçerliğini test etmek amacıyla faktör analizi,
güvenirliğini test etmek için ise iç tutarlılık analizi (Cronbach Alfa) gerçekleştirilmiştir.
Bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1. İşe yabancılaşma ölçeğinin faktör ve güvenilirlik analizi
Madde
Sayısı

Fak. Yük.
Aralığı

Açıklanan
Varyans (%)

İşe Yabancılaşma

18

,528 - ,878

53,072

Güçsüzleşme

5

,626 - ,760

15,003

2,701

,770

Anlamsızlaşma

6

,528 - ,878

18,245

3,284

,804

Kendine Yabancılaşma

7

,530 - ,759

19,824

3,568

,817

Faktörler

Özdeğer

Cronbach
Alpha (α)
,724

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri: ,808
Barlett küresellik testi: ki-kare=2113,631; df=153; p=,000
İşe Yabancılaşma Ölçeği’nin faktör analizi için ne derece uygun olduğunu test etmek amacıyla
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett testinden yararlanılmıştır. KMO (.808) ve
Barlett (X2=2113,631; p=000) sonuçları incelendiğinde ölçeğin örneklem yeterliliği ölçütünün
faktör analizi için uygun ve anlamlı olduğu görülmektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda
toplam üç maddeden ikisinin binişik çıkması diğerinin ise tek başına bir faktörde toplanması
sonucu ölçekten çıkartılmıştır. Aynı zamanda bu maddelerin toplam madde korelasyon
değerleri de .30’un altında yer almaktadır. Diğer taraftan ölçeğe ve boyutlarına ait α
değerlerinin güvenirlik için kabul edilen sınır olan 0.70’ten büyük oldukları görülmektedir.
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BULGULAR
Araştırma hipotezlerinin test aşamasına geçmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığına
ilişkin olarak çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Bu değerlerin -1,5 ile +1,5 arasında
olduğu ve dolayısıyla normal dağılım sergilediği görülmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013).
Bu bağlamda çalışanlar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş,
statü, mevcut işyerindeki çalışma süresi ve toplam çalışma süresi) işe yabancılaşma açısından
incelenmesi amacıyla t-testi ve varyans analizleri gerçekleştirilmiştir.
t-Testi ve Bulguları
Çalışanlar arasındaki farklılıkların (cinsiyet, medeni durum ve statüleri) işe yabancılaşma
açısından incelenmesi amacıyla t-testi gerçekleştirilmiştir. Bulgular Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. t-Testi ve bulguları
Cinsiyet

N

X

SS

Kadın

6

3,26

,358

Erkek
Medeni Durum
Evli

272

3,52

,469

N

X

SS

193

3,49

,481

Bekâr

86

3,56

,437

Statü

N

X

SS

Yönetici

62

3,5233

,44165

Yönetici değil

217

3,5092

,47611

df

t

p

Levene’s

276

1,353

,177

,654

df

t

p

Levene’s

277

1,184

,237

,652

df

t

p

Levene’s

277

,209

,835

,972

*p<0.01 düzeyinde anlamlıdır; Levene’s Test p>0.05 dağılım homojendir.
Tablo 2’de yer alan bulgulara göre; işe yabancılaşma puanları çalışanların cinsiyetlerine göre
farklılık göstermemektedir (t(276)=1,353; p>0.05). Bu bulguya göre, “çalışanların cinsiyetleri ile
işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi (H1)
desteklenmemektedir. Diğer bir bulguya göre, işe yabancılaşma puanları çalışanların medeni
durumlarına göre farklılık göstermemektedir (t(277)=1,184; p>0.05). Bu bulguya göre,
“çalışanların medeni durumları ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
vardır” hipotezi (H2) desteklenmemektedir. Son olarak, işe yabancılaşma puanları çalışanların
statülerine göre farklılık göstermemektedir (t(277)=,209; p>0.05). Bu bulguya göre, “çalışanların
statüleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi (H3)
desteklenmemektedir. Ayrıca iki grup varyansları arasında fark yoktur ve eşit dağılım
göstermektedir (Levene’s Testi, p>0.05).
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Varyans Analizi ve Bulguları
Çalışanlar arasındaki farklılıkların (eğitim durumu, yaş, mevcut işyerindeki çalışma süresi ve
toplam çalışma süresi) işe yabancılaşma açısından incelenmesi amacıyla varyans analizi
gerçekleştirilmiştir. Bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. Varyans analizi ve bulguları
Eğitim Durumu

N

X

S

1. Lise

55

3,51

,498

2. Önlisans

100

3,53

,504

3. Lisans

108

3,49

,440

4. Lisansüstü

16

3,51

,305

Yaş

N

X

S

1. 25 yaş ve altı

44

3,72

,351

2. 26 - 31 yaş arası

42

3,65

,385

3. 32 - 37 yaş

53

3,39

,475

4. 38 - 43 yaş arası

42

3,56

,642

5. 44 yaş ve üzeri

98

3,40

,406

Mevcut İşyerindeki
Çalışma Süresi

N

X

S

1. 3 yıl ve altı

93

3,68

,392

2. 4 - 6 yıl

55

3,51

,442

3. 7 - 10 yıl

29

3,33

,637

4. 11 - 15 yıl

6

3,56

,193

5. 16 yıl ve üzeri

96

3,40

,459

Toplam Çalışma Süresi

N

X

S

1. 3 yıl ve altı

35

3,64

,353

2. 4 - 6 yıl

67

3,61

,401

3. 7 - 10 yıl

52

3,53

,564

4. 11 - 15 yıl

28

3,46

,519

5. 16 yıl ve üzeri

97

3,40

,457

Sd

F

p

Levene’s

3
275
278

,122

,947

,267

Sd

F

p

Levene’s
,123
Tukey

4
274
278

5,894

Sd

F

,000

1-3
1-5

Levene’s

p

0,82
Tukey

4
274
278

5,592

Sd

F

,000

1-3
1-5

Levene’s

p

,147
4
274
278

Tukey
2,980

,020

2-5

*p<0.05 düzeyinde anlamlıdır; Levene’s Test p>0.05 dağılım homojendir.
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Tablo 3’te işe yabancılaşma puanlarının çalışanların eğitim durumu, yaş, mevcut işyerindeki
çalışma süresi ve toplam çalışma süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla
varyans analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca iki grup arasındaki varyansların eşit (homojen)
dağılıp dağılmadığını anlamak için Levene’s Testi kullanılmıştır. Bulgulara göre;
işe yabancılaşma puanları çalışanların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir
(F(4-278)=5,894; p<0.01). Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için Tukey
Testi kullanılmıştır. Tukey Testi sonuçlarına göre bu farklılık 25 yaş ve altı ile 32 – 37 yaş ve
25 yaş ve altı ile 44 yaş ve üstü gruplarından kaynaklanmaktadır. Buna göre 25 yaş ve altı
puanlarının ortalaması (X=3,72) 32 – 37 yaş puanlarının ortalamasından (X=3,39) ve 44 yaş
üzeri puanlarının ortalamasından (X=3,40) yüksek olduğu için bu farklılık 25 ve altı yaşa sahip
çalışanlardan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda “çalışanların yaşları ile işe yabancılaşma
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezinin (H5) desteklendiği görülmektedir.
Diğer bir bulguya göre; işe yabancılaşma puanları çalışanların mevcut işyerlerindeki çalışma
sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(4-278)=5,592; p<0.01). Bu farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını tespit etmek için Tukey Testi kullanılmıştır. Tukey Testi sonuçlarına
göre bu farklılık 1 yıl ile altı ile 7 – 10 yıl ve 16 yıl ve üzeri gruplarından kaynaklanmaktadır.
Buna göre 1 yıl ile altı puanlarının ortalaması (X=3,68) 7 – 10 yıl puanlarının ortalamasından
(X=3,33) ve 16 yıl ve üzeri puanlarının ortalamasında (X=3,40) yüksek olduğu için bu farklılık
1 yıl ile altı çalışma sürelerine sahip çalışanlardan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda
“çalışanların mevcut işyerindeki çalışma süreleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık vardır” hipotezinin (H6) desteklendiği görülmektedir.
Araştırmanın son bulgusuna göre; işe yabancılaşma puanları çalışanların toplam çalışma
sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(4-278)=2,980; p<0.05). Bu farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını tespit etmek için Tukey Testi kullanılmıştır. Tukey Testi sonuçlarına
göre bu farklılık 4 – 6 yıl ile 16 yıl ve üzeri gruplarından kaynaklanmaktadır. Buna göre
4 – 6 yıl puanlarının ortalaması (X=3,61) 16 yıl ve üzeri puanlarının ortalamasından (X=3,40)
yüksek olduğu için bu farklılık 4 – 6 yıl arası toplam çalışma sürelerine sahip çalışanlardan
kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda “çalışanların mevcut işyerindeki çalışma süreleri ile işe
yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezinin (H7) desteklendiği
görülmektedir. Ancak işe yabancılaşma puanlarının çalışanların eğitim durumlarına
(F(3-278)=,942; p>0.05) göre anlamlı bir farklılık göstermediği söylenebilir. Dolayısıyla
araştırmanın dördüncü (H4) hipotezi desteklenmemektedir.
SONUÇ
Örgütlerin, dinamik çevre koşullarında rakiplerinden farklılaşmak, maliyet liderliğini
sağlamak, rekabeti yönetebilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için ihtiyaç duyduğu en değerli
kaynağı çalışanlarıdır. Ancak çalışanların örgütlerine karşı hissettiği olumsuz duygular, zaman
içinde yaptıkları işe karşı duyarsızlaşmalarına, monotonluğa ve dolayısıyla işe yabancılaşmaya
neden olmaktadır. Çalışanların performansını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen işe
yabancılaşma, yapılan işin gereklerinin ve sonuçlarının bireyin ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamadığı algısından kaynaklanan psikolojik bilişsel bir durumdur. Örgütlerin bu
durumun/sorunun üstesinden gelmek ve/veya bunu azaltmak için hem örgütsel hem de yönetsel
bakış açısından bazı önlemler ve kararlar almaları gerekmektedir.
Araştırmanın amacı, havacılık çalışanlarının işe yabancılaşama düzeylerinin demografik
özellikleri (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, statü, mevcut işyerindeki çalışma
süresi ve toplam çalışma süresi) açısından incelenmesidir. Bu kapsamda t-testi ve varyans
analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre, çalışanların cinsiyet, medeni durum ve statüleri
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açısından işe yabancılaşma düzeyleri arasında herhangi bir farklılık yoktur. Bu durumun gerek
havacılık sektöründe gerekse de araştırmanın yapıldığı işletmede erkek işgücünün hâkim
olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Özellikle havaaracı bakım, onarım ve revizyon gibi
süreçlerin erkek çalışanlar tarafından yapıldığı, kadın çalışanların genellikle yönetim,
pazarlama ve planlama gibi işlerde görev yaptıkları belirtilebilir. Ancak son yıllarda kadın
işgücünün tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de yerini aldığı ve bunun önemli
olduğu vurgulanabilir.
Yazındaki bazı çalışmalar ile bu araştırmanın bulguları desteklenmektedir. Kaya ve Serçeoğlu
(2013) araştırmalarında, çalışanların statüleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında herhangi
bir farklılaşmanın olmadığını tespit etmişlerdir. Aydın (2015) tarafından yapılan araştırmada,
çalışanların işe yabancılaşma seviyelerinin medeni durumları ve cinsiyetleri açısından
farklılaşmadığı vurgulanmaktadır. Kanbur (2017) çalışmasında, çalışanların cinsiyet,
medeni durum ve statüleri ile işe yabancılaşma düzeyleri arasında herhangi bir farklılığın
olmadığını vurgulamaktadır.
Araştırmada çalışanların eğitim durumu, yaş, mevcut işyerindeki çalışma süresi ve toplam
çalışma süresi açısından işe yabancılaşma düzeyleri arasındaki farklılığının ortaya konması için
varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre; çalışanların yaşları, mevcut işyerindeki
çalışma süreleri ve toplam çalışma süreleri açısından işe yabancılaşma düzeyleri arasında
farklılığa rastlanmıştır. Ancak çalışanların eğitim durumları açısından işe yabancılaşma
düzeyleri arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Kanungo (1982) “Work Alienation”
adlı kitabında yabancılaşmanın sosyal ve teknolojik değişimlerden kaynaklanarak her yaşta
görülebilecek bir durum olduğunu belirtmektedir. Ancak bu çalışmada çalışanların işe
yabancılaşma düzeylerinin daha çok 25 yaş ve altı seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu
yaş grubu görece internet ve dijital ortamda doğan ve büyüyen, özgüveni ve beklentileri yüksek
çalışanları temsil etmektedir. Dolayısıyla bu özellikleri ile işin özelliklerini karşılaştırması
sonucunda beklentilerini karşılayamamak onların işe yabancılaşmalarına katkı sağlamış
olabilir. Bu durum mevcut işyerindeki çalışma süresi ve toplam çalışma süresi için de aynı
şekilde değerlendirilebilir.
Yazındaki bazı çalışmalar bu araştırmanın bulgularını desteklemektedir. Kılçık (2011)
çalışmasında çalışanların iş yabancılaşma seviyelerinin eğitim durumları bakımından herhangi
bir farklılaşma göstermediğini belirtmektedir. Develioğlu ve Tekin (2012) araştırmalarında,
çalışanların işe yabancılaşma düzeylerinin toplam çalışma sürelerine göre farklılık
gösterdiğini vurgulamışlardır. Kesik ve Cömert (2014), ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerini incelemiş ve öğretmenlerin işe yabancılaşma
düzeylerinin toplam çalışma sürelerine göre farklılaştığını belirtmişlerdir. Aynı şekilde
Zaganjori (2016) araştırmasında, çalışanların işe yabancılaşma düzeylerinin yaşlarına göre
farklılaştığını tespit ederken, eğitim durumlarına göre herhangi bir farklılığa rastlamamıştır.
Kanbur (2017) çalışmasında, çalışanların toplam çalışma süreleri ile işe yabancılaşma
düzeyleri arasında bir farklılığın olduğunu, ancak eğitim durumları ile herhangi bir farklılığın
olmadığını belirtmektedir.
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ATATÜRK DÖNEMİ NÜFUS SİYASETİ (1923-1938)
POPULATİON POLITICS OF ATATURK PERIOD (1923-1938)
Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ
Mersin Üniversitesi
ÖZET
Cumhuriyetin kuruluşundan 1960’lı yıllara kadar uzanan nüfus siyasetinin genel eğilimi,
nüfusu artırmaya dönük bir nitelik gösterir. Cumhuriyetin ilk yıllarında genç devletin nüfus
oranını yükseltebilmek amacıyla Avrupa’da uygulanmış ve uygulanmakta olan nüfus siyaseti
aynen izlenmeye çalışılmıştır. Refah ve eğitim seviyesini arttırmanın, sağlık koşullarını
iyileştirmenin nüfus artışına da yol açacağı düşüncesi mevcuttu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
TBMM’nin toplantılarında yaptığı çeşitli konuşmalarında da sağlık ve sosyal yardım
siyasetine önem verildiğini, asıl amacın ölüm oranını azaltmak ve doğum oranını arttırmak
olduğu bu sayede sağlıklı ve üretken bir nüfusun oluşturulması olduğunu ifade etmiştir.
Bunlardan birincisi, nüfusun hızla artığını sağlayabilmek amacıyla Türkiye sınırları dışında
yaşamakta olan Türklerin Anadolu’ya getirilerek iskânlarının yapılması ve Türkiye içindeki
bölgelerden diğer yerlere doğru nüfus yoğunluğunun dengelenmesi fikri olmuştur.
Ayrıca, Cumhuriyet milli devlet temelinde yeni bir siyasî model olarak ortaya çıkmıştı.
Toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadî konulara rahatça giydirilen millilik gömleği, bir
anlamda, nüfus sorunlarında da kendisini göstermiştir. Nüfusun niteliğini ve artış
eğilimlerinin yönünü, toplumsal koşulların yanı sıra, bu genel yaklaşımın belirlediği açıktır.
Bu bildiride, Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfusu arttırmaya yönelik nasıl bir siyaset izlendiği
meselesi, Cumhuriyet Arşiv Belgeleri, dönemin basını ve dergileri doğrultusunda ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Nüfus Siyaseti, Sağlık, Atatürk, İskân
ABSTRACT
From the foundation of the Turkish Republic to 1960’s the population politics tends to aim
towards to increase the population. At the start of the new Republic to increase the population
rate, the European way of the population politics that was being used in Europe was followed.
The idea of increasing the population by increasing the wealth and education standart was
known. In the TBMM conferences Ghazi Mustafa Kemal Ataturk’s has various speeches
where he talks about the importance of health and social aid politiics, and he thinks that the
main purpose should be to decrease death rates and increase birth rates in other to create a
reproductive population. One of these ideas was to rapidly increase the birth rates and to
create a balance in different parts of the country to do that it was a must to bring the Turks
that were living outside of the country to the Anatolia.
Besides that, Republic made a new politic model with in the national govermental way.The
national unity politics that have been used in Communali ,political, cultural and economics
were used in the population problem as well.Other then social conditions with the rapidly
increasing birth rate the character of the population was affected by the general approaches
idea is certainly there.In this report, the way of handling the population politics of Turhish
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Republic will be discussed through Republic Archive Documents, and with the magazines and
media within the period of that time.
Keywords: Republic, Population Politics, Health, Atatürk, Settlement
GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren, hükümetler, izledikleri refah ve kalkınma
siyasetlerinde eksik nüfus problemi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu problemi çözmek üzere
uygulamaya konulan nüfus siyaseti çerçevesinde alınan başka tedbirlerin yanı sıra tarihî
coğrafya ve diğer ülkelerden gelecek belli niteliklere sahip göçmenlerin kabulü de nüfus artışı
için teşvik edilen bir siyaset oldu. Bu şekilde göç ile gelen Müslüman unsurların
Anadolu’daki toplumsal ve iktisadî yapısına olumlu katkılar yapacağı, bu yeni nüfusun
üretkenliği arttıracağı ve Türk kültürüne uyum sağlayacakları düşünüldü.
Misak-ı Millî (28 Ocak 1920) ile saptanıp, Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) ile siyasî
sınırları belirlenen yurt topraklarını dolduracak Türk milletinin, o zamana değin ihmal edilmiş
toprağı işlemesi; “Türklük” kimliğini içine sindirmiş ve benimsemiş özdeş bir toplum olarak,
Türk nüfusunun, ülkenin kalkınmasında etkin bir rol oynaması, yeni Türkiye’nin çağdaş,
dinamik ve atılımcı yönetici kadrosunun başta gelen arzularından birisiydi. Çünkü,
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolunan miras nüfus yönünden eksik, sağlık sorunları olan bir
toplumdu.
Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi millî felâketler yüzünden nüfusu
azalmış olan halk, Cumhuriyet ilân edildiğinde, bitkin, hastalıklı ve üretemez bir durumdaydı.
Çünkü, Kurtuluş Savaşı boyunca ülkede bulaşıcı hastalıklar salgın halini almış olan sıtma,
frengi, çiçek ve trahomdur. Bunların yanı sıra verem hastalığına yakalanmış olanların sayısı
da oldukça fazlaydı.
1897 yılındaki Türk-Yunan Savaşı’nda 1140 şehit ve 3318 yaralıya karşın Tifüs, Tifo, Sıtma
ve Dizanteri nedeniyle 38.000 kişi kaybedilmiştir. 1912 Balkan Savaşı sırasında da Kolera
sebebiyle 20.000 kişi ve Dizanteri sebebiyle 6.000 kişi kaybedilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın
verilerinde 1920 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3.000.000 Trahomlu
bulunmaktaydı.1 Verem, Frengi ve Sıtma yurdumuzun insanlarını bir yangın gibi eritmekte
idi. Kurtuluş Savaşı’nda askerlerimizin %40’ı Sıtmalı idi. Genç Cumhuriyet işte bu mirası
devir almıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 12,5 milyon olarak tahmin edilen nüfus, coğrafî,
askerî ve iktisadî yönden çökmüş ve perişan bir seviyede idi.
Türkiye genç bir ülkeydi ve hızla kalkınmalıydı. Bu da ancak, kısa vadede tarımsal üretimi
arttırmakla sağlanabilirdi. Ülkenin malî durumu tarımda makineleşmeyi mümkün kılmadığı
için, ziraî üretimi geliştirmenin tek yolu ise emek arzını genişletmek, diğer bir ifadeyle boş ve
zengin araziyi “şenlendirmekti”.2

80. Yılında Tedavi Hizmetleri, (1923-2003), Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Veri Müdürlüğü, Ankara,
2004, s. 8.
2
Önder Duman, “Atatürk Döneminde Romanya’dan Türk Göçleri (1923-1938)”, Bilig, Sayı: 45, Bahar 2008,
s.25.
1
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Genç Cumhuriyet sınırları içinde kenetlenebilecek bir nüfusa gereksinim vardı. Hamasi bir
yaklaşımla, devasa coğrafî sınırların büyüklüğü ile duyulan gurur dönemi çoktan geçmişti.
Hamasi duyguların, toplum psikolojisinde kabul edilişi imparatorluk geleneğinden gelen,
gerçek ‘haşmet’ ve gururu coğrafî büyüklük olarak gören bir toplum için hiç de kolay değildi.
Meselâ, Falih Rıfkı Atay gibi bir entelektüel, Balkan topraklarını kaybetmenin üzüntüsünü şu
sözleri ile gözler önüne seriyordu: “Biz Tuna’dan ‘Nazlı Budin’ türküsüyle, Afrika’dan
‘Cezayir Marşı’ ile, Arabistan denizlerinden ‘Ey Gaziler’ mersiyesi ile ağlaya ağlaya
Anadolu toprağına göç ettik.”3
Bu, genel anlamda, önemli bir ideolojik değişimdi. Artık toplum, coğrafî büyüklükle değil,
büyük nüfusla, artık değişmeyecek millî sınırlar içinde güçlü bir kalkınma ile övünmeli,
gerçek büyüklük ve gururu, yüceltilen bu yeni değerlerde görmeliydi. Bu da ister istemez,
nüfus olgusuna yeni bir yaklaşımla yönelmeyi gerektirmiştir.
1.GENÇ CUMHURİYET’İN NÜFUS SİYASETİNDE GÖÇLER
Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus siyaseti kapsamında göçmenlerin Türkiye’ye kabulü ve
iskânı için izlenen siyaset, Türkiye şehirlerinin, köylerinin çehresini derinden etkilemiştir.
Özellikle bu dönemde bilinçli bir nüfus siyaseti izlenmiştir. Uzun savaş yılları sebebiyle,
gittikçe azalan nüfus, geniş yurt topraklarına göre iktisadî, sosyal, siyasî ve askerî yönlerden,
olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu sebeple, iktisadî ve sosyal planlamalarda arzu edilen amaçlara
ulaşabilmek için, nüfusu artırmaya dönük önlemler alma yolu seçilmiştir.
Nitekim, Cumhuriyetin kuruluşundan 1960’lı yıllara kadar uzanan nüfus siyasetinin genel
eğilimi, nüfusu artırmaya dönük bir nitelik gösterir. Toplumsal ve iktisadî yapıda, hala kol
gücü önemini korumaktadır; milletlerarası ilişkilerde, nüfusun büyüklüğü, temel bir siyasî
tercih sebebi olarak kendini gösterebilmektedir.4
Türkiye’de nüfus sorunu millî siyaset olarak ilk kez Atatürk tarafından ele alınmıştır. Atatürk
1920’li yıllardaki söylevlerinde Türkiye nüfusunun artması, millî sağlık sorunlarının
çözülmesi, ölümlerin azaltılması, kişilerin üretim için yetenekli bir şekilde yetiştirilmesi
yönünde görüşlerini açıklamış ve bunu “Büyük millet olmanın gereği” olarak nitelemiştir.
Nitekim bu düşünce daha Ocak 1923’te İzmit’te, Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından şu
cümlelerle dile getirilmişti:
“…sıhhi ve içtimaî tedbirler almak lazım gelir. Bunun için icap ederse ve aramızda
mütehassıs yoksa nerede varsa oradan mütehassıs celbedeceğiz. Fakat aynı zamanda hudud-ı
milliye haricinde kalan aynı ırk ve aynı harstan olan anasırı da getirmek ve…nüfusumuzu
tezyid etmek lazımdır(…) Eğer Rusya’dan da getirmek mümkün olursa oradan da getireceğiz.
Fakat bence Garbi Trakya’dan kâmilen Türkleri nakletmek lazımdır…”5

Falih Rıfkı Atay, Taymis Kıyıları, İstanbul, 1970, s. 85-86.
Kemal Arı, “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikasını Belirleyen Temel Unsurlar”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, C: VIII, Sayı: 23, Mart 1992, s.416.
3
4

Arı İnan, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,
1982, s. 54.
5
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Atatürk 1 Mart 1923’te TBMM’nin dördüncü toplanma yılını açarken de nüfus meselesine
bakışını şöyle dile getirmişti: ‘Efendiler! Nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayatı
konularındandır. İdari, askerî, malı ve ekonomik konularda ülke nüfusunun gerçek sayısını
bilmek ne kadar gerekli ise her yıl yapılacak istatistiklerle nüfusun artma ve azalma oranı
anlaşılmalıdır. Nüfus artışının devamı ve azalma sebeplerinin ortadan kaldırılması için önlem
alınmasının mümkün olmayacağı ortadadır. Bunun için yeniden nüfus sayımı yapılmasına çok
acele ve kaçınılmaz bir gereklilik vardır.6
Türkiye Cumhuriyeti devleti bir imparatorluk mirasçısı olarak dinî kimliği ön planda tutan
Müslüman-Türk nüfusu barındırmaktaydı. Osmanlı döneminde olduğu gibi göçler Kurutuluş
Savaşı dönemi ve Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında da siyasî, iktisadî ve sosyal sebeplere
bağlı olarak aralıklarla devam etti. Buna göre Osmanlı’dan Cumhuriyete süreklilik arz eden
en önemli toplumsal ve demografik hareketliliği göçler oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nin
kaybettiği Balkan toprakları ile Kafkasya başta olmak üzere Anadolu’ya yakın bazı ülkelerden
kaçınılmaz bir şekilde meydana gelen “Müslüman” unsurların göçleri ile Anadolu’da, dinî ve
etnik farklılıklar Osmanlı’dan Cumhuriyete gittikçe azalan bir durum arz etmekteydi. Birinci
Dünya Savaşı, Türk-Yunan Savaşı ve mübadele olaylarıyla birlikte, Türkiye sınırları içinde
yaşayan nüfus, savaş öncesi duruma göre, iki milyon kadar azalmıştır.7
Cumhuriyet döneminin başlarında İtalya ve Yunanistan gibi bazı ülkeler, Türkiye ile ilgili
olarak özellikle nüfusunun az olduğu, bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak Türkiye’nin siyasi
ve askerî gücünün zayıf olduğu şeklinde olumsuz propagandalar yürüterek yeni Türk millî
devletini birçok açıdan zayıf göstermeye çalışmaktaydılar. Meselâ, Akdeniz ve Ege üzerinde
tarihî hakları olduğunu iddia eden Faşist İtalyan lideri Mussolini Türkiye nüfusunu altı milyon
olarak; Fransa ise sekiz milyon olarak ortaya koymaktaydı. Ayrıca bu olumsuz propaganda
yalnızca nüfusun sayısıyla sınırlı değildi. Bu dönemde Yunanlı bir araştırmacı da Türkiye
nüfusunu tahminî olarak on milyon olarak ortaya koymakta ve diğer taraftan da bu nüfustan
sadece 1,8 milyonunun “Türk ırkı”ndan geldiğini iddia ederek nüfusun etno-demografik
yapısı hakkında kasten şüpheler ortaya atmaktaydı.8
Bütün bu olumsuz propagandaların önüne geçmek ve bundan sonra ülkede gerçekleştirilecek
modernleşme hareketlerini planlayabilmek ve askerî, siyasî ve iktisadî stratejilerini
belirleyebilmek amacıyla bir nüfus sayımı yapılması doğal olarak siyaseten gündeme
gelmiştir. Böylece Türkiye’de nüfusun nitelik ve niceliğinin ortaya konulması da
sağlanacaktı. Türkiye’de yabancı uzman istihdamı çerçevesinde Belçika’dan gelen
nüfusbilimci Camille Jacquart’ın yönetiminde ve heyete dâhil edilen Türk uzmanlarca 1927
yılında Batılı esaslar çerçevesinde Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı yapıldı. 9 Bu
sayıma göre Türkiye’nin 13.648.270 bir nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı. Sayım sadece
nüfusun sayısı ile sınırlı olmayıp sayımda nüfusun etnik ve dinî yapısı ile ilgili olarak anadil,
6

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, Atatürk Araştırma Merkezi yay. Ankara 1989, s.305.

Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, İş Bankası Kültür Yay.,
İstanbul 1970.
8
Arı, a.g.m., 1992, s. 415.
9
Bkz. Seyfi Yıldırım, “Belçikalı Nüfus ve İstatistikbilimci Camille Jacquart ve Türkiye’de Modern İstatistikîn
Kurulması (1926-1929)”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, ss. 7-36, Mart 2010; Düstur,
VII, 3. Tertip, Kanun No: 893, s. 1460.
7

20-22 Aralık 2019

Ankara 461

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

tâbiiyet ve din gibi diğer nitelikleri de ortaya konulmaktaydı. Kesin sayım sonuçları 1929
yılında açıklandığında toplam 11.777.814 kişinin anadilinin Türkçe, 1.184.446 kişinin Kürtçe,
anadili Türkçe dışında bir dili olanların sayısı 1.870.465 olarak tespit edilmişti.10
Yukarıda verilen sonuçlara göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından ülke nüfusu
ile ilgili en önemli mesele, I. Dünya Savaşı sonrası yeni kurulmuş olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin ülkedeki kaynakların ve endüstrinin kurulup işletilmesi, devlet hizmetlerinin
yürütülmesi ile siyasi ve askerî açılardan oldukça yetersiz insan sayısıdır. Ekilemeyen
toprakların ekilmesi, toplumun ihtiyaç duyduğu zanaatların icrası, ordunun ihtiyacı olan
askerin temini ve büyük bir hızla girişilen modernleştirme çabaları ile sağlık, eğitim,
bayındırlık başta olmak üzere devlet hizmetlerinin gerektirdiği insan ihtiyacı gibi durumlar
açısından ortaya çıkan “nüfus eksikliği” meselesidir. Bu durum Türkiye’nin bundan sonraki
nüfus siyaseti ve bu konudaki girişimlerini etkileyen en önemli husus olacaktır. Cumhuriyetin
ilk yıllarında özellikle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, siyasetçisinden aydınına
çok sayıda kişi bu nüfusu arttırmaya yönelik kafa yoracaktır.
Atatürk döneminde takip edilen nüfus siyasetinin amaçları, Şevket S.Aydemir’in kaleminden
şu satırlarla dile getirilmektedir: “Çok nüfus, tok nüfus, şen ve zengin nüfus istiyoruz.
Anadolu’yu boş, yoksul, yaslı ve viran bırakan dünkü mazimize karşı, günden güne eşelenen
ve alevlenen bir kinimiz vardır. Kalabalık, şen ve zengin Anadolu yaratmanın enerjisini, bu
kinimizin gittikçe tazelenen ve taravetleşen şiddedinden alıyoruz. Dünün idaresinden teslim
aldığımız bugünkü Anadolu, bütün tarihinin, tarih devirlerinin en tenha ve en bakımsız bir
Anadolusu’dur. Bütün medeni kabiliyetleri ihmal edilmiş, ihtiyaçları azaltılmış, adeta
medeniyet harici kılınmış 14 milyonluk bu memleket halkını en kısa zamanda hiç değilse iki
misline çıkaramazsak, yarının çok nüfuslu ve ileri teknikli milletleri karşısında bekamızı
tehlikeye atmış oluruz… Hülasa Anadolu, bugün bize metruk gibi görünen yolunmuş tabiatı
altında, yeni bir cennet hayatının bütün şartlarını saklayan bakir bir ülkedir. Bu ülke, Türk
Milleti’nin kalabalıklaşmasını ve çoğalmasını bekliyor. Hedefimiz ileri teknikli, şen ve
kalabalık bir Türk milletidir.”11
Ömer Lütfi Barkan’ın nüfus meselesine yaklaşımına bakıldığında, “Yurt dışında kalmış olan
Türk soyundan ve Türk kültüründen muhacirlerin ana vatanda muvaffakiyetli bir şekilde
iskânları işi, memleketimizin iktisadi veya siyasi hayat davalarıyla alakadardır. Gerçekten,
bir milletin kalkınmak iradesi ve bilhassa uzun asırlar boyunca milletlerin ve kültürlerin
istikbali meselesi bahis mevzu olduğu zaman o memleket ve medeniyetlere has nüfus imkân ve
şartları büyük bir ehemmiyet kazanmıştır.(…) Bu sebeple, makine medeniyetinin nimetleri
içinde müreffeh çoğalan genç milletler karşısında Türk soyunun varlığını muhafaza edebilmek
için, mümkün olduğu kadar bir araya toplanmaya, çoğalmaya ve milletlerarası amansız
çoğalma yarışını kazanmaya ihtiyacımız vardır” sözleriyle nüfus siyaseti ve nüfus artışı

Seyfi Yıldırım, “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikaları Çerçevesinde Göç Ve Göç Politikaları (1921-1960),”
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 Bahar (24), s.278.
11
Şevket Süreyya Aydemir, “Çok Nüfuslu Anadolu”, Kadro, II/5 (Mayıs, 1932), s. 35.
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çerçevesinde Türkiye’ye yapılacak bir göçe sıcak yaklaşmakta ve konuya büyük bir önem
verdiğini ortaya koymaktadır.12
Bu ifadeler Cumhuriyet bürokratının, aydının göçle gelecek nüfusa olumlu baktığını, hatta
aşırı bir anlam yüklediğini, beklentiler üzerine siyasetlerini biçimlendireceğini de
göstermektedir.
Atatürk dönemi nüfus siyasetinin bir parçası olan 1934 İskân Kanunu da üzerinde durulması
gereken önemli bir yasadır. 13 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı İskan Kanununu
uygulamakla, İskan Umum Müdürlüğü görevlendirilmişti.. Cumhuriyet döneminin nüfus ve
göç siyaseti söz konusu olduğunda 1934 İskân Kanunu son derece büyük bir önem arz eder.
Dâhiliye Vekâleti’nce yapılıp, İcra Vekilleri Heyeti’nce tasdik olunacak haritaya göre,
Türkiye iskân bakımından üç bölgeye ayrıldı. Buna göre bir nolu yöre: Türk kültürlü nüfusun
tekâsüfü istenilen yerler; iki nolu yöre: Türk kültürüne temsili istenen nüfusun nakil ve
iskânına ayrılan yerler; üç nolu yöre: Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat
nedenleriyle boşaltılması istenen ve iskan ve ikametin yasak olan yerler…
Kanunla kendi başına veya toplu bir halde Türkiye’ye gelmek isteyen, Türk soyundan meskûn
veya konar-göçer aile-fertler ve aşiretlerin, “Türk kültürü”ne bağlı meskûn kimselerin,
Dâhiliye Vekilliği’nin emriyle Türk vatandaşlığına kabûl edilmeleri kararlaştırıldı. Aynı
Kanuna göre, “anarşistler, casuslar, göçebe Çingeneler ve memleket dışına çıkarılanlar”
göçmen olarak memlekete alınmayacaklardı. Bu Kanun nüfusu arttırmak amacıyla yurt
dışından Türk soylu olanların Türkiye’ye göç etmesini kolaylaştırdığı gibi, toprak dağıtılırken
nüfus faktörünün önemle göz önünde tutulması ve çok çocuklu ailelere toprak verilmesi, çok
nüfuslu göçmen ailelerinin Türkiye’ye gelmelerini de teşvik etmekteydi. 14
Bu yasa aslında, başlı başına inceleme konusu olabilecek niteliklere sahiptir. Güvenlik
kaygılarının ön planda olduğu görülmekle birlikte, katı bir ulusculuk anlayışının izlerini
taşır.15
Nüfusu bir an önce artırmaya dönük nüfus politikası açısından da yasanın şöyle bir önemi
vardı. Şükrü Kaya şunları söylüyordu: “…bir memleketin uğrayabileceği felaketlerin en
büyüğü nüfus kıtlığıdır. Memleketimiz veludiyet itibariyle milletlerin başında gelen bir ırkın
elindedir. Büyük afetlerden büyük muharebelerden azade kalacak bir Türk nesli çok zaman
geçmeyecek, bu memleketi dolduracak ve taşıracaktır. Bunu biz hayatımızda görmeye namzet
bahtiyarlarız. Nüfusumuzun taşkın olduğu ve bugün Avrupa’nın kesif denilen yerlerindeki
kadar kesif olan topraklarımız vardır. Bu topraklardaki halk, bugün için vatanın hadisat
dolayısıyla boşalmış olan kısımlarını doldurmaktadır. Şimdiye kadar kanunlarımız hariçten
gelen Türk muhacirlerine yardım ederdi. Bu kanun, nüfus kesafeti aşkın ve taşkın olan
yerlerden nüfusu daha az olan vilayetlere gidecek olanlara yardım edecektir. Çünkü bir
memleketin asıl ve asli nüfus sermayesi kendi nüfusudur. Hariçten gelenler değildir. Bugün
18 milyon olan nüfusumuz, belemehal 25 sene sonra 35-40 milyon olmaya namzettir. Bu
Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de Muhacir İskânı İşleri ve Bir İç Kolonizasyon Planına Olan İhtiyaç”, İktisat
Fakültesi Mecmuası, X/1-4, İstanbul, 1949, s.205.
13
İskan Kanunu için bkz. Düstur, 3.tertip, c.XV, Ankara, 1955, s.460-473.
12

S. Yeşiltuna, 1934 İskân Kanunu ve Türk Basınındaki Yansımaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı,
İstanbul. 2006, ss. 46, 51, 64,74.
15
Kemal Arı, “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikasını Belirleyen Temel Unsurlar”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, VIII(23),Mart 1992, 409-420.
14
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itibarla, dâhildeki yerli vatandaşları kesafetine nazaran daha az nüfuslu yerlere sevketmek ve
kendilerine sühulet göstermek cok faydalı bir tedbirdir.”[16
Bu dönemde göç siyasetinin en fark edilir yönü pratikte Müslüman olmayanların vatandaşlığa
kabûl edilmesinin sadece “özel durumlarda” gerçekleşmiş olmasıdır. Özellikle Atatürk
döneminde vatandaşlığa kabûl ile ilgili arşiv belgeleri incelendiğinde çoğunlukla İslam dinine
mensup olanların vatandaş olarak kabul edilmesine karşın, ancak çok az sayıda gayr-i
Müslim’in vatandaşlığa kabûl edildiği anlaşılmaktadır. Müslüman olmayan ve tarihî
coğrafyadan gelmeyen göçler münferit göçler şeklinde yok denecek kadar azdır. Bakanlar
Kurulu kararıyla 1925 yılında vatandaşlığa kabul edilen 13 kişiden 9’u İran, Tebriz, Manastır,
Doğu Türkistan gibi yerlerden gelen Müslümanlardır; 4 kişilik bir Yahudi ailesi ise zaten bir
süredir İstanbul Beyoğlu’nda ikamet etmekte olduklarından vatandaşlığa kabul edilmiştir.
Gayr-i Müslimlerle ilgili olarak gerçekleşen bu ender uygulamalardan biri de 1928 yılında
bazı Yahudi kökenli göçmenlerin Türkiye vatandaşlığına kabul edilmeleridir.17
Müslüman Türk kütlenin göçü bahsinde, 1923 yılı ile 1938 yılları arasında Türkiye’ye
çoğunluğu Yunanistan’dan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile mecburi olarak ve
Yugoslavya’dan olmak üzere Bulgaristan ve Romanya’dan gelen Türk mülteci ve
muhacirlerin Bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlığa kabul edildiği görülmektedir.
Cumhuriyeti Arşivi belgelerinde Türk vatandaşlığına geçen mülteci ve muhacirlerin listeleri
bulunmaktadır.18
Cumhuriyet döneminde Türkiye’ye en yoğun göç veren ülke Bulgaristan oldu. İktisadî
bunalım sebebiyle Türkiye’ye özellikle bu konuda büyük sıkıntı çekilen Bulgaristan’dan,
Romanya’dan, Yugoslavya’dan iltica yoluyla peyderpey gelen göçün bir düzen ve programa
bağlanması kararı alındı ve bu karara göre göç, Türkiye’nin belirlediği programa göre, kitlesel
olarak kabûl edilmeye başlandı.19 II. Dünya Savaşı öncesinde bu ülkeden gerçekleşen göçler
1925 tarihli Türk-Bulgar İkamet Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmaktaydı.20
Cumhuriyet döneminde kitlesel göçlerin yaşandığı ülkelerden bir diğeri de Romanya’dır.
190.000 civarında Müslüman Türk yaşayan Romanya diğer Balkan ülkelerine nazaran
Türklerin dinî, siyasî ve iktisadî açılardan görece daha rahat olduğu bir ülke idi. Romanya’da
I. Dünya Savaşı sonrasında millî devlet inşasının getirdiği uygulamalar azınlık haklarını
askıya alacak bir mahiyete erişti. Romanya iktisadını canlandırmak amacıyla giriştiği istimlâk
Ayın Tarihi, Sayı: 7 (Temmuz, 1934), s.77.
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Kararname No: 2201, Ek No. 1-154, Yer No: 14.43..13, Tarih 12/7/1925; BCA,
30..18.1.2, Kararname No. 7488, Ek No. 1-195 Yer No: 1.10..38, 26/12/1928; BCA, 30..18.1.2, Kararname No.
7488, Ek No. 1-195, Yer No: 1.10..38, 26/12/1928.
18
Burada verilen fon kodlarında yer alan listeler gelen göçmen kitlesinin tamamını ihtiva etmemekle birlikte
vatandaşlığa alınma ile ilgili bazı örnekler için bkz. BCA, 30..18.1.2, 11663, Ek No. 1-321, 23.61..5,; 30..18.1.2,
12384, Ek No. 1-350, 26.16..1, 17/8/1931; 30..18.1.2, 11336, Ek No. 1-310, 21.44..17, 13/3/1932; BCA,
30..18.1.2, 12522, Ek No. 1-353, 27.22..19, 2/4/1932; 30..18.1.2, 12568, Ek No.1-356, 27.25..5, 20/4/1932.
Eklerinde 105, 81, 66, 123, 393, kişilik listelerde yine ayrı bölgelerden kabul edilen mülteci ve muhacirlerin
isimleri bulunmaktadır.
19
Önder Duman, “Atatürk Dönemi Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi, Bahar
2009, s. 477.
20
Nitekim Bulgaristan’dan Türkiye’ye, Cumhuriyetin ilânından II. Dünya Savaşı’na kadar geçen sürede gelen
göçlerin sayısı 300.225’tir. Ancak 1940-1949 arasında bu sayı oldukça aşağılara inerek ancak 21.353 oldu. F.
Çolak, “Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Göç Hareketi (1950-1951)”, Tarih Okulu, 14, İlkbahar 2013, 118118.
16
17
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uygulamalarında Türklerin topraklarından özellikle verimli olanlarına el koydu ve el koyduğu
bu toprakları Makedonya ve Banat’tan göçmen olarak gelen Ulahlara verdi. Romanya
örneğinde olduğu gibi, birlikte yaşama isteği bulunmayan bazı toplumsal grupları diğerlerinin
yanlarına yerleştirmeleri, çıkarılan kanunlarla onların elindeki verimli topraklara el
konulması, bazı devlet angaryalarında ücretsiz olarak çalıştırılmaları, canları ve mallarına
kastedilmesi Türkleri göçe zorlayan en önemli nedenler arasındadır.21 Devrin Bükreş
büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Türkiye’ye gönderdiği raporlardan buradaki Türk
ahalinin güzel insanlar, sağlam bünyeli ve çalışkan olmaları sebebiyle Türk hükümetinin göçü
teşvik ettiği anlaşılmaktadır. Ancak özellikle kitlesel göçlerin daha küçük parçalar halinde ve
planlı olarak yapılması yolunda da bir göç siyaseti uygulanmaya çalışıldı. Türkiye’nin bu
siyasetine rağmen Türkler akınla Türkiye’ye göç etmek için harekete geçtiler. 4 Eylül 1936’da
Romanya ve Türkiye arasında 20 maddelik bir göç antlaşması imzalandı.22 Bu antlaşmaya
göre 5 yıl içinde bu göç gerçekleşecek ve göçmenlerin kalacak mallarının karşılığı Romanya
hükümeti tarafından mal karşılığı ödenecekti. 1935 ile 1939 yılları arasında Durostor,
Kalyakra, Köstence ve Tulça gibi bölgelerden toplam 64.570 kişi Türkiye’ye göç etti.
Toplamda ise zaman aralığı genişletildiğinde Romanya’dan 1923-1938 arasında 113.720 kişi
Türkiye’ye geldi.23
Diğer taraftan dikkat çeken bir husus ise, Balkanlarda ve Kafkasya’da bulunan ülkelerle
Türkiye’nin diğer tarihî coğrafyasındaki ülkelerden gelen kitlesel göçlerin devlet nezdinde
genel itibariyle kabûl gördüğü, ancak Türkiye’ye katılımından önce İskenderun Sancağı
(Hatay), Musul gibi sair yerlerdeki Müslümanların toplu olarak göçlerine oradaki nüfus
avantajının kaybedilmesinin önüne geçmek üzere teorik olarak izin verilmedi ve sıcak
bakılmadı.24
Cumhuriyet döneminde göç kabul edilen ülkelerden birisi de Yugoslavya Krallığı’dır. Bu
ülkede 1921 yılında yapılan nüfus sayımında 1.345.271 Müslüman yaşadığı ortaya
konulmuştu.25 Bir süre sonra sayı itibariyle bu ülkede yoğunluk oluşturan Sırplar, kendi
milliyetçi yaklaşımlarını resmi ideoloji olarak yerleştirmeye çalıştılar. Böylece ülkedeki
Boşnak ve diğer Müslüman Türklere karşı baskı siyasetleri uygulamaya geçti. Bu dönemde
Boşnak ve Türklerden oluşan Müslümanlara yönelik olarak “Asya’ya göç edin” propagandası
da yapılmaktaydı; topraklarına el konulmasıyla beraber 1929 ekonomik krizinin bu ülkede
çoğunluğu topraktan geçinen Müslümanları derinden etkiledi. Ayrıca uluslararası
anlaşmalarla Müslümanların din kurumlarının dokunulmazlığı söz konusu idiyse de dinî
baskılar yoğunlaştı. Ayrıca Osmanlı feodal yapısını ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan
1919 ve 1929 tarihli “agrarna reforma-tarım reformu” uygulamaları ile toprak sahiplerinin
ellerinden toprakları alınmaya başlandı. Böylece topyekün bir Sırplaştırma siyaseti
uygulandı.26 1929 yılındaki Krallık diktatörlüğünün ardından göçler yoğun bir şekilde
Seyfi Yıldırım, a.g.m., s.292.
Ö. Metin , “Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Romanya Türklerinin Göçüne Dair Faaliyetleri (1931-1938)”,
Karadeniz Araştırmaları, 9(35), Güz 2012, s.139. 125-143.
23
Metin, a.g.m., 2012, ss. 134-140.
24
Yıldırım, a.g.m, s.296.
25
Yıldırım, a.g.m, s.293-294.
26
Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye’ye Göçleri (1878-1934), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2012, ss.
338 vd.
21
22

20-22 Aralık 2019

Ankara 465

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

yaşanmaya başladı. Böylece 1923-1933 yılları arasında Yugoslavya’dan Türkiye’ye 108.179
kişi serbest göçmen olarak göç etti.27 Cevat Geray bu rakamı 1923-1938 arasında olmak üzere
111.273 olarak vermektedir.28
Cumhuriyet dönemi yöneticilerinin yukarıda izah edilmeye çalışıldığı şekilde uygulanan
göçün de önemli ölçüde yer aldığı nüfus siyasetindeki temel amacı, kültür temeline dayanan
Türk millî kimliğinde, bir arada yaşama isteği olan ve millet olma bilincine sahip sosyal ve
kültürel yönden türdeş bir toplum oluşturmaktı. Göçle gelen kitlelerin buna önemli ölçüde
katkıda bulunacağı hesap edilmişti. Böylece sosyal ve kültürel açıdan aynı özellikleri gösteren
toplulukların, Anadolu’da birleşmesi ile Osmanlı döneminde yaşanan ayrılıkçı hareketlerin
önüne geçilmiş olacağı öngörüldü. Böylece bu dönemde göç ve nüfus siyasetini destekleyen,
bütünleyen bir siyaset olarak iç içe yürütüldü. Geldikleri bölgelerde yaptıkları daha modern
zirai faaliyetler yanında çeşitli kültürel unsur, teknik ve yöntemleri de Anadolu’ya taşıyıp
aktardılar.

2. NÜFUSU ARTTIRMAYA YÖNELİK TAKİP EDİLEN SAĞLIK SİYASETİ
Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, Balkan, Trablusgarp, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı
gibi bir dizi büyük tarihî oluşumlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte, önemli toprak ve
insan kayıpları kendini göstermiştir. Dönemin geneli boyunca, olumsuz yaşam koşulları,
savaşlar, salgın hastalıklar ve mecburi nüfus mübadelesi sebebiyle önemli insan kayıpları
ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin devraldığı toplumsal yaşamda, halk sağlığı açısından kaygı
verici olgular vardı. Meselâ, çocuk ve yetişkin ölümleri, son derece yüksekti. Verem, frengi,
malarya, tifüs ve sıtma gibi yaygın salgın hastalıkların sebep olduğu ölümler nüfus artışını
olumsuz yönde oldukça yüksek düzeyde etkiliyor, kimi yıllar itibariyle nüfus artmadığı gibi,
geriye gidiş süreci bile yaşanıyordu. Bu kısır döngünün elbette kırılması gerekiyordu.
Anadolu’da görev yapmış bulunan Kızılhaç Komitesinin bir raporundan Cumhuriyet ilan
edildiği dönemde halkın ve şehirlerin içinde bulunduğu feci durum şöyle ifade edilir: “…Her
yerde yakılmış istasyon harabeleri, tahrip edilmiş köprü enkazı, yağma edilmiş mahaller,
insandan hali köyler nazara tesadüf etmektedir. Şehirlerde her ne kadar genç, dinç adamlar
görülmekte ise de tarlalarda bu hal nadirdir. İhtiyarlar köyde otururlar veya davarlarını rü’y
ile meşgul bulunurlar. Tarlalarda kadınlarla çocuklar çalışmakta ve bir çift öküz koşulu ağaç
sabanı, on, on dört yaşında çocuklar idare etmektedirler. Kıtalden kurtulabilen erkekler ya
orduya ve yâhûd amele taburları hidemâtına alınmıştır.”29
Türkiye’ye göçle Balkan ülkelerinden ve diğer bölgelerden gelen nüfusun üretici nitelikli
kapasitesi, üretici olabilecek yaş ve kapasitede olması da göç faktörünün etkinliğini arttıran
hususlardan biri olarak ortaya çıkmakla birlikte, millî sınırlar içinde var olan nüfusun
Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makûs Talihi Göç (7. bsk.), Kum Saati
Yayınları, İstanbul 2012, s. 320.
28
C. Geray, Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler (1923-1961), Türk İktisadi Gelişme Araştırma Projesi, Ankara,
1962.
27

29

Türkiye Hilâli Ahmer Mecmuası, 1923/24, s.378-384.
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arttırılması için salgın hastalıklarla mücadele dilmesi, halk sağlığının sağlanması, halkın bu
konuda aydınlatılması ve bilinçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılarak doğum sayısının
çoğaltılması da amaçlanmaktaydı.
Nitekim Atatürk’ün, “Nüfusumuzu her şeyden evvel arttırmak ihtiyacı içinde olduğumuzu
kimse inkâr edemez. Bu hususta hariçten muhacir getirerek miktarı artırmak kadar ve belki
bundan birkaç kat fazla olarak doğumu çoğaltmak ve ölümü azaltmak suretiyle arttırmaya
savaşmak ehemmiyetlidir…” sözleri göçün yukarıda verilen katkılarına atıf yapmaktadır.
1923 yılı itibarıyla, ülkedeki sağlık hizmeti tesislerinin ve sağlık çalışanlarının hem sayısı,
hem de niteliği ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktı. Zîra, devlet bir taraftan Dünya’nın büyük
güçleri ile dolaylı veya doğrudan savaşmak mecburiyetinde bırakılmakta iken, öte tarafta
günün medeniyet ve bilim seviyesine ulaşmak için olağan üstü güç sarf ediyordu. Buna ise ne
parası, ne de insan gücü yetiyordu. Ancak, bu şartlarda dahi sağlık ihmal edilemezdi.
Süregelen savaşlar ve toplumu içten içe çökerten bulaşıcı hastalıklar yüzünden, nüfus büyük
bir kırıma uğramıştı.30
Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1922 tarihinde yaptığı bir konuşmada,“Memleketimizin
sıhhatini korumak ve takviye etmek, ölümü azaltmak, nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı ve salgın
hastalıkların tahribine karşı koymak ve bu suretle millet fertlerini dinç ve çalışmaya
kabiliyetli sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin etmekteyiz.” 31 İfadesiyle nüfusun
artırılması yönündeki teşvik edici yaklaşımı, yeni devletin nüfus siyasetini olarak
belirlemiştir.
Mustafa Kemal 1924 yılında Meclis’in ikinci toplanma yılı açılış konuşmasında da salgın
hastalıklarla mücadele edilmesini, ölümleri azaltmanın ve nüfusu çoğaltmanın yararlı ve hatta
mecburî bir siyaset olarak belirlemektedir. Ayrıca, sıtmaya karşı savaş açılmasına öncelik
tanıdığını da ifade etmiştir.32
1927 nüfus sayımında ortaya çıkan somut veriler ışığında da bundan sonra nüfusun sayı ve
yapısıyla ilgili olarak oluşturulacak nüfus siyasetinin temel hususları belirlenmiştir. Türkiye
bu dönemde nüfusun gerek niteliğini ve gerekse niceliğini artırma yönündeki genel itibariyle
gelişme çabasında olan ülkelerin takip ettiği nüfus siyaseti paralelinde millî bir nüfus
politikası belirledi. Bu çerçevede ortaya konulan nüfus siyasetinin önemli unsurlarından birisi
de uzun süren savaşlarda üretim gücüne sahip olan “genç erkek” nüfusun kaybedilmiş olduğu
gerçeği ışığında genç, doğurgan ve üretken nüfusun arttırılması yönünde tedbirlere
başvuruldu. Bu tedbirlerden birisi de 19 Ocak 1925 tarihli ve 23 maddeden oluşan 542 sayılı
Yol Mükellefiyeti Kanunu’na göre 18-60 yaş arasındaki erkekler yol vergisine tabi tutuldu,
ancak sakatlığı tespit edilen fakirler, öğrenciler, askerler ve hayatta altı çocuğu olanlar muaf

Fahriye Emgili, “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Siyasetinde Sıtma Mücadelesinin Önemi”, The Journal of
Academic Social Science Studies, Number: 50 , p. 297-318, Autumn II 2016, s.299.
31
Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973, s.193.
32
İbrahim Erdal, “Ülkü Mecmuasına Göre Erken Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikası (1923–1938)”, Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Atatürk Yolu Dergisi, 48, Güz 2011, s.784.
30
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tutulması oldu. Böylece genel itibariyle iktisadî vaziyeti sıkıntılı olan köylü bu vergiden
kurtulabilmek adına da çok çocuk sahibi olma yoluna gitti.33
Nüfusun en azından yirmi-yirmi beş milyona çıkarılması yönündeki çabalar ve bu yöndeki
hükümet siyaseti ile ortaya konuldu. Bu çerçevede çok çocuk sahibi olma özendirilirken, anne
ve çocuk sağlığına özellikle önem verilmesi gibi tedbirlere başvuruldu. Bu siyaset
Cumhuriyetin kuruluşundan 1960’lı yıllara kadar geçerli oldu. Bu yıllardan sonra tam tersine
nüfusun doygunluk noktasına gelmesi sebebiyle nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir nüfus
planlaması yürütülmeye başlandı.34 1923 yılına ait aşağıdaki çizelge ülkenin içinde bulunduğu
durumun vahametini açıkça göstermektedir. Sağlık Bakanlığı 1923’te tüm ülkede 554 hekim,
60 eczacı, 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile hizmete başlamıştır. Hekim başına düşen nüfus
1923’te 30 bin dolayındadır. Bu sayı Cumhuriyet yönetiminin nasıl yetersiz bir sağlık çalışanı
kadrosu ile hizmete başladığını göstermesi açısından son derece önemlidir.

Türkiye’nin nüfusu

12.000.000

Hastahane sayısı

86 (otuz ikisi azınlıklara veya
yabancılara aittir)

Hasta yatağı sayısı

6.437

Hekim sayısı

554

Eczacı sayısı

69

Sağlık memuru sayısı

560

Ebe sayısı

136

Hemşire sayısı

4

İdare memuru sayısı

332

Devlet bütçesinden ayrılan pay

%2.21

Tablo 1: 1923 Yılındaki Nüfus, Hastahane ve Sağlık Görevlilerinin Sayıları 35

Yukarıdaki tablo ülkenin sağlık donanımının yetersizliğini gözler önüne sermektedir. Bu
tablonun içinde yer alan sağlık personelinin nitelik ve niceliğinin arttırılması düşünülmesi
N. Özdemir, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Yol Vergisi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXXII, 2013,
213-258.
33

Gülten Kazgan, “Milli Türk Devleti’nin Kuruluşu ve Göçler”, Türkiye Ansiklopedisi , C. 6, 1983, ss.1561.
Mustafa Kahramanyol, “Cumhuriyet’in 80. Yılında Sağlık”, Cumhuriyet’in Sekseninci Yılında Türkiye Türk
Ocakları Bilgi Toyu, Kozan Ofset, Ankara, 2003, s.339.
34
35
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gereken ilk işlerden biri olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, memleketin imarı, toplumsal iş
bölümünün düzenlenmesi, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, çocuk ölümlerine çare
bulunması, köy ve kasabalarda hayat koşullarının sıhhî düzeye ulaştırılması için toplum
sağlığını tehdit eden gayrı sıhhi koşulların ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Cumhuriyet
hükümetlerince, köylerde kasabalarda ölüm olaylarına sebebiyet veren salgın hastalıklarla çok
sıkı mücadele edilmesi gerekmiş, köy ve kasabalarda hastalıklara sebep olan olumsuz
koşulları ortadan kaldırıp, buraların sağlıklı ve sıhhî mesken yerlerine dönüştürülmesi için
çaba harcanmıştır. Bu bağlamda, bataklıkların kurutulması, sineklerin imhası da nüfus
siyasetinin bir parçası olarak düşünülmelidir. Sivrisineğin sebep olduğu ölümlerin savaşlardan
kat ve kat fazla olduğu bilinmektedir.
Cumhuriyet hükümeti sağlık sorunları ile öncelikli mesele olarak yakından ilgilenmiştir.
Nüfus bakımından önemli bir sağlık meselesi de halkın salgın hastalıklardan kırılmasını
önlemek olmuştur. Türkiye’de bulaşıcı hastalıklarla mücadelede sıtma öncelik almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte karşılaşılan sosyal meselelerden bir tanesi de
sıtma salgını olmuştur. Sıtma salgını 1924 yılında felaket boyutuna ulaşmış, köylüler,
tarlalarını terk ederek oraklarını, harmanlarını, yüzüstü bırakıp kasabalara ve şehirlere inmek
zorunda kalmışlar ve böylece hastalık fakir, zengin tüm halkı etkileyen içtimai bir hastalığa
dönüşmüştür. Hatta bazı şehirlerde okullar, hastane gibi kullanılmak durumunda kalmış-tır.
Hemen her sahada faaliyetlerin, sıtma salgını nedeniyle kesintiye uğraması, birden bire
meydana gelen ölümler, ülke genelinde büyük bir korkuya neden olmuş ve telaş
uyandırmıştır. Bu felaketten sonra harekete geçen Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekâleti,
sıtma mücadelesine başlamıştır.36
Sağlık Bakanı Refik Saydam’ın Bakanlığı döneminde, sağlık kurumlarını iyileştirmek ve
sayısını arttırmak, sağlık personeli yetiştirmek, sağlık yasaları yapmak ve salgın hastalıklarla
mücadele yöntemleri geliştirmek gibi sağlık hizmetlerini köye götürmede de önemli aşama
kaydedilerek sağlık siyasetinin temeli atılmıştır. Cumhuriyet ilan edildiğinde devleti idare
edenler köylü halkı yıpranmış, yorgun, fakir ve bitkin bir halde buldular. Nüfusun %80’ini
oluşturan kütlenin zayıflaması, kuvvetten düşmesi memleketin de zayıflaması demekti. Bu
yüzden Cumhuriyet ilan edilir edilmez köylü halkı canlandıracak tedbirler alınmaya başlandı.
Yine, 1924 tarihli Köy Kanunu, bulaşıcı hastalıklara karşı savaş ile halk ve çevre sağlığı
konularında etkin önlemler alınması ve köy nüfusuna ilişkin yaşamsal kayıtların düzenli
biçimde tutulması koşulunu getirmiştir. Sağlıklı toplum yetiştirme projesinde köylünün
ihtiyaçları ve köylüye düşen yükümlülükler üzerinde de durulması gerekmekteydi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında köylerin durumu genel toplumun durumunu yansıtan örnek olması
açısından üzerinde durulmalıdır. 1924 yılında hazırlanan Köy Kanunu köylünün takip edeceği
yolları belirlemek amacıyla hazırlanmış; ilmî ve fennî çareleri tespit etmiştir. Bu kanun
köylünün mecburî yapması gerekenlerle isteğe bağlı işleri belirlemiştir. Köylü mecburî işleri
yapmadığı takdirde ceza görmekteydi. Köylünün sağlıkla ilgili uygulaması gereken, köy

F. Tuğluoğlu, “Türkiye‘de Sıtma Mücadelesi (1924-1950)”, Türkiye Parazitoloji Dergisi, Cilt 32, Sayı 4,
İzmir, Aralık 2008 , s. 353; Emgili, a.g.m., s.306.
36
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kanunun 13. maddesi ile belirle-nen mecburî işleri 37 tanedir. Ancak sağlıkla ilgili olanlardan
bazı maddeler şunlardır 37:
1. Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı ve sivrisinek de su birikintilerinde barındığı ve
ürediği için her şeyden evvel köy sınırı dâhilindeki su birikintilerini kurutmak.
2. Köye kapalı yoldan su getirmek ve çeşme yapmak. Köylünün içtiği su kapalı geliyorsa
yolunda delik deşik bırakmamak; mezarlıktan, süprüntülük ve gübrelikten geçiyorsa yolunu
değiştirmek.
3. Evlerde odalarla ahırları birbirinden ayırmak.
5. Köyün her evinde üstü kapalı ve kuyulu veya lağımlı bir helâ ve köyün münasip bir yerinde
de herkes için kuyusu kapalı veya lağımlı bir helâ yapmak.
6. Evlerden dökülerek pis suların kuyu, çeşme, pınar sularına karışmayarak ayrıca akıp
gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak.
7. Köyde evlerin etrafını ve köyün sokaklarını temiz tutmak, her ev kendi önünü süpürmek.
8.Çeşme, kuyu ve pınar başlarında gübre, süprüntü bulundurmayıp daima temiz tutmak ve
fazla sular etrafa yayılarak bataklık yapmaması için akıntı yapmak.
Sağlıkla ilgili köylünün isteğine bırakılan maddelerden bazıları ise şöyledir:
1. Köyün evlerinde ahırları odalardan ayrı bir yerde yapmak.
2. Ev, ahır, helâ duvarlarını iç ve dışları senede bir defa badana yapmak.
3. Her köyün başından öbür başına kadar olan yolları taş kaldırım ile döşemek.
4. Köyde bir çamaşırlık ve hamam yapmak.
5. Köylünün bilgisini arttıracak kitap getirmek.
6. Köyde peynir ve yağ yapmak için makine almak.
Köyde sağlık işlerine bakmak için bir köy korucusu bulundurmak, yok ise vilayet ve kaza
merkezinde açılacak sağlık derslerine adam göndererek yetiştirmek suretiyle köyde istihdam
etmek de zorunlu idi. Bütün bu işlerden muhtarlar sorumlu tutulmuştur.
Denilebilir ki Bu bağlamda, Cumhuriyet Hükümetleri köylünün sağlığı için büyük fedakârlık
yapmıştır. Gerektiğinde köylerde sivrisineklere yataklık yapan kuyu ve çeşme başlarıyla su
kenarlarının muhafazası, helâlar, ahırlar, atık su yolarının nasıl yapılması gerektiği
hususlarında köylüler bilgilendirilmiştir.38

M.C. Duru, Sağlık Bakımından Köy ve Köycülük, C.H.P. Yayını, Kılavuz Kitapları: VII, Ankara: Sümer
Matbaası, 1941, s.219.
38
Ülkü,1933, s. 426-427; Duru, a.g.e., 219.
37

20-22 Aralık 2019

Ankara 470

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Gerek Cumhuriyet’in yönetici kadroları gerek dönemin seçkinleri nüfus meselesine gereken
önemi vermişler ve bunu sık sık gündeme getirmek suretiyle, soruna çözüm yolları
aramışlardır.
İsmail Hüsrev Tökin, 1932 yılında yazdığı bir makalede, Asya’daki nüfus hareketlerini
incelemiş, Türkiye’de nüfus sorununa ve çocuk ölümlerine değinerek, Türkiye’de teknik ve
bilimde yükselerek üretimde artış sağlanamaması, modern kültürün, hayat tarzının ve tekniğin
ülkenin en ücra köşelerine nüfuz edememesi durumunda, sağlıklı nüfus artışının
sağlanamayacağını savunmuştur.39
Cumhuriyet ülküsünü benimsetmek amacıyla 1933-1950 yılları arasında yayınlanan Ülkü
dergisindeki bir seri makalede; nüfus işleri, halk sağlığı ve köycülük konuları incelenmiştir.
Halkevleri Mecmuası Ülkü’de, 1933 yılında, Dr. Zeki Nasır, nüfus meselesine ilişkin seri
makaleler yayınlamıştır:40 Bunlardan Nüfus İşinin Tetkiki adlı makalesinde; Dr. Zeki Nasır;
Nüfusun arttırılmasının bir yolu olarak ülkeye muhacir getirilmesini, diğer yolu olarak da bir
yaşına kadar çocuk ölümlerinin azaltılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca bir memlekette
önemli bir nokta da soy ve sopu kıran hastalıkların önüne geçilmesi gerektiğidir. Sıtma
hastalığı sadece tutulanı değil, onun soyunu da bitirir. Sıtmalı insanda kuvvet, neşe ve iştiha
yoktur. Diğer taraftan da, Nasır, Anadolu’da sıtma mücadelesi yapılan yerlerde buralarda
doğumların yıldan yıla çoğaldığı ve çocuk ölümlerinin yıldan yıla azaldığı tespitlerini ifade
etmiştir. 41
Elbette ki, bu yaklaşımların, yasal düzenlemeler yansımaması da olanaksızdı. Yasalar, çocuk
düşürme ve düşürtmeyi, aynı zamanda çocuk yapmaya engel nitelikteki fiil ve hareketleri ağır
cezayı gerektirecek yaptırımlar olarak görmüş ve 11.06,1936 tarih ve 3038 sayılı yasa, bu
nitelikteki eylemi, “ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine cürümler” olarak ele almıştır.
06.05.1930 tarih ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu, kamuya salgın hastalıklarla
savaşmanın yanı sıra, doğumu arttıracak ve çocuk ölümlerini azaltacak önlemler almak,
annelerin doğum öncesi ve sonrası bakımlarını yapmam görevini yüklemektedir. Yasanın
yayım tarihinden sonra altı çocuk sahibi olanlar (para ya da madalya ile)
ödüllendirilebileceklerdir. 1426 Sayılı Vilayet İdaresi Kanunu ile 1680 Sayılı Belediye
Kanunu yerel yönetimlerle valiliklere nüfus artırmaya yönelik kamu sağlığı ile ilgili önlemler
almak, ücretsiz doğum evleri kurmak, fakir vatandaşa ücretsiz ilaç dağıtmak zorunluluğu
getirmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlıkla ilgili önemli kararlar alınmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’nın 1925 yılında hazırlamış olduğu ilk çalışma programında çözülmesi gereken
sağlık sorunları ele alınmıştır. Devlet halka yerinde sağlık hizmetleri götürebilmek amacıyla
örgütlenmeye önem vermiştir.
Özellikle, Sağlık alanında yapılanma Refik Saydam’ın 1925 yılından sonra ikinci defa Sağlık
Bakanlığı görevine gelmesiyle başlamıştır. 1925’ten 1937 yılına kadar bu görevi yürüten
İ. Hüsrev Tökin, “Asya’da Nüfus Hareketleri”, Kadro Mecmuası, Nisan, Sayı: 4, 1932.
Zeki Nasır, “Nüfus İşinin Tetkiki”, Ülkü, S.5,1933:414-415; “Köylerimizin Sağlık İşleri”, Ülkü, S.7, 1933, 4245; “Sağlığı Koruma Terbiyesi”, 1933, s.294-297 ‚ “Sıhhat ve İktisat”, Ülkü, 1933, ss.416-419.
41
Ülkü, S.5,1933, 414-415.
39
40
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Saydam’ın Türkiye’de sağlık alanında önemli hizmetleri olmuştur. 1924’te Ankara, Erzurum,
Diyarbakır ve Sivas’ta, 1936’da ise İstanbul Haydarpaşa’da hekimliğin bütün uzmanlık
dallarının bulunduğu Numune Hastaneleri kuruldu. Numune Hastaneleri, yatılı - ayakta poliklinik bakımı olarak tedavi hizmeti veren tam donanımlı, uzman kadrolu, çağcıl
hastanelerdi.421925’ten başlayarak Ankara, Konya, Balıkesir, Adana, Çorum, Malatya,
Erzurum ve Kars’ta Doğum ve Çocuk Bakım Evleri açıldı.43 150 ilçede, ücretsiz muayene ve
tedavi hizmeti ile parasız ilaç veren dispanserler kuruldu. 1922’de 100 olan hastane sayısı
1932’de 177’ye, 7127 olan yatak sayısı 10.646’ya, 22 olan dispanser sayısı 339’a çıkarıldı.
Dispanserlerde 1922’de 189 yatak varken, bu sayı 1932’de 1318 oldu. 44
Cumhuriyet döneminde uzun yıllar görev yapan Sağlık Bakanı Dr. Saydam ve ekibi sağlık
personeli yetiştirilmesine önem vermiştir. Öncelikle hekimler olmak üzere, veteriner
hekimler, eczacılar, hemşireler, ebeler, sağlık memurları yetiştirilmesi konusunda çalışmalar
yürütmüştür. Bununla birlikte, sağlık mühendisleri, fizik tedavi uzmanları, sağlık
istatistikçileri, sağlık eğitimcileri, tıbbi teknisyenler, sosyal hizmet uzmanları, diyet
uzmanları, klinik psikologlar gibi çeşitli meslekten insanların yetişmesi sağlanmıştır. Ayrıca
Saydam ve ekibi, sağlık kurumlarının iyileştirilmesi yönünde de faaliyette bulunmuşlardır;
1923 yılında 6437 yatakla hizmet veren 86 kuruma sahip olan Sağlık Bakanlığı, 1930 yılında
182 kurum ve 11.398 yatağa, 1935’te 176 kurum ve 13.038 yatağa çıkarmıştır. 1935’te hekim
sayısı 1625’e, ebe sayısı 400’e, sağlık memuru sayısı 1365’e ulaşmış, başlangıçta hiç olmayan
202 hemşire hizmete koyulmuştur. Gelişme süreci o denli hızlıdır ki, dışarıdan getirilenler ile
1940’ta hekim sayısı 2378’e (1923’e göre 17 yılda 4 katı), hemşire sayısı 405’e ulaşmıştır.45
Saydam’ın Bakanlığı döneminde, sağlık kurumlarını iyileştirmek ve sayısını arttırmak, sağlık
personeli yetiştirmek, sağlık yasaları yapmak ve salgın hastalıklarla mücadele yöntemleri
geliştirmek gibi sağlık hizmetlerini köye götürmede de önemli aşama kaydedilerek sağlık
siyasetinin temeli atılmıştır. Bu doktorlar kendi bölgelerindeki köyleri, sağlık idaresince
yapılan bir program çerçevesinde, her ay gezerek ve buralarda gerekirse kalarak yurttaşların
sağlıklarıyla ilgilenmişlerdir. Refik Saydam’ın kurdurttuğu halkın sağlığı ile yakından ilgili
olan bu teşkilâtlar, köylerde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele etmişlerdir. Sosyal
afetlere karşı tedbirler alınmış, halk sağlığının korunması faaliyetlerinde bulunulmuştur.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türk Kurtuluş Savaşı ile var olma savaşı veren Türk Milleti, uzun yıllar boyunca yapmış
olduğu savaşlar neticesinde genç, okumuş nitelikli bir nüfus kitlesini kaybetmiştir ve
Sıhhiye Mecmuası, Fevkalâde Nüshası, Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti, Ankara:
Ulusal Matbaa, Ankara 1942.
43
Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Sıhhiye Mecmuası Fevkalade Nüshası, Vekâletin 10
Yıllık Mesaisi, 29 Birinci Teşrin 1933, s.78.
44
Sıhhiye Mecmuası, 1942, 96.
42

A. Terzioğlu, “ Dr. Refik Saydam ve İstanbul Tıp Fakültesi Dr.Refik Saydam (1881-1942)”, Ölümünün 40.
Yılı Anısına, Ankara: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayını No:495, 1982, s. 126
45
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nüfusunun önemli bir kısmı da hem hastalık hem savaşlar nedeniyle neredeyse yok olma ile
karşı karşıya kalmıştır. 1. Dünya Savaşı neticesinde Türkiye Dünyanın en çok nüfus kaybeden
ülkesi oldu. Cumhuriyet döneminde çalışmamızda çizgileri belirtilen nüfus siyaseti, bu
dönemdeki göç politikalarını, sağlık siyasetini oldukça güçlü bir şekilde etkilemiştir, hatta her
iki politika birbiri içerisine geçmiş bir vaziyette birbirini etkilemiştir. Cumhuriyetin kurucuları
tarafından nüfustaki noksanlığın giderilmesinde millî sınırlar dışında kalan aynı ırk ve aynı
kültürden olan unsurların göçmen olarak Anadolu’ya gelmeleri ve sağlıklı nüfusun arttırılması
birlikte ele alınmış, göçün de sağlıklı nüfus artışında olumlu katkı yapacak güçlü bir unsur
olarak görülmüştür.
Böyle bir tabloda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin
başarmak istediği önemli işlerden biri de, Türk nüfusunun azalışını ortadan kaldıracak ve
tekrar hızlı bir şekilde artmasını sağlayacak tedbirleri içeren bir nüfus siyaseti uygulamaktı.
Devletin uygulamış olduğu bu siyasetin iki önemli ayağı bulunuyordu. Bunlardan biri genel
olarak nüfusun azalmasını önlemek ve artmasına yönelik tedbirler alarak sağlık meselelerini
çözerek şen ve güçlü bir nüfus yaratmak diğer yandan Balkan ülkelerinden Türkiye’ye
gerçekleşen göçler neticesinde gelen kitleyi üretir hale getirerek Türkiye’nin kalkınmasını
sağlamak olmuştur.
Böylece 1923-1938 arası nüfus artışı için alınan önlemler ve yürütülen göç siyaseti sayesinde
nüfus ülkenin ihtiyaç duyduğu orana ulaşmıştır. Takip edilen nüfus siyaseti ile 1927-1935
yılları arasındaki nüfus artışı 2,5 milyon kadar gerçekleşmiştir. Bu artışta, özellikle gelen
göçmenlerin katkısı da vardı. Bu süreç, 1935-1940 döneminde de sürmüştür. Türkiye’ye göç
olgusu ile, Hatay’ın Türkiye’ye katılışı, yarım milyona yakın bir nüfusu, Türkiye nüfusuna
eklemiştir.
Ayrıca, nüfusun türdeş hale getirilmesi noktasında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devamlılık arz
eden göçlerin Türkiye nüfusunun artışında oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Millî
devlet olma yolunda Atatürk dönemi izlenen nüfus siyasetinin önemi kayda değerdir.
Türkiye’de gerek toplumsal ve gerekse iktisadî alanda hâlen kol gücüne dayanan bir yapı
kendisini göstermekteydi. Ülkeler arasındaki ilişkiler açısından da, nüfusun büyüklüğü
nüfuzun ağırlığı olarak algılanmakta ve bu yüzden de nüfus artışını teşvik eden bir anlayış bu
dönemde bir tercih olarak ortaya çıkmaktaydı.
Modern, iktisadî anlamda kalkınmış bir Türkiye yaratabilmek için sağlıklı bireylerden oluşan
bir nüfus yaratmak amaçlanıyordu. Bu anlamda, özellikle Cumhuriyet’in ilk on beş yılında,
temel hedef olarak nüfusun artırılmasına yönelik yürütülen sağlık uygulamalarının amacına
ulaştığı sonucuna varılabilir. Nüfusun ülkenin çeşitli açılardan ihtiyacını giderecek ve ülke
kaynaklarının besleyebileceği belli bir doyum düzeyine ulaştıktan sonra, şehirleşmenin
artması, makine gücüne dayalı sanayileşmenin genişlemesi ile demokrasi kültürünün de
gelişmesine bağlı olarak ciddi anlamda değişmiştir. Sağlıklı toplum yetiştirme projesinde
köylünün ihtiyaçları ve köylüye düşen yükümlülükler üzerinde de durularak köylünün
aydınlanması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için büyük çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Cumhuriyet hükümetlerinin nüfusu arttırma siyaseti sürecinde, halkının büyük çoğunluğunun
köyde yaşaması ve üretiminin tarım ve hayvancılığa dayalı olması, Cumhuriyet’in köye
yönelmesinde önemli etken olmuştur. Sağlıklı toplum yetiştirme projesinde köylünün
ihtiyaçları ve köylüye düşen yükümlülükler üzerinde de durulmuştur.
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BENJAMİN KALLAY’IN BOSNA-HERSEK SİYASETİ
(1882-1903)
THE BOSNİA AND HERZEGOVİNA POLİTİCY OF BENJAMİN KALLAY
(1882-1903)
Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ
Mersin Üniversitesi
ÖZET
28 Aralık 1830 tarihinde Peşte’de dünyaya gelmiş olan Benjamin Kallay (Benyamin Kalay),
ve ailesi Macar soylularındandır. Kalay, Budapeşte Üniversitesi’nde hukuk ve iktisat
okumuştur. Ortaokuldan itibaren üniversiteyi bitirinceye kadar yabancı diller üzerinde
ciddiyetle çalışmış ve Almanca, İngilizce, Yeni Yunanca ve Sırpçayı çok iyi derecede
öğrenmiştir. Ayrıca, daha sonraları Rusça ve Türkçe dillerini de çok iyi derecede öğrenmiştir.
Hayatının sadece bu cephesi Kalay’ın nasıl bir kişilik taşıdığını, kabiliyetlerini ve çalışma
konusundaki azmini gösterir. Avusturya- Macaristan Dışişleri Bakanı Andraşi’nin (Andrasyy)
aracılığı üzerine Benyamin Kalay 19 Nisan 1868 tarihinde Belgrad konsolosluğuna atandı.
Öte yandan, Kalay, 10 Nisan 1877 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatoruna sunduğu
bildirimde Bosna-Hersek’in işgâli ve orada yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda
çok teferruatlı bilgi vermiştir. Nihayetinde, tasarılarını uygulaması için 4 Haziran 1882
tarihinde güçlün siyasî desteğin sâyesinde imparatorluğun Maliye Bakanlığı’na atanmıştır.
Kalay yönetiminin ideolojisi içerisindeki en önemli yeri kendisinin Bosna-Hersek’i
medenileştirme hususundaki iddiası yatar.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 1878’de işgalinden kısa bir süre sonra
Balkanlardaki siyasî, sosyal ve millî koşullar sonucu Bosna-Hersek’te Kalay rejimi
uygulanmaya başlanmıştır.
Kallay, rejimi temelde Bosna-Hersek’teki nüfus yapısı, Monarşi idaresiyle siyasi ve millî
ilişkiler, Bosna-Hersek’in milletlerarası hukukî durumu ve nihayet Avusturya-Macaristan
İmparatorluğunun Balkan siyaseti olarak belirlenmiştir. İşgalcilerin istedikleri şekilde bir
yönetim sistemini uygulayabilmeleri için tüm bu unsurların temelde bulunması gerekiyordu.
Bunun sonucu olarak Bosna’da Kalay rejimi uygulaması 1881-1903 yılları arası sürmüştür.
Kalay, eyalet hükümetinin milliyetler politikasının esas olarak Müslümanlara dayanması
gerektiğini belirtmekteydi. Kallay, Boşnak kimliğinin oluşumunu teşvik etmiş ve bununla
Bosna-Hersek’te rekabet halinde olan Sırp ve Hırvat milliyetçiliklerinin karşısında bir Boşnak
kimliği oluşturmak istemiştir. Yeni idare Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna zararı
dokunabilecek her şeyi Bosna’da yok etmeye veya en azından etkisini azaltmaya yönelik her
türlü tedbiri almayı görev bilmiştir. Bu bildiride de Avusturya’nın Bosna’yı 1878’de işgaline
yol açan gelişmelerde ve daha sonra Bosna’da Avusturya idaresinin tesis edilmesinde
Benyamin Kalay’ın rolü ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Benyamin Kallay, Kallay rejimi,
Bosna-Hersek, Boşnaklar, Bosna-Hersek’in işgali, Osmanlı Devleti.
ABSTRACT
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Benjamin Kallay was born on the 28th of December 1830 in Pest as a Hungarian aristocrat
along with his family. Kallay later studied law and economics in the University of Budapest.
He worked on foreign languages since his middle school days with his upmost seriousness up
until he graduated from university. He also learned English, German, Greek, and Serbian as
much as he could throught this time. Later on, he also learned Russian and Turkish as well.
Even knowing only this side of Kallay shows his personality, his abilities and his work ethic.
Through the act of the foreign affairs minister of Austria Hungary, Benjamin Kallay was
appointed to the consulate of Belgrade on 19th of April 1868. Kallay has also given a quite
sophisticated report about the occupation on bosnia-herzegovina and the following acts to the
emperor of Austria Hungary on 10th of April 1877.In the end, thanks to strong political
power, Kallay was appointed as the misiter of economy of the empire to realize his plans on
4th of June 1882.
One of the most important aspects of the ideology of Kalley is his aim to civilize bosniaherzegovina. After the shot lived occupation of the Austuria Hungary Empire in 1878, due to
political,social and national conditions the regime of Kallay was used. The regime of Kallay,
at its core, was planned to be the combination of the policy of the population of bosniaherzegovina, political relationships with its monarchy, the international juristic position of
bosnia-herzegovina and finally as the Austria Hungary Empire’s Balkan policy.All of these
were needed for the invaders to be able to use the management system to their advantage.As a
result of this the regime of Kallay has lasted from 1881 to 1903 in Bosnia.Kallay stated that
the national policy of the state government needed to be focused on muslims.Kallay supported
the formation of a Bosnian identity against the nationalist Serbians and Croatians.The new
government set destroying everything that could endange Austria Hungary empire in Bosnia
as their mission.And in this report Austria’s way of actions in invasion of Bosnia and after
this Bosnia’s goverments handling to Austria and Benjamin Kalley’s role in that, will be
presented through Bosnia-Herzegovina Archive’s and sources.
Keywords: Austria-Hungary Empire, Benjamin Kallay, Kallay regime, Bosnia and
Herzegovina, Bosnians, the occupation of Bosnia and Herzegovina, Ottoman Empire.

GİRİŞ
Boşnakların kim olduğuna değinmek gerekirse, şu tarifi ortaya koyabiliriz: Osmanlı’nın
1463’te Bosna-Hersek’i fethinden sonra, kitle hâlinde İslâm’ı kabul etmiş ve kısa bir süre
içerisinde Türk-İslâm kültürünü bütün kurumları ile benimsemiş, Müslüman olmuş
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Bosnalılara Boşnak denilmektedir. 1500’lerden 1878’e kadar, Boşnaklar kendilerini ülkenin
sahibi olan milletlerden saymışlar ve devlete sadakatle hizmet etmişlerdir.
Bu yüzden, bir uç beyliği gibi idare edilmiş olan Bosna’da, Müslümanlar hâkim unsur olarak
siyasî bir düzen kurmuşlar ve Avusturya-Macaristan’a karşı yürütülen akınlarda ve savaşlarda
en önde yer almışlardır. 1878 yılında Avusturya-Macaristan tarafından işgâl edilen BosnaHersek 1908 yılında resmen ilhak edilmiş ve 1918 yılına kadar Avusturya’nın yönetiminde
kalmıştır. Versay Konferansı’nda kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın bir parçası hâline
getirilen Bosna-Hersek, daha sonra isim değiştirecek olan Yugoslavya Krallığı ve Yugoslavya
Federal Sosyalist Cumhuriyeti içinde yer almıştır. Bu süreçte Bosnalılık ne Sırp, ne de Hırvat
olarak değil, kendine özgü bir Boşnak kimliği olarak biçimlenmiştir. Gerek devlet, gerekse de
bu Müslüman Bosnalılar, kendilerine 400 yıl boyunca “Boşnak” demişlerdir.
Osmanlı idaresinin ve Türk kültürünün bölgedeki temsilcisi durumunda olan Boşnakların
tarihsel süreçteki gelişimlerine bakıldığında, bunların sahip olduğu toplum yapısının
Ortaçağ’dan günümüze kadar bir süreklilik arz ettiği görülmektedir. Neticeten, rahatlıkla
söylenebilir ki Boşnaklar, 1464 yılından sonra yeni bir millî hüviyet ve özgün bir medeniyet
oluşturmuş ve bu medeniyetin üstün eserlerini ortaya koymuşlardır. Her alanda görüleceği
üzere, bu yeni medeniyetin de Türk medeniyeti ile sıkı bir akrabalığı vardır. Bosna Osmanlı
döneminde ayrı bir birim olarak varlığını sürdürmüştür.
Balkanlarda Türklüğün Osmanlı idaresi eliyle kendini tahkim etmesi, Anadolu kökenli göçebe
Türk kavimlerinin iskânının yanı sıra, Balkanlarda nisbî bir İslâmlaşma ile birlikte işlemiştir.1
Özellikle, Boşnakların ve Arnavutların önemli bir kısmının İslâm’ı kabûlü neticesinde,
etkileri günümüze kadar devam edecek biçimde dinî kimlik ile etnik kimlik iç içe girmiştir.
Boşnaklar kendi millî kimliklerinin sınırlarını, Hırvatlar ve Sırplar karşısında ancak dinleri
sayesinde koruyabilmişlerdir. Bosna, Arnavutluk ve Kosova gibi bölgelerde şahsî, iktisadî,
kültür ve toplum yapısı gibi sebeplerle İslâm dinine gönüllü geçişler oldu.2 Kurupecic
Türklerin Katolik ve Ortodoks Bosnalıları dinlerinde serbest bıraktıklarını bununla birlikte,
15. yüzyıl sonlarından başlayarak Bosnalıların çoğunun kendi istekleriyle Müslüman
olduklarını ifade eder.3 Bu arada, tarikatlar, İslâmiyet’in Hıristiyan halk arasında yumuşak ve
kabul edilebilir yollardan yayılmasında önemli rol oynamışlardır.4 Özel bir Türkleştirme
politikası izlenmemekle birlikte, uygulanan gönüllü veya mecburî iskân uygulamaları ile Batı
Trakya, Bulgaristan, Sancak, Makedonya, Yunanistan gibi bölgelerde yoğun bir Türk
nüfusunun oluşması sağlanmıştır.

Halil İnalcık, “The Middle East and The Balkans under the Ottoman Empire”, Indiana Universty Turkish
Studies and Turkish Ministry of Culture Joint Series, Volume 9, Bloomington, MIT press, USA, 1987, s. 100101, 103-104.
1

2

Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s.330.

3

Benedict Curipeschitz, Yolculuk Günlüğü, 1530, çev. Ö. Nutku, Ankara, 1977, s.27.

Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve
Temlikler”, Vakıflar Dergisi, C. 2, Ankara, 1942, s. 291-293.
4
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Bosna Osmanlı döneminde ayrı bir birim olarak varlığını sürdürmüş, Boşnakça ise devlet
dilleri arasında sayılmıştır. Bununla birlikte, Bosna 1878 yılından 1918’e kadar AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’nun idaresinde kalmış ve kültür değişimine marûz kalmıştır.
19. yüzyıldaki gelişmeler sonucu, Balkanlarda Hıristiyan dinine mensup millî olan
topluluklar, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Romanya olarak bağımsız hâle
geldiler. Bu arada, söz konusu milletlerin kiliseleri de siyasî açıdan millileşti. Balkanlarda
Osmanlı hâkimiyeti altında bulunup Türk olmayan iki ayrı grup daha vardı: Arnavutlar ve
Boşnaklar. 19. yüzyılın sonunda Boşnaklar Avusturya’nın hâkimiyeti ve işgâli altındadır. 5
Balkanlarda Hıristiyan unsurların bağımsız devlet kurmaları desteklenirken, Müslümanlara
aynı destek verilememiş, hattâ Bosna örneğinde inceleneceği gibi siyasî bir oluşum olarak
ortaya çıkmalarına belki de engel olmak düşüncesiyle işgâl edilmişti.6
13 Temmuz 1878’de Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 25. maddesine göre;
Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun idaresine verilmiştir. Hukuken
Bosna-Hersek Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak kabul edilmiş, buna rağmen AvusturyaMacaristan tarafından geçici olarak işgal edilebileceği de karara bağlanmıştır. Avusturya
işgâli başlamıştır. Ancak bu işgâl hiç kolay olmayacaktı.
Başta Boşnaklar olmak üzere, Bosnalılar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ordularına
karşı şiddetle direndiler. Bu direnişe, Boşnaklar'ın yanısıra orada konuşlanmış olan Türk
Ordusu'nun terhis edilmiş askerleri, Hırvat-Sırp ve Yahudi halklarından bir kısım
katılmıştır. Çok kanlı geçen direniş savaşına rağmen, Avusturya-Macaristan Bosna'yı işgâl
edebildi. İşgâlden sonra ise askerî mahkemeler ölüm makinesi olarak çalıştı ve binlerce
masum Bosnalı'yı idam ettirdi. Saraybosna şehrine giren AMİ orduları başkomutanı
General Filipoviç'in ilk icraatlarından birisi, Bosna'da Türkçe eğitim veren halk okullarını
kapatmak ve Türkçe yayınları yasak etmek olmuştur. Daha sonraki dönemde de AMİ
Boşnak-Türk bağını yok etmek üzere her türlü baskıyı ve zulmü uygulamıştır. 1878-1916
yılları arasında süren işgâl idaresi, Boşnaklar'ın topraklarına, mallarına keyfî olarak el
koymuş, yüksek para cezaları uygulamış, yabancı Hıristiyan yerleşimci getirmiş, Boşnak
çocuklarının Hıristiyan yapılmasını teşvik etmiş ve bunu yapanları korumuş olmakla
elaltından Boşnaklar'ın ülkeden kaçmasına zemin hazırlamıştır.7
İşgal sırasında işgalci Avusturya-Macaristan ordularına direnen Müslümanlar ve Sırplar
işbirliğini işgâl sonrasına da 1882 İsyanı sırasında da birlikte hareket edeceklerdir. Önceleri
Avusturya’nın Hırvat yanlısı siyaseti bu işbirliğinde etkili olsa da, 1882’de Benjamin Von
Kallay’ın Ortak Maliye Bakanı olmasıyla Bosna-Hersek’te Sırp ve Hırvat milliyetçiliğinin
karşısına “Bosnalılık” kavramı çıkarılacak ve Müslümanlar Avusturya tarafına çekilmeye
çalışılacaktır.
1878-1908 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde, Hıristiyan yönetimi altındaki Bosna’da, Sırp,
Hırvat vd. unsurlarla sürekli bir mücadele ortamında bulunulurken, Boşnakların siyasî ve fikrî
Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Osmanlı Müslümanlarına Karşı Yürütülen Ulus Olarak Temizleme İşlemi
1821-1922, çev. Bilge Umar, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 1983, s. 177.
5

6

Muhsin Rizvić, Bosansko-Muslimanska knjizevnost u doba Preporada 1887-1918, Sarejevo, 1990, s. 11.

7

Mustafa Kahramanyol, Bosna ve Boşnaklar, Türkiye Günlüğü, Ankara, 2019, Sayı 137, s.11-137.
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gelişimini, Bosna’nın kendine has toplum ve millet yapısını ve Bosna’nın Avusturya yönetimi
altında geçirdiği idarî uygulamaları aydınlatabilmek için, Bosna’yı yöneten Ortak Maliye
Bakanı Benyamin Kalay’ın Bosna-Hersek’te uyguladığı siyasî ve kültürel politikayı
aydınlatmak gerekir.
1.Benjamin Kallay Kimdir? Bosna’ya Yöneliş
28 Aralık 1830 tarihinde Peşte’de dünyaya gelmiştir. Avusturya-Macaristan siyasetçi ve
tarihçisidir. Avusturya-Macaristan Monarşisi’nin ortak maliye bakanı olarak Bosna-Hersek
İdaresinde görevlendirilmişti. Bosna-Hersek’te izlediği siyaset, Sırp ve Hırvat etkisinden uzak
tutarak Monarşiye sadık olacak bir Bosna milleti oluşturması idi. Bu bağlamda Müslüman
sipahilerine zarar vermemek amacıyla tarım reformunun uygulamasına karşı çıkıp
engellemişti. 1903 yılında Wien’de öldü.8
Ailesi, eski Macar soylularından olup, Macarların bölgeye yerleşmesi sırasında Sabolç,
Satmar ve Borçot bölgesine yerleşmişlerdir. Kalay’ın dedelerinden birisi olan Mihael Kalay,
1400’lerde Yayçe kalesinin zaptedilmesi sırasında gayretleri ile öne çıkmış ve Macar kıralı
tarafından bir tımar ile ödüllendirilmiştir.
Kalay ailesinin ileri gelenleri Macaristan’da çok önemli siyasî rütbeler taşımamışlardır; kendi
bölgelerinde etkili olmakla yetinmiş olsalar gerektir. Bu aile orta sınıf soylulardan sayılır.
Ellerindeki toprak birkaç bin hektar tutuyordu. Kalay’ın babası iyi bir eğitim görmüş bir
maliye uzmanı idi ve ilçenin defterdarı rütbesine yükselmiştir. Oğlu Benyamin beş
yaşındayken 1845 yılında ölmüştür. Kalay’ın yetiştirilmesi işi annesi Amelya’nın omzuna
yüklenmiştir. Amelya’nın baba tarafının soyadı Blaşkoviç olup Macarlaşmış Sırp’lardır.
Bunlar muhtemelen bundan ötürü de Benyamin Kalay’ın İslav dilleri ile olan tanışıklığı
çocukluğunda başlamıştır. 1848-1849 yıllarında Macaristan’da vuku bulan ayaklanmalar,
bütün gençlik üzerine olduğu gibi Banyamin Kalay üzerine de büyük etki etmiştir. Hattâ, ileri
gelen Macar siyasetçilerinin Kalay’ın baba evinde toplanıp konuştuklarına dair kanıtlar
vardır.9
Kalay, Budapeşte Üniversitesi’nde hukuk ve iktisat okumuştur. Ortaokuldan itibaren
üniversiteyi bitirinceye kadar yabancı diller üzerinde ciddiyetle çalışmış ve Almanca,
İngilizce, Yeni Yunanca ve Sırpçayı çok iyi derecede öğrenmiştir. Ayrıca, daha sonraları
Rusça ve Türkçe dillerini de çok iyi derecede öğrenmiştir. Hayatının sadece bu cephesi
Kalay’ın nasıl bir kişilik taşıdığını, kabiliyetlerini ve çalışma konusundaki azmini gösterir.
Andraşi (Andrasyy), Avusturya-Macaristan hükümdarlığın bir parçası olan Macaristan’ın
temsilcisi sıfatıyla bakan olduktan sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içerisinde
Macaristan’ın etkisini arttırmaya önem vermiştir. Devletin büyük güç olarak milletlerarası
siyasî alandaki varlığını da Rusya’nın Balkanlar’daki etkisini oradan kaldırmakta ve
Macaristan’ın güçlü bir unsur olarak devlete katkıda bulunmakta görmüştür. Balkanlar’da
Rusya’ya karşı mücadele edebilmek için Macaristan’daki Sırplar arşı takınılmış olan olumsuz
8
9

Bk. Mustafa Imamović, Istorija Bošnjaka, Sarajevo 1998, s. 43.
Tomislav Kraljačić, Kalajev Režimu Bosni i Hercegovini (1882-1903), Sarajevo, 1987.
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tavırları önleme işine büyük bir önem ve öncelik vermiştir. Bu düşüncesini hayata
geçirebilmek için de güvendiği, kabiliyetli ve azimli bir şahsa ihtiyacı vardı. Böyle bir kişiyi
Benyamin’in şahsında bulunca önemli görevler tevdi etmekte tereddüt etmemiştir.
Andraşi’nin aracılığı üzerine Benyamin Kalay 19 Nisan 1868 tarihinde Belgrad
konsolosluğuna atandı ve bu görevde 1875 tarihine kadar kaldı. Kalay’ın Belgrad’daki
faaliyetleri çok yönlü ve çok etkili olmuştur. Buradaki görevi sırasında Saraybosna’daki
Avusturya-Macaristan Başkonsolosu ile sürekli irtibat içinde olmaya özen göstermiş ve
kendisinden etraflı bildirimler istemiştir. Denilebilir ki Kalay’ın Belgrad konsolosluğu
kendisinin gelecekteki siyasî hayatın temellerini ve kaynaklarını teşkil etmiştir.
Kalay, 1871 yılında vuku bulan Fransız-Rusya Harbi’nden sonra Bosna ile ilgili tasarılarını
askıya almıştır. Almanya’nın birleşmesi, Avrupa’da yeni dengelerin oluşumuna yol açmıştı.
Bu şartlar içerisinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasındaki ilişkiler de
1871 yılından itibaren bozulmaya başlamıştır. Nitekim kınıyaz Milan aynı yılda Rusya’ya bir
ziyarette bulunarak Rusya’dan yana olan tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu olaydan sonra
Kalay, Sırbistan hükûmetinin taleplerine hep menfî olarak cevap vermiş ve ciddi bir şekilde
Hırvatistan’dan yana bir siyaset çizgisi takip etmeye başlamıştır. Hattâ Sırbistan içerisindeki
bazı azınlıkların ayaklandırılması suretiyle Sırbistan’ın zayıflatılmasını da tasarlamaya
başlamıştır.
Kalay, 1872 yılında, o tarihte artık Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı olmuş olan Andraşi
tarafından Bosna’da uzun sürecek bir seyahat için görevlendirilmiştir. Bu seyahatte,
Bosna’daki Hırvatlar ve özellikle Fransiskocu rahipler kendisinin destekçisi olarak
öngörülmüştür. Kalay bu seyahat sırasında Katolik kiliselerini ziyaret hususunu hiç ihmâl
etmemiş ve kiliselere kayda değer hediyeler vererek yöneticilerin kalplerini kazamaya ve
böylece de bunları kendi ülkesine bağlamaya çalışmıştır. Bu bağlamda Saraybosna şehrinde
bir Katolik yetimhanesinin yapımı için Dışişleri Bakanı Andraşi’den para talep etmiş
Bosna’daki Katolik okullarının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan nesneleri ve şartların
gösterir bir bildirimi o tarihlerde Saraybosna Katolik piskoposu olan Vuçiç’ten istemiştir.
Seyahatinin dönüşünde de Saraybosna’da bir Katolik inşâsı için para toplama işine girişmiştir.
Kalay otuz sene sonra bu seyahatinin maksadını anlatırken şayet bu bölge Avusturya
tarafından işgâl edilirse halkın düşüncesinin ve tepkisinin ne olacağını önceden tespit etmek
olduğunu önceden yazmıştır. Öyle görünüyor ki, Kalay bu seyahatten sonra Bosna-Hersek’in
mutlaka Avusturya-Macaristan imparatorluğuna bağlanması hususunda bir kanaat sahibi
olmuştur.10
Öte yandan, Kalay, 10 Nisan 1877 tarihinde İmparatora sunduğu bildirimde Bosna-Hersek’in
işgâli ve orada yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda çok teferruatlı bilgi vermiştir.
Kalay’ın bilgi birikimi, siyasî gücü ve halk üzerindeki etkisi hükümdar tarafından
değerlendirilmiş ve Berlin toplantısından sonra kurulmuş bulunan Doğu Rumeli gözetim
kuruluna Avusturya-Macaristan’ı temsilen fevkalade elçi ve tam yetkili Bakan olarak Eylül
1878 tarihinde atanmıştır. Ekim 1879 tarihinde ise bu görevden alınarak Dışişleri
Bakanlığı’nda bir bölüm Başkanı olarak atanmıştır. Bu görev sırasında, kendi amirlerinin yanı
10

Bkz. Kraljačić, a.g.e.
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sıra İmparatorun da itimadını kazanmasını bilmiştir. Bölüm Başkanı sıfatıyla birçok işin yanı
sıra, Fener Patrikhanesi ile imzaladığı antlaşma ile Bosna’daki Ortodoks kilisenin konumunu
kendi arzuları istikametinde tayin etmiştir. Ayrıca, 1881 senesinde Sırbistan ile AvusturyaMacaristan arasında imzalanmış olan gizli antlaşmanın da baş mimarı olmuştur.
Dışişleri Bakanı Haymerlenin ölümü üzerine, bu makamın Kalay’a verilmesi teklif edilmişse
de İmparator, çok genç olduğunu ileri sürerek bu teklifi reddetmiştir. Ne var ki, kısa bir süre
sonra, 4 Haziran 1882 tarihinde güçlü siyasî desteğin sâyesinde imparatorluğun Ortak Maliye
Bakanı idi ve Maliye Bakanlığı’nın başına Macar Benyamin Von Kalay getirildi.11 İdarî
olarak, Bosna’daki en büyük yetkili, doğrudan hükümdarlığa karşı sorumlu olan askerî
valiydi. Ancak, izlenecek siyasete karar veren Ortak Maliye Bakanı idi.
Kalay, Balkan tarihi ve dili konusunda uzman bir kişi olup, ilhak siyasetini savunmaktaydı.12
19. yüzyılda ortaya çıkan bir kavram olarak, Bosna Orta Avrupa’nın bir parçası olacak şekilde
modernleştirilecekti.13 Kalay’ın modernleşme projesi kapsamında Saraybosna’da sivil
idareciler görevlendirilmişti.14
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun siyasetini tayin ve tatbik etmekle uğraşırken Kalay
Rusya’ya karşı mücadele etmenin zaruri olduğuna kaani olmuş birisi olarak Rusları işgâlci ve
buyurgan olarak göstererek onları halkın gözünde düşürmek ve böylece kuzey ve güney
İslavları arasında bir uçurum yaratabilmek için yavaş fakat sağlam ve şuurlu bir gayret içinde
olmuştur.
Neticeten, görüyoruz ki, bilim, kültür ve siyaset itibariyle ciddi bir birikim sahibi bir şahsın
bunların yanı sıra siyasî başarılar elde etmesi sayesinde işgâl edilmiş bir ülkedeki milletin
kaderine hükmedebilmektedir. Kalay, Bosna’da adı konulmamış bir hükümdar, daha doğrusu
bir buyurgan olarak hüküm sürmüştür.

2. Kalay İdaresinde Yeni Bosna’nın İnşası

Bosna’yı işgal eden Hırvat General Filipoviç’in görevden alınmasından sonra Bosna idaresi
Benyamin Kalay’a teslim edilmiş ve yumuşak bir siyaset uygulanmaya başlanmışsa da
iktisadî sıkıntılar halkı ciddi bir şekilde etkilemeye başlamıştır. Bu hoşnutsuzluk ortamında, 4
Kasım 1881 tarihinde çıkarılan askerlik kanunu yaraya tuz biber ekmiştir. Kanuna göre, belli
yaşlardaki erkekler Avusturya ordusunda askerlik yapmak üzere celp edilmişlerdir. Bu hadise
ile Doğu Hersek’te ve Güney Doğu Bosna’da Boşnaklar ve Sırplar isyan etmeye
11

Ismet Ovčina, Bosna i Bošnjaci u Hrvatskoj Politici (1878-1914), Sarajevo, 2004, s. 52-53

Hamidija Kapidžić, Hergovački ustanak 1882. Godine, Veselin Masleša, Sarajevo, 1958. Kalay’ın BosnaHersek siyaseti için bkz. Jelana Milojković-Djurić, “Benjamin von Kalay’s Role in Bosne i Hercegovina 18821903: Habsburg’s Policies in an Occupied Territory”, Journal of the North American Society for Serbian Studies,
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başlamışlardır. Ayrıca Avusturya-Macaristan yönetiminin izlediği tarım siyasetine karşı
hoşnutsuzluk duyulması da isyanda önemli rol oynamıştır.15
1881’de Adriyatik kıyısındaki Kotor Körfezi’nde isyan patlak vermiş ve 1882 başlarında
Hersek’e yayılmıştır. Sırpların çoğu özellikle de Liberaller, Avusturyalıların üç yıldır
Bosna’yı işgâlinden dolayı kızgınlardı ve isyancılara karşı büyük bir sempati duyuyorlardı.
Bosna-Hersek’te özerk bir devlet kurmak için çabalayan Sırp milliyetçilerinin siyasî
kışkırtması neticesinde isyan patlak vermiştir. Bunda yeni askerlik yasası ve çözüme
kavuşturulamayan toprak sorunu da milliyetçilere yardımcı olmuştur. Bu isyan, Sırp
köylülerin ve Müslüman toprak sahiplerinin ilk kez bir isyanda birlikte yer almaları açısından
ayırt edici olmuştur.16
İsyana katılan Müslümanların sayısı başlangıçta az iken zamanla artmıştır. Sırp köylüler,
isyancı kitleler ve isyanın önderliği açısından çoğunluğu oluştururken; Müslümanlar da hem
köylüler hem toprak sahipleri olarak ayaklanmaya katılmıştır. Ocak 1882’de Hersek’teki 2700
isyancı altı ana gruba ayrılmıştır. Müslümanlar, Bileça ve Nevesinye’de isyancıların dörtte
birini (800’den 200’ünü), Gaçko’da ise (210’dan 150’sini) çoğunluğu oluştururken, diğer
yerleşim yerlerinde isyancıların etnik yapısı karışıktır. 17 İsyan 1882 Ocak ayında çıkmış ve
Şubat sonuna doğru bastırılmıştır.
Bu sırada yani, 1882 isyanının bastırılmasının hemen Ardından İdari anlamda Bosna ise,
hükümdarlık toprağı yapılmış ve Avusturya-Macaristan Maliye Bakanlığı’na bağlı ortak bir
komisyon oluşturulmuştur. Bosna’daki en büyük yetkili hükümdarlığa karşı sorumlu olan
askeri vali olsa da, izlenecek siyasete karar veren Ortak Maliye Bakanı olacaktır.18 İşgalci
yönetim, 1882 Hersek isyanıyla ortaya çıkan büyük kriz sırasında Kalay rejimini
uygulamıştır. Bu rejimin uygulanmasındaki hedef, Bosna-Hersek’te sarsılmış olan Monarşi
idaresinin otoritesini geriye getirip sağlamlaştırmaktı. Bu oluşum, Bosna-Hersek’teki nüfusun
yapısı, Monarşi idaresiyle siyasî ve millî ilişkiler, Bosna-Hersek’in milletlerarası hukukî
durumu ve nihayet Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Balkan siyaseti olarak
belirlenmiştir. İşgalcilerin istedikleri şekilde bir yönetim sistemini uygulayabilmeleri için tüm
bu unsurların temelde bulunması gerekiyordu. Bunun sonucu olarak Kalay rejimi uygulaması
20 sene sürmüştür.19
Aslında Hersek isyanın uyandırdığı etki ile Viyana’daki siyasî çevrelerde, daha büyük
kayıpların önlenebilmesi için Bosna’nın terk edilmesi konusu konuşulmaya başlanmıştır.20
Ancak, Benyamin Kalay’ın Bosna’nın idaresi ve gelecekte imparatorluğa bağlanması ile ilgili
olarak imparatora sunduğu memorandum ile hem Avusturya’nın bakışını hem de Bosna’nın
Aydın Babuna, Geçmişten Günümüze Boşnaklar, Çev. Hayati Torun, İstanbul 2000, s. 30-31.
Babuna, a.g.e., s. 32.
17
Babuna, a.g.e., s. 32-33.
15
16

Fahriye Emgili, Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye Göçler (1878-1934), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, s.
122.
19
Cemile Tekin, “Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İşgalinden Sonra Vali Benyamin Kallay’ın BosnaHersek’i Türkiye’den Ayırma Çalışmaları”, Cappadocıa Journal Of Hıstory And Socıal Scıences, VOL.8-APRIL
2017, s.89.
20
Bkz. Kraljačić, Kalajev Režimu…
18
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geleceğini değiştirmiştir. Kallay, 1882 isyanından sonra eyalet hükümeti için bir
memorandum hazırlamıştır ve çeşitli toplulukların milliyetçi ihtiraslarına ket vurmak ve tarım
meselesinin çözümü için, Bosna-Hersek’in olabildiğince çabuk ilhak edilmesini tavsiye
etmiştir. Bu memorandumda Kallay, eyalet hükümetinin milliyetler politikasının esas olarak
Müslümanlara dayanması gerektiğini belirtmekteydi.21
Bu yüzden Kalay, Boşnak kimliğinin oluşumunu teşvik etmiş ve bununla Bosna-Hersek’te
rekabet halinde olan Sırp ve Hırvat milliyetçiliklerinin karşısında bir Boşnak kimliği
oluşturmak istemiştir. Boşnaklık (Boşnıyaştvo) adı verilen üst kimlik, herhangi bir din ayrımı
gözetmeksizin aynı toprağa, Bosna’ya ait olma düşüncesinin etrafında şekillenmekteydi.
Kalay’ın bir diğer hedefi de, Hırvatistan’ın Bosnalı Hırvatlar, Sırbistan’ın Bosnalı Sırplar,
Osmanlı Devleti’nin ise Bosnalı Müslümanlar üzerindeki etkisini azaltmayı ve mümkünse
tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktaydı.22 Kalay, “Bosna milliyetçiliği” siyasetiyle,
ülkeyi Sırbistan ve Hırvatistan’daki milliyetçi siyasi akımlardan uzak tutmayı ve “Bosnalılık”
kavramını birleştirici unsur yapmayı hedeflemekteydi. Kalay, bunun en çok Müslümanlar
tarafından benimsenmesini amaçlamaktaydı ve gönderdiği talimatnamelerle, Müslümanların
Katoliklerle yakın ilişki içinde olarak Sırplardan uzak durmalarının sağlanmasını
istemekteydi.
Kalay’a göre Bosna, Doğu ruhunun Batı’ya doğru en uzak bir çıkıntısını teşkil etmekte idi ve
Batı’dan gelen etkilere tamamen kapalı idi. Dolayısıyla işgâlden sonra oluşturulan yeni
idarenin ana görevi Bosna’ya Batı’nın ülkülerini kurumlarını mümkün mertebe çabuk ama
sıkıntılara meydan vermeden sokmak idi. Batı ülkülerinin fidanları, Bosna’da öyle bir şekilde
dikilmeli idi ki toprak bunları kendisine aitçesine benimsesin. Bu görevin başarılabilmesi için
de, Kalay’a göre, ya yeni dikilen fidanlara zararlı olabilecek her şeyin kökten sökülmesi veya
yeni fidanların eski ağacın üzerine aşılanarak arzu edilen ürünün elde edilmesi mümkün
olurdu. Bu görüşler çerçevesinde oluşturulan yeni idare Avusturya-Macaristan
İmparatorluğuna zararı dokunabilecek her şeyi Bosna’da yok etmeye veya en azından etkisini
azaltmaya yönelik her türlü tedbiri almayı görev bilmiştir. Bu çerçevede, en önemli hasım
olarak o güne kadar mevcut olan devlet anlayışı seçilmiş ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun yararına olacak bir devlet anlayışının yerleştirilmesine ateşli bir şekilde
gayret edilmiştir. Fikirlerinin ve tasarılarının isabetinden çok emin olan Kalay 1885 tarihinde
yazdığı bir mektupta, Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan tarafından çok uzak olmayan
bir tarihte eritilebileceğini öngörmekteydi.
Bu hedefe ulaşabilmek için de, o günlerde çok revaçta olan güney İslavlarını birleştirme
fikrini ortadan kaldırılması öncelikle gerekiyordu. Bunun için de Bosna-Hersek’in çevredeki
İslav halklarından tecrit edilmesi gerekiyordu. Yine bunun için de Hırvatların ve Sırpların
siyasî fikirlerinden etkilenmeyen bir Bosnalılık fikrinin ve aidiyetinin oluşturulması ve
güçlendirilmesi icap ediyordu. İslav milliyetçiliğinin beklenmeyen gelişmesi, Kalay’ın da
Bosna’nın bölüştürülmesi ile ilgili eski fikirlerinden vazgeçerek kendisine has yeni ve bir
21

Mehmedalija Bojić, Historija Bosne i Boşnjaka, Şahinpaşiç, Sarajevo 2001, s. 133.

22

Mitja Velikonja, Religious Separation and Political Intolerance in Bosnia-Hercegovina, Texas A.&M.
University Pres, Texas 2003, s.133-134.
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anlamda özerk bir Bosna’nın oluşturulması fikrine sarılmasına sebep olmuştur. Bu fikrin
günlük uygulaması ise, Batı ruhunun benimsetilmesi fikri de dışlanamayacağından İslamî
hayatın ve geleneklerin zayıflatılmasını ve mümkünse unutturulmasını gerektiriyordu.
Bosna-Hersek’te İslâma karşı açıktan tavır almak, asla fayda getirmeyeceği için, Kalay’ı,
Bosna-hersek soylularının çocuklarını başta Viyana olmak üzere, Avusturya okullarında çok
rahat hayat şartları içerisinde okutarak değiştirmeye ve kendi emellerine hizmet edecek bir
okumuşlar kitlesi elde etmeye sevk etmiştir.
Esasen işgâl idaresinin ana amacı Bosna-Hersek’in tamamında devletin açtığı okulların hâkim
kılınması idi. Bu amaçla da her türlü cemaat okulunun çalışması bir anlamda zorlaştırılmıştır.
Mesela, cemaat okullarında okutulan kitapların devlet tarafından bastırılması ve tedrisatta
mecburen kullandırılması bu gayretlerden birisidir. Gerçi Sırp okullarında da Hırvat
okullarında da milliyetçi propaganda yapan kitapların ve kitapçıkların idareyi rahatsız
etmemesi mümkün değildi. Devlet kitaplarına ağırlık verilmesinin bir başka sebebi de budur.
İşgal idaresinin kurduğu devlet okullarındaki siyasî tavır elbette ki yönetimin arzu ettiği
istikamette olmuştur. Ancak, eğitimin bilim seviyesi ve eğitimcilik niteliği itibariyle cemaat
okullarının çok üstünde olduğuna hiç şüphe yoktur.
3.Kalay’ın Siyasî Anlayışı ve Bu anlayışın Bosna’daki Uygulamaları
Kalay’ın siyasî anlayışı geniş bir ufku kapsıyor ve uzun bir tarihi yolu göz önüne alıyordu.
Her ne kadar zaman zaman tereddütler ve tutarsızlıklar yaşanmışsa da, bu siyaset, genel
çizgisi itibariyle Bosna-Hersek’te kendine has bir milletin yaratılması için lazım gelen hiçbir
uygulamadan kaçınmamıştır.
Daha önce de ifade edildiği üzere, Bosna-Hersek’in Avusturya’ya bağlanmasının zarureti
Kalay’ın fikriyatında oldukça erken bir dönemde yerleşmiştir. Nitekim 1877 senesinde
Avusturya-Macaristan İmparatoru’na gönderdiği ve “İmparatorluğun Durumu” adlı
risalesinde bu fikrini açıkça izah etmiş ve karşı fikirleri de çürütmek için uzun boylu izahatta
bulunmuştur. Kalay’ın Bosna-Hersek konusunda daha sonra geliştirdiği fikriyatı da, en açık
hali ile, Macaristan ve Avusturya Meclislerinde yürütülen görüşmelerden rahatlıkla öğrenmek
mümkündür.
Belgrad’daki konsolosluk görevi sırasında Bosna-Hersek’in Sırbistan ve Hırvatistan arasında
bölüşülmesini düşünen Kalay daha sonraları bunun Avusturya-Macaristan İmparatorluğu için
çok zararlı bir iş olacağına kani olmuş ve fikrini ilhaktan yana değiştirmiştir. Zîrâ Bosna’nın
bölünmesi ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasında izalesi mümkün
olmayan bir rekabetin ve düşmanlığın doğabileceğini düşünüyordu. Özellikle, Bosna seyahati
hadisesinden sonra, Kalay görmüştür ki Bosna’nın bütünlüğünü korumak ve ayrı bir Bosnalı
milleti yaratmak Avusturya’nın yakın ve uzak menfaatleri bakımından şarttır. Hattâ, Kalay,
Bosna-Hersek’in işgâlden sonra Avusturya ve Macaristan arasında da bölünmesine bu yüzden
karşı çıkmıştır. Çünkü, herhâl ve kârda bu toprakların bölünmesi bölüştüren taraflar arasında
da bitmez tükenmez çatışmalara yol açacağından İmparatorluğu bir kurt gibi içeriden
kemirerek zayıflatırdı. Şüphesizdir ki, Kalay’ın görüşleri sadece kendisinin değil,
İmparatorluğa hükmeden üst tabakanın görüşlerini de yansıtıyordu. Kalay sadece bunları ikili
hükümdarlığın ihtiyaçları çerçevesinde bir şekilde formüle sokuyordu.
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1882 yılının sonbaharında, bir imparatorluk iradesi ile Bosna-Hersek’in siyasî konumu ve
idaresi hususunda bir tüzük yayınlanmıştır. Buna göre, imparatorluğun müşterek maliye
Bakanı aynı zamanda Bosna-Hersek’in işleri ile görevli ve yetkili en üst makam kılınmıştır.
Bu göreve atandığı andan itibaren Bosna-Hersek’teki idare için de Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu için de en büyük sıkıntının Hattâ en büyük tehlikenin Sırbistan’ın ve
Karadağ’ın izledikleri siyasetlerden doğacağını çok iyi anlamıştır. Bu sebepten de, BosnaHersek’i bu ülkelerin siyasî ikliminden mümkün mertebe tecrit etmeğe karar vermiş ve bu
uğurda elinden gelen her şeyi yapmıştır.
1885 senesinde yazdığı bir mektubunda Kalay, şöyle demektedir: “Bosnalılar ve Hersekliler
günümüzde hâlâ kendilerini Avusturya-Macaristan vatandaşı olarak değil, Balkan
milletlerinin bir parçası olarak görmektedirler. Bu yüzden Sırbistan’da, Makedonya’da veya
Sırbistan’da meydana gelen en büyük hadiseler Bosna’da akis verdiği gibi, İslâm dünyasının
herhangi bir uzak yerinde dahi meydana gelen siyasî hadiseler de Bosna’nın Müslüman
halkında da akis vermektedir.” Oradaki hadiselerin Avusturya tarafından tayini mümkün
olmadığına göre, hiç olmazsa bunların Bosna-Hersek’te doğuracağı etkilerin önlenmesine
çalışılmalıydı. Bu uğurda yapılacak iş Sırbistan ve Karadağ sınırlarının sıkı bir denetiminin
temini olmalıydı. Bunun da icrası, sınır boyunca oluşturulacak çok sayıda karakol ve bu
karakollara yeterli miktarda askerin yerleştirilmesi ile sağlanabilirdi.
Bu teklif, kabul edilmiş ve âcilen karakol inşâsına başlanmıştır. Bölgede, hem ordu birlikleri
hem de jandarma birlikleri yerleştirilmiştir. Karakollarda 40-50 silahlı adam
bulunduruluyordu.
Bosna’daki Sırpların Sırbistan’da veya Karadağ’da cereyan eden toplu kutlamalara veya
gösterilere katılmaması için ciddi tedbirler alınmış ve aynı şekilde Sırbistanlı yazar çizer
takımının Bosna’ya gelmesine de mani olunmuştur. Meselâ Kosova Meydan Muharebesinin
500. yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Sırbistan’a gidecek insan sayısının
azaltılması için mahallî kutlama törenleri düzenlenmiş ve bunların şaşalı bir biçimde icrasına
çalışılmıştır. Böylece de insanların kendi yaşadıkları bölgelerdeki kutlamalardan tatmin olmuş
duygusunu yaşamaları için çalışılmıştır. Bosnalı Sırp çocuklarının Sırbistan’da, Karadağ’da
veya Rusya’da eğitime gitmelerine mâni olabilmek için bunlara Avusturya okullarında okuma
imkânı sunulmuştur. Yine de oralara gidenler olduğu zaman mezuniyetten sonra bunların
Bosna’da iş bulmalarına imkân verilmemiştir.
Görülüyor ki, Bosna’daki Sırp halkının mevcudiyeti dolayısıyla Sırbistan’ın Bosna üzerindeki
emellerinin ciddi bir tehlike teşkil ettiği konusundaki kanaat hem Kalay’da, hem de
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yüksek kademelerinde hâkimdi. Öyle ki, “Biz
burayı almasaydık, bizim zararımıza olmak üzere burasını başkaları alırdı” sözünü Kalay
çok sık söylemişti.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı oluşabilecek tehdit ve tehlikeleri önlemede bir
yol da yerli Bosna-Hersek ordusunun oluşturulmasında görülmüştür. Böyle bir ordunun
Balkanlar’daki her türlü çatışmada imparatorluk için çok faydalı ve etkili bir unsur olacağına
inanılıyordu.
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Kalay’ın bu dönemdeki icratlarından birisi Bosna bayrağı ve armasını belirlemek oldu
Bosna'nın kendisine has bir bütün teşkil ettiğini bir başka vesile ile de vurgulamak isteyen
işgâl idaresi Bosna'da kullanılmak üzere yeni bir bayrak ve yeni bir devlet mührü icad
etmiştir. Bu bağlamda Saraybosna'daki müzenin, Fransiskocu Manastır yöneticilerinin ve
başta Mehmed Beg Kapatenoviç olmak üzere ileri gelen Boşnakların fikirleri alınmıştır.
İdare, 1889 senesinin başında bir emirname yayınlayarak yeni bir bayrak ve yeni bir mühür
tarif ve tayin etmiştir. 23 Buna göre Bosna bayrağı kırmızı ve altın sarısı renklerinden, mühür
de sağ elle tutulan eğri bir pala şeklinden oluşuyordu.
Gariptir, ama Kalay imparatorluğun bir parçası olan Hırvatistan’ın da zararlı faaliyetlerin bir
yuvası olduğu kanaatindeydi. Ona göre, Hırvatistan’daki İslavcı akımlar Bosna’da istenmeyen
ve çok zararlı etkiler yaratabilirdi. Bu yüzden de Hırvatistan’daki birtakım yayınların
Bosna’ya sokulması yasak edilmiş, Hırvat fikriyatının temsilcileri Bosna’ya sokulmamıştır.
Hattâ, Hırvatistan Piskopozu Ştrosmayer’in faaliyeti de yakından takip edilmiş ve denetime
alınmaya çalışılmıştır. Bununla beraber 1890’lı yıllardan itibaren Bosna’daki Hırvat etkisine
karşı alınan tedbirler gevşetilmeye başlanmıştır. O sâyede, Bosna-Hersek’teki fikir hayatında
Hırvatlar büyük bir yer tutmuşlardır.
Kalay yönetiminin diğer bir endişesi de, Bosna-Hersek’te Katolikler, Müslümanlar ve Sırplar
arasında kendilerine has bir milliyetçiliğin uyanması idi. Bu yüzden bu istikamette faaliyet
gösterecek derneklerin denetlenmesi icap ediyordu. Bu denetimin ilk ayağı, dernekler
nizamnamesi ile toplantı ve gösteri nizamnamesinin yayımlanması olmuştur. Buna göre,
dernekler siyasî amaçlarla kurulamazlardı. Din, kültür ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren
derneklere izin verilmiş fakat tüzükleri daima sansüre tabi tutulmuştur. İdarenin her türlü
tedbirine karşı, Hırvatlar da, Müslümanlar da, Sırplar da ince hesaplarla cevap vermişler ve
izin verilen hususlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan dernekleri, okulları,
kütüphaneleri, kıraathaneleri ve kursları arzu edilen siyasî faaliyet için kullanmaya gayret
etmişlerdir. İlgi çekicidir ki, musikî dernekleri bu gibi faaliyetin ana aracı olarak
kullanılmıştır. Çünkü, şarkılar, türküler ve her türlü besteler yoluyla arzu edilen iletileri halka
ulaştırmak halkı bu yolda heyecanlandırmak kolay oluyordu.
4.Bosnalı Milleti Oluşturma Çalışmaları ve Boşnaklar
Kalay işgâlin ilk yıllarında yeni bir Bosnalı milleti yaratma düşüncesini tatbikata
geçirmemiştir. Çünkü, ülkedeki dini toplulukların çok katı bir tavır takındıklarını görüyor ve
düşüncelerini erkenden tatbikata geçirmenin sıkıntılara yol açabileceğini takdir ediyordu.
Buna mukabil, her inanç topluluğuna karşı özel bir siyaset geliştirmeyi daha uygun bulmuştur.
1882 ve 1903 döneminde, Ortak Maliye Bakanı olması sıfatıyla, imparatorluğun Bosna
siyasetinin yürütücüsü olan Macar Benyamin Kalay, Boşnak kimliğinin oluşumunu da teşvik
etmişti.24 Kalay’ın amacı, Bosna-Hersek’te rekabet hâlinde olan Sırp ve Hırvat
milliyetçiliklerinin karşısında bir Boşnak kimliğinin oluşumunu sağlamaktı. Nitekim, Kalay
idaresi döneminde, Habsburg siyasetinin en çok tartışılan yönü, millet meselesinin ele alınış
23
24

Bojić, a.g.e., s.138.
Georges Castellan, Balkanların Tarihi, çev. Ayşegül Yaraman, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1993, s. 64.
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biçimi olmuştur. 1882’den itibaren Kalay, “Bosna milliyetçiliği” siyasetini uygulamaya
başlamıştır. Kalay’ın Bosna siyaseti, ülkeyi Sırbistan ve Hırvatistan’daki milliyetçi siyasî
akımlardan uzak tutmayı ve birleştirici unsur olarak “Bosnalılık” idealini gerçekleştirmeyi
hedeflemekteydi.25 Ancak, Kalay, bu ikiliğin en çok Müslümanlar tarafından benimsenmesini
amaçlamaktaydı. Ayrıca gönderdiği talimatnâmelerle, mümkün olduğunca, Müslümanların
Katoliklerle yakın ilişki içinde olmalarının, Sırplardan uzak durmalarının sağlanmasını
istemekteydi.26 En önemlisi de, Bosnalılık siyasetiyle, Müslümanlar kendilerini sadece
Müslüman ve Türk olarak algılamaktan ziyade, Bosnalı olarak, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun bir parçası olarak görüp, bütünleşebilirlerdi. Diğer taraftan hükûmet, yeni
açılan ilkokullarda ve ortaokullarda da Bosna Milliyetçiliği siyasetine uygun bir eğitim
uygulamaya çalıştı. Kalay, Bosna-Herseklileri yönetime bağlı kılmanın en iyi yolunun,
eyaletlerin iktisadî alt yapısını genişletmek, iş alanı yaratmak ve hayat seviyelerini
iyileştirmek olduğuna inanıyordu. Ticaret, ulaşım, posta teşkilâtı, çağdaş mahkeme gibi
gelişmeler, Avusturya idaresi döneminde sağlanabilmişti.
Bosna Milleti oluşturma bağlamda, 1884 yılının eylül ayında Saraybosna’da ulema meclisi
Başkanı Hulisi Efendi’nin yayınlayacağı “Vatan” adlı gazeteye izin verilmiştir. Bu gazete
Türkçe yayınlanmıştır. Bu gazete yoluyla Boşnaklarda ülkeleri ve İmparatorluk için bir sevgi
duygusu yaratılmaya çalışılmıştır. Gazetenin Türkçe olarak yayınlanmış olması işgâl idaresi
bakımından bir özellik taşıyordu. Çünkü böyle bir şeye izin vermiş olmakla, sanki işgâl
idaresi Türkiye’nin hükümranlığı hem zımnen hem fiilen tanıyor gibiydi.
Bütün İslavcı siyasî akımına bir denge olmak üzere, Kalay tarafından oluşturulmak istenen
Bosnalı milleti için Boşnaklar çok uygun bir çekirdek olarak telakki edilmişlerdir. Bu amaçla,
1891 yılında Mehmed Beg Kapetanoviç'e Boşnak adlı gazeteyi yayınlama ruhsatı verilmiştir.
Bu gazete Boşnak dilinde ve fakat latin yazısıyla yayınlanmaya başlanmıştır. İdare, gazeteye
ilk yıl 1300 altın forint ve ikinci yıl da 2000 altın forint kadar bir destek vermiştir. 27 Daha
sonra, her yıl gazeteye 600 altın forint yardım yapılmıştır. Bunun yanı sıra Mehmed Beg
Kapetanoviç'e aylık 160 altın forint bağlanmıştır. 1893 yılında Kapetanoviç'e Saraybosna
Belediye Başkanlığı görevi tevcih edilince gazetenin sahipliği Avukat Beg Filipoviç'e
devredilmiştir. Boşnak adlı gazete iki hedef istikametinde çalışmıştır: İşgal idaresinden yana
olmak ve yeni bir milletini oluşturmak. Bunun yanı sıra, “Boşnak”, Bosna beylerinin
çıkarlarını daima her şeyin üstünde gözetmiş ve savunmuştur. Ayrıca, Sırbistan'daki her türlü
olumsuzluğun Boşnak yolu ile Bosna kamuoyuna anlatılması da işgâl idaresinin arzularından
idi.
Kalay yeni bir “Bosna milleti” oluşturabilmek için Bosna'da kullanılacak yeni bir dil ve yeni
bir yazı oluşturmuştur. Buna göre, Hersek'te kullanılan mahallî şive esas alınarak, 1884
yılında “Bosna dili dilbilgisi” yayınlanmıştır. Yazı için de, seslendirmeli fonetik latin harfleri
kabul edilmiştir. Bu yeni icadlar da işgâl idaresinin Bosna'da açtığı bütün okullarda mecburi
Alija İzzetbegović, Tarihe Tanıklığım, çev. Alev Erkilet, Ahmet Demirhan, Hanife Öz, Klasik Yayınları,
İstanbul, 2003, s. 4.
25

26

Aydın Babuna, Geçmişten Günümüze Boşnaklar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,İstanbul, 2000,, s. 135.

27

Vladimir Ćorović, Istorija srpskog naroda, Banja Luka 1997, s. 76.
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olarak kullanılmıştır. Boşnak'ta da, işgâl idaresinin kabul ettiği işbu yeni dilin yanı sıra, farklı
bir Boşnakçanın da mevcut olduğu istikametinde yazılar yayınlanmaya başlanmış ve bu
iddiayı destekleyecek deliller sıralanmıştır.
İşgal idaresinin Bosna'da açmış olduğu okullarda kullanılan eğitim dili, yazı ve ders kitapları
gibi malzeme daima imparatorluğa bağlılık ve „Bosna“ anavatanına sevgi duygusunu
öğrencilerin gönlüne yerleştirmek için kullanılmıştır. Özellikle Bosna'da açılan liseler
öğretmen okulları ve kız liseleri bu ruhta ve bu fikriyatta olan genç bir kuşak yetiştirmeyi
hedeflemiştir. İşgal idaresi, fikirlerini ve uygulamalarını, Bosna'nın yanı sıra Yenipazar
Sancağı'nda ve Kosova'da yaymaya özen göstermiştir.
İşgal idaresi, Bosna'daki din işlerini de kendi arzusu istikametinde düzenlemek için ciddi
çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda, Katolikliğin Bosna'da yerleşmesi ve yayılması için her
türlü imkân sağlanmış ve kolaylık gösterilmiştir.
Kalay, “Bosna Milleti” projesinin uygulanmasını daha iyi kanıtlanmak için Bosna siyasi
özerkliğinin tarihî sürekliliği fikrini 1893’te Avusturya-Macaristan heyetindeki komisyonunda
önemli adımlar atarken açıklamıştı. Diğer taraftan onun “Boşnak” ve “Bosna Milleti”
terimlerini uydurduğu suçlamalarını reddederek; “…Yani şahsen ben Bosna ismini ve
milliyetini uydurmadım. Ben bir tarihçi olarak tarihî kaynaklardan bu ülkenin refah
dönemlerinde çok yoğun nüfuslu bir ülke olduğunu tespit ettim. Başlarında krallar
bulunduğunda mümkün olsaydı en yakın komşularını boyunduruk altına alabilirlerdi” 28

5.Müslümanlar İle İlişkiler
İşgâl idaresi, daha ilk günlerden itibaren Bosna’daki Müslümanlardaki mevcut olan Türk
Devleti düşüncesini ve Türkiye’ye olan bağlılığı yok etmeyi ana hedef olarak tayin etmiştir.
Buraya ulaşmak için, toplumun başı olan Müslüman beylerini kullanmıştır.
Bu bağlamda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun temsilcisi Vaşiç, işgâlden önce bile
birtakım beylerle temas etmiş ve işgâle karşı direnilmemesi hususunda onların çalışmasını
talep etmiştir. Söz konusu şahısların içerisinde Mehmed Beg Kapetanoviç, Mustaybeg
Fazlipaşiç ve Sunullah Efendi gibi kimselerin bulunduğu yazılmıştır.29
İşgalden sonra ise bu şahıslar idareye çok ciddi bir şekilde destek vermişlerdir. Özellikle,
Mehmed Beg Kapatenoviç Avusturya-Macaristan taraftarlığı ile öne çıkmış ve 1883 yılında
kendisine asalet unvanı tevcih edilmiştir. Kapatenoviç, aynı yıl içinde, vakıflar idaresine ve
kanunların ve nizamnamelerin tercümesi ile görevli kurulun ve 1884 yılında da tapu tasdik
kurulunun üyeliğine atanmıştır. Kapatenoviç, ayrıca, fikir ve yazı dünyasında da Bosna'da
etkili bir şahıs olmuştur. Bu bağlamda da “Bosna'daki Müslümanlar Ne Düşünüyor” adlı bir
risale ile siyasî ve içtimaî düşüncelerini kamuya açıklamıştır. Bu risalede, Boşnakların
imparatorun sadık bendeleri olduğu ileri sürülmekte ve bundan sonra Bosna'nın bir daha asla
Türk olamayacağı ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere, Kapetanoviç, Türkiye'ye karşı tavır
Bošnjak, 1891, Nr. .5, s. 7.
Berislav Gavranoviç, Uspostava redovite katoliçke hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881.godine, Beograd
1935, s.195
28
29
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takınan ilk Bosnalı beylerdendir. Kapetanoviç'e göre Bosna'da yeni bir milletin yaratılması
bağlamında, imparatorluk her şeyden önce Müslümanlara ve özellikle bunların beylerine
dayanmalıdır. Zîrâ, kendisine göre, Bosna beyleri, Bogomil torunları sıfatı ile nasıl
Osmanlı'ya hizmet etmişlerse Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na da öyle hizmet
edebilirlerdi.
Dönemin Avusturya basını Kapetanoviç'in fikirlerine benzer fikirleri taşıyan birçok Bosnalı
ileri gelenin beyanatını yayınlamıştır. Uzun bir süre yayınlamaya devam etmiştir. Bu gerek
Kapetonoviç'in yazıları gerekse kendisi gibi düşünen diğer beylerin beyanatı, işgâl idaresi
tarafından göçü önlemek ve ülke dışındaki muhacirlerin yürüttüğü menfi propagandaya karşı
birer silah olarak kullanmıştır.
Diğer taraftan Kalay Boşnakların güvenini ve sevgisini kazanmak için kültürel anlamda da
faaliyetlere önem verilmiştir. Kalay, devletin elindeki imkânları ve Avusturyalı Bilim
Adamlarını da kendi düşüncelerini icraata geçirebilmek için kullanmaktan geri kalmamıştır.
Bu vâdide hükümet danışmanı Kosta Herman adlı kişi Boşnakların millî müziğini ve
şarkılarını araştırmakla görevlendirilmiş ve “Müslüman milli şarkıları derlemesi” adı altında
iki cilt halinde 1888 ve 1889 yıllarında ortaya çıkan eser latin harfleriyle fakat Boşnakça
olarak basılmıştır. Bu eser Boşnaklarda büyük bir heyecanla karşılanmış ve idareye ciddi bir
manevi kazanç temin etmiştir. Daha sonra, Boşnak tarihinin ve kültürünün araştırılabilmesi
için, Saraybosna'da bir devlet müzesi kurulmuş ve başına da Kosta Herman tayin edilmiştir.
Herman, bu görevde iken her türlü maddi ve manevi destek kendisine verilmiş ve Bosna'da
ileri gelen kimseler arasında yer almıştır.
Müzenin bir kurum olarak Herman'ın hem bu kurumun başı hem de bir araştırmacı sıfatıyla
Boşnak kimliği ve Boşnak kültürü konusunda yürüttüğü çalışmalar Hırvatların da Sırpların da
tepkisini çekmiştir. Çünkü her iki tarafın siyasîleri ve bilim adamları Boşnaklara kendi
donunu giydirmeye çalışıyorlardı. Özellikle, Boşnakların kendilerine has bir millet oldukları
ve kendilerine has ve zengin bir kültür sahibi olduklarının gösterilmek şöyle dursun
söylenmesi bile Sırpları çileden çıkarıyordu. O kadar ki, bu tartışmaya, Sırpların yanı sıra,
farklı İslav boylarına mensup araştırmacılar da Sırpların lehine olmak üzere katılmışlardır.

Ayrıca, Avusturya, ülkeyi kolaca idare edebilmek için, bir taraftan Müslüman-Sırp
düşmanlığını körüklerken, diğer taraftan da Müslümanlar üzerinde nüfuz kazanmak amacıyla,
Müslümanların Hilâfet makamıyla bağlarını koparmamaya önem verdiğinden, bir başkan ve
dört üyeden oluşan Ulema Meclisi’ni oluşturdu (1882).Avusturya-Macaristan yönetimi, bu
meclisin başkanını ve üyelerini kendi Maliye Bakanlığı’na tayin ettirerek, Boşnakların din,
mezhep ve mekteplerine ait hususları idaresine terk ve havale etmiş gibi görünürken, ipleri
kendi elinde tutmuştur.30 Diğer taraftan da, Müslümanlar üzerindeki nüfuz ve kontrollerini
arttırmak amacıyla evkaf idaresine dahî müdahale ederek, üyeleri merkezî idare tarafından
seçilmek üzere, bir evkaf komisyonu ve bu komisyon kararlarını icraya memur bir evkaf
müdüriyeti oluşturdu.31

30
31

BOA, YA.Hus, No. 413/18.
BOA, YA.Hus, No. 413/18.
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SONUÇ
Berlin Antlaşması’nın 25. maddesi ile Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan’ın işgal ve
idaresine bırakıldı. 1878-1918 yılları arasında süren işgâl idaresi, Boşnaklar'ın topraklarına,
mallarına keyfî olarak el koymuş, yüksek para cezaları uygulamış, yabancı Hıristiyan
yerleşimci getirmiş, Boşnak çocuklarının Hıristiyan yapılmasını teşvik etmiş ve bunu
yapanları korumuş olmakla elaltından Boşnaklar'ın ülkeden kaçmasına zemin hazırlamıştır.
Kâfir idaresinde yaşamamak için 150.000 civarında Boşnak, malını-mülkünü yüzüstü terk
ederek, 1898-1912 yıllarında Türk topraklarına sığınmıştır.
Benyamin Kalay, Avusturya Dışişleri Bakanı Andraşi'nin destekleri ile Bosna-Hersek'i
yönetmek üzere Ortak Maliye Bakanı sıfatıyla en yetkili görevli olarak Bosna'nın başına
tayin edildi. 1882’de Hersek'te yaşanan isyan sonucu ortaya çıkan Bosna-Hersek kırizini
çözmek ve Bosna'yı medenileştirmek için idarenin başına geçti. Onun ilk görevi, ülkede
düzenin sağlanması ve barışın tesiriyle kriz durumunun ortadan kaldırılması idi. Diğer
görevi ise, işgalin kalıcı olarak gerçekleşmesi ve nihayetinde Bosna'nın AvusturyaMacaristan topraklarına katılmasını sağlamak amacıyla bir takım planları uygulamaya
koyması idi.
İşgal idaresinin ve Kalay'ın Bosna'yı uygarlaştırmak ve monarşinin bir parçası haline
getirme amaçları oldukça geniş idi. Aynı zamanda Kalay’ın yönetim sisteminin
şekillenmesini Bosna-Hersek’in nüfus yapısı, millî, dinî, siyasî ve sosyal durumu;
Avusturya-Macaristan’ın Balkanlar siyaseti de belirlemiştir. Bosna-Hersek’teki Müslüman,
Sırp, Hırvat gibi toplulukların, millî-dinî açıdan bölünmüşlüğü ve bunların farklı siyasî, dinî
ve sosyal isteklerle örgütlemeleri taraflar arasındaki dengenin sağlanmasında birer rejim
problemi olarak ortaya çıkmıştır. İşte burada devreye Avusturya-Macaristan işgal idaresini
temsilen Kalay girmiştir ve Kalay rejiminin uygulamları ile Bosna'nın meseleleri
şekillenmiş ve çözüm bulunmuştur.
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HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE ÇOCUK OYUNLARI
-Hadisler ÇerçevesindeDr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ÖZET
Oyun çocuk için bir öğrenme ve tecrübe kazanma aracıdır. Çocuğun büyümesi ve sağlıklı
gelişmesi için beslenme, bakım ve sevgi kadar önemlidir. Oyun yetişkinlerle çocuklar
arasındaki en iyi iletişim vasıtasıdır. Aynı zamanda nesiller arasındaki bir kültür iletim
yoludur. Son zamanlarda oyunun, çocuk eğitiminde yardımcı ve destekleyici bir unsur olduğu
düşüncesi de büyük oranda kabul görmektedir. Niteliği ve vasıtaları her ne olursa olsun oyun
oynamanın, her devirde çocukların hayatında önemli bir yer işgal ettiği muhakkaktır. Geçmiş
zamanlarda çocukların oyun adı altında neler icra ettikleri, nasıl oyuncaklarla oynadıkları ve
oyun mefhumundan ne anlaşıldığı ise merak konusudur. Bu zaman dilimlerinden biri olan
Asr-ı saadet, bu yönüyle araştırma konusu olmaya layıktır. Hz. Peygamber dönemine dair,
sosyal hayatın bir parçasını teşkil eden çocuk oyunlarının kapsamını bütün yönleriyle tespit
etmek, o devrin oyuncaklarını tam anlamıyla tasvir etmek mümkün olmasa da mevcut bilgiler
ışığında konuya dair bir şeyler söylemek mümkündür. Böylelikle oyun ve oyuncaklara
mesafeli durmayı gerektiren herhangi bir dinî gerekçe olup olmadığı da kendiliğinden ortaya
çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler: Asr-ı saadet, hadis, Hz. Peygamber, çocuk oyunları
ABSTRACT
The game is a learning and experience acquisition tool for the child. It is as important as
nutrition, care and love for healthy child growth and development. The game is the best
means of communication between adults and children. It is also a way of transmission of
culture between generations. Recently, the idea that play is an auxiliary and supportive
element in child education has also been widely accepted. Whatever the quality and means of
the game it is certain that playing games occupy an important place in the lives of children in
every period. It is a matter of curiosity about what children play in the past under the name of
play, how they play with toys and what is understood from the notion of play. Asr-ı saadet,
which is one of these periods, is worthy of research in this aspect. Although it is not possible
to determine the scope of children's games in the time of the prophet in all aspects and to fully
describe the toys of that period, it is possible to say something about the subject in the light of
the available information. Thus, whether there is any religious justification that requires
distance from games and toys, it will be revealed automatically.
Key Words: The time of the Prophet, hadiths, kids games.
GİRİŞ
Çocukların yaşamında önemli bir yeri olan oyun olgusu, tarih boyunca filozof, eğitimci ve
bilim adamlarının ilgisini çekmiş, onun ne olduğu ya da ne olması gerektiği hakkında çeşitli
tanımlamalar yapılmıştır. John Dewey oyunu, sonuç gözetilmeyen bilinçsiz davranışlar olarak
nitelerken, Huizinga bunu, isteyerek ve kurallı olarak belli bir zaman ve mekânda yapılan
faaliyetler olarak tanımlamıştır. Spencer’ın gözünde gerekli olmayan artık enerjilerin atılması
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görünümünü alan oyun; Eibesfeldt’te çıraklığın aktif bir şekli, Gross’da hayatın daha sonraki
safhalarına hazırlık, Mitchell ve Mason’da insanın kendini ifade etmesi, Gulick’de de
yapılması istenilenin yapılması şeklinde tanımlanır.1 Oyunun en önemli ana unsurları ise
Patrick’in tanımında yer alıyor: Özgürce ve kendiliğinden yapılan faaliyetler. James ve Mc
Daugall ise oyunun içgüdüsel dürtülere dayandığını söylüyorlar ki, oyunun çocuklukta bir
içgüdü mü, bir eğilim mi veya başka bir şey mi olduğu henüz çözümlenememiştir.2
Platon’un Devlet’i çocuk eğitiminde 3-7 yaşlar arasını “oyun ve masal devresi” olarak
ayırmaktadır.3 Aristoteles de beş yaşına kadar çocukların öğretim ve çalışmaya
sokulmamalarını belirtmekte, bu devrede çocukların daha sonra olacakları şeyi taklit
cinsinden oyunlar oynamalarını önermektedir. Bu devrede masal ve hikâyeler önemli yer
tutar.4
F. Rabelais, “Gargantua”sında çocuğun yalnız teorik bilgilerle eğitilmesini uygun bulmaz;
sabah derslerinden sonra başta jimnastik olmak üzere her türlü oyunla meşgul edilmesini
ister.5 J. Locke ise; derslerin daha verimli olabilmesi için oyun içgüdülerinden
faydalanılmasını istemektedir.6 Fenelon’da okumanın, eğitimin oynayarak da yapılabileceği
vurgulanmakta; sıkıcı, kupkuru teorik öğretimden kurtulmak için oyunlu ve eğlenceli bir
eğitim tavsiye edilmektedir.7
Okulların ders programlarına oyun, yüzme ve jimnastik faaliyetlerini ders olarak sokan ilk
pedagog ise Alman protestan rahibi Basedow’dur.8 Çocuklarla oyun oynamayı bilmeyenlerin
eğitici de olamayacaklarını savunan Salzmann ise, her günün öğleden sonrasını oyun ve
jimnastiklere ayırdığı gibi, Pazar günlerini de oyun günü olarak belirlemişti.9 Pestalozzi’de ise
oyun, çocuğu gerçek hayata bağlayan, onun yaşayışını doğal olarak ortaya koyan bir
ortamdır.10 Schiller oyunu, birikmiş fazla enerjilerin harcanması olarak gören enerjitizm
teorilerine karşı çıkarak; oyunu yetilerin uygunluğu, eğilimlerin ahengi, duyguların özgürlüğü
olarak tanımlıyor.11 Ona göre, “İnsan, kelimenin tam anlamıyla söylemek gerekirse, ancak
insan olduğu zaman oyun oynar ve oyun oynadığı zaman insan olur.”12
Oyunu bir eğitim aracı haline getiren, Çocuk Bahçelerinin (Kindergarten) kurucusu Fröbel,
çocuk oyunlarını insan hayatının çekirdeği olarak görüyor, insanların derinlerde olan en iyi
yeteneklerinin oyun yolu ile kendini gösterdiğini iddia ediyordu. Fröbel bu alanda yalnız
teorik görüşler ileri sürmekle kalmamış, bunları kurduğu çocuk bahçelerinde de bizzat
uygulamıştır.13 Fröbel metodunun geliştiricisi olan Montessori de, dünyanın her tarafına
yaydığı Montessori okullarında önceden seçilmiş oyun malzemeleri içinde çocuğun hür
gelişimini sağlamayı amaçlamıştır.14
Bu alanda Adler, çocuk oyunlarının karakter eğitiminde kendini ortaya koymada yararlı
olduğunu vurgularken, Dr. Declory de özürlü, problemli çocukların eğitimleri ve bu arada
oyunları üzerinde durmuştur.15

Mustafa Ergün, “Oyun ve Oyuncak Üzerine”, Milli Eğitim Dergisi, Ankara, 1980, s. 102.
Ergün, s. 102.
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Kemal Aytaç, Avrupa Eğitim Tarihi, İstanbul: İFAV Yayınları, 1992, s. 40.
4
Aytaç, s. 48.
5
Aytaç, s. 116.
6
Aytaç, s. 171-172.
7
Aytaç, s. 156.
8
Ergün, s. 103. Ayrıca bkz. Aytaç, s. 195-198.
9
Ergün, s. 103. Ayrıca bkz. Aytaç, s. 198-201.
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Ergün, s. 103. Ayrıca bkz. Aytaç, s. 256-266.
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Ergün, s. 103.
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Aytaç, s. 243.
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Genel olarak İslam eğitimcileri de oyunun çocuğun gelişim ve eğitiminde önemli bir rol
oynadığını kabul ederler. Gazzâlî, oyunun özellikle zihnî yorgunluğu giderici ve dinlendirici
etkisine dikkat çeker. O ünlü eseri İhya’da “Çocuğa okul yorgunluğunu gidermesi için
oynama izni verilmesi gerekir. Zira çocuğun oyundan men edilmesi, kalbini öldürür, zekâsını
geriletir. Daima dertli ve sıkıntılı olur. Bu halinden kurtulmak için de hileli yollara başvurur”
demektedir.16
ASR-I SAADET’TE ÇOCUK OYUNLARI
Yapılan tanım ve açıklamalardan oyunun, çocuğun kişisel gelişimi ve eğitimi üzerinde etkili
bir fonksiyon icra ettiği anlaşılmaktadır. Oyun çocuk için hem bir öğrenme vasıtası, hem de
kendini ifade etme aracıdır. Sosyalleşmenin ve şahsi kabiliyetlerini geliştirmenin en güzel
yoludur. Kendine güvenmeyi öğrenebileceği ilk ortamdır. İnsan fıtratı aynı ihtiyaç ve
temayüllere sahip olduğuna göre, niteliği ve vasıtaları her ne olursa olsun oyun oynamanın,
her devirde çocukların hayatında önemli bir yer işgal ettiği muhakkaktır. Geçmiş zamanlarda
çocukların oyun adı altında neler icra ettikleri, nasıl oyuncaklarla oynadıkları ve oyun
mefhumundan ne anlaşıldığı ise merak konusudur. Bu zaman dilimlerinden biri olan Asr-ı
saadet, bu yönüyle araştırma konusu olmaya layıktır. Hz. Peygamber dönemine dair, sosyal
hayatın bir parçasını teşkil eden çocuk oyunlarının kapsamını bütün yönleriyle tespit etmek, o
devrin oyuncaklarını tam anlamıyla tasvir etmek mümkün olmasa da mevcut bilgiler ışığında
konuya dair bir şeyler söylemek mümkündür.
1. Evde Oyun
Asr-ı saadette çocukların evde ne tür oyuncaklarla oynadığına dair rivayetlerin çoğu, Hz.
Peygamber’in eşi Hz. Aişe kanalıyla gelmiştir. Hz. Aişe, oyuncaklarından ve oyun
arkadaşlarından şöyle bahsetmiştir:
“Ben Hz. Peygamber’in evinde bebeklerle ( )بالبناتoynardım. Benim kendileriyle oynadığım
kız arkadaşlarım da vardı. Biz oyun oynarken Resûlullah eve girdiği zaman arkadaşlarım
ondan saklanırlardı. Çok defa Resûlullah bu kız arkadaşlarımı benimle oynasınlar diye
yanıma gönderirdi”.17 Ebû Davud’daki rivayette ise Hz. Aişe, “Resûlullah benim yanıma
geldiği zaman kız arkadaşlarım dışarı çıkar, o gittiği zaman tekrar yanıma gelirlerdi”
demiştir.18
Hz. Aişe’nin oyun oynama konusunda son derece hevesli olduğu anlaşılmaktadır. Hz.
Peygamber’in de onun bu hevesini kıracak olumsuz bir tavır içerisine girmediği, aksine teşvik
ettiği anlaşılmaktadır. Onun oyuncakları hakkında bize ulaşan diğer bir rivayet ise şöyledir:
“Resûlullah Tebük veya Hayber gazvesinden dönmüştü. Hz. Aişe’nin odasının önündeki
küçük sofada bir örtü vardı. Rüzgâr estiğinde Hz. Aişe’nin oyuncaklarının üzerindeki bu örtü
açıldı ve Resûlullah “Bunlar ne Aişe?” diye sordu. O da “Oyuncaklarım (benâtî)” diye cevap
verdi. Resûlullah onların arasında bez parçasından kanatları olan bir at gördü ve “Onların
arasında gördüğüm bu şey de nedir?” diye sordu. Hz. Aişe “At” cevabını verdi. “Peki onun
üzerindekiler ne?” diye sorunca da “İki adet kanat” dedi. Resûlullah “Kanatları olan bir at
öyle mi!” karşılığını verince de, “Sen Süleyman peygamberin kanatları olan bir atı olduğunu
duymadın mı?” dedi. Bunun üzerine Resûlullah, yandaki dişleri görününceye kadar güldü. 19
Bu rivayetlerden Hz. Aişe’nin bebek, kanatlı at gibi sureti olan oyuncaklarla oynadığı
anlaşılmaktadır. Başka bir rivayetten oyuncak yapımında renkli yün kullanıldığı bilgisine
16

Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, III, 69, Kahire, thk. Mustafa el-Babi el-Halebi, 1939/1358.
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ulaşmaktayız. Rubeyyi‘ bint Muavviz şunları aktarmaktadır: “Çocuklar için renkli yünden
oyuncaklar yapar, onlardan biri yemek için ağlayacak olursa bunları verir, böylece iftar
saatine kadar oyalanmalarını sağlardık”.20
2. Dışarıda Oyun
Hz. Aişe’nin evde, gerek tek başına gerekse kız arkadaşlarıyla birlikte oynadığı oyunların
yanı sıra çocuklarla birlikte sokakta oynadığı da anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili rivayet
şöyledir: “Biz Medine’ye hicret ettikten sonra, ben tahterevallide (ya da salıncakta)
arkadaşlarımla oynarken bazı kadınlar beni almaya geldi…”21
Buradan, o dönemde çocukların toplu bir şekilde oynayabilecekleri oyun alanları ve oyun
düzenekleri olduğu anlaşılmaktadır. Rivayette geçen “urcûha” kelimesi, bugün tahterevalli
olarak bilinen oyun düzeneğine benzer bir şekilde tarif edilmektedir. İkinci bir tanımlama ise
onun salıncağa benzer bir şey olduğu izlenimini vermektedir.
Genç sahabîlerden Enes b. Mâlik’e ait bir rivayetten sokak oyunlarının revaçta olduğu
anlaşılmaktadır: “Ben henüz küçüktüm. Çocuklarla sokakta oynuyordum. Peygamber (s.a.v)
bize doğru geldi ve selam verdi. Daha sonra benim elimden tuttu ve bir yere götürmek üzere
bir kâğıt verdi ve ben dönüp gelene kadar bir duvarın gölgesinde bekledi”.22
Ondan gelen başka bir rivayette yine sokakta oynayan çocuklardan söz edilmektedir:
“Resûlullah, insanlar içinde ahlakı en güzel olan kimseydi. Bir gün ihtiyaç oldu ve beni bir
yere göndermek istedi. Ben, vallahi gitmem, dedim. Ama içimden, Resûlullah’ın emrettiği
yere gitmeliyim, diyordum. Evden çıktım, yolda yürürken oyun oynayan çocuklara rastladım.
Tam bu sırada Resulullah arkamdan yetişti ve başımdan tuttu. Ona baktım ve güldüğünü
gördüm. Bana, Enescik! sana dediğim yere git, buyurdu. Ben de, olur ya Resûlullah, dedim.
Allah’ın Resûlüne yedi sene hizmet ettim. Bana yaptığım bir şey yüzünden ‘neden bunu böyle
yaptın’ ya da yapmadığım bir şey için ‘Bunu neden böyle yapmadın’, dediğini hiç
duymadım”.23
3. Yetişkinlerin Çocuklarla Oynaması
Yetişkinlerin çocuklarıyla kurmuş oldukları iletişim, çocukların gelecekteki bütün ruhi
durumunu etkileyecektir. Bunun için yetişkinler, çocuklarıyla olan iletişimlerinde onların
seviyesine inmeli, onlarla oynamalı ve şakalaşmalıdır. Zaman zaman büyüklerin de çocuklarla
oyun oynamaları çocukların ruhsal yapısı üzerinde olumlu etkiler yapar. Peygamber
efendimiz bizzat kendisi çocuklarla oyun oynamış ve onlarla şakalaşmıştır. Kendisiyle
oynamak isteyen çocuklara engel olmamış, sabırla oyunlarının bitmesini beklemiştir. Bu
bakımdan Hz. Peygamber’in çocuklara ve kendi torunlarına karşı davranışları güzel bir
örnektir. Resûlullah torunlarıyla ilgilenir, bazen onları sırtına alır ve evin içinde gezdirirdi.
Hz. Peygamber, torunu Hasan’ı üç defa “Nerede bu lüka‘/haylaz?” ( )أين لكع؟diye çağırarak
onunla şakalaşırdı.24 Küçük yaştan itibaren Peygamber’in terbiyesinde büyüyen Enes b.
Malik’e “Ey iki kulaklı” ()يا ذا األذنين25 diyerek şakalaşan Hz. Peygamber, Enes’in küçük
kardeşi Ebu Umeyr’in kendisiyle oynadığı kuşu öldüğünde “Ey Umeyr, ne oldu
Nuğayr/küçük kuş?” ()يا أبا عمير ما فعل النغير26 diyerek şakayla birlikte onu teselli etmeye

Buhârî, Savm 47; Müslim, Sıyâm 136.
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çalışmıştır. Yine Hz. Peygamber’in, Enes b. Malik’in kâküllerini tutup çekerek onunla
şakalaştığı rivayet olunmaktadır.27
Küçük sahabîlerden Muhammed b. Rebi’, “Ben beş yaşındayken Hz. Peygamber bir kovadan
ağzına su alarak bana doğru püskürttü” diyerek Hz. Peygamber’in kendisiyle şakalaştığını
rivayet etmektedir.28 Yine Enes’in “Hz. Peygamber çocuklarla şakalaşmada insanların en
ileride olanıdır” dediği nakledilmiştir.29
Câbir b. Abdullah, onun torunlarıyla oynamasını şöyle nakletmiştir: Bir gün Resûlullah’ın
yanına girdim ve onu, sırtında Hasan ve Hüseyin olduğu halde emekleyerek yürürken
gördüm. Bir taraftan da “Sizin deveniz ne güzel deve, siz de ne güzel binicilersiniz” diyordu.30
Evde sırtına bindirip gezdirdiği torunlarını dışarıda omzuna alıp gezdiriyordu.31
Resûlullah çocukları hediyelerle sevindirirdi. Kendisine Habeş kralından hediyeler gelmişti.
Bunların içinde altın bir yüzük vardı. Torunu Ümame’yi yanına çağırdı. Altın yüzüğü ona
vererek “Yavrucuğum, bunu sen tak” buyurdu.32
Ashaptan bir hanım şöyle nakletmiştir: Ben çocukken babamla beraber Resûlullah’ın yanına
gitmiştim. Üzerimde sarı renkli bir gömlek vardı. Resûlullah bana, “Cici, cici” dedi. Bu sırada
ben Resûlullah’ın iki küreği arasındaki peygamberlik mührü (denilen et beni) ile oynamaya
başladım. Babam beni azarlayıp bundan alıkoymak istedi. Resûlullah babama, “Çocuğu kendi
haline bırak” dedi. Sonra da üç defa bana “Çocuğum elbisen üzerinde paralansın” buyurdu.33
Başka bir rivayette ise Hz. Peygamber’in, torunu Ümame omuzlarında olduğu halde namaz
kıldığı yer almaktadır. Rukûya eğildiği zaman onu yere koyar, rukûdan kalktığı zaman onu
tekrar omuzlarına alırdı.34
Son iki rivayet bizlere, Resûlullah’ın çocukların oyun isteklerine olumlu karşılık verdiğini,
onlara karşı şefkatli ve tahammüllü davrandığını ve oynama isteklerini yadırgamadığını
göstermektedir.
4. Oyun Oynamanın Kuralları
Çocukların oyunlarına çoğu zaman müdahale etmeyen Hz. Peygamber, etrafa zarar verici bazı
davranışları oyun ve eğlence kapsamında görmemiş ve yapılmalarını hoş karşılamamıştır.
Mesela hem çocukların hem de büyüklerin, elle veya sapanla çakıl taşı atmalarını yasaklamış
ve “Çünkü taş atmak, avı öldürmez, düşmanı da yaralamaz. Ancak göz çıkarır ve diş kırar”
buyurmuştur.35
Enes b. Mâlik’den gelen “Resûlullah, insanlar içinde ahlakı en güzel olan kimseydi. Bir gün
ihtiyaç oldu ve beni bir yere göndermek istedi. Ben, vallahi gitmem, dedim. Ama içimden,
Resûlullah’ın emrettiği yere gitmeliyim, diyordum. Evden çıktım, yolda yürürken oyun
oynayan çocuklara rastladım. Tam bu sırada Resulullah arkamdan yetişti ve başımdan tuttu.
Ona baktım ve güldüğünü gördüm. Bana, Enescik! sana dediğim yere git, buyurdu. Ben de,
olur ya Resûlullah, dedim”36 rivayetinde, çocukların sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri
ve oyun yüzünden vazifelerini ihmal etmemeleri gerektiğine işaret bulunmaktadır.
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SONUÇ
Hz. Peygamber dönemine çocuk gözüyle bakmayı hedeflediğimiz bu çalışmada, elde mevcut
rivayetlerin azlığına rağmen mutluluk verici sonuçlar elde etmiş bulunmaktayız. İlgili
rivayetler bize o dönemin çocuklarının gayet özgür bir şekilde oyun oynayabildiklerini
göstermektedir. Hadis rivayetlerine bakıldığında Hz. Peygamber’in bizzat çocuklarla oyun
oynadığı ve şakalaştığı, oyun oynayan çocuklara çevreye zarar vermedikleri sürece hiçbir
şekilde engel olmadığı görülmektedir. Büyük İslam düşünürü İmam Gazzâlî de oyunun
çocukluk döneminin temel ihtiyaçlarından biri olduğunu dile getirmiştir. Buradan hareketle
çocukların oyun oynamasının önünde herhangi bir dinî engel bulunmadığı ifade edilmelidir.
Anne-babaların, çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyümesi için güzel oyun ortamları
hazırlamaları gerekmektedir. Küçük çocuklar için ev içinde bir oyun odası veya yeri
ayrılmalıdır. Çocukların çok oynamalarından rahatsız olunmamalıdır. Çocuklara kendi
gelişim düzeylerine uygun ve gereği kadar oyuncak alınmalıdır. Çocuklar hem kendi başlarına
hem de ebeveynleriyle birlikte oyun oynamalıdırlar. Çocukların oyuncaklarına saygı
gösterilmeli, çocuklara oyun ortamlarını toplayıp düzenleme alışkanlığı kazandırılmalıdır.
Oyun oynamak, çocuğun birçok yönden gelişmesine yardımcı olur. Çocuğun bedenî
gelişmesini kolaylaştırır. Çocuk, açık havada oynarken bol oksijen alır. Böylece; iştahı artar
ve bunun sonucunda daha rahat uyur. Oyun, çocuğun gerçek hayatı tanımasına yardımcı olur.
Çocuğun tüm kaslarını geliştirir. Hareketlerinde çeviklik sağlar. Kaslarını kontrol altına
almasına ve gerekli biçimde kullanmasına yardım eder. Çocuğun enerji fazlasını boşaltmasına
vesile olur, gerilimini azaltır. Zararlı maddeleri terleme yoluyla atmasını sağlar. Böylece
gereksiz saldırganlıkları da önlenir. Oyun, çocuğun kavrama ve mantıklı düşünme gücünü
geliştirir. Tabiatı ve dış dünyayı keşfetmesine yardımcı olur. Merak duygusunu giderir.
Çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırır. Oyun, çocuğun dil eğitimine fayda sağlar. Çocuk, bu
sayede yeni kelimeler öğrenir; düzgün cümle kurma, düşünceleri rahatça açıklama yeteneğini
geliştirir. Oyun, çocuğun problem çözme kabiliyetini güçlendirir, çocuğa karar verme
hususiyeti kazandırır. Çocuk, oyun sırasında düşünür, nasıl oynayacağı hususunda planlar
yapar ve karar verir. Oyun, çocuğun hayâl gücünü besler. Çocuğun kendini tanımasına,
kabiliyetlerini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Girişken, cesur ve kendine güveni gelişmiş bir
şahsiyet oluşturmasına basamak olur. Oyun sırasında çocuk kendi cinsinin fertlerini taklit
ederek âdeta ilerdeki hayatının provasını yapar. Anne ya da babalığa hazırlanır. Oyun çocuğa,
kâidelere saygılı olmayı, onları çiğnememeyi ve insanlarla birlikte yaşamayı öğretir.
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İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA UYGULAMAYA KONULAN YENİ ARA
TATİLİN VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Fatma ÇAĞLAR
Erzincan B. Y. Üniversitesi
Doç. Dr. Fethi KAYALAR
Erzincan B. Y. Üniversitesi
ÖZET
Pek çok ülkede uygulanmakta olan bir hafta süreli dönem içi ara tatilinin 2019/2020 yılından
itibaren ülkemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda uygulamaya konulması eğitim
yönetimi ve planlanması açısından yeni fikir ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir. MEB
tarafından ilk olarak 2019/2020 öğretim yılında başlatılan bu uygulamayla, hem öğretmenlere
süreç içerisinde kendi eğitim-öğretim faaliyetlerini gözden geçirme fırsatı sunulması, hem de
öğrencilere yeniden dinlenmiş bir halde yeni bir motivasyonla ders dönemine başlamaları ve
okulların tekrar hazırlanma fırsatı bulmaları düşünülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
2019/2020 öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci yarıyıllarda birer hafta ara tatil
uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamayla hizmet içi eğitim etkinliklerinin yıl içine yayılması
mümkün olacağı gibi, bu ara tatilin öğretmenlere yaşam boyu öğrenme alışkanlığı
kazandırması ve okula-dayalı hizmet içi eğitim sayesinde eğitim sistemindeki sorunları
yerinde çözebilmesi fırsatını da sunacaktır. Bu çalışmamızın amacı ilk ve orta öğretim
okullarında çalışan öğretmenlerin yeni ara tatil uygulamasıyla ilgili görüşlerini belirlemek ve
yeni uygulamaya konulan bu ara tatil sisteminin verimliliği konusunda öneriler sunmaktır.
Çalışmamıza veri sağlamak için ilk öğretim ve orta öğretimde görev yapan 10 öğretmenle yüz
yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. Verilerin incelenmesinden öğretmenlerin yeni ara tatil uygulamasının kendileri
açısından pek verimli olmadığını ancak öğrencilerin kendilerini yenilemeleri, motive olmaları
ve dinlenmeleri açısından verimli olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim planlaması, Ara tatil, Öğretmen, Eğitimde verimlilik, Eğitim
yönetimi

ABSTRACT
The introduction of a one-week mid-term break, which is being implemented in many countries, in all
primary and secondary schools in Turkey since 2019/2020, has brought new ideas and discussions in
terms of educational management and planning. With this application, which was first launched by the
Ministry of Education in the 2019/2020 academic year, it was considered to offer teachers the
opportunity to review their own educational activities in the process, as well as to start the course
period with a new motivation in a rested state and to find the opportunity to prepare the schools again.
Since the 2019/2020 academic year, the Ministry of National Education has initiated one week midterm holiday in the first and the second semesters. With this application, in-service training activities
will be able to spread throughout the year, as well as providing a habit of lifelong learning for teachers
and the opportunity to solve problems in the education system through school-based in-service
training. The aim of this study is to determine the views of the teachers working in primary and
secondary schools about the new mid-term holiday application and to make suggestions about the
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efficiency of this newly implemented holiday system. In order to provide the data for our study, face
to face interviews were conducted with 10 teachers working in primary and secondary schools and the
data obtained were analyzed using qualitative research method. From the analysis of the data, the
teachers suggested that the new mid-holiday application was not very productive for them but it was
efficient for the students to renew themselves, to be motivated and to rest.
Key Words: Education planning, Mid-holiday, Teacher, Efficiency in education, Education
management

GİRİŞ
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yaptı. Ara
tatilde öğrenciler karne almadılar ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler
düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik “18-22 Kasım 2019 Ara
Tatil Etkinlik Programı”nı hazırladı (ATET, 2019).
Bu programda, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal
faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal
sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü
olmak üzere 16 ana başlık yer almıştır. Türk Eğitim sisteminde ilk kez uygulanan bu ara tatille İlk ve
Orta dereceli okullarda öğrencilerin sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir
fırsat olarak değerlendirilmiştir. Okullarda görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri için de bu ara
tatilin yoğun iş temposu arasında bir nefes alma olarak değerlendirilmiştir. Ebeveynler açısından ise
bu ara tatilde çocuklarının vakitlerini verimli geçirebilmeleri için uygun ortamlar yaratmaları ve
çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri uzmanlarca tavsiye edilmiştir. Ancak İlk ve Orta dereceli
okullarda görev yapan öğretmenler için bu ara tatilin kendileri ve öğrencileri açısından verimli geçtiği
tartışma konusu olmuştur.
Yeni Ara-tatil Uygulaması
Eğitimde verimliliği arttırmak ve öğretmenlerin dinlenmesine imkân vermek için 1. ve 2. dönem
arasında eskiden beri uygulanmakta olan ara tatilden başka, her yıl her iki dönem içinde birer haftalık
ara tatil uygulamasına geçilmiştir. Tatillerin dengeli ve verimli bir şekilde planlanması hedeflenmiş ve
temel çıkışın 180 iş günü olan çalışma günlerinin sayısını arttırmak değil, bu günlerin verimliliğini
artırmak ve dengesini kolaylaştırmak olduğu ileri sürülmüştür. 13 haftalık çalışma süresi dışındaki tatil
süresi, dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerinden biri olduğumuzu göstermektedir. Bu yeni eğitim
öğretim çalışma takvimi modeliyle tatil ve okul zamanlarının daha dengeli, verimli bir şekilde
planlanması gerçekleşmiş olacaktır.
Öğrencilerin belirli dönemlerde öğrenme faaliyetlerine ara vermelerinin, bilimsel araştırmalara
bakıldığında daha etkili olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı görülmektedir (Pedersen, 2012). Yaz
tatilindeki süre ne kadar uzarsa öğrenilenlerin sonradan hatırlanması faktörü de ortadan kalkması
mümkündür. Ancak yaz tatilini sadece bundan dolayı kısaltmakta uygun olmayabilir. Ara tatiller,
öğrencilerin olası eksikliklerini telafi etmeleri için fırsat olarak görülmektedir. Yapılan ara tatillerde
çocuklar ve öğretmenlere etkinliklere katılma imkânı verilmiş ancak ilk kez yapılan Kasım aratatilinde öğrenciler yeterince etkinliklerden faydalanamamışlardır. Öğretmenlerin yoğun bir iş
temposundan dolayı büyük yorgunluk içinde olduklarından dolayı, bu ara tatille öğretmenlere
dinlenme ve kendilerini yenileme açısından büyük bir fırsat verilmiş oldu.
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Ara tatillerde yeni bir yapılanmaya da gidilmiştir. Bunların sadece tatil olarak değerlendirilmemesi,
çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedeflenmiştir. Ayrıca veli, zümre toplantıları,
mesleki gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması için de fırsat olarak
görülmektedir. Ara tatillerde bir ana temanın ön plana çıkması hedeflenmektedir. Bilim, kültür, sanat,
spor gibi çeşitli faaliyetlerin belirlenecek temaya uygun olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece
bir taraftan bazı fuarlara geziler olabilecekken, diğer taraftan huzurevleri ziyareti, yardımlaşma
ziyaretleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân
tanınacaktır.
Öğretmenler açısından çok verimli geçmesi beklenen ara tatillerde, ders yoğunluğundan dolayı bir süre
dinlenmeleri, önceden yılsonunda yapılan seminerlerden bazılarının bu ara dönemde yapılacak olması,
öğrenciler için yapılacak olan etkinliklere öğretmenlerin öğrencilerle birlikte katılacak olması
kendileri açısından iyi bir fırsat olacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM VE MATERYAL
Yöntem
Çalışma Nitel Araştırma Yöntemi kullanılarak 10 öğretmenle yüz yüze görüşme şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere açık uçlu bir soru sorularak yeni uygulamaya konulan ara
tatilin kendileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmış ve bu ara tatilin
verimliliği konusunda öğretmenler tarafından bir takım olumlu ve olumsuz görüşler
sunulmuş, bu görüşler doğrultusunda da öneriler belirlenmiştir.
Çalışmanın Evreni
Çalışmanın evrenini Erzincan il merkezinde İlkokul, Ortaokul ve Lisede görev yapan 10
öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin 6sı bayan, 4ü erkek ve 4ü İlkokulda,3ü Ortaokulda
ve kalan 3ü Lisede görev yapmaktadır.
BULGULAR
Bu sene ilk kez uygulamaya konulan dönem içi ara tatillerin öğretmen ve öğrenci açısından
verimliliğinin araştırılması için yapılan bu çalışmamızda, öğretmenlere sorduğumuz “Ara tatil
uygulamasını nasıl buldunuz?” ve “ Bu ara tatilin verimli olup olmadığı konusundaki
düşünceleriniz nelerdir?” sorularına öğretmenler açısından şu olumlu görüşler belirtilmiştir:
(1. İlkokul öğretmeni, Bayan) “.. Güzel olduğunu düşünüyorum. Tatil süresinde katıldığım seminer
faydalı oldu. Diğer öğretmenlerle de kaynaşma açısından iyi oldu. Tatil için düzenlenen etkinlikler
güzeldi ama uygulanmadı. Öğrenciler sıkılmış tatilde, bazıları derslere ara verince bocaladılar. Ama
bana iyi geldi, dinlendim. Ara tatil çok iyi oldu ......”
(2. İlkokul öğretmeni, Bayan) “.. yeni tatil uygulaması iyi oldu, çocuklar dinlendi, Birkaç öğrencide
motivasyon eksikliği oldu ama hemen alıştılar. Genel itibariyle çocuklar tatilden mutlu döndüler.
Kendi açımdan ben de dinlendim, enerjimi topladım. Bence bu uygulama bu şekilde devam etmeli......”
(3. Lise öğretmeni, Erkek) “.. Çok gereksizdi, verimli değildi. Planlanması güzel olsaydı daha verimli
olabilirdi. Öğretmenler açısından boş bir haftaydı. Katıldığım seminer gereksizdi ve verimsizdi..
Öğrencilerde de bir soğuma oldu, motivasyonları düştü. ......”
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Çalışmamıza katılarak yüz yüze görüştüğümüz öğretmenler, öğrencilerin tatilde sıkıldıklarını
ve bunun kaynağının ise öğrencilerin tatilde katılacakları etkinliklerin çoğunun yapılmaması
olarak belirtmişlerdir. Önceden yapılacağı bildirilen etkinliklerin aslında çok eğitici, sosyal ve
bilişsel açıdan çok faydalı olacağı beklenirken, öğrencilerin çoğunun bu etkinliklere
katılamaması sonraki ara tatiller için daha iyi bir plan yapılması gereğini ortaya
çıkarmaktadır.
(4. Ortaokul öğretmeni, Erkek) “.. Öğrenciler için iyi oldu. Döndüklerinde neler yaptınız diye
sorduğumda ders tekrarı yaptıklarını ödevlerle meşgul olduklarını, dinlendiklerini belirttiler. Genel
olarak faydalı ve verimli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İleriki tatil dönemlerinde öğrencilere
planlı etkinliklerle vakitlerini daha güzel ve verimli geçirebilmeleri için bir takım yaşam becerilerinin
ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi için somut adımlar atılırsa daha iyi olur. Yine öğretmenler içinde bu
ara tatilde daha verimli sosyal etkinlikler ve hizmet içi eğitimler planlansaydı daha iyi olurdu. Bu
konuda yetersiz kaldığını düşünüyorum ......”

Bu ifadelerden Milli Eğitim bakanlığı tarafından her ilde yapılması tasarlanan 180 etkinlikten
öğrencilerin haberdar olmadıkları ve bu etkinliklere katılmadıkları anlaşılmaktadır. Halbuki
bakanlık tarafından belirtildiğine göre öğrenciler ara tatillerde her ilde yapılması gereken
etkinliklere katılmaları gerektiği ve özellikle Milli şuur, değer ve kültürel etkinliklerle
öğrencilere bir tür değerler eğitimi kazandırılacağı belirtilmişti. İfadelerden öğrencilerin evde
oldukları ve sadece ödevlerle ilgilendikleri anlaşılmaktadır. Bu haliyle bu ara tatilin öğrenciler
ve öğretmenler için amaçlanan hedeflere ulaşmadığı, öğretmenlerin seminerlerinin verimsiz
geçtiği ifadelerinin de bu konuda Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul idarelerinin gereken
önemi vermedikleri anlaşılmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019/2010 öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren ve ilki
18-22 Kasım 2019 tarihlerinde bir hafta süreyle yapılan ara tatil etkili planlanırsa, öğrenciler
ve öğretmenler tarafından iyi değerlendirilirse, performansa çok olumlu yansıyabilir.
Öğretmenler, zaten bu süreci tatil olarak algılamadan öğretim süresini değerlendirip
eksikliklerini giderip, yeni planlama yapmak için kendilerine iyi bir fırsat olduğunu
düşünmektedirler. Ancak kendilerini geliştirmeleri açısından hizmet içi eğitim ve seminerlerin
yetersiz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu konuda Milli eğitim Müdürlüklerinin bu konuyla
daha yakından ilgilenmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik olarak gelişimi son derece önemlidir (Online 1,
2010; Online 2, 2010). Okul dışı öğrenme, gelişim açısından çok daha etkilidir. Bu birer
haftalık tatil, çocukların gelişimleri açısından olumlu sonuçlar verebileceği için kişisel
gelişimleri için de bir fırsat yaratmaktadır. Özellikle bölgelere göre tatillerin planlanması
önemlidir. Bu nedenle bakanlık öğrencilerin bu ara tatili çok verimli geçirebilmeleri için her
bölgenin kültürüne ve sosyal yapısına göre 180 çeşit etkinlik belirlemiş ve her il kendi
planlamasını yapmıştır. Bu etkinliklerin belirlenip yürütülmesi Milli Eğitim İl ve İlçe
Müdürlükleri ve Okul yönetimlerinin sorumluluğundadır. Bu açıdan düzenlemede tatil
süresinden çok bunun niteliği üzerinde durulmalıdır. Her öğrenci tatilini sosyo-ekonomik
durumu nedeniyle aynı geçirmediği için, çocuklar arasında öğrenme farkının büyümesine
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neden olabilmektedir. MEB’in bu tatiller için yapacağı programlar, öğrenciler arasında
uçurum oluşmasının önüne geçmelidir. Düzenleme, çalışan aileler üzerinde bir baskı
yaratabilir. Bu konunun göz önünde bulundurulmasını gerekir. Avrupa’da İngiltere ve
Almanya gibi birçok ülkede yıl içinde çeşitli dönemlere yayılan 3-4 tatil uygulanmaktadır
(Brown, 2010; Green et al, 2010). Fransa’da 3 coğrafi bölgede tatiller zaman ve içerik olarak
farklılık göstermektedir. Türkiye’de de bölgesel olarak tatil düzenlemeleri düşünülmesi
gerekmektedir.
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HIZLI DÖNÜŞÜMÜN YENİ FENOMENİ OLARAK İNTERNET SANSÜRÜ
VE ULUS DEVLET İLİŞKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Eray ACAR
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Arş. Gör. Galip Ferhat AKBAL
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
GİRİŞ
Ulusal bilincin oluşturulması için kullanılan araçların en yenilerinden olan medya, devlet
tarafından hakikat ritüellerinin rahatça üretildiği bir alan iken iki önemli gelişmenin devletin
kontrolünü güçleştirdiği söylenebilir. Bunlardan ilki özellikle neo-liberal ekonomik model ile
birlikte ulus-devletlerde boy göstermeye başlayan özel basın yayın ve medya kuruluşlarının
“çok seslilik” doksasıyla toplumda etki sahibi oluşudur. Ancak bu unsur gerek görsel medya
kontrolünün devlet tarafından mümkün oluşu gerekse de medya patronlarının ekonomik
çıkarlarının devamı için devlet politikalarına paralel yayın yapma eğilimleri nedenleriyle
devletin hakikat ritüeli üretmesinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Bu durum da, medya ve basın
yayın kuruluşlarının ulusal bilincin aleyhinde değil daha çok bu bilincin içinde ve etrafında
hareket etmeyi zorunlu kılmaktadır İkinci dönüm noktası olan internet ise yapısı itibarıyla
büyük bir kırılmayı beraberinde getirmiştir. Bu kırılma devletin doğrudan ürettiği ya da
kontrol edebildiği hakikat ritüellerinin internet ile birlikte devamlılığının ve güvenilirliğinin
sorgulanır duruma gelişiyle ortaya çıkmıştır. İnternet, bu noktada devletin kontrol etmekte son
derece zorlandığı, hakikat ritüellerinin geçersiz kılındığı bir haberleşme ve iletişim fenomeni
hâline gelmiştir. Her bireyin haber kaynağı ve kaynağın ileticisi durumuna gelmesi,
devletlerin “mutlak hakikat” iddialarının inşasını güçleştirmektedir. Bunun yanında internetin
yapısı itibarıyla sayısız enformasyon aktarımına imkân tanıması, dezenformasyonun da
kolayca üreyebileceği bir durumu ortaya çıkarmaktadır.
Ulus Devletlerin İdeolojik Aygıtı Olarak İnternet ve Denetimi
Althusser’e göre, nasıl bir ekonomide üretim araçlarının yeniden üretimi zorunluluğu varsa,
toplumsal koşulların da Toplumun sürekliliği için insan düzeyinde yeniden üretilmesi gerekir
(Althusser, 2003:155).
Althusser, Devletin, toplumsal koşulları yeniden üreterek hakim siyasal ideolojinin ve
iktidarın devamlılığı için gerekli olan toplumsal baskı ve ideoloji üretimini destekleyen
araçlara ihtiyaç duyduğunu belirterek bu ideolojik araçları (DİA) şu şekilde ana gruplarda
toplamıştır. DİA’lar kabaca şu şekilde sıralanabilirler: “Dinsel DİA (dini kurumlar),
Öğrenimsel DİA (eğitim kurumları ve okullar), Aile DİA’sı, Hukuki DİA, Siyasal DİA (parti
sistemi), Sendikal DİA, Kitle iletişim araçları DİA’sı (geleneksel ve yeni nesil medya.),
Kültürel DİA (edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.)” (Althusser, 2003:169).
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Özellikle haberleşme DİA’sı olarak adlandırılan medya toplumsal koşulların üretiminde ve
biçimlendirilmesinde oynadığı rol ile bireylerin kendilerine gösterilen ve benimsetilen
düşünce ve yaşayış biçimlerine adapte edilmelerini sağlayarak, hakim ideolojinin ve iktidarın
devamlılığında insanların düşünce ve tutumlarının istendik yönde evrilmesinde ve
devamlılığında kilit bir rol oynamaktadır. Bu anlamda internet yoluyla devletlerin
ideolojik yapıyı düzenleyerek ideolojinin sürekliliğini sağlamaya çalıştığı söylenebilir.
Geleneksel medyaya kıyasla, Yeni medya ideolojinin daha hızlı ve daha etkin yayılımını
kolaylaştırmakta; ancak yeni medya haberde hızlı olmak için doğrulanmamış haberleri de
yayımlamaktadır. İmgeler üzerinde otorite sağlayan yeni medya araçları sahte bir gerçeklik
yaratabilmektedir. Devletin kontrol alanını ve meşruluğunu arttırıcı yönde etkilere sahip
olmakla büyük bir avantaj sunan yeni nesil medya, aynı zamanda erişimi kolay ve geleneksel
medyaya oranla denetimi zor bir alan olması nedeniyle devlet iktidarları açısından ciddi bir
tehdit oluşturma potansiyeline de sahiptir. Yeni nesil medyanın internet teknolojisi sayesinde
sahip olduğu bu güç potansiyeli devletlerin bu yeni iletişim alanını kontrol etme ve denetim
altına alma güdüsünü tetiklemiştir.
İnternetin bireylerin günlük hayatına dâhil oluşu çeyrek yüzyılı yeni aşmışken günümüzde 4.3
milyarı aşkın insan küresel ölçekte interneti aktif şekilde kullanabilmektedir. 3.5 milyar insan
ise sosyal medya kullanıcısıdır (Kemp, 2019: 7). 2005’te 1 milyar insan internet
kullanıcısıyken (Sorak, 2016: 5) 2019’da bu rakamın 4.3 milyara ulaşması internetin gelişim
hızının oldukça yüksek olduğunu kanıtlamaktadır. Bu hız devletler nezdinde birtakım
problemleri gündeme getirmiştir. En önemlisi özellikle milenyumun hemen sonrasında
kurumsal denetim ve kontrol mekanizmasının etkin işleyemeyişidir. Birleşik Krallık İnternet
Gözlem Kurumu (IWF), İspanya İnternet Kalite Ajansı (IQUA) gibi kurumları kursa da kural
dışılıkların ülke dışından kaynaklanması o dönemde yasa koyucuların önündeki engellerden
biri olmuştur (Curran ve diğerleri, 2012:101). Dolayısıyla internetin sınırlandırılması bu tür
bir olguda kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Gelişen iletişim teknolojileri nedeniyle günlük hayatta kullanılmaya başlayan akıllı telefonlar
internete erişim hususunda mekân sınırını büyük ölçüde kaldırmış ve nihayetinde bireylerin
kendisi haber kaynağı durumuna gelmiştir. Kişinin kendisinin bir bilgi kaynağı oluşu
süregelen iletişim alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden olmuştur. Özellikle sosyal
medya kullanımı protestoların daha hızlı oluşmasını, daha büyük kitlelerce desteklenmesini
etkilemektedir. Bu nedenle akıllı sosyal medya ile protestoların artışı arasında bir korelasyon
bulunmaktadır. Sosyal medya bir yandan protesto hakkında bilgi verirken diğer yandan da
katılımcılar için lojistik yardım imkânı da tanımaktadır. Ayrıca sönümlenmesi muhtemel
eylemlerin politik bilinçliliği canlı tutarak ömrünü uzatmaktadır (Jost ve diğerleri, 2018: 9194). Böylesine bir iletişim sirkülasyonunun devlet tarafından kontrolü ise bir hayli güç hâle
gelmektedir. İnternet bu noktada devletin simgesel şiddet yapbozunu dağıtmaya en yakın
fenomen olarak her geçen gün güç kazanmaktadır.
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Zararlı olarak görülen internet sitelerini kontrol altında tutmak ve bu sitelere erişimi
engellemek için farklı ülkelerdeki yetkililer kendi ülke sınırları içinde geçerli olmak üzere
sansür yoluna başvurmaktadır. Bu durum yalnızca az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde
değil gelişmiş ülkelerde de gözlenen bir olgudur (Bulut, 2009: 165). Ancak ABD, Fransa
Hollanda, Birleşik Krallık, Almanya gibi ülkelerin herhangi bir siyasi görüş ya da fikir beyanı
nedeniyle bir yasaklamaya gitmediği daha çok çocuk istismarı, illegal online kumar gibi
konularda yasal düzenlemelere gittiğine dair (Bulut, 2009: 167-169) yaygın bir kanı
bulunmaktadır. Bu oryantalist bakış açısı, bir başka deyişle Doğu –Batı ayrımında Doğu
medeniyetine müstehzi bakış, ulus devletlerin varlığına içeriden ya da dışarıdan tehdit
görmediği istikrarlı durumlarda geçerlilik kazanmaktadır. 2017’deki Katalunya Referandumu
devlet aklının son kertede Schmitt’in meşhur “egemen istisna hâline karar verendir” tespitine
uygun şekilde hareket ettiğini göstermektedir. Referandum sürecinde 800’den fazla gösterici
yaralamış, 4 kişiyi hapse atılmış, Katalunya başkanı ve 4 bakanı da Brüksel’e sürgüne
göndermiştir. Bunların yanında referandumda ayrılık yönündeki propaganda malzemelerine el
koymuş, “referandum.cat” adlı internet sitesi kapatılmıştır. Sonraki süreçte ise “.cat” domain
adresli internet sitelerine erişim engellenmiş, bununla da yetinilmeyerek referandum hakkında
bilgi veren her tür domaine sahip internet siteleri kapatılmıştır (Electrinic Frontier
Foundation, 2017:1). Dolayısıyla devlet medeniyetinin menşei fark etmeksizin varlığına tehdit
gördüğü noktada sert önlemler almakta çekinmezken kamuoyunun sanal toplanma alanlarını
dağıtmada beis görmemektedir.
İnternet Yolu İle Belge Erişimi ve Sansür
Yakın dönemde küresel politikayı etkileyen iki sansasyonel olay devletlerin şok edici
gelişmelerin yayılmasını engellemek adına internet sansürünü bir araç olarak
kullanamadıklarını göstermektedir. Bunun öncelikli nedeni olayların sıcaklığı geçmemişken
gelecek erişim engelinin olayları daha yoğun ve uzun bir şekilde gündemde tutacak olmasıdır.
Wikileaks ve Panama Belgeleri devletlerin ani gelişen olaylar karşısında herhangi bir sansür
uygulamadan olayların gündemden düşmesini beklediklerini göstermiştir. 2010’da ABD başta
olmak üzere devletlerin birimleri arasındaki gizli yazışmaları “Tor” gibi anonim iletişim
imkânı tanıyan web tarayıcılar aracılığıyla kamuoyunun dikkatine sunan Wikileaks’e ABD
erişim engeli getirmemiştir. Ancak devlet yoğun siber saldırılarla Wikileaks websitesinin
çökmesine neden olmuştur. Bu nedenle Wikileaks de sunucusunu Amazon’un “Elastic Cloud
Computing” sunucusuna aktarmıştır. Amazon devletten gelen baskılara direnerek Wikileaks’e
sunucu hizmeti sağlarken, ABD de bu şirkete bağışları engellemiş ve şirketin sunucu alanını
daraltmıştır. Bunlara ek olarak Wikileaks’in Paypal, Mastercard, Visa ve Bank of
America’daki hesaplarına el konulmuş ve bağış yapılması engellenmiştir (Steinmetz, 2012:
38). Dolayısıyla ABD bu sansasyonel olay karşısında doğrudan sansür uygulayamamış ancak
halkın erişmesini engelleyecek dolaylı önlemleri almaktan geri durmamıştır.
2016’da dünya genelinde 400’ü aşkın gazetecinin katılımıyla 11.5 milyon belgenin ifşa
edildiği “Panama Belgeleri” adıyla bilinen olay birçok ülkedeki politikacıların ve ünlülerin
vergi kaçırmak için gizli yollarla vergi cenneti olarak bilinen yerlere para aktarımını
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kanıtlarıyla dünya kamuoyuna sunmuştur. Birleşik krallık eski başbakanı David Cameron,
Güney Afrika başkanı Jacob Zuma, Çinli üst düzey hükümet çalışanları gibi kişilerin offshore
hesaplarının ifşa edildiği bu olay Çin hariç diğer ülkelerde herhangi bir internet sansürüne
neden olmamıştır. Rusya devlet başkanı Putin’in hiçbir belgede isminin geçmemesi ancak
dolaylı yollardan belgelerle ilişkilendirilmesi neticesinde Rusya Batı’yı Goebbels tarzı
habercilik yapmakla suçlamış ve “Putinophobia”nın bir tezahürü olarak bu belgelerin ortaya
çıktığını iddia etmiştir (Dearden, 2016: 1). Devletlerin belli bir ideolojiyi mutlak hakikat
olarak benimsemediği ülkelerde Panama Belgeleri İzlanda örneğinde deneyimlendiği gibi
hükümetlerin düşmesine neden olabilirken Çin gibi bir ideolojinin devletin mutlak hakikati
durumuna geldiği ülkelerde konu hakkında bilgi edinmek yasaklanabilmektedir. Devlet
başkanı Xi Jinping’in yakınlarının adı geçtiği belgeler, Çin’de yaşayanların bu belgelere
erişiminin engellenmesine neden olmuş, hatta bu konunun sosyal medyada tartışılması dahi
yasaklanmıştır (BBC, 2016: 1).
Wikileaks ve Panama belgeleri sansasyonel olaylara karşı çoğu devletin sansürü birincil
önlem olarak düşünmediğini göstermektedir. Öncelikli hedefin dolaylı yoldan engelleme
teşebbüsünde bulunmak, gündemden düşmesini beklemek olduğu iddia edilebilir. İnternet
sansürü, kamuoyunda bir anda ortaya çıkan şok edici gelişmelerden ziyade daha çok biriken
siyasal ve ekonomik kaygıların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Toplumsal Muhalefet Hareketleri Ve İnternet Sansürü
Son yıllarda internetin özellikle sosyal medya kanalıyla kitlesel hareketlerin planlandığı
platform özelliğini kazanması, bir aktivizm alanı olarak sokak hareketlerinin sosyal ağlar
vasıtasıyla daha dirençli bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Bu birken siyasi ve
ekonomik kaygılar ulus devletin güvenlik merkezli bir söylem geliştirmesine neden olmakta
ve internet sansürünü bunun bir aracı olarak kullanmasına yol açmaktadır.
Dünya genelinde internetin yaygınlaşması ve kitlesel sokak eylemleri arasında güçlü bir
korelasyon bulunmaktadır. İnternetin getirdiği dönüşüm kitlesel eylemler açısından neoliberal
ekonomik modelin getirdiği gelir adaletsizliğinden daha tutarlı veriler sunmaktadır.
Neoliberal ekonomik modelin giderek arttırdığı gelir adaletsizliğinin, sosyal ve ekonomik
tabakalar arası geçisin geçmişe kıyasla güç duruma geldiği Avrupa ülkelerinde protestoların
artışına neden olduğu; ABD gibi sosyal ve ekonomik tabakalar arası geçisin kolay olduğu
ülkelerde ise bireyin üst tabakalara çıkacağına dair ümidi canlı tutulduğu için kitlesel
eylemlerde artışa sebep olmadığı iddia edilmiştir (d’Hombres ve diğerleri, 2012: 5). Ancak
2018’de yayımlanan World Inequality Report’a göre 1980’lerden itibaren dünyanın bütün
bölgelerinde gelir adaletsizliği artarken (Alvaredo ve diğerleri, 2019: 45) protestoların lineer
bir artışı söz konusu olmamıştır. Kitlesel eylemler 1980’lerde geçmiş on yıla kıyasla artmış
1990’lar ve 2000’lerde azalış trendine girmiş 2010’larda ise sıçrama göstermiştir. 2006’da
çeşitli nedenlerle dünya genelinde 59 protesto gerçekleşirken 2013’te bu sayı ikiye
katlanmıştır (Carothers ve Youngs, 2015: 6). Aynı dönem içerisinde mobil internet
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kullanıcılarının sayısının yüz milyondan 2 milyara ulaşması (Ceoworld, 2019: 1) korelasyon
savını kuvvetlendirmektedir.
17 Aralık 2010’da Tunus’ta sokak satıcısı Muhammed Buazizi’nin kendini ateşe vermesiyle
başlayan ve Cezayir, Libya, Ürdün, Yemen, Mısır, Suriye, Sudan gibi pek çok Ortodoğu ve
Afrika ülkelerinde de gözlenen halk hareketlerinde Facebook, Twitter, Youtube, Blogger gibi
sosyal ağ sitelerinin özellikle gençlerin örgütlenmesinde etkin rol oynadığı düşünülmektedir
(Kök ve Tekerek, 2012:60). Biriken siyasal ve ekonomik gerilimin su yüzüne çıktığı,
protestoların hızla yayıldığı Arap Baharı süresince (Aralık 2010- Nisan 2011) Mısır, Libya
Suriye ve İran internet sansürü ya da internet sitesi engellemesini de aşarak internete erişimi
engellemiştir (Wolfsfeld ve diğerleri, 2013: 128).
Yine biriken siyasal ve ekonomik kaygıların neden olduğu ABD’deki “Occupy Wall
Street”(Wall Street’i İşgal Et) eylemlerine yönelik doğrudan devlet sansürü gözlenmese de
Yahoo’nun eylemleri içeren e-postaların gönderimini engellediği (Johnson, 2011: 1),
Twitter’ın kasıtlı olarak “occupywallstreet” etiketini popüler konular kutucuğunda
göstermediği (The Conversation, 2011:1) güçlü kanıtlarla kamuoyunun dikkatine
sunulmuştur. .
Aynı minvalde Türkiye’deki Gezi Parkı Eylemleri’nde twitter gibi sosyal medya uygulamaları
büyük rol oynamıştır. 31 Mayıs 2013 günü eylemlerin doruk noktasına ulaştığı günde 2
milyonun üzerinde Tweet gönderisi paylaşılmıştır (Ntvmsnbc, 2013: 1).
Hükümet
yetkililerinin konuşmalarının geçtiği iddia edilen tapelerin Youtube ve Twitter’da
yayınlanmasının ardından 2014’te bu iki siteye çeşitli nedenlerle erişim engeli getirilmiştir.
2014’te AB ile anlaşmayı reddeden Ukrayna başkanı Yanukoviç, ülkesindeki Batı
taraftarlarının sokak hareketlerini hızlandırmıştır. Euromaidan olarak bilinen sokak hareketleri
neticesinde Rusya’ya sığınmak durumunda kalan Yanukoviç’ten sonra AB taraftarı olan yeni
hükümet ise Rus sosyal medya ağları vkontakte ve odnoklassniki gibi popüler sitelere erişim
engeli getirmiştir. 2017’den itibaren Rusya menşeli 200’den fazla siteye ise erişim
engellenmiştir (Freedom House, 2019:1). ABD, Türkiye, Ukrayna örneklerinde görüldüğü
gibi sosyal medya örgütlenmeyi kolaylaştırırken devletler de bu örgütlenmenin ulusal
güvenliği tehdit etme ihtimalini düşünerek sansürü ve erişim engelini bir güvenlik aracı olarak
kullanma eğilimindedir.

SONUÇ
Yeni bir fenomen olarak çeyrek asır gibi kısa bir sürede bireylerin günlük hayatında
vazgeçilmez bir yere sahip olan internet öncelikle politik örgütlenme biçimini önemli ölçüde
değiştirmiştir. Bu değişimlerin neticesinde sokak hareketlerinde önemli ölçüde artış
gözlenmiştir. Politik bilinçliliği canlı tutabilen internet, bu nedenle devlet aklında güvenlik
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retoriğini ön plana çıkartmaktadır. Katalunya örneğinde görüldüğü üzere güvenlik retoriği
Batı ya da Doğu medeniyeti, demokrasi seviyesi gibi ayrımlarından azade çoğu ülkenin ilk
olarak gündeme getirdiği unsurdur. Ukrayna’nın 2014’e kadar pro-Rusya yanlısı hükümet
döneminde herhangi bir internet ya da sosyal medya erişim engeli görülmezken, Avrupa
yanlısı hükümet döneminde çeşitli sosyal medya kanallarına ve internet sitelerine erişim
engellerinin gözlenmesi de güvenlik retoriğinin ülkenin eğilim gösterdiği ideolojik
spektrumdan bağımsız bir şekilde ortaya çıktığını göstermektedir.
Sözü edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise devletlerin internet sansürünü sansasyonel
olayların ardından kullanma eğiliminde olmadığıdır. Wikileaks ve Panama Belgeleri şok edici
gelişmeler karşısında devletlerin bu olayların mümessillerine büyük baskılar yapmasına
rağmen sansürü bir araç olarak kullanmadıklarını göstermektedir. Bunun yerine biriken
ekonomik ve siyasal kaygıların neticesinde gerçekleşecek örgütlenme kıvılcımları devletler
açısından çok daha tehlikeli görülmektedir. Arap Baharı süresince olayların merkezindeki
ülkelerin internet sansürleri, ABD’deki Wall Street eylemlerinde ABD’nin sosyal medya
şirketlerine ve internet sitelerine yaptığı baskılar, Türkiye’nin Gezi Parkı Eylemleri
sonrasında iki popüler sosyal medya kanallarına erişim engeli getirmesi bu minvalde
değerlendirilebilir.
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MEDYA VE ŞİDDET İLİŞKİSİ: KADIN CİNAYETLERİNİN MEDYADA ELE
ALINMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Gökhan GÖKULU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışma medya ve şiddet ilişkisinin boyutlarına kısaca değinecek özelde ise bu boyutlardan
birisi olan kadına yönelik şiddetin medyada ele alınış biçimlerinin yarattığı etkileri
tartışacaktır. Medya çoğu zaman daha fazla ilgi çekme izlenme/okunma kaygısı güderek
şiddet haberlerini sansasyonel biçimde ortaya koymaktadır. Medyanın şiddeti
araçsallaştırması bu haberlerin izleyici/okuyucu üzerindeki olumsuz etkilerini artıran bir
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Medya bu anlamda şiddetin ana kaynağı olmasa da onu
yeniden üreten bir güç olarak şiddeti meşrulaştırmaktadır.
Çalışma medya ve şiddet ilişkisinin boyutlarını ortaya koyduktan sonra kadın cinayetlerinin
hangi bağlam içerisinde verildiğini bu haberlerde kullanılan dilin şiddeti yeniden üreten ve
meşrulaştıran bir yapısı olduğunu örneklerle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kadın
cinayetlerinin veriliş biçiminin ataerkil kültürü eleştirmekten çok onu onaylayan bir biçimde
sunulduğunu göstermeyi amaçlayan çalışma son olarak bu tür haberlerin nasıl verilmesi
gerektiğine yönelik önerilerde bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Şiddet, Kadına yönelik şiddet, Kadın cinayetleri
ABSTRACT
This study will briefly discuss the dimensions of the relationship between media and violence,
and in particular discuss the ways in which violence against women, one of these dimensions,
is handled in the media. Media often reveals news of violence in a sensational manner, with
greater interest in watching / reading. The media's instrumentalization of violence emerges as
an element that increases the negative effects of these news on the audience. Although media
is not the main source of violence in this s
ense, it justifies violence as a force that reproduces it.
After revealing the dimensions of the relationship between media and violence, the aim of this
study is to illustrate the context in which women's murders are given, and that the language
used in these reports has a structure that reproduces and legitimizes violence. The study,
which aims to show that the way women are murdered is presented in a way that confirms it
rather than criticizes patriarchal culture, will finally make suggestions about how such news
should be given.
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Keywords: Media, Violence, Violence against women, Femicide.
GİRİŞ
Şiddet, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar veren her türlü eylem ya da eylem
tehdidini içeren davranışlar olarak nitelendirilebilir. Şiddet kanunlara uymama, bireylere zarar
verme hakarette bulunma, onurunu kırma, huzura son verme, bireylerin haklarını çiğneme,
hırpalama gibi çok farklı biçimlerde kendini gösterebilmektedir. (Erten-Ardalı 1996:143).
Şiddet olgusunun algılanma biçiminde dolayısıyla hangi eylemlerin şiddet tanımı içerisine
dahil edilmesi gerektiğine yönelik anlayışın zaman içerisinde değişime uğradığı söylenebilir.
Bu bağlamda şiddet olgusunu sadece fiziki saldırıyı ve zarar verme davranışı olarak
değerlendirmek onu dar anlamda ele almak anlamına gelecektir. Günümüzde şiddet olgusu
sadece fiziki zarar verici eylemleri değil sözel, cinsel, psikolojik ve ekonomik boyutu da
bulunan çok boyutlu bir yapıyı içermektedir.
Şiddet olgusunun anlamının gelişme sürecini konumuz açısından değerlendirdiğimizde
günümüzde kadına yönelik şiddet olgusunun sadece fiziki şiddet olarak algılanamayacağı,
psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet biçimlerinin de kadına yönelik şiddet kavramı içerisine
dahil edildiği söylenebilir. Bu bağlamda kadını istemediği bir ilşki biçimine zorlamak kendi
iradesi dışında çalışmasına izin vermemek ya da zorla çalıştırmak psikolojik bütünlüğünü
bozacak bir biçimde hakaret edip aşağılamak da kadına yönelik şiddet kavramının içine dahil
edilen davranış biçimleri olarak dikkat çekmektedir. 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem
Platformu ve Pekin Deklarasyonu’nda kadına yönelik şiddetin gerçekleşme biçimleri şu
şekilde tanımlanmıştır:
• Dayak dâhil aile içinde meydana gelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet evdeki kız
çocuklarının cinsel istismarı, çeyizle bağlantılı şiddet, evlilikte tecavüz, kadının cinsel
organına zarar verme ve diğer geleneksel uygulamalar, nikâh dışı şiddet ve istismarla
bağlantılı şiddet;
• Tecavüz, cinsel taciz, işyerinde, eğitim kurumlarında ve başka yerlerde sarkıntılık ve cinsel
zorlama dâhil toplum içinde meydana gelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, kadınların
alınıp satılması ve fahişeliğe zorlanması;
• Nerede olursa olsun, devletin yürüttüğü ve göz yumduğu fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet.
• Kadınlara yönelik şiddetin diğer türleri arasında, silahlı çatışma durumlarında kadınların
insan haklarının ihlal edilmesi, özellikle cinayet, sistematik tecavüz, cinsel kölelik ve gebeliğe
zorlama vardır.
• Kadınlara yönelik şiddet hareketleri, aynı zamanda zorla kısırlaştırma ve düşüğe zorlama,
kontraseptiflerin zorla/baskıyla uygulanması kız bebeklerin öldürülmesi ve doğum öncesi
cinsiyet seçimini de kapsamaktadır (ICPD 1994’den aktaran Dişsiz ve Şahin 2008:51)
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Kadına yönelik şiddet olgusunun yaygınlığı ataerkil kültürel kodların yeniden üretimini
sağlayan söylem biçimlerinin sorgulanmasını da beraberinde getirmiştir. Çocukluktan itibaren
erkek ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü üzerinden yetiştirilmesi, belirli
davranış biçimlerinin kadınlara ya da erkeklere özgü olarak görülmesi ataerkil kültürel kodları
besleyen örüntü biçimleri olarak değerlendirilebilir.
Ataerkil kültürel kodları yeniden üretme ve toplumsal cinsiyet rollerini meşrulaştırmada rol
oynayan bir diğer unsur ise medyadır. Medya reklamlar, diziler ve filmler aracılığıyla erkeğe
ve kadına ait belirli davranış örüntülerinin doğal ve verili bir gerçeklik olarak sunarak
cinsiyete ait eşitsizlik biçimlerini meşrulaştırmaktadır. Medya özellikle kadınları içeriklerle
eksik temsil ederek, cinsel bir obje olarak sunarak, bağımlı ve güçsüz lanse ederek, geleneksel
rolleri meşrulaştırarak ataerkil kültürel kodların meşrulaşmasına neden olmaktadır(Collins,
2011).
Medyanın Kadın Cinayetlerini Ele Alma Biçimleri
Medya ve şiddet ilişkisini incelediğimizde televizyonların ve gazetelerin daha fazla
izlenme/okunma amacıyla şiddet olaylarına sıklıkla yer verdiği söylenebilir. Medya için
şiddet haberi kitlelerin ilgisini çeken, kamunun kendi güvenliğiyle ilişkili bir durum olarak
değerlendirildiği için her daim popülaritesi olan bir durum olarak görülmektedir. Medyanın
şiddet haberlerini sunarken daha fazla ilgi çekmek adına, korku dolu ifadelere şiddet dozajı
yüksek görüntülere yer vermesi, şiddet haberlerinin olumsuz özelliklerini artıran bir unsur
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu haberlerin özellikle savunmasız durumlarda olan bireyler
üzerinde daha çok etki yarattığı vurgulanmaktadır. Örneğin küçük çocukların aşırı düzeyde
şiddet içeren görüntülere maruz kalması onların anti sosyal, saldırgan ve şiddet içeren
davranış kalıplarını öğrenmesine neden olmaktadır (Doğutaş, 2013).
Medya ve şiddet ilişkisinin konumuz açısından irdelediğimizde medyanın kadına yönelik
şiddeti sıklıkla haber yaptığını bu haberleri yaparken de ataerkil değerler sistemini
onaylayarak kadının ikincil konumunu meşrulaştırdığı söylenebilir. Medyada kadına yönelik
şiddet haberleri iki temel anlatı biçimi üzerinden gerçekleşmektedir. Bu anlatılar kadını iki
ayrı uç noktada resmederek kadına yönelik şiddeti meşru gören bir alt metnin içerisinde
ortaya çıkmaktadır. Medya vamp kadın ve bakire kadın anlatıları üzerinden kadının suçun
gerçekleşmesinde davranış ve tavırlarından dolayı bu iki anlatı üzerinden sorumlu tutmaktadır
(Benedict, 1992).
Medyanın kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerini sunuş biçimi erkek bakış açısıyla
kurgulanmakta şiddeti gerçekleştiren ataerkil kodlar ve erkek şiddetini eleştirmekten uzak bir
biçimde metinler ortaya konulmaktadır. Cinayeti ve şiddeti doğuran kültürel kodların açığa
çıkarılması yerine olayı tekil ve patolojik bir vaka olarak gören anlayış kadın cinayetlerini
tartışacak bir düşünümsellikten uzak bir biçimde olayı haber haline getirmektedir. Tekeli
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(2016) kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerinin şiddeti yeniden ürettiğini şu şekilde
vurgulamaktadır;
“Kocasından fiziksel şiddet gören kadın haberini verirken erkeğin öfkesine yenik düştüğü için
bunu yaptığını ya da işsizliği neticesinde cinnet getirdiğini, karısını kıskandığı için
öldürdüğünü hafızalara yerleştirerek erkeğin hep haklı çıktığı ya da haklı gerekçelerle örtülü
olarak savunulduğu görülmektedir. Erkeği söylemleriyle “kollayan” bu dil, mağduru görsel
bir malzeme olarak kullanmakta ise sınır tanımamaktadır. Özellikle tecavüz haberlerinde de
sıklıkla yaşanan bu durum, kendisine daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Tecavüze ilişkin
haberlerde de meşrulaştırıcı söylemler sıkça kullanılarak kadının aslında “hak ettiği” inancı
yerleştirilir.” (Tekeli, 2016: 141).
Kadına yönelik şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin medyada haber yapılması
noktasında yaşanılan sorunlardan bir diğerini ise bu haberlerde kullanılan pasif dil
oluşturmaktadır. Edilgen dil eğilimleri şiddetin ve cinayetin falini ortaya çıkarmaktan ve
olgunun gerçekleştiği kültürel hegemonik zemini açığa çıkarmaktan çok onu meşrulaştırma ve
gizleme eğilimindedir. Dilsel kaçınma eğilimleri mağduru ön plana çıkararak (tecavüze
uğrayan üniversiteli kız), şiddetin hangi cinsiyetten geldiğini muğlaklaştırarak (eş- partner
şiddeti) şiddeti yeniden üreten kodları beslemekte ve şiddetin uygulayıcısı olan taraf yerine
mağduru suçlamaktadır(Uyar-Mura, 2018: 207).
Kadın cinayetlerinin medyada yanlış temsil edildiğini öne süren çalışmalar şiddet ve cinayet
olayının psikopatolojik bir vaka olarak yansıtılarak toplumsal ve kültürel bağlamından
koparıldığını öne sürmektedir. Medya şiddeti gerçekleştiren bireyi ‘bizden farklı’, ‘psikolojisi
bozuk’ bireyler olarak lanse ederek olayı patolojik bir vaka olarak sunarken, kadın
cinayetlerini ortaya çıkaran ataerkil kültürel yapıyı tartışmaz (Bullock ve Cubert, 2002). Bu
bakımdan medya, kadın cinayetlerini sıklıkla gerçekleşen, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve
hegemonik ataerkil kültürel kodların bir sonucu olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdan
oldukça uzak bir habercilik anlayışına sahiptir.
Medyanın kadın cinayetlerinin gerçekleştiği bağlamı ortaya koymaktan ziyade bu bağlamdan
kopararak olayı tekil ve sapkın bir vakaya indirgemesi şiddetin kaynağını tartışmaktan uzak
sansasyonel habercilik anlayışı bu şiddet eylemlerinin medya aracılığıyla meşrulaştırılmasına
ve şiddet kültürünün yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Medya kadın cinayetlerini sunarken
sadece kullandığı dil ve olayı psikolojik sapkınlığa indirgemesi yoluyla şiddeti
meşrulaştırmaz, aynı zamanda şiddet dolu yüksek görüntülere fotoğraflara yer vererek ikincil
bir mağduriyet yaratır. Bu bağlamda medya kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerini
verirken kullandığı dil ve görüntüler nedeniyle şiddete maruz kalan ve bu tehdidi alan
kadınların bu haberler aracılığıyla yeniden korku yaşamalarına neden olmaktadır.
Kadın cinayetlerinin haber medyasında münferitleştirilerek temsil edildiği, toplumsal ve
politik bağlamdan bağımsız ele alındığı, bir sapkınlık, skandal olarak sunulduğu
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görülmektedir. Kadınlara yönelik şiddetin/tecavüzün bu şekilde temsili ataerkil beden
politikaları ve şiddet eylemleri arasındaki ilişkinin “görünmezlik” kazanmasına neden
olmaktadır. Bu görünmezlik toplumsal cinsiyet normlarının yeniden üretilmesine hizmet
etmektedir (Hepkon, 2017:152).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil yapının bir yansıması olarak kadın cinayetleri
ülkemizde ve dünyada giderek artan bir toplumsal sorun olarak gündemde yer almaktadır.
Şiddet olgusu doğası gereği olumsuzluk içerdiği ve bireylerin kişisel güvenliği ile ilgili
olduğu için medya tarafından sıklıkla haber yapılmaktadır. Bu bağlamda kadına yönelik
şiddet ve kadın cinayetlerinin de yazılı ve görsel basında yer alması kadar doğal bir durum
yoktur. Bununla birlikte medya kadın cinayetlerini haber haline getirirken daha fazla
izlenme/okunma adına olayı sansasyonel bir biçimde kitlelere sunmaktadır. Bu durum hem
görsellik hem de metnin içeriğinde sıklıkla yaşanılan bir durum olarak dikkat çekmektedir.
Medya kadın cinayetlerini haber haline getirirken şiddeti araçsallaştırarak şiddet dolu yüksek
görüntüleri haber haline getirmekte, bu durum bu haberlere maruz kalan özellikle şiddet
mağduru kadınlarda ikincil bir mağduriyete sebep olmaktadır. Bununla birlikte medya kadın
cinayetlerini haber haline getirirken sadece görsel içerikle bu mağduriyeti yaratmaz. Kadın
cinayetlerinde kullanılan dil ve içerik de şiddet olgusunun yeniden üretilmesine ve kadın
cinayetlerinin gerçekleştiği toplumsal ve kültürel bağlamdan koparılmasına neden olmaktadır.
Edilgen dil kullanımı mağdurun ön plana çıkmasına neden olarak şiddetin failini ve şiddeti
yaratan kültürel kodları tartışmamıza engel olmaktadır. Bu bağlamda medya kadın
cinayetlerini haberleştirirken aşırı şiddet kullanımının ikincil mağduriyet yaratacağının
bilincinde olmalı etik ilkelere uygun bir biçimde şiddeti araçsallaştırmadan kitlelere
sunmalıdır. Medya aynı zamanda bu olayları haberleştirirken şiddeti ortaya çıkaran daha geniş
bir sosyokültürel bağlamın farkına vararak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket
etmelidir.
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DUVARLARDAN BEYAZ PERDEYE PROTEST BİR YAŞAM; GRAFİTİ

Göksun ÜNLÜ
Başkent Üniversitesi
ÖZET
Grafiti kamuya açık alanlara sprey boya, kalem, tebeşir, afiş gibi materyallerle
yapılan çoğunlukla illegal çalışmalara verilen isimdir. Grafiti genel olarak tüm
dünyada hakim ideolojiye, devlete, rejime karşı bir başkaldırı, politik bir
duruştur. Çünkü grafitinin temelinde protest bir yaşam tarzı vardır. İster sanat
ister vandalizm olarak değerlendirilsin sonuç olarak grafiti de kendini gösterme,
popüler olma ve kitlelere ulaşma çabası vardır. En ulaşılamaz, en zor yerlere, en
zor şekilde grafiti yapmak bir eylem şeklidir ve bu eylemi gerçekleştirirken
çoğunlukla çok az zamanları vardır. Grafiti yeni toplumsal hareketlerden en çok
dikkat çekenlerden biridir. Yeni medyanın hayatımıza girişiyle birlikte bu yeni
toplumsal hareket şekli farklı ifade şekilleriyle gündemde kalmaya devam
etmiştir. Video içeriklerin ve platformlarının artması, internet teknolojisinin
gelişmesiyle birlikte grafiti sanatı duvarlardan bağımsız hale gelmiş ve video
eylemlerle sosyal medya platformlarında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada
grafiti sanatının zaman ve mekânda farklılaşarak yeni medya mecralarında video
aktivizm modelleri olarak karşımıza çıkması örnekler üzerinden incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Grafiti, Yeni toplumsal hareketler, aktivizim, ideoloji, yeni medya

ABSTRACT
Graffiti is the name given to mostly illegal works with materials such as
spray paint, pencil, chalk, banner. Graffiti is generally a rebellion against the
prevailing ideology, the state, the regime in the whole world, a political stand.
Because there is a protest lifestyle on the basis of graphite. Whether it be
considered as art or vandalism, graffiti is also an attempt to show itself, become
popular and reach the masses. Making graffiti to the most unattainable, hardest
places, the most difficult, is a form of action, and there are often very few times
when performing this action. Graffiti is one of the most remarkable new social
movements. With the introduction of new media into our lives, this new form of
social movement has remained on the agenda with different forms of expression.
With the increase of video content and platforms, the development of internet
technology, graffiti art became independent of walls and started to take place in
social media platforms with video actions. In this study, the fact that the art of
graffiti differs in time and space is presented as video activism models in new
media outlets.
Keywords: Grafitti, new social movements, activism, ideology, new media
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GİRİŞ
1960’lı yıllarda tüm dünyada yaşanan siyasi ve toplumsal değişimle birlikte geçmiş
yıllarda etkisini göstermiş olan toplumsal hareketler yerlerini daha esnek, merkezi
bulunmayan yapılara bırakmıştır. Önceki hareketlerle bağlarını tamamen koparmasalar da
bireyler, örgütlenme şekilleri, amaçları, sahip oldukları değerler, duyguları ve kullandıkları
yöntemlerde farklılıklar belirgin olarak gözlemlenmiştir. Bu değişim ile birlikte toplumsal
hareketlerde yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu toplumsal hareketler yerlerini farklı ifade
yollarına bırakmıştır. Bu ifade yollarından en çok dikkat çekenleri ise hiphop, djing,
breakdance ve grafitidir. Özellikle grafitti sanatı etnik azınlıkların, yaşadığı kentsel
mekânlarda kendi bölgelerini oluşturmalarını ve kentin ulaşabildikleri alanlarında kendi
ideolojilerini sergileme imkânı yaratmıştır.
Kimilerine göre günümüzde gerçekleştirilen popüler sanatlardan, kimi topluluklar tarafından
ise vandalizm (kamu malına zarar verme) olarak tanımlanan grafiti, grafik kelimesinden
türetilmiştir. Grafitinin tarihi ilkçağlarda mağara duvarlarına çizilen resimlere kadar
dayanmaktadır. Grafiti Pompei’deki duvar yazılarından Mısır hiyerogliflerine kadar
gitmektedir. Günümüzdeki formuna ise 1940’lı yıllarda Berlin duvarının iki tarafına yapılan
şekillerle başlamıştır. 1960’larda Amerika’da politik grupların kendilerini göstermek için
yaptıkları şekillerle devam etmiş, çetelerin kendi bölgelerini göstermelerinde adeta bir işaret
olmuştur.
Grafitinin bir sanat olup olmadığına yönelik eleştiriler devam etse de ortaya çıkan
çalışmaların sanatçının beğeni ve hayal dünyasına göre şekillenmesi, grafitinin onun duygu
fikirlerini aktarması nedeniyle -sanat akademisyenlerinin çoğu tarafından tescil edilmemiş
olsa da- birçok kesim tarafından sanat olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Çoğunlukla sokak
sanatçıları tarafından yasadışı zamanlarda ve yöntemlerle yapılıyor olsa da yasal olarak bu
sanatı gerçekleştirenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Modern dünya ve küreselleşmeyle birlikte, kapitalizminde etkisiyle medya savaşları artmış bu
nedenle medya çoğu zaman adaletsizlikleri, eşitsizlikleri, özgürlük konusundaki mücadeleleri
görmezden gelmeye başlamıştır. Buna karşı olarak grafiti sanatı yeni ve alternatif bir söylem
olarak yeni ifade imkânları yaratabilir. Grafiti eyleminin çıkış noktası sokaklardır ve sokaklar
insanların direnişini mücadelesini ifade eder. Kamusal mekânlar sayılan duvarlar yasal
olmayan şekilde şekillerle yazılarla yeniden yaratılır.
İletişim tekniklerinde yaşanan değişim ve gelişimler toplumsal hareketleri, dolayısıyla
aktivizm çeşitlerini de dönüştürmüştür. Yeni teknolojilerinin hayatımıza girişiyle toplumun
birçok kesimi rahatsızlıklarını ifade etmek için bu araçları kullanmaya başlamıştır. Yeni
medya araçları bu kanallardan en çok kullanılanları olarak dikkat çekmektedir. Yeni medya
araçlarının insanlar için en önemli rolü, yeni temsiller oluşturma ve muhalif olanı ortaya
çıkarmaktır. Grafiti de yeni medya araçlarından video içerikleri üretimini ve video paylaşım
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platformlarını kullanarak geleneksel bir aktivizm türü olmaktan çıkıp yeni medyaya doğru bir
geçiş süreci yaşamaktadır.
Bu çalışmada bir sokak sanatı ve aynı zamanda protest bir yaşam biçimi olarak görülen grafiti
sanatının yeni medya araçlarıyla birlikte, özellikle video içeriklerle kitlelere ulaştırılması ve
bu şekilde bir aktivizm şeklinin doğması incelenecektir. Araştırma kapsamında mevcut
kavramlarla ilgili literatür taraması yapılmıştır.
1. TOPLUMSAL HAREKETLER
Genel anlamıyla toplumsal hareketler, “elitlere, otoritelere, başka gruplara ya da kültürel
kodlara karşı, elitler, diğer gruplar ve unsurlarla kalıcı bir etkileşim içinde, ortak hedeflere
sahip ve dayanışma içinde olan bireyler tarafından geliştirilen kolektif eylemler” olarak
tanımlanmaktadır. (Tarrow, 2011:7) Toplumsal hareketlerin gelişimi toplumsal iletişim
biçimlerinin de dönüşümünü beraberinde getirmiştir, her toplumsal hareket tarihsel bağlamına
uygun medyaları kullanarak kendi sesini duyurmuş ve tarihsel bir etki bırakmıştır. (Çoban,
2009:2)
19. yüzyılda başlayan ve genelde işçi hareketleri olarak nitelendirilen Toplumsal Hareketler,
1960’larda siyasi iktidarı hedef alan ve ekonomik hedefi olan hareketlere dönüşmüştür. Bu
dönemdeki toplumsal hareketler, "eski toplumsal hareketler" şeklinde ifade edilmiştir. Bu
hareketlerde sorunların çözülmesi aşamasında düşünsel faktörler önerilmekteydi. Bu
hareketlerde kitleleri harekete geçirmek için, yanlışların ve adaletsizliklerin merkeze alındığı
bir ideoloji gerekmekteydi. Bu yıllarda tüm dünyada yaşanan siyasi ve toplumsal değişimle
birlikte geçmiş yıllarda etkisini göstermiş olan toplumsal hareketler yerlerini daha esnek,
merkezi bulunmayan yapılara bırakmıştır. Önceki hareketlerle bağlarını tamamen
koparmasalar da bireyler, örgütlenme şekilleri, amaçları, sahip oldukları değerler, duyguları
ve kullandıkları yöntemlerde farklılıklar belirgin olarak gözlemlenmiştir. Bu gözlemler
sonucunda yani oluşumlar ve ifade şekilleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

2. YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
Klasik toplumsal hareketlerden sonra oraya çıkan ve ‘Yeni Toplumsal Hareketler’
olarak adlandırılan bu hareketlerin en göze çarpan özellikleri mücadele şeklini farklı bir şekil
ve bağlamda devam ettirmeleriydi. Burada anlatılan farklı ifade tam olarak hareketin yeni
olması ve kendini toplumun özüne yerleştirilmesiyle ilgiliydi.
Bu hareketler, daha çok işçi sınıfını anlatan ‘eski’ toplumsal hareketlerin belli başlı
dinamiklerini içermesiyle beraber farklı olarak; değişebilir, merkezi olmayan yerelde oluşup
kolektifliğe dönüşebilen hareketler olarak yer bulmuştur.
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Toplumsal hareketlerin dönüşümünü incelediğimizde bugünkü toplumsal hareketlerin
geçmişteki klasik toplumsal hareketler gibi ideolojik ve düşünsel hareketler yerine insan
hakları, politika, özgürlükler ve eğitim gibi sosyal meseleleri merkeze aldığını görmekteyiz.
Bunun yanında gelişen yeni medya teknolojileri ve sosyal medya platformları ile birlikte
bireyler için daha kolay gruplaşma ve sesini duyurabilme imkânı doğmuştur. Önceden
geleneksel medyanın görmezden geldiği, sayıca daha az olan ve marjinal fikirleri olan
gruplar, yeni medyanın özgürleştirici tutumu ile görmezden gelinme durumunu aşabilmiştir.
Kendi aralarında sosyal ağlarda gruplaşan ve sesini sosyal ortamlarda duyuran bu gruplar
geleneksel medyanın da gündemine gelebilmektedir.(Karagöz, 2013:8)
Bebbington (2007) yeni ortaya çıkan bu toplumsal toplumsal hareketlerin örgütlenme ve
birtakım kurumsal yapılara bağlanma amacı taşımadığını ifade etmiştir.Ayrıca bu hareketleri
farklı yerlerden farklı aktörlerle gerçekleşen kolektif eylemler olarak dile getirmiştir.
Klasik toplumsal hareketlerle karşılaştırıldığında yeni toplumsal hareketlerde ‘talepkar’ boyut
bu hareketlerin ifade ediliş tarzına yansımış durumdadır. Önceden daha evrensel ve ütopi
olan, biz ifadesini barındıran ifadeler daha kişisel ve daha eylem anında oluşan ifadelere
dönüşmüştür. Bunlar çoğu zaman otoriteye karşı üretilen, içerisinde küfür bulunmayan hatta
çoğu zaman mizahi öğelerle süslenen sloganlardan oluşmaktadır.
Özellikle internet mecrasının sunduğu özgürlük ortamı ve hareket alanı pasif durumdaki
toplulukların seslerini duyurabilmelerine imkân vermiştir. Bu gibi sivil toplum faaliyetleri,
artık kendilerini gösterebilmek için televizyon kanallarının dikkatini çekme çabasını bırakmış,
kendi sosyal medyalarını kullanıp, topluluklar kurmuşlar ve bu toplulukları yönetmeye
başlamışlardır. Bilgi akışını yönlendirmedeki bu kontrol gücü öyle bir noktaya gelmiştir ki
toplulukların biriktirdikleri enerjileri meydanlara taşmış ve büyük değişimlerin başlangıç
noktası olmuştur (Soydan, 2012: 52)
3. PROTEST BİR YAŞAM ŞEKLİ: GRAFİTİ

Grafiti kelime olarak çizmek, karalamak anlamına gelen İtalyanca ‘graffito’ sözcüğünün
çoğul formudur. Graffiti sözcüğü hem dilbilimsel hem de içerik açısından duvar resmi olan
‘sgraffito’ sözcüğü ile ilişkilidir. (Gadsby, 1995). Grafiti kelimesinin yaygın İngilizce ifadesi
halka açık olan herhangi bir yerdeki yazıları-şekilleri içerecek şekilde değiştirilmiştir.
Günümüze ise graffiti herhangi bir yerdeki yüzey üzerine, çizen kişinin ne düşündüğünün
önem arz etmediği herhangi bir duvar yazısı, resim, şekil veya işaretler anlamında kullanılır.
Tarihsel süreci incelendiğinde, M.Ö’ye kadar uzanan bu eylem ilk insan topluluklarının
mağaralara çizdikleri şekillerle başlayıp, 1940’larda Almanya’da Berlin Duvarına protestolar
şeklinde sloganlar yazarak ve şekiller çizerek kendini göstermeye devam etmiştir.
Amerika’da 1960’lı yıllarda sokak çetelerinin kendi bölgelerine, bu bölgenin onlara ait
olduğunu ifade etmek için çizmiş oldukları yazı ve şekillerle ortaya çıkmıştır. Öte yandan
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1970’li yıllarda New York da kuryecilik işi yapan Demetrius adlı bir kişinin gitmiş olduğu her
yere adının kısaltması olan taki ve yaşadığı sokağın numarası olan 183’ü birleştirmesiyle
‘Taki183’ imzasını atması sonucu insanların ilgisini çekmeyi başarmıştır.
New York Times gazetesinde bu imzanın manşetten haber yapılmasıyla, ‘Taki183 lakabı bir
efsane haline dönüşmüştür. Bu imzadan çok hoşlanan gençler de kendilerine birer imza
oluşturup Taki’yi taklit etmeye ve imzalarını her yere
bırakmaya başlamışlardır. Giderek artan bu imzalar zaman
geçtikçe ün kazanmak için artan graffiti çalışmalarına ve
kimin daha etkili, kimin daha zor çalışmalar yapabileceği
üzerinden devam etmiştir.1 Günümüzde de bu çalışmalar
bireysel olarak ve grup çalışmalarıyla sürmektedir.
Modern zamanlara gelindiğinde ise, grafitinin kent yaşamı
üzerinde etki sahibi olmasını, 1970’lerde yıllarda ortaya çıkan
Hip –hop ve Rap müzik kültürü ile bağdaştırmak mümkün
olabilir. Bununla birlikte Punk kültüründen, popüler kültüre
kadar geniş bir skalada grafiti örneklerini görmek mümkündür. Ancak, çağdaş dönemde
grafitinin temelde iki ayrı biçimde ifade edildiği görülmektedir. Birincisi, gruplar ya da
bireyler tarafından yapılan siyasal mesaj içerikli grafitilerdir. İkincisi ise, hâkimiyetlerinde
tuttukları alanları işaretleme amaçlı bıraktıkları imza ve özel işaretlerdir. (Erdoğan, G. (2017).
Grafiti Türleri
Grafitiler yapan kişinin tarzına, yapış şeklini veya kullanılan malzemeye göre farklı
isimlerle adlandırılmaktadır. Bunlar şu şekildedir;
Tag, Yazarların seçtiği nicklerin (lakap) yüzeylere marker kalemlerle aktarılması
Piece; görüntüler içinde isim ya da harf, çizikler.
Stencil, kâğıt, karton, metal malzemelerden kesilerek oluşturulmuş; karikatür, rakam,
harf, resim ve baskı kalıplarının boyanması ile yüzeye çıkan görüntüler.
Etiket, Yapıştırılmaya hazır, kesilmiş kâğıtların üzerine tag (paraf), desen çizmek veya
yapılmış hazır yapışkan yüzeyli grafiklerin yüzeylere uygulanması
Poster, kâğıt malzemelerin tutkal gibi malzemelerle yüzeye yapıştırılması
Mozaik, seramik malzemelerin yüzeye tutturulması

1

https://wiki.lavinya.net/wiki/Grafiti
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Light grafiti, ışıkla yapılan, kalıcı olmayan grafitidir ve bu özelliğinden ötürü yasal
kabul edilir.
3B Tebeşir sanatı, kaldırıma tebeşirle üç boyutlu görünen resim çizilmesi.2
Grafiti terimleri
Grafiti sanatçılarının grafiti boyarken, çizerken kendi aralarında kullandıkları
bazı teknik kelimeler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şu şekildedir:
Writer, Grafiti yapan sanatçı.
Sketch, duvara çizilecek grafitinin defter, tablo ya da sunta üzerine çizilen
taslağı.
Blackbook, tasarladığı sketchleri çizmek için writerların taşıdığı defter.
Character, grafiti bittiği zaman yanlarına yapılan genellikle insan şeklinde olan
karikatür.
Marker, taslak yapılırken kullanılan farklı renk ve değişik kalınlıkları olan kalem.
Grafiti bittikten sonra imza atmak için de kullanılır.
Firstline, Grafiti yapılırken atılan ilk çizgi.
Outline, grafiti harf çizgileri ya da dış çizgileri.
Scret outline, dış çizgileri çevreleyen çizgi.
Highlights, grafitinin bazı noktalarına, genellikle harflerin sağ alt köşesine
verilen parlaklık ya da ışık efekti.
Fill in, grafiti dış çizgileri yapıldıktan sonra içini boyanması. Tek renk veya çok
renkli olabilir.
Bubble: Graffitinin içine ya da dış bölümüne yapılan baloncuk efektidir.
King: Usta,profesyonel graffiticiler.
Burner: Ustaca yapılmış profesyonel çalışma.
End2end: Trenlerin üzerine yapılan graffiti türüdür. Treni kople kaplayacak
şekilde yapılan graffiti.
Roof top: Çatılara yapılan graffiti türü.
2

https://wiki.lavinya.net/wiki/Grafiti
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Can: Sprey boya anlamına gelir ancak başlıkları değiştirilebilen sprey boyalar
tam anlamıyla graffiti de can teriminin karşılığıdır.
Cap: Sprey boyaların farklı kalınlık,şekil,büyüklük vs. şekilnde püskürmelerini
sağlayan spray başlığıdır. Graffiti sanatı için vazgeçilmez bir üründür. Kalınlık ve
şekil olarak mm-cm arasında değişen ölçüleri bulunur. Bunun yanında kesik uçlu
püekürtmeden, örümcek ağı şeklinde püskürten başlıklara kadar yüzlerce çeşidi
bulunur.
Crosslamak: Grafitinin üzerini boyamak, başka grafiti yapmak, karalamak. Bu
çalışmalar genelde rakip writerların yaptığı ya da alan sıkıntısından ortaya ya
da popüler, herkesin gördüğü alanlarda çalışmak isteğinden doğan çalışmalardır.
Throw: Basit çalışmalardır. Taglerin büyükleridir ve genelde dar alanlara
yapılır. Throwlar bir alt dal olarak değerlendirilebilir. Sadece bu şekilde isim
duyurmak amacıyla tag atan bazı sanatçılar da bulunmaktadır.
Bunny: Kadın graffiti sanatcısı. Önceleri erkeklerin eğemenliğinde gelişen
graffiti günümüzde artık kadınlar tarafında da sıkça icra edilmektedir. Tavşan
anlamına gelen Bunny kadın graffiti sanatçılarının daha çok tavşan figürleri
çizmelerine yol açmıştır.
Style: Graffitinin stilidir.Sanatçının yaratıcılığına göre çeşitli style çalışmaları
olabilir. Style olarak sanatçıların en çok kullandıklarına bakacak olursak;
Wild Style: Kelime olarak vahşi sitil anlamına gelir. Okunması güç anlaşılmaz
olan çalışmalardır.
Semi wild style: Harflerin anlaşıldığı ancak yine de karışık olan wild stylee göre
daha sade çalışmalardır.
Simple style: Okunabilen stillerdir. Graffitiyle uğraşmayanların bile rahat
okuyabildiği çalışmalardır.
3D Style : Üç boyutlu çalışmalardır. Gölge, ışık, perspektif gibi unsurların daha
çok dikkat çektiği çalışmalardır. Genellikle çok ileri seviye sanatçıların yaptığı
çalışmalardır ve bilgisayar ortamında yapılabilirler.
Block styla: İllegal olarak yapılan çabuk basit stilli çalışmalardır.
Free style: Sanatçının kendi oluşturduğu serbest stilli çalışmalardır
Crew: Graffiti sanatçılarından oluşan (writterlar) ekiptir. Ekip çalışması halinde
yapılan bu çalışmalar için crew in tagi(imzası) kullanılır. Son yıllarda özellikle
crewler bir hayli artmış bulunmaktadır. Bunun sebebi yapılacak çalışmanın hem
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hızlı yapılması hem yeteneklerin birleştirilmesiyle daha iyi çalışmaların ortaya
çıkmasıdır. Bunun yanında masrafların bölüşülmesi ve ün kazanmak crewler için
sebep olmuştur.
One: Bir crew ekibinde olmayan graffiti sanatcısıdır. Bu kişiler genelde
taglarının sonuna one eklerler.
Battle: Graffiti sanatçılarının kapışması,yarışması anlamına gelir. Bu kapışmalar
bir kazananın olmadığı yarış niteliğindeki eğlencelerdir.
Quick piece: Çok hızlı bir şekilde yapılan çalışma. Genelde king graffiticiler
yapar.
Toy: Yeni ve çaylak diye adlandırlan graffiticiler.
Bombing: Yasa dışı yapılan graffitidir.
Bu terimler ve graffiti türleri genellikle en çok bilinen terimlerdir. Bu terimlerin
ve türlerin yanında sanatçıların ya da crewlerin geliştirdikleri farklı türler ve
farklı terimler de ve mevcut bulunmaktadır.3

4. GRAFİTİNİN ZAMAN VE MEKÂNDA FARKLILAŞMASI
Küreselleşmeyle birlikte coğrafi sınırların dünya üzerindeki etkisini kaybetmesi ve medya
teknolojilerinin gelişmesi sonucunda ‘mekân’ kavramı önemini yitirmeye başlamıştır. Gelişen
teknoloji sayesinde insanlar dünyanın neresinde olursa olsun yaşananları anında
öğrenebilmekte, bilgi sahibi olabilmektedir. Son yirmi yılda, bu küreselleşme hareketinin de
etkisiyle hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümün en büyük etkisi yeni iletişim ve
enformasyon teknolojilerindeki gelişmelere yansımıştır.
İletişim dünyasında yaşanan bu değişimler toplumsal hareketleri, dolayısıyla aktivizm
çeşitlerini de dönüştürmüştür. Yeni gelişen bu medya teknolojileri sayesinde toplumun farklı
kesimleri rahatsız oldukları durumları göstermek için bu mecraları kullanmaya başlamıştır.
Yeni medya araçlarının en önemli etkisi, yeni temsiller yaratma ve muhalif politik sesleri
duyurabilmektir (Karagöz, 2013:1). Grafiti de yeni medya araçlarından video içerikleri

3

https://wiki.lavinya.net/wiki/Grafiti
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üretimini ve video paylaşım platformlarını kullanarak geleneksel bir aktivizm türü olmaktan
çıkıp yeni medyaya doğru bir geçiş süreci yaşamaktadır.
Youtube, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar milyonlarca kullanıcıyı çekerek bir
‘kamusal alan’ oluştururken, muhalif düşüncelerin de yer bulduğu yeni topluluklar
yaratmaktadır. Dünyada son dönemde yaşanan özellikle Ortadoğu’da etkisini gösteren büyük
değişimlerle süreç yeni medyanın geleneksel medya karşısında devrimci bir medya olarak
duruşunu sergilemektedir. Bu platformlar yerel ve küresel anlamda kullanıcılara ‘başka yaşam
alanları mümkün’ mesajını vermektedir. Temsil şansı bulamayan bu kişiler bu platformlar
aracılığıyla kısa zamanda gruplar, kitleler oluşturabilmekte, kendi oluşturdukları mesajları ve
söylemleri yayabilmektedir. Coğrafi ve siyasal sınırların ortadan kalktığı bu ortamda
çevrimdışı ortamda temsil edilemeyen birey çevrimiçi ortamda ifade ve temsil hakkı
bulabilmektedir.
5. GRAFİTİ VİDEO ÖRNEKLERİ VE ÇÖZÜMLEME
Kimilerine göre bir sanat kimilerine göre Vandalizm olarak nitelerinden grafiti son
yıllarda fazlasıyla ilgi görmeye başlamıştır. Bu ilgiyle birlikte en işlek lokasyonlardaki
duvarlarda, tren vagonlarında, parklarda, bina dış cephelerinde, protesto gösterilerinde hatta
müzayedelerde yerini almaya başlamıştır.
Grafitinin kazanmış olduğu bu şöhret; dijital medyanın hayatımıza girişiyle, bu eylemin video
mecralarına kaymasıyla, yapılan grafiti sayısı ve mesajları da artmaya başladı. Dünyanın
birçok yerinde birçok aktivist tarafından farklı formlarda grafitiler üretilerek ideolojiler
sergilenmektedir. Çalışmada incelenen video platformu Youtube üzerinde dünyanın her
yerinden grafiticilerin video içeriklerine ulaşmak mümkündür. Ancak bu çalışma grafitinin
sanatsal kısımlarını değil, daha çok ideolojik olan videoları ile sınırlandırılmıştır.
Video 1- ‘Graffiti sweden 2014 SBR CREW’

https://www.youtube.com/watch?v=EEQP1JixE8k
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Video içeriğimizde grafiticiler en çok karşılaştığımız eylem modelini
gerçekleştiriyorlar. Tren depolarında hareket halindeki tren vagonlarını boyuyorlar. Video
aktivizm açısından bakıldığında amatör ve anonim bir video olması bakımından dikkat çekici.
Güvenlik kameraları siyah beyaz formun kullanılması ve maskelerle birlikte bir aktivist
hareket gerçekleştirilmiş. Video 1.027.853 görüntüleme , 6400 Beğeni, 579 paylaşım ve 46
yorum almış. İzlenirlik sayısı bakımından yeterli rakamlara ulaşmış.
Video 2- ‘1up - Wholecar - Rope Escape - Berlin’

https://www.youtube.com/watch?v=Y9Lm0dkkVAw
Berlin grafiti için çok önemli bir şehir ve grafiti ile ciddi mücadele veren bir şehir. Bu,
grafiticilerin Berlin şehrinde ciddi eylemler yapmasını ve egemen ideolojiye karşı koymasını
sağlıyor. Berlin’de diğer şehirlerdeki gibi grafitinin görünürlüğü için trenler kullanılıyor. Bu
video eylem içeriğinde de grafiticilerin eylem görüntülerini ve mesajlarını görüyoruz. Önceki
videoya göre burada grafiticilerin vakti daha sınırlı olduğundan güvenlik ve tehlike olgusu
daha fazla yer bulmuş. Video 4.377.072 görüntüleme, 78.000 Beğeni, ve 4585 Yorum almış.
İzlenirlik sayısı bakımından oldukça fazla rakamlara ulaşmış.
Video 3- ‘1up - Two Hands Are Not Enough - S-Bahn Wholecars – Berlın’

https://www.youtube.com/watch?v=buh1brX1_CU
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Bu video içeriğinde de grafiticiler eylem alanı olarak yine tren vagonlarını seçiyorlar. Farklı
olarak gece eylemi gerçekleştirilmiş. Aslında saat olarak gece yapılması grafitinin ruhuna
daha uygun. Çünkü grafiti illegal bir eylem türü olduğundan genellikle gece saatlerinde
gerçekleştiriliyor. Video 1.402.081 görüntüleme, 21.000 Beğeni, ve 895 yorum almış.
İzlenirlik sayısı bakımından yeterli rakamlara ulaşmış.
Video 4- Female graffiti artist is risking her life for art and protest

https://www.youtube.com/watch?v=TTRs3fhmYOQ
Afganistan’da yaşayan kadın grafiti eylemcisi Shamsa Hassani’nin haber-röportaj şeklindeki
videosu grafiti eylemciliğinin farklı örneklerinden biri. Afganistan’ın ilk kadın grafiticisi olma
özelliğini de taşıyan eylemci ülkesinde grafiti yapmanın zorluklarından bahsediyor. Hassani.
‘dışarı çıktığımda boyama için sadece 40 dakikam var’ derken aldığı riski de izleyicinin
anlamasını sağlıyor. Video, grafiticinin etki alanını genişletmek çerçevesinden bakıldığında
güzel bir örnek teşkil ediyor. Linkteki videonun izlenme sayısı 500’e yakın etkileşimi ise
yeterli sayıda değil. Ancak Youtube da bu grafiti sanatçısıyla ile ilgili farklı alternatifler de
mevcut.
Video 5- ‘Graffiti Fail Compilation Part 1 (Official Version)’

https://www.youtube.com/watch?v=GehfFyPU-e8
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Grafiti eylemcilerinin anonimliğini ve eylem görüntülerin anlatan başka bir video da bu
içerikte yayınlanmış. Yüzleri kapalı ve illegal bir şekilde eylem yapan grafiticiler amatör
kamera kullanarak yaptıkları çekimleri bir araya getirmişler. Bu eylemler sırasında yaşadıkları
talihsizlikleri merkeze alan bir içerik aslında. Bu video bir grafiti akvisitinin hem ideolojik
olarak söylemlerini gerçekleştirmesi hem de video eylemin yaratılması bakımından önem
teşkil ediyor. Video 1.452.173 görüntüleme, 18.000 Beğeni, ve 855 yorum alarak ciddi bir
etkileşim yakalamış.
Video 6-‘ Meet the 71-Year-Old "Graffiti Grandma" Scrubbing Away Hate’

https://www.youtube.com/watch?v=gSdqtEWEshc

Almanya grafiti açısından zengin bir ülke olduğundan grafiticiler anlamında da çeşitlilik
gösteriyor. Hemen her yaştan ve kesimden grafiti sanatçısı ve onların eylemlerini
görmek mümkün. Irmela Mensah-Schramm da onlardan sadece bir tanesi. Yıllarını Nazi
yönetimini destekleyen görüşleri ve izleri kapama çabasıyla geçmiş. Bu çaba sırasında
bu izleri yok etmede kullandığı grafiti eylemiyle tanışmış. Bugüne kadar yaklaşık 77.800
neo-nazi içerikli etiket kaldırmış ve bu etiketlerin üzerini kapamış. Grafiti sanatını sahip
olduğu ideolojiyi hayata geçirmek için kullanan kadın dünyanın en yaşlı grafiti
sanatçılarından birisi durumundadır. Maria’nın videosu sadece bizim dikkate aldığımız
link üzerinde 3.678.810 kişi tarafından izlenmiş, 61.000 kişi tarafından beğenilmiş ve
5.947 yorum almıştır. Bununla beraber diğer kanallar, haber bültenleri ve video
platformlar sayesinde Maria Almanya’nın en bilinen kişilerinden biri haline gelmiştir.
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Video 7-‘ Ukraine- OSCE cars covered in graffiti at Donetsk protest’

https://www.youtube.com/watch?v=vj8if12FrDs
Video da grafiti kullanılarak nasıl bir protesto gerçekleştirilebilir bunun örneklerini
görmekteyiz. Polis araçlarının sprey boyalar ile boyanması, grafitinin bir türü olan tebeşir ile
yolların boyanması diğer sticker ve benzeri görselleri protestoda araç olarak kullanılması
bakımından bir aktivist hareket olarak yer bulmuştur. Bu eylemlerin video kaydının yapılması
ve yayınlanması ile de video eylem kısmı gerçekleştirilmiştir. Video yaklaşık 6 bin kişi
tarafından izlense bile, eylemin farklı mecralara taşınması, etki alanının genişletilmesi çabası,
hem grafitinin yapımı, hem video ile Ruptly tarafından haberleştirilmesi açısından da kendi
içinde özgün bir kimlik taşımaktadır.
İncelemiş olduğumuz tüm videolar araştırma alanımız içinde çok küçük bir örneklem
grubunu oluşturmaktadır. Grafiti sanatını video eylem ile birleştiren yüzlerce video ve
milyonlarca izlenme oranı vardır. Biz içlerinden en fazla göze çarpanlarını seçmeye çalıştık.
Her grafiti sanatçısı grafitisini duvara yaparken kendini gösterme, ün kazanma ve
ideolojilerini-fikirlerini diğer insanlara yansıtma amacı taşır. Bunun için en iyi araçlardan bir
tanesi de bu sanatı destekleyen video içeriklerdir. Grafiti ile başlayıp video içeriklere doğru
bir geçiş yapan grafiti sanatçılarından en meşhuru Banksy’dir. Peki adından çokça söz ettiren
Banksy kimdir?
6. DUVARLARDAN EKRANA UZANAN ŞÖHRET: BANKSY

Grafitinin zeki adamı olarak bilinen Banksy, kimliğinin gizli olması nedeniyle hakkında
bilinen şey çok azdır. 90’larda hiphop müziğinin etkili olduğu İngiltere’nin Bristol şehrinde
doğduğu ve çocukluğundan itibaren birçok işte çalıştığı sonrasında ise grafitiye yöneldiği
bilinir. Tarz olarak stencil tekniğinin kullanmasıyla diğer grafiticilerden ayrılarak bu tarzın
öncülerinden sayılmaktadır.
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Banksy yapmış olduğu çalışmalarla bir anti-kahraman olarak nitelendirilmekte, mizahi ve
politik kişiliği, müzelere yaptığı müdahalelere tanınan, bir ideolojiye ve bir duruşa sahip
İngiliz sokak sanatçısı olarak görülmektedir. Grafiti sanatında çokça yer verilen karikatürize
tiplemeler Banksy’nin sanatında yer almaz. Onun mizah anlayışı daha düşünmeye yönelik,
kara mizahı ve ironik öğeleri barındıran bir anlayıştadır.
Baudrillard (aktaran Meriç, 2017, s. 149) Banksy ve grafitiden bahsederken; küreselleşme,
yoksulluk, ezilenlerin birliği, dünya barışı, şiddet, savaş, kapitalizm ve çok uluslu şirketlerin
faaliyetlerine karşı içerikleri olan son derece anlamlı ve bir mesaj verme kaygısı güden
grafitileri ile tanınmaktadır. Oldukça bilinçli, entelektüel anlamda belirli bir birikim üzerine
inşa edilen, figüratif olarak naiflikten uzak, sanatla popüler de olsa temas halinde olan
tasarımları ile hem biçimsel hem de ideolojik açıdan güçlü bir içerik değeri taşıyan grafitiler
yapmaktadır. Banksy’nin temsil ettiği şey altındaki grubun politik ve kültürel bilinçlenmesi
üzerine oturtulmuş, yansıtıcı bir karşı kültür” demiştir.

Resim 1

Resim 2-Kırmızı Balonlu kız

20-22 Aralık 2019

Ankara 533

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Resim 3

2019

Resim 4

Resim 5

20-22 Aralık 2019

Ankara 534

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Banksy’nin yapmış olduğu çalışmalar İngiltere ile sınırlı değildir. Banksy tüm dünyada,
Paris’ten New York'a, Barcelona’dan Batı Şeria'ya kadar pek çok şehirde grafitiler çizmiştir.
Duvarlar onun hep bağlı kaldığı tuvaller olsa da mekânlara hiç bir zaman bağlı kalmamıştır.
2005 yılında Banksy Filistin’de bulunan utanç duvarına dokuz adet grafiti çalışması
yapmıştır. Aralarında en çok dikkat çekenlerden birisi iki çocuğun duvara çizdiği onların
hayal dünyasını anlattığı grafitidir.
Banksy sadece graffti yapmakla kalmamış başka alanlara da yönelmiştir. Graffiti ile
birlikte kolajlar ve eklemeler, çizim ve yerleştirmeler yapmıştır. Sanatçı, dünyanın farklı
yerlerinde saygınlığı üst seviyede yediden fazla müzeye kılık değiştirip fark edilmeden
girerek kendi marjinal eserlerini izinsiz bir şekilde müzelerin farklı yerlerine asmıştır. Ayrıca
müze çalışanlarının bu eylemleri fark etmesi Banksy’nin telefonla arayıp kendini ihbar
etmesinden sonra olmuştur. Banksy’nin bu marjinal eylemleri onun tüm dünya çapında
tanınmasına neden olmuştur. Banksy’nin gerçekleştirdiği bu eylemler çoğu kişi tarafından
‘Gerilla Sanatçı’ veya ‘Sanat Terörist’i olarak adlandırılsa da Banksy’nin dünya çapında ün
kazanmasına engel olamamıştır.
Tüm bu çabalar sadece grafiti yapma arzusundan kaynaklanmamaktadır. Banksy yaptığı yeni
işlerle, performanslarla duvarlardan sıyrılıp, video mecralarına kaymaya başlamıştır. Yapmış
olduğu prodüksiyonlar tüm dünya tarafından izlenmekte ve birçok kişi onun ideolojik kimliği
hakkında fikir sahibi olmaktadır. Banksy’nin en çok ses getiren ve onun hakkında en çok
konuşulmasını sağlayan video ‘Shredding the Girl and Balloon’ adlı videosudur.

https://www.youtube.com/watch?v=vxkwRNIZgdY
Videoda İngiltere’nin Londra şehrinde gerçekleştirilen bir sanat müzayedesinde bir tablo
satılıyor. Satılan bu tablonun adı “Balonlu Kız.” Tablonun satış fiyatı yaklaşık 8 milyon TL.
Bu şimdiye kadar satılan en pahalı tablo özelliğini de taşımıyor. Ancak müzayede sırasında
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yaşananlar Banksy’nin zekâsı ve protest kimliği hakkında insanları bir kez daha şaşırtıyor.
Videoda tablonun adı ve sanatçı anons edildikten sonra açık arttırma başlıyor. Tam sona erip
de tablonun satıldığı ilan edildiği anda tablo kendi kendini parçalamaya başlıyor. Bununla
beraber olaydan sonra tabloyu satın alan kişi tabloyu bu haliyle de satın alacağını açıklamış.
Çünkü yarısı parçalanmış haliyle tablonun değerinin artık en az 12 milyon TL civarında
olduğu hesaplanmış. Bu kendini imha etme olayı bizzat Banksy’nin kendisi tarafından
planlanmış. Sanatçı, bu olaydan sonra Instagram hesabından bir fotoğraf ve bir de video
yayınlamış. Banksy tarafından hazırlanmış bu videonun başında bunu nasıl yaptığını da
anlatıyor. İşte o yüzden Banksy’i bir eylemci, yaptığı şeyi de bir aktivizm ya da performans
sanatı olarak nitelemek mümkündür.
Günümüzün kavramsallaşmış ve kurumsallaşmış sanat anlayışlarına bağlı
üretimlerde politik duruş ve tavırlardan uzaklaşma eğilimi belirgindir. Politika
olsa olsa en kitsch formlarda içerikten ve isyancı özden yoksunlaşmış
biçimlerde gündeme gelmektedir. Buna karşı Banksy protestolarını gündelik
hayatın aktığı sokaklarda, deyim yerindeyse insanların gözlerinin içine sokar.
Banksy sanat eserlerinin karanlık müze salonlarında birer yüce nesne
konumuna yükseltilmesine yönelik tepkilidir. Müzelerin, galerilerin,
koleksiyonerlerin neyin sanat olup neyin olmadığına karar vermesi ve bu elitist
anlayışa bir tepki niteliğinde müze enstalasyonları yapmaktadır (Meriç,
2017:11).
Banksy, popülerliğinin de artmasıyla birlikte yaptığı videolarının sayısı ve söylemleri de
değişmektedir. Ancak Banksy’i takip eden, destekleyen, eleştiren kişi sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Çünkü video içerikleri tüm dünyaya ulaşmış ve Banksy’nin tarzı tüm dünyaca
bilinmeye başlamıştır. Banksy tarafından yapılan bir diğer video ‘Make this the year you
discover a new destination’ da Filistin meselesi ile ilgili dünyaya bir mesaj vermeyi
amaçlamış.

https://www.youtube.com/watch?v=3e2dShY8jIo
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Banksy, 2005’te yapmış olduğu ziyaretin ardından bir kez daha Gazze’ye giderek, 2014’te
İsrail’in hava saldırısı sonucu harabeye dönmüş olan kentte yeni çalışmalar yaptı. Banksy bu
çalışmalarını iki dakikalık bir belgeselde topladı. İsrail’in bombalama operasyonları sonrası
açılmış olan gizli tünellerle Gazze kentine giren Banksy, sokak sanatı çalışmalarında olduğu
gibi kendine has hicivsel dille bir video kaydetti.4 Make this year discover a new
destinioniton (Bu yıl yeni yerler keşfettiğiniz bir yıl olsun) mesajıyla başlayan iki dakikalık
videoda Banksy, Gazze’yi İsrail ve dünyayı eleştiren bir dille ‘tatil fırsatı‘ olarak anlatmıştır.5
Banksy hazırlamış olduğu Shredding the Girl and Balloon’ videosu ile 3.433.753
görüntüleme, 13.000 beğeni ve 1.542 yorum almış. ‘Make this the year you discover a new
destination’ videosunda ise 1.941.662 görüntüleme, 13.000 beğeni ve 1.245 yorum almış.
Bunun yanında sadece Banksy’nin kendi youtube kanalı olan ‘Banksy film’ kanalında
toplamda yaklaşık 40 milyon görüntülenme elde edilmiş. Bu da görünürlük anlamında ciddi
bir rakam olarak karşımıza çıkıyor.
Banksy duvarlardan başlayan, resimlerle devam eden, müzayedelerde performanslar ve video
eylemlere dönüşen çalışmalarından sonra işin noktasına da ulaşmak istemiş. Ve kendi
tanımlamasıyla bir vandalizm olarak nitelendirdiği grafiti ve grafiticilerin hayatlarını
anlatmaya çalıştığı ‘Exit Through The Gift Shop’ adlı filmin yönetmenliğini yapmış.
Exit Through The Gift Shop, filmi Thierry, ve Banksy’nin yaramazlıkları, modern sanat,
kapitalizm ve medya eleştirisi üzerine hazırlanmış ilgi çekici bir belgesel-film. Yaşadığı her
şeyi kaydetme tutkusu olan Thierry Guetta, kuzeni vasıtasıyla sokak sanatçılarının yaptığı
çalışmaları çekmeye başlamış. Sokak sanatını çok alışan Thierry, bu alanda popüler kişilerle
irtibat kurmaya ve eserlerini çekmeye başlar. Şans eseri Banksy ile tanışmayı başaran Thierry
onu filme almak isterken, kendisi Banksy tarafından filme alınır. Belgesel-filmde Thierry’nin
Los Angeles’ta eski moda ve ikinci el kıyafetler satan sıradan bir adamdan nasıl bir popüler
kültür fenomenine dönüştüğü, Banksy’nin kamerasından aktarılmış.6

4

https://www.youtube.com/watch?v=3e2dShY8jIo

5

(https://onedio.com/haber/israil-in-harabeye-cevirdigi-filistin-sokaklarini-tuval-olarak-kullanansanatcidan-16-duvar-resmi-461054)
6
https://filmhafizasi.com/exit-through-the-gift-shop-2010/)
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Film Amerika’da 3.291.250 dolar gişe yaparken tüm dünyada 7.132.689 dolar gibi ciddi bir
gişe başarısı elde etmiş.7
Bunun yanında sadece kendi youtube kanalında bu filmin fragmanı 3.420.150 görüntüleme,
11.000 beğeni ve 1.519 yorum almış. Rakamlara bakıldığında Banksy’nin elde ettiği başarı
ve şöhret yadsınamaz görünüyor.

SONUÇ
1970’li yıllarda dünyadaki değişimle birlikte klasik toplumsal hareketlerden yeni
toplumsal hareketlere geçiş süreci yaşanmıştır. Yeni toplumsal hareketler emek-sermaye
çelişkisinden kaynaklanmayan kimlik, etnisite, azınlık, çevre, barış ve enerji konularını
gündemine almıştır.
Yeni toplumsal hareketlerle birlikte taleplerin ifade şekillerinde değişiklikler olmuştur. Bu
ifade yollarından en çok dikkat çekenleri ise hiphop, djing, breakdance ve grafitidir. Medya
ve iletişim araçlarının kullanımı ve yaygınlaşması, bu ifade yollarının şekillenmesinde büyük
rol oynamıştır. Bu araçların yaygınlaşması protest bir sokak sanatı olan grafitide de etkisini
göstermiştir. Kamusal alanda duvarlarda bir ideoloji ve söylem olarak doğan grafiti sanatı
video aktivizm ile video platformlarına kaymıştır.
Grafiti sanatının duvarlarda doğup zaman ve mekanda farklılaşarak video
platformlarına kayması sonucu grafiti sanatçıları da modern dünyaya ayak uydurarak yapmış
oldukları çoğu eylemi kayıt altına alarak video içerikler üretmektedirler. Dünyanın birçok
yerinde grafiti sanatına dair ideolojik, protesto içeren grafitiye yönelik videolar
yüklenmektedir. Duvarlardan video platformlarına kayan grafiti sanatçılarının en bilineni
Banksy’dir. İngiltere’den, Amerika’ya ve hatta Filistin’e kadar duvarlara yaptığı çizimlerle
ulaşan sanatçı, çekmiş olduğu videolar ve filmlerle de tüm dünyaya ulaşmayı başarmıştır.
Çalışmada verilen örneklerde ve metinlerde de görüldüğü üzere, artık grafiti sanatçıları
sadece duvarlarda değil oluşturdukları video içeriklerle de insanlara görüşlerini sunmaktadır.
Bu grafitinin, yani söylemlerin, fikirlerin zaman ve mekân kavramlarını aşarak tüm dünyada
alıcıya ulaşabilmesini ifade eder.

7

https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=exitthroughthegiftshop.htm
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GÖRSEL OKURYAZARLIK VE GÖRSEL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ
İlke AKMAN
Başkent Üniversitesi
ÖZET
Hayatımızın neredeyse her alanında karşılaştığımız görsel ögeler, insan yaşamını etkilemekte
ve bu çağın hızına ayak uydurma durumunda bırakmaktadır. Bu görsellerin anlamlandırılması
ve yorumlanması bireyin görsel okuryazarlık becerisi ile ilgilidir. Yazılı metinleri, sözel dili
oluşturan unsurları ve onun şifrelerini anlamlandırabilmek için çoklu okuryazarlık türleri
ortaya çıkmıştır. Bu türlerden biride görsel okuryazarlıktır. Bu beceriler doğuştan gelmediği
gibi, sonradan eğitimle kazanılabilecek bir yeterliliktir. Okuryazarlığın okuma ve yazma
yeteneklerini içermesi gibi, görsel okuryazarlık eğitimi sürecinde, görsel olanı
anlamlandırma,görseli okuma ve anlama yeteneğinin kazanılması esastır. Görsel kültürün
içinde yer alan Görsel okuryazarlık, toplumun anlama ve yorumlama biçiminde şekil alır. Bir
bakıma, görünen gerçekliğin arkasındakileri anlamlandırma süreci olan görsel okuryazarlık
eğitiminin, öğrencilerin görsel içerikleri anlama, yorumlama, ayrımına varma becerisi
kazanımının yanı sıra yeni bilgi çağına, yeni-dünya düzenine adapte olması hedeflerinin
başlıcalarıdır. Günlük hayatta, bireylerin görsel ögelerle sürekli etkileşimde bulunması
gerçeği, eğitim kolunun da görsel içeriklerle güçlendirilmesini bir zorunluluk haline
getirmiştir. Görsel içerikleri anlama ve yorumlama becerisi için görsel okuryazarlık dersi,
ilköğretim öğrencilerine, Türkçe dersi kapsamında, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları
altında verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, okullarda verilen görsel okuryazarlık eğitiminin
görsel olanı anlama ve yorumlamanın yanı sıra, öğrencilerin sentez yapabilme becerisi ve
görsel düşünme becerisi kazanımındaki önemi açıklanmaya çalışılmış, değerlendirmelerin
ortaya konulması açısından, görsel okuryazarlık kavramını, görsel kültür içinde ele alınması
önemli görülmüştür.

ABSTRACT
The visual elements in every area of our lives affect human life and leave it at the stage of
keeping pace with the speed of this age. The interpretation and interpretation of these visuals
is
written
with
the
individual's
visual
literacy
skills.
If you do not know the written texts, verbal language, and because you make sense of its
passwords, many types of literacy have emerged. One of these types is visual literacy. These
skills are not innate, but are a qualification that you gain with subsequent training.
Just as literacy involves the ability to read and write, visual literacy education is essential to
make sense of the visual, to acquire the knowledge of reading and understanding the visual.
Visual literacy, which takes place in visual culture, takes shape in the form of understanding
and interpretation of society. In a way, visual literacy education, which is the process of
meaning behind the reality of appearance, aims to adapt to the new information age and the
new world order as well as gaining the ability to interpret, interpret and distinguish humanoid.
In daily life, the personality of individuals in constant interaction with visual elements has
become a necessity that the education branch can do with visual contents. Visual literacy
course for visual learning and interpretation skills, Turkish lessons for primary school
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students, visual reading and visual presentation In this site, the visual literacy education given
in schools to understand and interpret the ranking, the ability to synthesize the synthesis and
visual orientation skills were tried to explain your assessment You can see the concept of
planning, visual literacy, and how the concept of visual literacy is formed.

GİRİŞ
Tarih boyunca her toplum, kültürel düzeni içinde görsel ögelerini üretmiştir. Bu görsel
imgeler aracılığıyla dünyayı algılamışlardır. Çağımızın insanı, görsel uyaranlar ve görsel
hareketlilikle donatılmış bir görsel dünyanın içinde yaşamaktadır. Bunun temel nedenleri
düşünüldüğünde, teknolojinin baş döndüren gelişimi ve kitle iletişim araçlarının yakalanamaz
hızdaki gelişimi akla gelmektedir. Etrafımızı saran bütün görsel kültür ögeleri; reklam
panoları, afişler ve işaretlerin yarattığı imgeler, görsel kültürümüzü inşa etmektedir.
Dolayısıyla her toplum kendi görsel kültürünü oluşturmuştur. Çağımızda bunları okumamız
gerekmektir. Günümüz dijital çağında, kitle iletişim araçlarıyla iletişim kurulmakta ve
dolayısıyla yeni iletişim becerilerine de sahip olunması gerekmektedir.
Yirminci yüzyıldan itibaren görsel oluşturmak için yeni teknikler de ortaya çıkmıştır. Yüzyıl
başlarında kullanılmaya başlanan kolaj ve fotomontaj teknikleri, tıpkıbasım teknikleriyle
birleştirilerek, önceleri bir arada kullanılması mümkün olmayan eski ve yeni görüntülerin bir
arada kullanılması gibi farklı uygulamalara da olanak tanımıştır. (Allen, 2000). Görsel ögeler
hayatımıza bu şekilde daha fazla yer almıştır.
Kültür kavramı ,toplum bilimleri açısından, özünde insan ve toplum etkileşimini barındıran ve
toplumun farklı açılardan ele alındığı ahlâk, din, çevre, bilim, iktisat, siyaset, tarih hukuk gibi
bir çok alt alanın araştırma konusunu oluşturan bir bilim dalıdır. (Ozankaya, 1994). Kültür
kavramı içinde tanımlanan bütün ögelerde görselin hakimiyetine tanık olunmakta, bu
bağlamda “görsel kültür” kavramı, kültürel alanda yeni bir başlıkta ele alınmaktadır. Yeni
dünya düzeninde , gazete, radyo, sinema ve televizyon ile hızla iletişim çağına adapte
olunurken, internetle birlikte yeni bilgi çağına geçilmiş, iletişim alanında görsel içeriklerin
rolü de değişmiştir.
Yazılı metinlerin içeriğinin anlamak için okuryazar olmak ne kadar zorunluysa, görsel öge ve
metinlerinin içeriğini anlamlandırabilmek için de günümüzde görsel okuryazar olmak
zorunluluktur. Eski çağlardan beri gelen sözün, yazının ve görselin iç içe olduğu, , görsellerin
söz ve yazıdan ayrı tutulamayacağını Aristo “görüntü olmadan düşünmek olanaksızdır”
diyerek ifade etmiştir. (Benson, 1997).
Son on yıldır sayısal tabanlı bilgisayar görüntüleri, yaşamın her alanına girmiş ve doğal bir
süreç olarak görsel kültürün içinde yerini almıştır. Görsel kültürün oluşma sürecinde, önce
sinema ve sonra televizyon gibi hareketli görsellerle başlayan yolculuk, internet merkezli bir
dijital hareketlilikle sürekli yenilenen bir sürecin içinde kendini bularak devam etmektedir.
Yaşamlarımızın içinde olan yoğun görsellerin ve görsel mesajların, ve iletişim araçlarının
bireyler tarafından doğru algılanabilmesi ve anlamlandırabilmesi için görsel okuryazar olması
da gerekmektedir. Bireye kendi görsel kültürünün dahilinde, görsel mesajları doğru olarak
yorumlayabilme ve aynı zamanda kendi görsel mesajlarını üretebilme amacıyla öğretilen
beceri, görsel okuryazarlık becerisidir.
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GÖRSEL KÜLTÜR BAĞLAMINDA GÖRSEL OKURYAZARLIK
İnsanlığın ilk yapıtı mağara resimlerinden, günümüz el sanatları, mimari, mobilya ve kıyafet
tasarımına kadar gündelik yaşamına şekil veren her unsur görsel kültür ögelerinin birer
sembolleridir. Bu görselliğin ne anlattığı, derininde yatan anlam, ancak “kültürü” bilerek
çözümlenebilir. Başka bir deyişle, toplum, yenidünyaya adapte olma sürecinde, görsel
uyaranları okumak zorundadır. Bu aşamada görsel olanı algılama süreci, görselin içeriğini
anlamlandırma sürecidir. Günümüzde okuryazarlık kavramı sadece sözcük ve yazılı bilgileri
değil, aynı zamanda görsel bilgiyi de içine almıştır. Birey görsel bilgiyi kendi görsel kültür
süzgecinden geçirir ve yorumlar. Her dönemde yazı anlam ve anlatım için egemenliğini
korumuştur. 21. yüzyılda çağdaş batı toplumlarında görsel ögelerin merkezde bulunması ve
bu noktada “göz merkezli” toplumların oluştuğu sonucuna varılmıştır. (Rose, 2001).
Kellner (1995), Okuryazarlığı, toplumun anlamlaştırdığı iletişim simgelerini etkili bir şekilde
kullanabilmek konusunda yeterlilik kazanabilmesi şeklinde ifade etmiştir. Günümüzde ise,
iletişim teknolojilerinin egemen olmasıyla, görsel okuryazarlık kavramı irdelenmeye
başlanmıştır. Görsel okuryazarlık, görsel ögeleri anlamlandırma ve aktarama becerilerini
kapsayan, görsel kültür içinde ele alınan bir süreci oluşturmaktadır. Görsel okuryazarlık,
sembol, işaret renk, şekil ve resme odaklı bir kavramdır.
Görsel okuryazarlık, bir kavram olarak ilk kez, 1969 yılında farklı alanlardan birçok bilim
insanının bir araya gelerek düzenledikleri Görsel Okuryazarlık Konferansı’nda tartışılmaya
başlanmıştır. Konferansta. görsel okuryazarlık kavramını John Debes (1969), İnsanın görerek
ve diğer algılama deneyimleriyle bütünleştirerek geliştirebildiği bir grup görme yetisi olarak
ifade ederken, görsel öğelere ilişkin görsel kültürün öneminin altını çizmektedir. Görsel
okuryazarlıkta ilk aşama olan görsel algı, bireyin görsel kültürüyle şekillenir. Birey dış
dünyadaki izlenimlerini duyu organları aracılığıyla alır ve bu izlenimler beyin tarafından
düzenlenerek sınıflandırılır. Bu düzenlemeler sırasında ,birey önceki bilgi dağarcığına göre
görsel uyaranları kendi kültürüyle ilişkilendirerek anlam vermeye ve sınıflandırmaya devam
eder.
Bu konferans sonrası kurulmuş olan ve görsel okuryazarlık konusunda en kapsamlı
çalışmaları yürüten kuruluş olan Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği (International
Visual Literacy Association-IVLA) görsel okur-yazarlığın doğuştan değil eğitimle
geliştirebilecek bir yetenek olduğuna vurgu yapmak amacıyla Debes’in yaptığı bu tanıma
“öğrenilmiş yetenek” kavramını da eklemiştir. (Roblyer, 1998).
Görsel okuryazarlık kavramına farklı bir tanım ise; herhangi bir ortamda görsel bir mesajın,
içeriğini anlayabilme ve en az bir görsel disiplin aracılığı ile kendini ifade edebilme
becerisidir. Görsel okuryazarlık, görsel metnin üretildiği kültürel bağlamda anlamını ve
konunun özünü anlayabilme, sentaks-bileşimsel ve stilistik ilkelerini analiz edebilme, kendi
disiplini içerisindeki estetik değerini anlayabilme ve Gestalt yapısını, etkileşimsel niteliğini
sezgisel olarak kavrama becerilerini de gerektirir. (Curtis, 1987).
Sözel okuryazar bir kimsenin okuyabilen ve yazabilen kimse olduğunu, ayrıca bu tanımın
eğitimle ilerleyebileceğini ve görsel okuryazarlık için de bu önermenin kullanacağını
belirtmekte, görsel okuryazarlıkta bu ilerlemenin, eğitim aracılığıyla edinildiğini ifade
etmektedir. (Dondis,1973). Görsel okuryazarlık tanımlarını, görsel kültürün içinde
değerlendirmek doğru olacaktır. Her toplumun kendi görsel kültürü, anlama ve yorumlama
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tarzında belirleyici unsurdur. Toplumların kendilerine ait farklı dilleri vardır ve doğal olarak
toplumların görsel dilleri de kendi kültürüne ait farklılıkları barındırır.
Görsel okuryazarlık kazanımı, görsel kültür göz önünde bulundurularak, görsel olanı okuma,
anlamlandırma ve yorumlama becerisi ve kısacası, “görsel olarak düşünebilme” becerisinin
oluşmasıdır diyebiliriz. Görseli görme aşamasından sonra, onun nasıl anlamlandırıldığı süreci
psikolojik ve kültürel bir süreçtir. Bireyin önceki bilgileri ve içinde bulunduğu görsel kültür
bu süreçleri etkiler. Penings (2001), görsel okuryazarlığı görülen şeyler ve görüntülerin
anlamını açıklamakla ilgili bir çalışma alanı olarak görmektedir. Görsel okuryazarlık alanının
temel dayanaklarından birisi görme eyleminin nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi gereksinimidir.
Işığın gözümüze yansıması ile birlikte, beynimiz belli bir yöntemle kültürel çevremizden
öğrendiğimiz dünyayı ayrımlar”.
Bu durum için bazı zamanlarda kültürün tamamen görsel bir karaktere büründüğü yorumu
yapılmaktadır. (Ellul, 2012). Buradan, çağlar boyunca egemenliğini sürdüren yazı dili, bu çağ
ile birlikte merkezden kaymış, görsel ögeler merkeze oturmuştur çıkarımı yapabiliriz.
Bununla birlikte, bireylerin anlamlandırma süreci içinde görselleri, önceki bilgi ve görsel
kültürleriyle uyumlama çabası da bu sürece dahildir. Bu bağlamda görsel okuryazarlık
kavramının, görsel kültürün gelişimine paralel olarak geliştiği söylenebilir. Görsel
okuryazarlıkta en önemli olgu bilginin görüntüye dayalı olmasıdır.
Arnheim’in görsel düşünme kuramı, görsel okuryazarlık kavramının kazanılması beklenen
becerileriyle örtüşmektedir. Arnheim’a göre görsel düşünme, “zihinlerin, bedenlerin,
makinelerin ve toplumların yapısı ya da düşüncelerin işlevleri olan görsel biçimleri,
varlığımızın altında yatan güç örüntülerinin imgeleri olarak görebilme yeteneğidir”. Arnheim,
insan düşüncesinin görsel olduğuna inanmaktadır. Arnheim (2007), görme eyleminin genel
bir konu olarak ele alınamayacağını, bireylerin önceki bilgilerinin, deneyimlerinin, kültürel
özelliklerinin gördükleri şeyi algılamasında ayrılmadan değerlendirilmesi gerektiğini ifade
etmiştir. Ayrıca ona göre, zihnin düşünebilmesi için görsel algı bir zorunluluktur.
Duyu organlarının öğrenme üzerindeki en etkili olanının görme duyusu olduğunu
söyleyebiliriz. Görme duyusu sayesinde somut olarak görülen görseller, belleğe taşınır ve
bellekteki önceki bilgiler ve bireyin algılayış biçimiyle ilişkilendirilir. Bireyler ve toplumlar
farklı öğrenme biçimlerine sahip olabilirler. Bu durum algıma ve yorumlamayı
etkilemektedir. Görsel düşünme, anlama, anlamlandırma ve yorumlama süreçlerini
kapsamaktadır. Neyin nasıl göründüğü ve bunu yorumlamanın önemi görsel okumanın
temelini oluşturur. Görsel okuryazarlıkta yorum yapabilme, geleneksel okuma yazma
anlayışıyla paralel olarak zamanla kazandırılan bir beceridir. Görsel okuryazarlık becerisi
kazanmış biri, etrafındaki her görsel ögenin ayırımına varabilir ve onu analiz edebilir.
Görsel okuryazarlıkta amaç, bireyin çevresini saran görsel bilgilerin ve görsel mesajların
doğru algılanması ve doğru okunması ayrıca doğru kullanılabilmesidir. Lester ( 2000), ’ in bu
duruma yaklaşım tarzı şöyledir; “Bugün kelimeleri okumaktan çok medyada imgelerle
karşılaşmaktayız. Medya, teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte görsel
dünyanın en büyük temsilcilerindendir”. Bu bağlamda medya içeriklerini anlamlandırmada
sadece medya okuryazarlığı yetmemektedir. Yazılı metinlerin yanında görsel metinleri
anlamak için görsel okuryazarlık eğitimine ihtiyaç vardır.
GÖRSEL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ
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Hayatımızın neredeyse her alanında karşılaştığımız görsel kültür ögeleri, insan yaşamını
etkilemekte ve bu çağın hızına ayak uydurma durumunda bırakmaktadır. Bu görsellerin
anlamlandırılması ve yorumlanması bireyin görsel okuryazarlık becerisi ile ilgilidir. Yazılı
metinleri, sözel dili oluşturan unsurları ve onun şifrelerini anlamlandırabilmek için görsel
okuryazarlık eğitiminin önemi üzerinde durulmaya başlanmıştır.
Dijitalleşen dünyada, görsel bilginin fazlalığı ve çeşitliliğini artışıyla birlikte özellikle
internet kullanımının yaygınlaşmasından sonra, görsellik eğitim alanlarına da taşınmıştır.
Başka bir deyişle, görsel okuryazarın, görselleri doğru anlaması ve yorumlamasının, o görsele
ilişkin bilgisiyle doğru orantılı olduğu söylenebilir. Eğitimde kullanılan materyaller, gelişen
teknolojik gelişmelere paralel olarak değişmiştir. Hayatımızın her alanında karşılaştığımız
görsel ögeler, eğitim materyallerinin çoğunun görsel içeriklerle donatılmasına sebep olmuştur.
Görseller hem öğrenmenin verimliliği hem de zihinde kalması açısından son derece
önemlidir. 6-12 yaş çocuğu hayat deneyiminin % 83’ünü görme, % 11’ini işitme, % 3,5’ini
koklama, % 1,5’ini dokunma, % 1’ini ise tatma duyuları aracılığıyla edinmektedir. Bilgilerin
algılanmasında ise okuduklarımızın % 10’unu, duyduklarımızın % 20’sini, gördüklerimizin %
30’unu, hem görüp hem duyduklarımızın % 50’sini, söylediklerimizin % 70’ini ve söylerken
yapılanların % 90’nı akılda tutabiliriz. (Sönmez 2005). Görselliğin bu verilerle eğitim
hayatımızda ne kadar önemli bir yere konumlandığını anlayabiliriz. Eğitimde, resimli
anlatımlar, tablolar ve şemalar oldukça yoğun şekilde kullanmaya başlanmış, ders
içeriklerinde, kitapların yanı sıra, çocukların görseller üzerine düşünebilmesi için, bu
materyaller destekleyici olmuştur. Bu bağlamda, görsel okuryazarlık becerisi, görsellerle
donatılmış araçlar eşliğinde, sistemli bir eğitimle verilebilir. Ayrıca, öğrencilerin günlük
hayatlarında görsel ögelerle, neredeyse her alanda ve süreklilik içinde karşılaştığı göz önünde
bulundurulduğunda, eğitim kolunun görsellerle güçlendirilmesi zorunlu bir adım olacaktır.
Görsel içerikleri anlama ve yorumlama becerisi için görsel okuryazarlık dersi, ilköğretim
öğrencilerine, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında verilmeye başlanmıştır.
Avusturalya (Felten, 2008). Avrupa’da ve ABD’de 1990’lı yıllarla birlikte okul
müfredatlarına giren görsel okuryazarlık, eğitim öğretim faaliyetlerinin giderek çekirdeğine
yerleşmeye başlamıştır. (Bamford 2008). Türkiye’de ise 2005-2006 yılında uygulanan Türkçe
Dersi Programı (1-5.) sınıflara dört temel beceri kazanımı hedeflenmiştir. Bunlar; dinleme,
konuşma, okuma, yazma. Ayrıca görsel okuma ve görsel sunu becerisi de eklenmiştir. Türkçe
derslerinde kullanılan metinlerin niteliği ve öğrenme-öğretme sürecinde nasıl kullanıldığı son
derece önemlidir. (Duman 2003). Ayrıca Rotry’e göre; görsel okumada metin yazılı olmak
zorunda değildir. Bir bina, bir resim bir eylem, hatta bir ya da birden fazla kişi de olabilir.
(Aktaran: Titon, 1995).
Görsel okuma, görsel iletileri doğru bir biçimde yorumlama ve kendi iletilerini yaratabilme
yeteneğidir. (Heinich ve diğerleri, 1999). Bu yetenek ancak eğitimle bireye verilebilir.
Teknolojik gelişim ve değişimlerde gereksinimler doğal olarak fazlalaşmıştır. Sadece medya
içeriklerini değil, bir filmi, bir sembolü ya da bir sanat eserini okumada bu gereksinim, görsel
okuryazarlık eğitimi ile karşılanabilir. Görseli okuyabilmede, her şeyin görme üzerine kurulu
olduğunu düşünürsek, bir görsel okuryazara; görselleri, nesneleri, şekilleri ayırt edebilme,
anlamlandırabilme, başkalarının oluşturduğu görselleri kavrayabilme, kendi görselini
oluşturabilme, başkalarının oluşturduğu görselleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
(Brill ve diğerleri, 2001).becerilerinin verilmesi sağlamak doğru olacaktır.
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Dwyer, görsel materyallerin öğretimde kullanılmasının önemli olduğunu vurgulamış, TV,
resimler, slayt sunumları, diyagramlar, grafikler vb. materyallerin gerçeklerin, kavramların
öğretilmesinde ve geçerli yöntemlerin kullanılmasında etkili olduğunu ifade etmiştir. (Akt.
Miller ve Burton, 1994). Görsel okuryazarlıkta, görsel olanı anlama ve yorumlamanın önemi
dışında görsel sunu yapabilme becerisi kazanımı hedeflenmesi, öğrencilerin sentez yapabilme
ve kendi ürününü çıkarabilme becerisi kazanımını da desteklemektedir. Görsel olanı
anlayabilmek, bakmak ve görmek arasındaki farkı anlayabilmektir. Öğrenciler görsel bir
içeriğe bakarken, onu anlamalı, yorumlamalı ve sentezlemesini yapmalıdır. Bu aşamaların
bütünü aslında, “görsel düşünme becerisi” kavramına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, bu
eğitim, bireylere, yaşam boyu, görsel düşünebilmeleri için verilmelidir.
SONUÇ
Birçok isimle tanımlanan yenidünya düzeni, görsellerle donatılmış bir düzendir. Eski
çağlardan beri egemenliğini koruyan yazı dili, yanına görsel dili eklemiş, kültür alanı, görsel
kültür kavramıyla birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Daha yeni yeni görsel imgelerin de bir
dil ya da dile benzer bir şey oluşturdukları ve anlatım araçlarının en az anlattıkları şey kadar
hatta ondan daha fazla önem taşıdıkları anlaşılmaya başlanmıştır. (Genç ve Sipahioğlu, 1990).
Yazılı metinler kadar görsel metinleri de okumanın önemi kavranmaya başlanmış, geleneksel
okuryazarlık anlayışında egemen olan ezber yapma gibi geleneksel kavramlar, çoklu
okuryazarlıklarla birlikte yerini, anlama, yorumlama ve sentez yapabilme gibi becerilere
bırakmıştır.
Çağımızda, bilgisayar ve cep telefonu gibi iletişim araçlarının, hayatlarımıza ne kadar kısa
sürede hakim olduğuna şahit olunması, görsel okuryazarlık eğitiminin bir ihtiyaç olduğunu
gözler önüne sermiştir. Kitle iletişim araçları ve teknolojik aletlerin kullanımını reddetmek,
bireyin çağa ayak uydurması bakımından mümkün olmayacağı için, bütün görsel ögeleri
anlamlandırma sürecinde yetkin bir birey olmayı öğrenmek durumundayız. Bu da ancak, göz
merkezli bir eğitimin verilmesiyle mümkün olacaktır. Şüphesiz bu beceri, görsel
kültürümüzün oluşturduğu bakış açısı çerçevesinde edinilecektir.
Görsel okuryazarlık, bireyin kendi görsel kültürünün zenginleşmesinin yanı sıra, gördüğü
görsellere sadece bakmayı değil, görebilmelerine ve görsel düşünebilmelerine katkı
sağlayacaktır. Bu yüzyılda etkin bir birey olmak için, karşılaştığı içeriklerden doğru olanı
seçebilme, anlamlandırıp, kendi içeriği oluşturma konusunda da faydalı olacaktır. Çocukların,
televizyon, çeşitli medya araçları ve özellikle çevirim dışı ağlardan yayılan görüntüleri
anlamaları gerekir. Bu bağlamda, gerçek ve gerçek olmayanın ayrımına varmaları, görseli
okuma ve yorumlamaları, hayat boyu sürecek bir eğitimle mümkün olacaktır.
Yeni yüzyılda, yazılı sözcüklerin ve yazılı metinlerin anlamını öğrenmenin gerekliliği nasıl
zorunluysa görsel dilin bileşenlerini okumayı ve anlamayı öğrenmek de zorunluluk haline
gelmiştir. (Parsa, 2007). Anlama, kavrama ve yorumlama aşamaları, görsel düşünmenin
oluşmasındaki zincirin halkalarıdır. Her toplumda, toplumun oluşturduğu görsel kültürüyle
birlikte bu aşamalar farklı yorumlamalarla tamamlanmaktadır. Yorumlama süreci, görseli
okumak için gerekli analizlerin yapılma sürecidir. Birey önceki bilgi ve kültürünün
birikimiyle analiz yapabilmektedir.
Bugün neredeyse tüm dünyada görsel okuryazarlık eğitimin, yaşamı şekillendirmek için bir
gereklilik olduğunu düşünürsek, bu eğitimin okulöncesi dönemle başlayan ve öğretim hayatı
boyunca devam eden kültürlerarası bir anlayışla verilmesi, aynı zamanda farklı ülkelerin
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görsel kültürleri ile etkileşim içinde olunması, bireyin içinde bulunduğu zamana göre sürekli
değişen kendi görsel kültürünün zenginleşmesine de katkı sağlayacaktır.
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SANATTA AYNA İMGESİ VE GÜNÜMÜZ SANATINDAKİ YORUMU
MIRROR IMAGE IN ART AND THEIR INTERPRETATION IN CONTEMPORARY ART
Dr. Ögr. Üyesi Gülşah ÖZDEMİR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Özge TONTU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
Mimesis kavramına göre içinde bulunduğumuz dünya gerçek dünyanın yansımasıdır. Sanat
ise bu durumda yansımanın yansıması, yani doğanın taklididir. Sanatta yansımayı temsil eden
ayna imgesi bazen gerçeği yansıtan bazen illüzyon oluşturan kimi zaman da büyü işlevi gören
hem gizemli hem de estetik bir nesnedir. Sanatta doğanın taklidi olan ayna imgesi ile tarihsel
süreçte farklı şekillerde karşılaşmak mümkündür. Ayna imgesi Velâzquez, Jan Van Eyck, gibi
birçok ünlü ressam tarafından sanat tarihinde çoğu kez kullanılmıştır. Ayna imgesi
izleyicisine bazen derin bir gerçeklik algısı sunarken bazen de algılarda büyük bir yanılgı
oluşturmaktadır. Yeryüzü sanatında aynanın kendisi kullanılmıştır ve buradaki ayna doğadaki
değişimi metafor olarak yansıtmaktadır. Günümüz sanatında kullanılan ayna da yeryüzündeki
değişimin önemini anlatmakta olan en vurgulu malzemelerden bir tanesidir. Sanatın dünya ve
toplumlar üzerindeki etkisi artmaya başladıkça doğa üzerindeki bilinçlenme çabaları da eş
zamanlı bir şekilde artmıştır. Çevre üzerindeki bilinçlenme arttıkça sanat ve sanatçılar da
duyarlı hale gelmiş ve bu konuda çeşitli sanat eserleri vermişlerdir. Bu konu üzerinde
yoğunlaşarak onlarca sanat eseri veren Robert Smithson, Anish Kapoor, Shirin Abedinirad,
Hale Tenger ve Rob Mulholland gibi dünyanın birçok farklı yerinden sanatçılar
düşünceleriyle, doğanın yıpratılmasına karşı duyarlı çalışmalar ortaya koymuşlardır.
Çalışmalarında çok çeşitli form ve malzemeleri kullanan sanatçılar doğadaki değişimi ayna
yoluyla yansıtmışlardır. Böylelikle ayna sanata yeni bir boyut kazanmış olur. Klasik dönemde
ayna gerçeği yansıtırken günümüz sanatındaki ayna illüzyon yaratmakta ve izleyiciyi gerçekte
var olmayan farklı evrenlere taşımaktadır. Tarihsel yöntem tekniği kullanılarak yapılan bu
araştırmada aynanın tarih boyunca nasıl kullanıldığı, çağdaş sanatta, yeryüzü sanatında nasıl
yorumlandığı ortaya konulmuş ve konuyla ilgili çalışmalar yapan sanatçıların eserleri
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ayna, Yansıma, İllüzyon, Sanat.

ABSTRACT
According to the concept of Mimesis, the world we are in is the reflection of the real world. In
this case, art is the reflection of the reflection, that is, imitation of nature. The mirror image
that represents reflection in art is a mysterious and aesthetic object that sometimes reflects
reality, sometimes creates illusion and sometimes functions as magic. It is possible to
encounter the mirror image which is imitation of nature in art in different ways in the
historical process. The mirror image has been used by many famous artists such as Velâzquez
and Jan Van Eyck in the history of art. The mirror image sometimes presents a deep
perception of reality to the viewer and sometimes creates a great error in the perception. In the
Land Art, the mirror itself is used and the mirror reflects the change in nature as a metaphor.
The mirror used in contemporary art is one of the most emphasized materials that explain the
importance of change on the earth. As the influence of art on the world and societies
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increased, so did the efforts to raise awareness on nature. As the awareness on the
environment increased, art and artists became sensitive and gave various works of art on this
subject. Focusing on this subject, artists from many different parts of the world such as Robert
Smithson, Anish Kapoor, Shirin Abedinirad, Hale Tenger and Rob Mulholland have produced
works that are sensitive to the degradation of nature. Using various forms and materials in
their works, artists reflected the changes in nature through mirrors. Thus, the mirror gains a
new dimension in art. In the classical period, while mirror reflects reality, mirror in
contemporary art creates illusion and carries the viewer to different universes that do not
exist. In this study, which is made by using historical method technique, how the mirror is
used throughout history, how it is interpreted in contemporary art and in the art of the earth
has been revealed and the works of artists who have made studies on the subject have been
examined.
Key Words: Mirror, Reflection, Illusion, Art.

GİRİŞ
Ayna insanların varoşlundan beri farklı şekillerde kullanılmıştır. Kimi zaman gerçeği yansıtan
kimi zaman illüzyon yaratan kimi zaman ise büyü işlevi gören gizemli ve estetik bir nesnedir.
Yüzyıllar boyunca insanın elinden düşmeyen bir eşya olmuştur ayna. MÖ 6000’li yıllarda
Çatalhöyük’te bulunana dünyanın en eski aynası (Resim 1) obsidyen gibi doğal bir
malzemeden üretilmiştir. Bundan daha öncesinde ise su yansıması bile ayna işlevi görmüştür.
İlerleyen yıllarda bakır, bronz gibi malzemeler ile de üretilen aynanın günlük hayattaki en
önemli işlevi yansıtma özelliğidir. Yansıma Platonun Mimesis kavramında karşımıza çıkan
bir düşüncedir. Platon’a göre sanat taklittir. Platon sanatçıyı yalancı bulmakta, sanatı
yansımanın yansıması taklidin taklidi olarak görmektedir. Platon, Devlet adlı kitabında
yansıma konusundan şu şekilde bahsetmiştir: “İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir
anda yaptın gitti güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı
varlıkları. – Evet, görünürde varlıklar yaratmış olurum, ama hiçbir gerçekliği olmaz bunların.
– iyi ya, tam üstüne bastın işte düşüncemin; çünkü bu tür varlık yaratan ustalar arasına
ressamı da koyabiliriz değil mi? – Koyabiliriz tabiî” (Balkır, 2014). Birçok düşünür yansıtma
konusu üzerine düşünürken sanatta ayna kendini çok daha farklı anlam ve biçimlerde ortaya
koymuştur. Sanatın genel işlevinin gerçekleri-ideolojileri-hayalleri yansıtmak olduğu zaten
bilinmektedir. Bir de sanat tarihinde ayna madde olarak karşımıza çıkmıştır çok kez.
Eserlerde, aynadaki yansımalar, ayna ile verilmek istenen mesajlar ya da ayna ile
oluşturulmak istenen derinlik algısı farklı zamanlarda dikkatleri çekmiştir. Sanat tarihinde
bunun birçok ünlü örneğine rastlanılmaktadır. Bu konudaki en özel örneklerden biri Jan Van
Eyck’ın Arnolfini'nin Düğünü (1434) (Resim 2) adlı eseridir. Bu resim bir çiftin düğün
törenleri için ettikleri yemini anlatan bir Rönesans resmidir. Resimde yatak odası olduğu
düşünülen bir mekânda bir kadın ve erkeğin ellerini birleştirdiği betimlemenin arka planındaki
ayna dikkatleri çekmektedir. Aynada yansıyan iki kişi bize bu çiftin odada yalnız
olmadıklarını gösterir. Bu dış bükey aynanın ahşap kenarlarındaki küçük madalyonlar İsa’nın
Çilesi sahnesini on farklı resimle anlatmıştır. Diğer taraftan sembolik anlatımlar kullanılan
resimde aynanın yansımalarından şu şekilde bahsedilmektedir: “Tanrı’nın timsali bir göz ve
Meryem’in bekaretine gönderme yapan speculum sine macula (lekesiz ayna) olarak
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yorumlanıyor” (Kalkan, 2019). Burada bahsedilen lekesiz aynadaki göz ilahi bir bakıştır
sanatçıya göre.
Sanatta kimi zaman aynadan bakan üçüncü bir göz tasvir edilirken kimi zaman tanrısal ilahi
bir bakış ima edilmiştir. Ayna bazen de seyircinin ta kendisi olmuştur. Başka bir önemli
örnekten bahsedilecek olunursa Velasquez’in Nedimeler (1656) isimli tablosu önemlidir
(Resim 3). Bu örnekte de seyircinin aynadaki yansımasını görülmektedir. Burada ressam
modelin yerine geçen seyirciyi çizmektedir. “Mekânın dibinde, duvarda asılı duran ayna bu
konuda biraz daha ipucu vermekte. İzleyici rolünde bu sahnede bulunanlar, kral ve kraliçeden
başkası değildir. Ressamın tuvalinde de elbette onlar yansıyacaklardır” (Krause, 2005, s. 39).
Sanatçı bize sahnede olmayan bir gerçekliğin yansımasını göstermiştir.
Kısacası verilen örneklerde görüldüğü gibi klasik dönem resimlerinde kullanılan ayna
imgesi sahnede yer almayan bir gerçekliği yani sahne arkasının gerçek görüntüsünü
yansıtmaktadır. Klasik dönem resimlerindeki ayna seyirciye algılarını aşmayan bir gerçekliği
gösterirken Modern sanatta ayna temsiline bakıldığında ise yer yer formu bozulmuş ve
simgesel anlatımların söz konusu olduğu bir ayna imgesine şahit olmak mümkündür. Aynanın
modern sanattaki temsiline en iyi örnek ise Picasso’nun Ayna Karşısındaki Kız (Resim 4) adlı
eseri olabilir. Bu resimde Picasso sevgilisi Marie-Therese’i ve aynadaki yansımasını
betimlemiştir. Ama Marie-Therese’in ne ayna karşısındaki görüntüsü ne de aynadaki
yansıması gerçekliği yansıtmamaktadır. “Solda duran genç kadının yüzünün yarısı
tıpkı maske takmış gibi makyajlı ve süslü. Diğer yarısı ise açık ten rengiyle hüzünlü bir
bakışla aynaya bakıyor. (...) Makyajlı taraf gösteriş, kibir ve gururun ifadesi iken hüzünlü
bakan sade yüz ve sarı saçlar, savunmasız genç kızlığın, temizliğin simgesidir” (Altaş, 2014).
Simgesel anlatımın ön planda olduğu modern sanatta ayna imgesinin kullanımına birçok
örnek verilebilirken çağdaş dönem sanat eserlerinde kullanılan ayna imgelerine bakıldığında
daha çok var olmayan bir dünyanın yanılsamasının sunulduğu görülmektedir. Sanatın daha
yakın bir tarihinden verilecek sanatçı örneği ayna imgesini çokça kullanan Robert Smithson
olmalıdır. Bir yirminci yüzyıl sanatçısı olan Smithson daha çok Azcı Sanat ve Yeryüzü Sanatı
üzerine eserler vermiştir. Sanatçının 1968 yılında düzenlediği Kırmızı Kumtaşı Köşe Parçası
(Resim 5) adlı enstalasyonu en bilindik çalışmalarından biridir. Bu çalışmada farklı
boyutlardaki aynalar bir mekanın köşesine yerleştirilmiş ve üzerine taş ve kum parçaları
yığılmıştır. “Smithson’un bu çalışması seyircinin zihninde farklı yansımalar oluşturmakta ve
gerçekliği farklı bir boyutta sorgulamaktadır. (...) Çalışmada “görünüm farklı katmanlara
ayrılmakta, görüntü (gerçeklik yansıması) çoğaltılırken, doğanın bir parçası olan kumtaşı, bu
görünüm içinde sabitlenmektedir. Kumtaşının kompozisyona yerleştirilmesindeki
rastlantısallık unsuru da doğanın süreç içinde değişkenliği ve görünüm olarak algılanmasa da
ussal olarak tanımlanabilen bir değişimin varlığını sorgulamaktadır” (Gültekin, 2017, 194).
Kompozisyonda ortaya çıkan yansımada var olmayan başka bir kara parçası yanılsaması
oluşturulmuştur. Ayna imgesi çağdaş sanat ile birlikte hem kendi boyutunu hem de yansıtıığı
mekanın boyutunu tamamen değiştirmiştir.
Daha yakın tarihlerde yapılan ayna imgesi kullanılmış çalışmalara bakıldığında, günümüz
sanatçılarının da Robert Smithson’la aynı şekilde eserlerinde illüzyon yarattığı
gözlemlenmektedir. Yakın tarihlerde gerçekleşmiş birçok çağdaş sanat fuarı, bienal ve
sergilerde karşılaşılan bu eserlerin en bilindikleri Anish Kapoor’a aittir denilebilir.
İngiltere’de bir tiyatronun önüne yerleştirdiği Gök Ayna (Resim 6) isimli çalışmasını
paslanmaz çelikten yapmıştır. Çalışmada doğanın yansıması ve zamanın akışı ile gerçekleşen
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değişim vurgulanmak istenmiştir. Anish Kapoor’un “Gök Ayna adlı işi, gökyüzüne doğru
çevrilmiş, devasa bir içbükey aynadan oluşuyor. Bulutların akışkanlığı ve zamanın döngüsü,
bu aynaya yansıyor. Seyirci, farklı zaman dilimlerinde her baktığında, değişmiş ve birbirinin
hiçbir zaman aynısı olmayan farklı içerikler görüyor. (...) Kımıldayan bulutları, heykelin
içinde adeta bir video gibi bize sunuyor ve göksel olanı, kutlu olanı yere indirip,
sekülerleştiriyor. Bu değer parçalanması, yeryüzü ve gökyüzü arasındaki karşıtlığı alt üst
edip, ayrıcalıklı olanın konumunu sarsmak anlamına geliyor” (Sayar, 2013). Gök Ayna
seyircisine sonsuz bir gökyüzü sunarken aynı zamanda bir illüzyon da yaratmaktadır.
Seyircinin bakış açısı değiştikçe gördüğü yansıma da değişmektedir. Bu illüzyon seyirci de
farklı bir bakışı oluştururken çalışmada dördüncü bir boyut yakalanmış olur.
Diğer bir kayda değer örnek İranlı sanatçı Shirin Abedinirad’ın aynalarla yaptığı Revizyon
(Resim 7) adlı düzenlemesidir. Sanatçı çalışmasında eski model Tvleri Antik İran’dan kalma
piramit benzeri yapılar olan Zigguratlar şeklinde üst üste koyarak düzenlemiştir. Tvlerin ekran
kısmı dış bükey aynalar ile kaplanmıştır. Avustralya’nın güney batısında yer alan bir nehrin
kenarına konumlandırılan bu çalışma “etrafındaki her şeyi yansıtan mekana özgü, bir arazi
sanatı projesidir” (Abedinirad, 2018). Çalışma etrafında hareket halinde olan doğayı
yansıtmaktadır. Kavramsal bir performans sanatçısı olan Abedinirad “Bu proje izleyicileri,
doğayı yeni bir kareden izlemeye davet etmektedir. Doğru olup olmadığını bilmediğimiz TV
haberlerini izlemek yerine, televizyonların yarattığı dalgaları kırabilir ve bunun yerine
gerçekliği ve doğayı izleyebiliriz. Bu enstallasyon çevredeki herkesin ve herşeyin basit
yansıması ile canlı bir film oluşturmaktadır” (Abedinirad, 2018) demiştir. Sanatçı, sıradışı
yerleştirmeleri ve fikirleri ile insanlara yüzlerini doğaya dönmeleri gerektiği mesajını vererek
onları sanal dünya yanılsamalarından koparıp gerçek dünyanın yanılsamalarını izlemeye davet
etmekte ve doğa üzerine bir bilinçlendirme çabası gütmektedir.
Yine aynalardan oluşan çalışması ile bu kez Türk bir sanatçı örnek gösterilebilir. Hale
Tenger’in Geçtiğimiz aylarda 16.sı düzenlenen İstanbul Bienali’nde sergilediği Suret, Zuhur,
Tezahür (Resim 8) adlı çalışmasında, obsidyen taşından yapılmış aynalar ve kendi yazdığı bir
şiirle oluşturduğu bir takım ses çalışmalarını birleştirmiştir. “Hale Tenger’in “Suret, Zuhur,
Tezahür” enstalasyonu, üç farklı katmandan oluşuyor: Meyve ağaçlarında verim artırmak için
kullanılan “bilezik alma” tekniğinin incelenebildiği çalışma, doğanın sundukları ile
yetinemeyen bir varlık olarak insanın açgözlülüğü üzerine düşünmeye teşvik ediyor.
Çalışmanın bir diğer parçası ise yansıtma özelliği ile tarih öncesi çağlarda ayna olarak
kullanılan obsidyen taşları. Bahçe içerisinde dağınık olarak yerleştirilen bu taşlar, doğaya ve
insana ayna tutarak bireyler için bir yüzleşme ortamı yaratıyor ve doğa için yaptıklarımızı
sorgulatıyor. Kurulumu tamamlayan üçüncü öğe ise, Hale Tenger’in yazdığı ve Taş Mektep
bahçesinde yankılanan “Suret, Zuhur, Tezahür” şiiri”dir (Aydın, 2019). Sanatçı doğanın
içinden gelen ve işi bitince toprağa karışarak doğaya zarar vermeyecek doğal bir ayna
malzemesi olan obsidyeni özellikle kullanmışıtr.
Yeryüzü sanatçısı ve heykeltraş olan Rob Mulholland da işlerinde yansıtıcı özelliği olan
aynayı kullanmakta ve doğanın hissettirdiklerini ve yansıttıklarını öne çıkararak sanatın
etkileyici gücünü seyirci üzerinde kullanmaktadır (Resim 9). Özellikle ayna heykelleri çok
dikkat çekici olan Mulholand çalışmalarında “fiziksel yapı mühendisliğinin sınırlarını
zorlamakta ve çalışmalarını daha da geliştirmektedir” (Mulholland, 2018). Sanatçı
çalışmalarında insanlar ve doğa arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmalarında
çok çeşitli form ve malzemeleri kullanan sanatçı doğayı ayna yoluyla yansıtmaktadır.
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SONUÇ
Sonuç olarak en eski tarihlerden bu yana hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ayna
yüzlerce yıldır sanatta da farklı şekillerde karşımıza çıkmakta ve tarihler değiştikçe aynaya
yüklenen anlamlar da değişmektedir. Ayna imgesi izleyicisine bazen derin bir gerçeklik algısı
sunarken bazen de algılarda büyük bir yanılgı oluşturmaktadır. Klasik dönem sanatında ayna
imgesi birçok ünlü ressam tarafından çoğu kez kullanılmıştır. Modern sanatta simgesel
anlatımlar ile kullanılırken çağdaş sanatta ayna ile yeryüzü, gökyüzü, çevre ve tükettiğimiz
doğa farklı bakış açılarıyla yorumlanmış ve aynalar ile oluşturulan bu gerçek dışı evrende
seyircinin kendini bulması amaçlamıştır. Yeryüzü sanatındaki ayna doğadaki değişimi
metafor olarak yansıtmakta iken günümüz sanatında kullanılan ayna da yeryüzündeki
değişimin önemini anlatmakta olan en vurgulu malzemelerden bir tanesidir. Özellikle son
dönemlerde sanatın dünya ve toplumlar üzerindeki etkisi artmaya başladıkça doğa üzerindeki
bilinçlenme çabaları da eş zamanlı bir şekilde artmıştır. Çevre üzerindeki bilinçlenme arttıkça
sanat ve sanatçılar da duyarlı hale gelmiş ve bu konuda çeşitli sanat eserleri vermişlerdir.
Kısacası ayna imgesi kullanıldığı her dönemde sanata farklı bakış açıları katmış ve yeni
boyutlar kazandırmıştır.
RESİMLER

Resim 1: Çatalhöyük’ten Obsidyen Ayna, M.Ö.6000 civarı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Ankara

20-22 Aralık 2019

Ankara 553

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Resim 2: Jan Van Eyck, Arnolfini’nin Düğünü adlı eserden kesit, 1434, Ulusal Galeri, Londra

Resim 3: Velazquez, Nedimeler, 1656, 3,18 m x 2,76 m, Prado Müzesi

Resim 4: Pablo Picasso, Ayna Karşısındaki Kız, 1932, 1,62 m x 1,3 m
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Resim 5: Robert Smithson, Kırmızı Kumtaşı Köşe Parçası, 1968, Philadelphia Sanat Müzesi

Resim 6: Anish Kapoor, Gök Ayna, 2010, Birleşik Krallık

Resim 7: Shirin Abedinirad, Revizyon, 2018, Fas
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Resim 8: Hale Tenger, Suret, Zuhur, Tezahür, 2019, Türkiye

Resim 9: Rob Mulholland, Yerleşim, 2018, İngiltere
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BELLMER’İN KARANLIK FETİŞLERİ
Dr. Öğr. Üys. Gülşah ÖZDEMİR
Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZET
20. yüzyılın en tuhaf sanatçıları arasında gösterilebilecek sürrealist bir sanatçı olan Hans
Bellmer 1902’de Almanya’da doğmuştur. Sanatçı, 1930’lu yıllarda bebek heykeller olarak
adlandırılan insan boyutlarındaki mankenler ile düzenlediği fotoğraf kompozisyonlarıyla sıra
dışı çalışmalar ortaya koymuştur. Sanatçının oluşturduğu sürreal kompozisyonlarda genel
olarak ergen kız çocuğu masumiyetindeki yüz hatları ve olgun bir kadının vücut hatlarına
sahip ampüte, yıpranmış, insana ait olmayan biçimlerde farklı birleşimler ile düzenlenmiş ve
üzerlerinde cinsel anlamda çekicilik algısı yaratılan fetiş bebekler yer almaktadır. İzleyicide
tuhaf bir tiksinme ve bir o kadar da cinsel haz yaratan duygular uyandıran bu fetiş nesneler
Bellmer’in cinsel saplantılarla dolu iç dünyasını gözler önüne sermektedir. Sanatçının sahip
olduğu dürtüler eserlerinde kullandığı malzemenin fetiş birer nesneye dönüştüğü algısını
yaratmaktadır. Fetişizm, vücudun ayak, el, saç gibi parçalarına ya da ayakkabı, çorap,
oyuncak gibi cinsellikle ilgisi olmayan fakat cinsel çağrışım yapan nesnelere temas etmekten
haz almak olarak tanımlanan bir kavramdır. Bu kavram sanatçının çalışmalarında bolca yüz
yüze gelinen görsellere çağrışım yapmaktadır. Özellikle koparılmış beden parçaları, oyuncak
görselleri, görsellerde röntgenlenen, tecavüze uğramış ya da hırpalanmış gibi görünen
oyuncak bedenler gibi sayılabilecek birçok unsur Bellmer’in karanlık fetişizmine gizli bir
vurgu yapmaktadır. Sanatçının hayatında meydana gelen bir takım gelişmeler ile bağlantılı
olarak bu fetiş duygular harekete geçmiş ve izleyicisine belki de rüyasında bile göremeyeceği
tuhaflıktaki görsellerden oluşan bu resim serilerini sunmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak
Hans Bellmer üzerinde tarihsel yöntem tekniği kullanılarak yapılan araştırmada sanatçının
sahip olduğu fetişist saplantıların tüm yaratım sürecini etkilediği düşünülmekte ve bu süreçte
sanatçının eserleri saplantıları üzerinden değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bellmer, Sanat, Fotoğraf, Fetişizm, Sürrealizm.
BELLMER'S DARK FETISHES
ABSTRACT
Hans Bellmer was born in 1902 in Germany and is a surrealist artist, one of the most bizarre
artists of the 20th century. In the 1930s, the artist exhibited extraordinary works with
photographic compositions he organized with human-sized mannequins called doll sculptures.
In general, the surreal compositions created by the artist include fetish dolls with a sense of
sexual attraction, which are arranged with different combinations of amputated, worn, nonhuman forms with facial features of a teenage girl's innocence and body features of a mature
woman. These fetish objects that provoke disgust and a bizarre sexual pleasure in the
audience reveal Bellmer's inner world filled with sexual obsessions. The impulses that the
artist possesses create the perception that the material used in his works turns into fetish
objects. Fetishism is defined as the pleasure of touching parts of the body such as feet, hands,
hair or objects that are not related to sexuality but which make sexual connotations such as
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shoes, socks, toys. This concept is evoke to the visuals that come face to face in the artist's
works. In particular, many elements that can be counted, such as severed body parts, toy
images or toy bodies that appear to be voyeurized, raped or battered in visuals give a hidden
emphasis on Bellmer's dark fetishism. These fetish feelings, which are connected with a
number of developments in the artist's life, are activated and the artist has presented his
audience with these series of paintings of strange images that they may not even dream of.
Consequently, historical method technique used in this research on Hans Bellmer, the fetishist
obsessions of the artist are thought to affect the whole creation process and in this process the
works of the artist are evaluated through obsessions.
Keywords: Bellmer, Art, Photography, Fetishism, Surrealism.
GİRİŞ
Fetiş kelimesi çok eski zamanlardan bu yana birçok farklı alanda farklı anlamları ile
kullanılagelmiş bir kavramdır. Bilinen en ilkel zamanlarda bir inanışın parçası iken, iktisat
biliminde meta fetişizmi ile bambaşka bir kapı açar tüketim kültürüne. Bugün halk arasında
en çok psikolojik bir saplantı türüne karşılık geldiği bilinir. “Fransa’da XVII. yüzyılda ortaya
çıkan bu sözcük, ‘yapay anlamı taşıyan ve Latince facticus’tan kaynaklanan Portekizce
feitiço’dan gelir… Feitiço’nun sıfat olarak yapay ve ad olarak ‘büyülü nesne, sihirbazlık’
anlamına geldiği Portekizcede bugün de ikisi bir arada” (Baudrillard, 1995, 117)
kullanılmaktadır. Herhangi bir nesnenin boyut değiştirerek farklı çağrışımlar yapması büyülü
bir nesne olması için yeterli bir sebeptir. Psikoloji alanındaki karşılığı ise cinsellikle ilişkisi
olmayan nesnelerin ya da vücut parçalarının cinsel çekim yaratmasıdır. “Cinsel heyecan ve
doyum için kullanılan nesneler genellikle karşı cinse ait olmaktadır. Bu tür sapmaların klasik
şartlanmayla ortaya çıkabileceği gibi, sembolik de olabileceği düşünülmektedir” (Budakt’tan
akt Tontu, 2012, 5). Hangi alandan bakılırsa bakılsın fetiş Portekizceden gelen ilk anlamını
korumakta ve büyülü nesne olma özelliğini farklı şekillerde de olsa devam ettirmektedir.
Diğer yandan bu basit tanımlama Bellmer’in bebek heykelleri için de yapılmıştır adeta.
Problem
Çağdaş sanatın ünlü sürrealist fotoğraf sanatçısı Hans Bellmer’in hayatının farklı
dönemlerinde yaşadığı psikolojik baskılar sonucu sanatçıda oluşan saplantı ve fetişist
dürtülerin sanatçının oluşturduğu karanlık sürreal fotoğraf kompozisyonlarda nasıl bir etkisi
vardır?
Amaç
Çalışmanın amacı; Çağdaş sanatın ünlü sürrealist fotoğraf sanatçısı Hans Bellmer’in tuhaf,
ürkütücü ve kışkırtıcı oyuncak heykellerden oluşturduğu fotoğraf serilerini, sahip olduğu bir
takım saplantı ve fetişist dürtüler ile gerçekleştirdiğini, yaptığı çalışmaların Bellmer’in
psikolojik durumu üzerinde pozitif yönde bir etki yarattığı düşünülürken, fetişist
saplantılarının da sanat üzerinde derin bir etki yarattığını ortaya koyarak incelemektir.

Yöntem
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Araştırma verilerine nitel araştırma yaklaşımında tarihsel araştırma yöntemi ile literatür
taraması yapılarak ulaşılmıştır. Tarihsel araştırma yöntemi konu ile ilgili kaynakların ve
yayınların incelenmesi sırasında kullanılan yöntemdir. “Her araştırma konu ve probleminin
bir geçmişi vardır. Araştırmacı bunları incelemek zorundadır. Her araştırma yapan, tez
hazırlayan kişi bu yöntemi kullanmaktadır” (Kaptan‟dan akt. Şen, 2005, 347).
Bellmer ve Fetiş Bebekleri
Bellmer 1930’lu yıllarda yaptığı La Poupée adlı sürreal fotoğraf serisinde farklı malzemeler
ile oluşturduğu heykelleri farklı şekillerde düzenleyerek insan boyutlarında oyuncak bebekler
yaratmıştır (Resim 1). Oyuncak denildiğinde akla masumane görseller gelebilir fakat
Bellmer’in La Poupée serisindeki oyuncaklar hiç de masum düşüncelerin ürünü değildir.
Sanatçı 1902’de bugün Silezya Voyvodalığı’nın başkenti olan Katoviçe şehrinde dünyaya
gelmiştir (Resim 2). Çocukluk yıllarından pek de iyi bahsetmeyen Bellmer baba figürü ile
daimi bir çatışma halinde olmuştur. Bu durum gelecekteki karanlık yaratımlarının alt
yapısında yerini alır. “Bellmer, yetişkinlik hayatını çocukluk çağı travmasıyla geçirdi. O ve
erkek kardeşi, sert mizaçlı babalarından korkarak yaşadılar. Babasının “soğuk gölgesi” altında
oyun oynaması yasak olduğu için normal bir çocukluktan mahrum bırakıldığına inanıyordu.
Bu sebeple de hayatını, babasına olan saplantılı bir nefretle yaşadı” (Yılmaz, 2019). Özellikle
Dada ve Sürrealizm akımlarına yakın duran sanatçı ilk eserlerini bu çerçevede oluşturmuştur.
Tam bir sosyalist olan Bellmer ilerideki yıllarında babası gibi mühendislik eğitimi almak
üzere gittiği Berlin’de okulu bırakarak asıl hayali olan sanat alanına yönlenmiştir. Hayatı
boyunca dayatmacı bir figür olan babası ile çatışması yetmezmiş gibi bir de üzerine Nazi
yönetimi ile uğraşmak zorunda kalmış, kendisini baskı altına almaya çalışan her şeyden nefret
etmiştir. “Bellmer’in eserleri yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi yapısına olan tepkisinin bir
yansıması olarak yorumlanmaktadır. Bellmer’in sanatsal tavrı faşist estetiğin katı sanat
anlayışının tam karşısında, sürrealizmin usdışına yönelik enternasyonal tavrıyla biçimlenmiş
bir görme biçimi olarak değerlendirilebilir” (Küskü, 2019, 35). Bu süreçte Nazi Yönetiminin
lehine hiçbir çalışma yapmamıştır. Bellmer’in babası ve daha sonra da Nazi Yönetimi
yüzünden baskı altında geçirdiği yıllar tüm hayatını etkilemiş ve hatta nefret ettiği baba
figürünün baskıcılığını sanat eserlerinde görmek mümkündür. Çocukluğundan beri maruz
kaldığı baskıcı karakter rolünü bu kez kendi üstlenerek çalışmalarına yansıtmıştır. Sue Taylor,
kitabında Bellmer’in yazdığı bir makaleden şu şekilde bahsetmektedir: “Bellmer, küçük
kızların sapık oyunlara katıldığını, tavan arasında doktorculuk oynadığını hayal ediyor;
şehvetle ‘ince ve çarpık bacaklarından’ ve ‘pembe pililerinin kaçamak titreyişlerinden’
bahsediyor”du. (...)Bellmer makalesinin sonunda, küçük kızların görünümünde bir oyuncak
bebek üretmeyi, onu ‘saldırgan parmaklarla’ yoklamayı ve ‘bilinçli bakışının altında yırtıcı bir
şekilde zaptetmeyi’ hayal ederek kızlardan ulaşılmazlıkları için intikam alıyordu” (Taylor,
2016, 10). Sanatçı zarar görmüş, korkutulmuş ve parçalanmış masum yüzlü kız çocuklarını
çağrıştıran oyuncak heykelleri ile dışavurum yaptığı iç dünyasına seyirciyi de alet eder ve
onları bir röntgenci konumuna sokar. “Psikanalitik eleştiriye dayalı değerlendirmeler,
sanatçının babasına duyduğu nefretin ardında, eşcinsel ve ensest bir sevginin bastırılması
olduğu iddiasını taşımaktadır” (Köse, 2010, s.10). Oluşturduğu kompozisyonlar sanatçının
aynı zamanda fetişist eğilimler gösterdiği düşüncesini doğurmaktadır. La Poupee serisindeki
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fotoğraflara bakan herhangi biri sanatçının aksesuar fetişisti, vücut parçaları fetişisti ya da
oyuncak fetişisti olduğunu düşünebilir. Fetişizm özellikle erkeklerde çokca görülen ve
zararsız fantazilerden çok ciddi sapkınlıklara kadar çeşitlendirilebilen psikolojik bir
durumdur. Bu tür saplantılar genellikle kişinin çok erken yaşlarında aile kaynaklı bir takım
problemler ile oluşur ve ileri yaşlarında kendini gösterir. “Çocukluk çağındaki zamansız bir
cinsel korkutma, cinsel organların fonksiyon zayıflığıyla bir araya geldiğinde bireyi normal
cinsel amaçtan uzaklaştırır ve onun yerine koyacağı şeyleri aramaya yöneltir. Freud (1938),
cinsel korkutma içerikli anıların cinsel gelişimin dibe çökmesine ve unutulmasına sebep
olduğu ve ergenlik döneminde cinsel kimlik oluşumuyla dibe çöken bu anıların yerine fetiş
nesnesinin konduğunu ileri sürmektedir” (Eker, 2016, 23). Başka bir kaynaktan edinilen
bilgiler kapsamında Freud ayrıca şöyle demiştir: “fetişistler kadınlık organına duydukları
tiksintiyi fetişleriyle, yani kadınlık organının yerine koydukları nesneyle bastırmaktadır”
(Tontu, 2012, 6). Alçı, tutkal ve ahşap gibi birçok farklı malzeme ile düzenlediği oyuncak
bebekleri, farklı vücut parçalarını gerçek dışı birleştirmeler yaparak genellikle tuhaf ve bir o
kadar da kışkırtıcı heykeller olarak düzenlemiştir (Resim 3). Aslında bu parçalı temsil biçimi,
beden ve arzu ya da fetiş meselesiyle yakından ilişkilidir. Bedenin bir parçası üzerinden
yaratılan arzu, onun organik bütünlüğüne dair bir arzuyu da yaratır” (Küskü, 2019, 41).
Eserlerinde kız çocuklarını konu alan Bellmer kompozisyonlarında genellikle röntgenlenen,
tacize ya da tecavüze uğramış, hırpalanmış, parçalanmış, kısacası baskı ve zarar görmüş
oyuncak bebekler kullanmıştır (Resim 4). “Hans Bellmer’in parçalara ayrılmış bedenlerini
doğal olmayan biçimlerde yeniden bir araya getirdiği Bebekleri sanatçının ensest arzularını,
homoerotik eğilimlerini ve cinsiyet temelli kimlik arayışlarının açık birer ifadesi
niteliğindedir. ‘Bellmer sadistik dürtülerinin farkındaydı ve sanatı aracılığıyla bu dürtüleri
kontrol ederek doğru şekilde yönlendirdiğine inanıyordu. Ergen kızlara duyduğu saplantı
nedeniyle, Unica Zürn’e (yaşamının ilerleyen yıllarını birlikte geçirdiği partneri) bu denli çok
küçük kız çizimleri yapmadığı taktirde cinsel şiddet içeren cinayetler işleyebileceğini açıkça
ifade etmiştir’”(Taylor’dan akt. Köse, 2017, 312). Bellmer’in tehlikeli boyutlara varan
saplantısını eserleri ile sakinleştirmesi sanatın terapi gücünü ortaya koymaktadır.
SONUÇ
Sonuç olarak tarihsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmada sanatçının
eserlerinde gözlemlenen fetişist unsurlar ortaya koyulmuş, sanatçının inkar etmediği
saplantıları ile birlikte incelenmiş ve bu durumun sanatçının sanatsal tavır ve tarzında ne
derece etkili olduğu gözlemlenmiştir. Hayatı boyunca yaşadığı baskıların bilinç altında
tetiklediği saldırgan ve baskıcı sapkın karakter sanat eserlerinde ortaya çıkmış ve her ne kadar
çoğu izleyici tarafından ürkütücü ve tuhaf da bulunsa kışkırtıcı işler ortaya koyduğu gerçeği
inkar edilmemiştir. Yaptığı çalışmalar Bellmer’in karanlık fetişizmi üzerinde pozitif yönde bir
etki yaratırken fetişist saplantılarının da sanat dünyası üzerinde derin bir etki yarattığı
düşünülmektedir.

RESİMLER
20-22 Aralık 2019

Ankara 561

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Resim 1: Hans
1935, Gümüş Baskı

2019

Bellmer, The Doll,
Fotoğraf, 48x48 cm

Resim 2: Hans Bellmer, 1902-1975
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Resim 3: Hans Bellmer, The Doll, 1935, Elde Renklendirilmiş Siyah-Beyaz Fotoğraf

Resim 4: Hans Bellmer, The Doll, 1935, Elde Renklendirilmiş Siyah-Beyaz Fotoğraf
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE MOTİVASYON: ÖĞRETMENLER
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Gülten DEMİRAL
Uşak Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan öğretmenlerin motivasyonunu
etkileyen faktörlerin incelenmesi ve araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyo-demografik
değişkenlere göre motivasyon düzeylerinin ölçülmesidir.
Çalışmanın birinci kısmı motivasyon kavramı ve öğretmenlerin motivasyonu üzerinedir. İkinci
kısmı 16 farklı okulda çalışan 110 öğretmenden 73’ü ile yüz yüze anket yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programına aktarılarak analiz edilmiştir.
Demografik değişkenler için frekans analizi uygulanmıştır. Cinsiyet, yaş grupları, eğitim düzeyi
ve aynı okulda çalışma sürelerine göre motivasyon ifadelerine katılım oranları Pearson ChiSquare testi ve Fisher’s Exact test kullanılarak karşılaştırılmıştır. Anketteki soru gruplarının
ortalama puanlarının kendi içlerinde karşılaştırılmasında bağımlı gruplar için T testi, cinsiyete
göre karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için T testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin yaş
grupları, aynı okulda çalışma süreleri ve eğitim durumlarına göre verdikleri cevapların puan
ortalamaları ise One-Way Anova Testi ile karşılaştırılmıştır. P<0.05 ve daha küçük değerler
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Elde edilen veriler sonucunda, öğretmenlerin hak ettiği ücreti almaları, yöneticilerin sergilediği
olumlu tutum ve davranışlar ve derse ilgisi olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta ders
anlatmanın motivasyonu arttırdığı; buna karşın yapılan seminer, hizmet içi eğitim
çalışmalarının vb. öğretmenlerin motivasyonu üzerinde olumlu etkisinin daha az olduğu
gözlemlenmiştir. Bu bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılarak öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Motivasyon düzeyi, motivasyon artışı, öğretmen
ABSTRACT
The aim of this research is to examine the factors affecting the motivation of the teachers
working under the Ministry of National Education and secondary level and to measure the
motivation levels according to the socio-demographic variables of the teachers participating in
the research.
The first part of the study is about the motivation concept and the motivation of the teachers.
The second part was conducted by face-to-face questionnaire with 73 teachers from 110
teachers working in 16 different schools.The obtained data were analyzed by transferring them
to the SPSS program. Frequency analysis was applied for demographic variables. Participation
rates of motivational expressions according to gender, age groups, level of education and
working time in the same school were compared using Pearson Chi-Square test and Fisher's
Exact test. T test for dependent groups was used in the comparison of mean scores of question
groups within themselves, and T test for independent groups was used in comparing mean
scores by sex. The mean scores of the answers given by teachers according to their age groups,
working time in the same school and their educational status were compared with the One-Way
Anova Test. Values of P <0.05 were considered statistically significant.
As a result of the obtained data, getting the salary that the teachers deserve, the positive attitudes
and behaviours displayed by the managers and teaching the lesson to students interested in the
lesson increase the motivation; On the other hand, it has been observed that the positive effects
of seminars, in-service training activities and etc. on teachers' motivation is less. These findings
were discussed within the relevant literature and suggestions were developed.
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GİRİŞ
İnsan kaynakları yönetiminde motivasyon oldukça önemli bir konu olup çalışanların yaptıkları
işten tatmin olmaları verimliliği etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Öğretmenler açısından
bakıldığında yapılan işe karşı motivasyonun yüksek olmasıyla hem kariyer açısından bir takım
fırsatlarla karşılaşma hem de veliler, öğrenciler, okul yönetimi vb. tüm paydaşlar açısından
taktir ve övgüyle karşılanma, toplumsal itibar gibi olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Bu çalışmada motivasyonu artırdığı düşünülen faktörler dört grupta toplanmıştır. Birincisi
yönetimle ilgili faktörlerdir. Bu kapsamda; üst yönetimin liderlik vasfı taşıyarak yol gösterici
nitelikte olması, kararlara katılım, yöneticilerin sergilediği olumlu tutum ve davranışlar,
çalışanların düşüncelerine önem verme, takdir, ödüllendirme terfi gibi unsurlarda tarafsızlık,
yaratıcı yenilikçi düşünceleri teşvik gibi faktörlerin üst yönetim tarafından çalışanlara sunulan
motivasyon sağlayıcı faktörler olduğu düşünülmektedir.
İkincisi çalışma ortamı ile ilgili faktörlerdir. Bu kapsamda iş için gerekli araç ve gereçlerin
yeterli olması, yemek, servis, güvenlik gibi hizmetlerin yeterliliği, sosyo-kültürel faaliyetlere
önem verme, dedikodu ve gruplaşmadan uzak bir çalışma ortamı motivasyonu artıracaktır.
Üçüncüsü öğrenci ve veliler ile ilgili faktörlerdir. Bu kapsamda takım halinde çalışma veli,
öğrenci, öğretmen işbirliği ve uyumu, öğrencilerin derse ilgi düzeylerinin yüksekliği, öğrenci
sayılarının en uygun düzeyde olması motivasyonda etkili olduğu düşünülen faktörler
arasındadır.
Dördüncüsü mesleki tatmin duygusu ile ilgili faktörlerdir. Bu kapsamda alınan ücretin yeterli
olması, fırsat eşitliği sunulması, işini severek yapma, hizmet içi eğitim, seminer vb. etkinliklerin
faydalı ve yeterli olması gibi faktörler motivasyonu artıracak unsurlardır.
Çalışma teorik ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda
motivasyon kavramı, öğretmenlik mesleğinde motivasyon konularına değinilmektedir.
Uygulamada ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan 73 öğretmen ile yüz yüze anket
yöntemiyle motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma
yapılmıştır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Motivasyon
Motivasyon kelimesi dilimize İngilizce ‘motivation’ kavramından geçmekte olup latince
anlamı hareket etmek, harekete geçirmek anlamındadır. Yüz yıllardır bir işin nasıl daha iyi
yapılacağ insanların nasıl daha verimli ve istekli çalışacağı gibi sorular sorulmaktadır. İşte bu
soruların cevapları motivasyonda gizlidir. Eğer yaptığınız bir iş sizin ilgi alanınıza girmiyorsa
ve sizi motive etmiyorsa o işteki başarınız hiç şüphesiz azalacaktır. Ancak o iş sizin ilgi
alanınıza giriyorsa veya sizi motive edici başka etmenler varsa başarılı olma ihtimaliniz o
oranda artacaktır (Adair, 2003:9).
İnsanların başarılı olmasını sağlayan birtakım güdüler vardır. Bu güdülerden Maslow ihtiyaçlar
hiyerarşisinde bahsetmiştir. Birincil güdüler fizyolojik ihtiyaçlardır (Barınma, beslenme vb.).
İkincil güdüler ise sevme, başarılı olma, saygı görme ve takdir edilme vb. ihtiyaçlardır. Bu
ihtiyaçların tamamı insanları belirli hedeflere ulaşması yolunda motive eder ve her giderilen
ihtiyaçtan sonra yeni bir ihtiyaç doğar ve bu süreç sürüp gider. (Genç, 2005: 233).
İnsanlar bir iş ile uğraşırken öncelikli hedefleri ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaktır, ancak
insanları motive eden tek unsur bu değildir. Aksi takdirde ücretini alan personellerin tamamı
motive olmuş olurdu. Fakat dünya üzerinde motivasyonu düşük olan çok sayıda çalışan
bulunmaktadır. İşte burada başarılı olmak, takdir edilmek, tanınmak, saygı görmek ve kendini
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gerçekleştirmek gibi birçok farklı güdünün devreye girdiği görülmektedir. İş memnuniyet
araştırmalarına bakıldığında yapılan işin kendisinden çok, işin hangi ortamda yapıldığının daha
önemli olduğu görülmektedir. Bu ortama ast-üst ilişkileri, iş arkadaşları, iş yerindeki sosyal
hayat, çalışma saatleri vb. örnek gösterilebilir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan ortamlarda
çalışması motivasyonların arttıracaktır. Motivasyonu artmış bireyler ile çalışmak ise
işverenlerin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır.(Ergül, 2005:68).
Çalışanların, çalıştıkları kurumlarda fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılayabileceği iyi bir yönetime ihtiyacı vardır. Bu görev yöneticiler tarafından ne kadar iyi
karşılanırsa, çalışanlar da çalıştıkları kurumlara o kadar bağlanırlar. Bu tarz bir bağlanma, o
kurumun faaliyetlerini devam ettirebilmesi için temel gerekliliktir.
Genelde görevler bir üst tarafından verilir. Eğer görev alan birey motivasyonu düşük biri ise o
işteki verim düşer. Buna karşın motivasyonu yüksek bireyler işlerini daha istekli yapacaktır, bu
da yapılan işteki verimi arttıracaktır (Adair, 2003:94).
1.2.Motivasyon Kaynakları ve Öğretmenlik Mesleği
Davranışın nedenselliğine motivasyon denir ve davranışın açıklanması manasına gelir.
(Lefrançois, G. R. 1995). Motivasyon insanların içinde bulunduğu kültürde gelişir. Bundan
dolayı kültürel farklılıklar motivasyonu etkiler. (Cüceloğlu, D. 1992). İçinde bulunduğumuz
kültürün yanı sıra kişilik özellikleri, benlik kavramı, psikolojik durum, fiziksel iyi olma durumu
ve çevresel etkenlerde motivasyonla ilgilidir. (Barrett, D. W., Patock-Peckham, J.A.,
Hutchinson, G. T., Nagoshi, C. T. 2005:38).
Öğretmen motivasyonunun yüksek olması hem öğrenci motivasyonunun artmasında hem de
eğitimde kaliteyi arttıracak reformlarının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Motive olmuş öğretmenler; Eğitimde çeşitli reformların yapılmasında, Değişimlerin
uygulamaya geçilmesinde, Öğrencilerin nitelikli eğitim almasında önemli bir işleve sahiptirler.
(De Jesus, S. N., Conboy, J., 2001:15).
Motivasyon kavramı içsel ve dışsal kaynaklara sahiptir. Davranışın nedenselliği o kişiden
kaynaklanmıyorsa, yani çevredeyse dışsal motivasyondur. Bu bağlamda öğretmenlere verilen
ödüller, cezalar, öğrenci ailelerinin tutumları, yöneticilerin davranışları dışsal motivasyon
kapsamındadır. İçsel motivasyonda ise davranışın nedenselliği o kişinin içindedir. İçsel
motivasyon o kişinin kendi içindeki ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. (Wu, X. 2003:31). İlgi,
merak ve yetenek bu kaynaklar arasında gösterilebilir. İçsel motivasyonun yüksek olması
başarıyı da arttıracaktır. (Lin, Y. G., McKeachie, W. J., & Kim, Y. C. 2003:13).
Dışsal ve içsel motivasyon arasındaki ana farklılık, davranış nedeniyle ilişkilidir. Dışsal
motivasyonda kontrol çevredeyken, içsel motivasyonda ise bireyin kendisindedir. Bu iki
motivasyon kaynağı da öğretmenlik mesleğinde önemlidir. Durumsal koşullara ve bireysel
gelişimlere bağlı olarak, bu kaynakların etkisi azalır ya da artar. Olması gereken öğretmenlerin
içsel bir şekilde motive olmasıdır. Çalışmalar içsel motivasyonu daha yüksek olanların,
diğerlerine nazaran daha başarılı olduklarını tespit etmiştir. Fakat dışsal kaynaklar birey
açısından kendi davranışlarını kontrol eden bir araç olarak düşünülürse motivasyon azalır. İçsel
motivasyon kaynaklarına sahip olan öğretmenler davranışlarını iç dinamiklere yönlendirirken,
dışsal motivasyona sahip olanlar hedef odaklı etkinliklere yönelirler. İçsel motivasyonun
kaynağı, özerk motivasyona karşılıktır. Özerk motivasyon, kişilerin otantik yönlerini
keşfetmelerini ve dışsal veya içsel baskılar durumunda kendi öz davranışlarını kontrol altında
tutmalarına yardımcı olur.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli/ Deseni
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Çalışma teorik ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım motivasyon
kavramı ve öğretmenlerin motivasyonu üzerinedir. Uygulama kısmı ise yüz yüze anket
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
2.2. Verilerin Toplanması/Süreç
Çalışma Afyon İlinin Başmakçı İlçesinde bulunan 16 farklı okulda çalışan 110 öğretmenden
73’ü ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Öğretmenlere Tablo 1’de verilen motivasyon ifadeleri yöneltilmiş ve bu ifadelere ne kadar
katıldıklarını (motivasyon derecelerini) kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım,
katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum olarak bildirmeleri istenmiştir. Motivasyon dereceleri
1 puan (kesinlikle katılmıyorum) ile 5 puan (kesinlikle katılıyorum) arasında puanlanmıştır.
2.3. Verilerin Analiz Yöntemleri
Elde edilen veriler SPSS 20.0 (IBMR) programına aktarılarak analiz edilmiştir. Demografik
değişkenler için frekans analizi uygulanmıştır. Cinsiyet, yaş grupları, eğitim düzeyi ve aynı
okulda çalışma sürelerine göre motivasyon ifadelerine katılım oranları Pearson Chi-Square testi
ve Fisher’s Exact test kullanılarak karşılaştırılmıştır.
Soru gruplarının ortalama puanlarının kendi içlerinde karşılaştırılmasında bağımlı gruplar için
T testi (Paired Samples T Test) kullanılmıştır. Kadın ve erkek öğretmenlerin verdikleri ortalama
puanların karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için T testi (Independent Samples T Test)
kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin yaş grupları, aynı okulda çalışma süreleri ve
eğitim durumlarına göre verdikleri cevapların puan ortalamaları ise One-Way Anova Testi ile
karşılaştırılmış; Post Hoc testi olarak Tukey testi kullanılmıştır. P<0.05 ve daha küçük değerler
bulunduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
3.1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Çalışmaya katılan 73 öğretmenin 33’ünü (%45.2) kadınlar, 40’ını (%54.8) erkekler oluşturmaktadır.
Yaş guruplarına göre bakıldığında 13’ü (%17,8) 18-25 yaş grubunda, 31’i (%42.5) 26-33 yaş
grubunda, 15’i (%20.5) 34-41 yaş grubunda, 7’si (%9.6) 42-49 yaş grubunda ve 7’si (%9.6) 50 yaş ve
üzerindedir.
Öğretmenlerin eğitim durumuna bakıldığında 5’i (%6.8) yüksek okul mezunu, 63’ü (%86.3) lisans
mezunu ve 5’i (%6.8) yüksek lisans ve üstü eğitim aldığı görülmektedir.
Aynı okuldaki çalışma süreleri incelendiğinde 61’i (%83.6) 5 yıl ve daha kısa süre, 7’si (%9.6) 6-10
yıl, 3’ü (%4.1) 10-15 yıl süre ile ve 2’si (%2.7) 16 yıl ve üzerinde süre ile aynı okulda çalışmaktadır.

Tablo 1. Çalışmaya Alınan Öğretmenlerin Çeşitli Motivasyon İfadelerine Katılma
Durumları (Motivasyon Dereceleri)
Aşağıda Tablo 1. de araştırmaya katılan öğretmenlere dört ana başlık altında gruplandırılmış 20
soru yöneltilmiştir. Sorulara verilen cevaplara dair aritmetik ortalamalar alınarak grup ortalama
puanları bulunmuştur. Bu kapsamda dört ana başlık ve kapsadığı sorular şöyledir;
"Yöneticilerle ilgili faktörler (1, 2, 10, 12, 13, 19 numaralı sorular)",
"Okul ortamı ile ilgili faktörler (3, 4, 5, 6, 8, 9, 18 numaralı sorular)",
"Öğrenci ve veli ile ilgili faktörler (14, 15, 16 numaralı sorular)" ve
"Mesleki gelişim ve mesleki tatmin ile ilgili faktörler (7, 11, 17, 20 numaralı sorular)"
Ankette öğretmenlere yöneltilen motivasyon ifadeleri ve alınan cevaplar aşağıdaki gibidir.
Motivasyon ifadeleri:
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4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
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Kesinlikle
katılmıyorum

3

Katılmıyorum

2

Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak
kararlarda
görüşümün
alınması
motivasyonumu arttırır.
Yöneticilerin sergilediği olumlu tutum ve
davranışlar motivasyonumu arttırır.
Okulun teknik araç ve gereç yönünden
yeterli
donanıma
sahip
olması
motivasyonumu arttırır
Çalıştığım okulun bana kendimi geliştirme
imkânı tanıması motivasyonumu arttırır.
Okulda yemek, servis vb. ihtiyaçlarımızın
karşılanması motivasyonumu arttırır.
Okulda güvenlik hizmetlerinin yeterli olması
motivasyonumu arttırır.
Aldığım ücretin yeterli olması motivasyon
düzeyimi arttırır.
Öğretmenlere yönelik sosyal ve kültürel
faaliyetler yapılması motivasyonumu arttırır.
Okulda çalışanlar arasında gruplaşmalar,
dedikodular vs. olmaması motivasyonumu
arttırır.
Yöneticilerin karşı fikirlere saygılı olması
motivasyonumu arttırır.
Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat
eşitliğinin olması motivasyonumu arttırır.
Okul yöneticisinin iyi performans gösteren
personeli takdir etmesi motivasyonumu
arttırır.
Her türlü ödüllendirme ve terfilerde adil ve
tarafsız olunması motivasyonumu arttırır.
Velilerin okula gelerek öğrenciler hakkında
istişarede bulunması motivasyonumu arttırır.
Derse ilgisi olan öğrencilerin bulunduğu bir
sınıfta ders anlatmak motivasyonumu arttırır.
Sınıftaki öğrenci sayısının gereğinden fazla
olmaması motivasyonumu arttırır.
Yaptığım işten zevk almam, işimi severek
yapmam motivasyonumu arttırır.
Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye
zamanında ulaşabilmem (renkli tebeşir,
fotokopi ...) motivasyonumu arttırır.
Yöneticilerimizin yaratıcı ve yenilikçi
düşüncelerin üretilmesini teşvik etmesi
motivasyonumu arttırır.

Kararsızım

1

Katılıyorum

Soru
No

Kesinlikle
katılıyorum
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5
n (%)

4
n (%)

3
n (%)

2
n (%)

1
n (%)

59
(80.8)

14
(19.2)

-

-

-

60
(82.2)
56
(76.7)

13
(17.8)
16
(21.9)

-

-

-

-

1
(1.4)

-

53
(72.6)
39
(53.4)
47
(64.4)
63
(86.3)
50
(68.5)
49
(67.1)

17
(23.3)
27
(37)
23
(31.5)
9
(12.3)
19
(26)
16
(21.9)

4
(5.5)
4
(5.5)
2
(2.7)
-

2
(2.7)
2
(2.7)
1
(1.4)
1
(1.4)
-

1
(1.4)
1
(1.4)
-

-

6
(8.2)

57
(78.1)
54
(74.0)
55
(75.3)

14
(19.2)
19
(26.0)
15
(20.5)

1
(1.4)
-

-

1
(1.4)
-

1
(1.4)

1
(1.4)

1
(1.4)

58
(79.5)
42
(57.5)
64
(87.7)
55
(75.3)
59
(80.8)
44
(60.3)

13
(17.8)
25
(34.2)
9
(12.3)
15
(20.5)
12
(16.4)
27
(37.0)

1
(1.4)
5
(6.8)
-

-

1
(1.4)
1
(1.4)
-

1
(1.4)
2
(2.7)
2
(2.7)

2
(2.7)
-

-

-

-

47
(64.4)

24
(32.9)

1
(1.4)

-

1
(1.4)

4
(5.5)
2
(2.7)

-

-

-
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Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim, 31
konferans,
seminer
vb.
olması (42.5)
motivasyonumu arttırır.

21
(28.8)

11
(15.1)

6
(8.2)

4
(5.5)

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenlerin okulda çalıştığı iş ile ilgili alınacak kararlarda
fikirlerinin alınmasının öğretmenlerin motivasyonunu önemli ölçüde arttırdığını
göstermektedir. Ayrıca bu durumun okulda yapılan işlerin kalitesini de arttıracağı
bilinmektedir.
“Yöneticilerin sergilediği olumlu tutum ve davranışlar motivasyonumu arttırır” ifadesinde
görüldüğü gibi “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” cevabı oldukça yüksek verilmiştir.
Yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda yöneticilerin öğretmenlere oldukça mesafeli ve soğuk
davrandıkları, bu durumunda öğretmenlerin motivasyon kaybına uğramasına neden olduğu dile
getirilmektedir.
Öğretmenlerin aldığı ücretin yeterli olması öğretmenlerin motivasyonunu arttırmaktadır.
Öğretmenler bunun sebebini ülkemizde var olan hayat pahalılığına bağlamaktadır.
Öğretmenlerin derse ilgisi olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta ders anlatmaları motivasyon
seviyelerinin arttırmaktadır. Bunun sebebine bakıldığında ise; öğretmenlerin öğrettikleri
bilginin öğrenciler tarafından anlaşılmış olması sebebiyle öğretmenlerde harcamış oldukları
çabaların boşa gitmediği hissinin oluşmasından kaynaklanmaktadır.
Öğretmenlerin yaptığı işten zevk alması, işlerini severek yapması motivasyon seviyesini
arttırmaktadır. Bu içsel bir motivasyon kaynağıdır ve öğretmenlerin motivasyonunu sürekli hale
getirecek en önemli unsurlardan biridir.
Öğretmenlere yönelik yapılan hizmet içi eğitim, konferans, seminer vb. çalışmaların
öğretmenlerin motivasyonunu arttırmadığı görülmektedir. Yüz yüze yapılan görüşmeler
sonucunda bunun nedeninin bu çalışmaların içeriğinin yeterince dolu olmaması, şekilci
çalışmalar olması sonuçlarına ulaşılmıştır.
3.2. Demografik Değişkenlerle Motivasyon Arasındaki İlişki Sonuçları
Motivasyonu etkileyen faktörler (motivasyon ifadeleri) açısından kadın ve erkek öğretmenler
açısından bir fark olup olmadığına bakıldığında, tüm faktörler açısından da istatistiksel olarak
önemli bir fark olmadığı görülmektedir (hepsi için: p>0.05).
Motivasyonu etkileyen faktörler (motivasyon ifadeleri) açısından yaş grupları arasında bir fark
olup olmadığına bakıldığında, tüm faktörler açısından da istatistiksel olarak önemli bir fark
olmadığı görülmektedir (hepsi için: p>0.05).
Motivasyonu etkileyen faktörler (motivasyon ifadeleri) üzerine eğitim düzeyinin bir etkisi olup
olmadığına bakıldığında: “Okul yöneticisinin iyi performans gösteren personeli takdir etmesi
motivasyonumu arttırır” ifadesine (12. ifade) lisans mezunlarının “kesinlikle katılmıyorum” ve
“katılmıyorum” cevaplarının oranı daha fazla (p=0,045),“Her türlü ödüllendirme ve terfilerde
adil ve tarafsız olunması motivasyonumu arttırır” ifadesine (13. ifade) yüksek okul
mezunlarının “kesinlikle katılıyorum” cevabı oranı daha fazla (p=0,019),“Yaptığım işten zevk
almam, işimi severek yapmam motivasyonumu arttırır” ifadesine (17. ifade) yüksek okul
mezunları ve yüksek lisans ve üstü mezunlarında “kararsızım” cevabı oranı daha fazla
(p=0,003)bulunmuştur.
Diğer faktörler açısından istatistiksel olarak önemli bir fark görülmemektedir (hepsi için:
p>0.05).
Motivasyonu etkileyen faktörler (motivasyon ifadeleri) açısından aynı okulda çalışma
sürelerine göre bir fark olup olmadığına bakıldığında: “Velilerin okula gelerek öğrenciler
hakkında istişarede bulunması motivasyonumu arttırır” ifadesine (14. ifade) 6-10 yıl arası
çalışma süresi olanlarda “kesinlikle katılmıyorum” oranı fazla iken, 10-15 yıl arası çalışma
süresi olanlarda ise “kararsızım” cevabı daha fazla bulunmuştur, “kesinlikle katılıyorum”
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cevabını veren olmamıştır(p=0,001). “Yaptığım işten zevk almam, işimi severek yapmam
motivasyonumu arttırır” ifadesine (17. ifade) 16 yıl ve üstü çalışma süresi olan grupta
“kararsızım” cevabı daha yüksektir(iki kişiden biri, %50), p=0,006).
Diğer faktörler açısından istatistiksel olarak önemli bir fark görülmemektedir (hepsi için:
p>0.05).
Tablo 2. Ankette Kullanılan Sorular Özelliklerine Göre Dört Alt Grupta Toplandığında
Elde Edilen Ortalama Puanlar.
İlgili Faktör
Ortalama+ standart sapma Minimum–maksimum
değerler
Yöneticilerle ilgili faktörler
4,73 ± 0,44
2,33 – 5,0
Okul ortamı ile ilgili 4,57 ± 0,46
2,71 – 5,0
faktörler
Mesleki gelişim ve tatminle 4,58 ± 0,41
3,5 – 5,0
ilgili faktörler
Öğrenci ve velilerle ilişkili 4,58 ± 0,41
3,5 – 5,0
faktörler
Bu ankette sorulan sorular kendi içinde; "yöneticilerle ilgili faktörler", "okul ortamı ile ilgili
faktörler", "öğrenci ve veli ile ilgili faktörler" ve "mesleki gelişim ve mesleki tatmin ile ilgili
faktörler" olarak 4 ana başlık altında gruplandırılmış ve öğretmenlerin performansı üzerine
etkileri açısından, soru gruplarının ortalama puanları üzerinden ayrıca analizler yapılmıştır.
Yöneticiler ile ilgili faktörlerden elde edilen ortalama puanlar ile, okul ortamı ile ilgili
faktörlerden elde edilen ortalama puanlar ve mesleki gelişim ve mesleki tatmin ile ilgili
faktörlerden elde edilen ortalama puanlar karşılaştırıldığında, yöneticiler ile ilgili faktörlerden
elde edilen ortalama puanlar diğer iki faktörün ortalama puanlarından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmaktadır (p=0,002 ve p=0,002).
Öğrenci ve veli ile ilgili faktörlerden elde edilen ortalama puanlar ile, okul ortamı ile ilgili
faktörlerden elde edilen ortalama puanlar karşılaştırıldığında, öğrenci ve veli ile ilgili
faktörlerden elde edilen puanlar istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmaktadır
(p=0,042).
Diğer karşılaştırmalarda gruplar arası önemli bir fark bulunmamaktadır (hepsi için: p>0,05). Bu
karşılaştırmalarla ilgili tüm sonuçlar.
Bu sonuçlar özellikle yöneticilerle ilişkili ve öğrenci ve velilerle ilişkili faktörlerin
öğretmenlerin performansları üzerinde diğer faktörlere göre daha etkili olduğunu
göstermektedir.
Tablo 3. Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre Performansla İlişkili Verdikleri
Ortalama Puanlar.
Mezuniyet
n
Yöneticilerle
Okul ortamı Mesleki
Öğrenciler ve
durumu
ilgili faktörlere ile
ilgili gelişim
ve velilerle ilgili
verilen
faktörlere
tatmin
ile faktörlere
ortalama
verilen
ilgili
verilen
puanlar
ortalama
faktörlere
ortalama
puanlar
verilen
puanlar
ortama
puanlar
Yüksekokul
5
4,97 ± 0,07
4,69 ± 0,46
4,70 ± 0,45
4,93 ± 0,15
mezunu

20-22 Aralık 2019

Ankara 571

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Lisans
63
mezunu
Yüksek lisans 5
ve üstü eğitim

4,73 ± 0,45

4,60 ± 0,43

4,61 ± 0,39

4,66 ± 0,43

4,47 ± 0,55

4,11 ± 0,68

4,05 ± 0,21

4,60 ± 0,28

Toplam
/ 73
ortalama puan

4,73 ± 0,44

4,60 ± 0,46

4,58 ± 0,41

4,68 ± 0,41

Tablo 3. de görüldüğü üzere, öğretmenlerin eğitim durumuna göre verilen puan ortalamaları
kıyaslandığında; yöneticiler ile ilgili verilen ortalama puanlar, okul ortamı ile ilgili verilen
ortalama puanlar ve öğrenci ve veliler ile ilgili faktörlere verilen ortalama puanlar açısından
farklı eğitim seviyelerindeki öğretmenler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmamaktadır (hepsi içi: p>0,05).Mesleki gelişim ve mesleki tatmin ile ilgili faktörlerden
elde edilen puanlara bakıldığında, yüksek lisans ve üzeri eğitim alan öğretmenlerin, lisans
mezunu ve yüksek okul mezunu öğretmenlere göre daha düşük ortalama puanlar verdiği
görülmektedir (sırasıyla: p= 0,008; p= 0,027). Mesleki gelişim ve mesleki tatmin ile ilgili
faktörlerden elde edilen puanlar açısından yüksek okul mezunu ve lisans mezunu öğretmenler
arasında ise istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamaktadır (p>0,05)
Öğretmenlerin çalışma sürelerine bakıldığında, her dört soru grubu için de istatistiksel olarak
önemli bir fark bulunmamaktadır (p>0,05).
Bu sonuçlar öğretmenlerin motivasyonlarını etkileyen faktörler açısından cinsiyet ve yaş
grupları açısından önemli bir farklılık olmadığını, eğitim düzeyinin ve aynı okulda çalışma
süresinin ise sonuçlar üzerine kısmen etkili olduğunu göstermektedir. Ancak yüksekokul ve
yüksek lisans mezunu öğretmen sayısı az olduğu için tam olarak sağlıklı bir yorum
yapılamamaktadır.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bütün meslek gruplarında olduğu gibi öğretmenlerin de başarıları, motivasyonları ile ilgilidir.
Hiç şüphe yok ki motivasyonu yüksek öğretmenler daha iyi öğrenciler yetiştireceklerdir ve daha
iyi öğrencilerin yetişmesi de o topluluğun gelişmesini ve daha ileri gitmesini sağlayacaktır.
Öğretmenler içsel ve dışsal motivasyon kaynaklarından etkilenmektedir. Ulaşılan
araştırmalarda görülen bulgular, özellikle dışsal motivasyon kaynaklarından biri olan gelir
düzeyinin önemini vurgulamaktadır. Yaptığımız bu çalışma da göstermektedir ki alınan ücretin
yeterli olması öğretmenlerin motivasyonunu ciddi oranda artırmaktadır.
Bunun yanı sıra yöneticilerin sergilediği olumlu tutum ve davranışların öğretmenlerin
motivasyonunu etkileyen diğer önemli faktörlerden biri olduğu görülmektedir.
İş hayatında temas halinde bulunulan kitlenin tutum ve davranışlarının motivasyon üzerindeki
önemi yadsınamaz. Öğretmenlerin en önemli hedef kitlesi de öğrencilerdir. Bu sebeple derse
ilgisi olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta ders anlatmanın öğretmenlerin motivasyonumu
arttıran en önemli etkenlerden biri olduğu varılan diğer sonuçlardan biridir.
Bu çalışmada gözlemlenen diğer bir sonuç ise; öğretmenlere yönelik yapılan hizmet içi eğitim,
konferans, seminer vb. çalışmaların beklenenin aksine öğretmenlerin motivasyonunu
arttırmadığı yönündedir. Yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda bunun nedeninin bu
çalışmaların içeriğinin yeterince dolu olmadığı, kendisini tekrar eden çalışmalar olduğu,
içeriğin ihtiyaca yönelik olmadığı gerekçeleriyle verimli olmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Bu kapsamda hizmet içi eğitimlerin nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi, gelir düzeyinde
gerekli iyileştirmelerin sağlanması, yöneticilerin sergilediği tutumların motive edici nitelikte
olması genel motivasyonun artması açısından önemli bulunan unsurlar arasındadır.
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OTANTİK ÖĞRENMENİN ÇEVRE EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Doç. Dr. İlhan TURAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ÖZET
Otantik kelime olarak düşünüldüğünde gerçeğe uygun olan anlamına gelmektedir. Otantik
öğrenmede ise
“gerçeğine çok benzeyen ya da gerçek ortamda yapılan öğretim” akla
gelmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde otantik öğrenme, yaşamın gerçek değerlerine
sahip bilgileri içeren ve bu bilgilerin öğrenciler tarafından aktif bir şekilde kullanılmasını
sağlayan yapısal işlevleri konu alan onlarda problem çözmede aktif çözümler ortaya
koymalarını hedefleyen bir öğrenme çeşididir. Öğrencilerin deneyimlerini, inançlarını,
bilgilerini ilgi duydukları şeyleri gerçekçi bir şekilde sınıf ortamına getirilerek öğrenilmesinde
otantik öğrenmeden etkili bir şekilde faydalanılabilir.
Günümüzde çevre sorunları bütün insanların çıplak gözleri ile görebildikleri hissettikleri ve
algıladıkları bir durumdur. Bununla birlikte bu sorunlar, insanların bilinçli ya da bilinçsiz bir
şekilde çevre üzerine yapmış olduğu çeşitli müdahaleler nedeni ile giderek artmaktadır. Bu
durum insanlar dâhil bütün canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde toprak, su,
hava ortamlarında ortaya çıkan başta kirlilik olmak üzere çevresel sorunların çözümünde çevre
eğitiminin yeri ve önemi oldukça önemlidir.
Bu çalışmada otantik öğrenme yoluyla öğretimine ilişkin yüksek lisans öğrencilerin görüşleri
alınmıştır. Çalışma öğrencilere otantik öğrenme yaklaşımına uygun etkinlikler yaptırılmış daha
sonrada bu etkinliklerle öğrencilerin görüşleri alınmıştır. 10 sosyal bilgiler yüksek lisans
öğrencileri ile yürütülen çalışma nitel veri analizi yöntemlerine uygun olarak yürütülmüştür.
Çalışma sonrasında öğrenciler otantik öğrenmenin çevre eğitiminde diğer pek çok yönteme
göre daha etkili olduğunu hatta iyi bir çevre eğitimi gerçekleştirmenin yolunun çevre
eğitiminden geçtiğini vurgulamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Otantik öğrenme, çevre eğitimi, çevresel sorunlar
USE OF AUTHENTIC LEARNING IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
ABSTRACT
When it is considered authentic word, it means that it is true. In authentic learning, öğretim
teaching which is very similar to reality or given in real environment ”comes to mind. When
considered in this context, authentic learning is a kind of learning that includes the real values
of life and aims to provide active solutions in problem solving in them about the structural
functions that enable the active use of this information by the students. Authentic learning can
be effectively utilized to bring students' experiences, beliefs and knowledge into the classroom
environment in a realistic way. Nowadays, environmental problems are a situation that all
people can see and feel with their bare eyes. However, these problems are increasing due to
various interventions by the people, whether consciously or unconsciously, on the environment.
This situation affects all living things including humans negatively. Today, the place and
importance of environmental education is very important in the solution of environmental
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problems, especially pollution occurring in soil, water and air environments. In this study,
opinions of graduate students about authentic learning were taken. The activities of the students
were made according to the authentic learning approach and then the opinions of the students
were taken with these activities. The study was conducted with 10 social studies graduate
students in accordance with qualitative data analysis methods. After the study, the students
emphasized that authentic learning is more effective in environmental education than many
other methods and even the way of performing a good environmental education is through
environmental education.
Keywords: Authentic learning, environmental education, environmental problems

GİRİŞ
Otantik öğrenme her şeyden önce gerçek hayatta var olan öğrenmenin kendisidir. Öğrencileri,
somut ve yararlı bir ürün meydana getirmeye böylelikle anlamlı ve kalıcı öğrenme için
öğrencileri teşvik edici bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerin hem yaparak
hem de yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve gerçek hayatla bir bağlantı kurulmasını öngören
öğrenme ortamlarını içinde otantik öğrenme de bulunmaktadır (Çetinkaya, 2018). Öğrencilerin
yirmi birinci yüzyıl yeterliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için, eğitimcilerin otantik
öğrenme modellerinin kullanımını dikkate almaları zorunludur (Cho, Claeon & Kapur, 2015).
Öğrencilerin aktif bir şekilde katılımını öne çıkaran, gerçek yaşamın problemlerini dikkate
alarak öğrenmeyi öngören yaklaşımlardan biri olarak otantik öğrenme dikkat çekmektedir
(Koçyiğit, 2014). Otantik öğrenme ile sıra dışı ve ilginç görevler alınarak bir taraftan da sosyal
katılımlar sağlanarak öğrenmeyi merkeze alan bir anlayış benimsenebilmektedir (Güner, 2015).
Böylelikle otantik öğrenme, öğrencilerin öğrenmek istedikleri veya zorunda kaldıkları bir şeyi
gerçek hayatla ilişkilendirerek onları motive ederek daha fonksiyonel hale getirmek için
kullanılabilir (Baştürk,2019).
Çevre eğitimi son yıllarda ortaya çıkan çevresel sorunlar bağlamında önem kazanmaktadır.
Bununla birlikte çevre eğitimi artan çevre sorunları karşısında ya yetersiz ya da çaresiz
kalmaktadır. Bu bağlamda çevre eğitimini daha içsel bir hale getirmek için yeni öğretim yöntem
ve tekniklerinden yararlanmak gerekmektedir. Bu bağlamda otantik öğrenmeden çevre
eğitiminde yararlanılabilir.
Bu araştırmada otantik öğrenmenin çevre eğitiminde kullanılmasına dönük yüksek lisans
öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1.Çevre eğitiminde yeni yaklaşımlara niçin gerek bulunmaktadır?
2.Otantik öğrenmenin eğitimdeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?
3.Çevre eğitiminden otantik öğrenmeden nasıl yararlanılabilir?
4.Otantik öğrenmede çevresel etkinliklerin öğrenci gelişimine etkisi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
5. Çevre eğitimi bağlamında Otantik öğrenmenin sınırlılıkları nelerdir?
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YÖNTEM
Katılımcılar: Araştırma Türkiye’de bir enstitü bünyesinde sosyal bilgiler tezli yüksek lisans
programında öğrenim gören 10 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2019-2020 güz
döneminde yapılmıştır.
Veri toplama: Çalışma etkinlik temelli sosyal bilgiler öğretimi dersi kapsamında
yürütülmüştür. Öğrencilere çevre sorunları çevre korumacılığı ve çevre eğitimlerine dönük
bireysel ve grup çalışması şeklinde 3 hafta boyunca otantik öğrenme etkinlikleri yaptırılmıştır.
(otantik işbirlikçi oyun temelli öğrenme ve bilgisayar destekli öğrenme uygulamaları)
yaptırılmış ve öğrencilere uygulamalar tartıştırılmıştır. Daha sonra uzman görüşleri
doğrultusunda 5 adet açık uçlu soru hazırlanış ve Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik
formülü uygulanmıştır (Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)
Güvenirlik %95 düzeyinde bulunmuştur.
Veri Analizi: Elde edilen veriler nitel veri analizi yöntem ve ilkelerine göre analiz edilmiştir.
Bu bağlamda bazı veriler sayısallaştırılmıştır.
BULGULAR
Öğrencilerin çevre yaklaşımında yeni yaklaşımlara niçin ihtiyaç duyulduğuna dair öğrenci
görüşleri Tablo 1 de belirtilmiştir.
Tablo 1 Öğrencilerin çevre yaklaşımında yeni yaklaşımlara niçin ihtiyaç duyulduğuna
dair öğrenci görüşleri
Görüşler
Mevcut çevre eğitiminin çevre
sorunlarının çözümüne
çare
olamaması
Çevre eğitiminin daha gerçekçi
yaklaşımlar gerektirmesi
Teknolojik gelişmelerin çevre
eğitimini de etkilemesi
Farkındalık oluşturma için
Toplam

3

3
3
1
10

“Çevre eğitiminde kullanılan mevcut yaklaşımlarla insanda çevreye karşı farkındalık yeterince
oluşturulamamıştır. Çevreye karşı bu farkındalığın oluşabilmesi için yeni yaklaşımlar
oluşturulmalıdır. “ (Ö7)
“Özellikle videolu eğitim bilişim ağı sayesinde örnek vermek gerekirse bu bilinç toplumun
tüm kesimlerine kazandırılabilir.” (Ö3)
“Yaşadığımız dönemde çevre kirliliğinin hızı katlanarak artmaktadır. Çevre kirliliği hızındaki
artışından dolayı çevre eğitiminde eski yaklaşımlar yeterli olmamaktadır. Bu yüzden yeni
yaklaşımlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.” (Ö5)

Yüksek lisans öğretmen öğrencilerinin “Otantik öğrenmenin eğitimdeki yeri hakkında ne
düşünüyorsunuz?” ilişkin görüşleri Tablo 2 de sunulmuştur.
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Tablo 2 Otantik öğrenmenin eğitimdeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Görüşler
İnsanların
davranışını
kolaylaştırmaktadır.
Gerçek
ortamlara
girilmesi
zorunluluğu
Eğitimde duyarlılık sağlar.
Bizzat yaşayarak öğrenir.
Bilgiler kalıcı olur.
Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını
sağlar.
Toplam

3
3
3
1
2
3
15

Bu konu ile olarak toplamda 15 görüş benimsediği anlaşılmaktadır.

Öğrenci görüş örnekleri:
“Otantik öğrenme de yaparak yaşayarak öğrenme vardır, bizzat işin içinde olmak vardır. Yani
çağın gereklerine uygun eğitim vardır.” (Ö8)
“Çevrenin önemi yerinde görülür ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.” (Ö5)
“Çevrede meydana gelebilecek olan bir değişimin kendisini de etkileyeceğini anlar.” (Ö7)
“Eğitim ve öğretimin artık okul içinde yeterli olmadığı, hayata hazırlayan bilgi birikimi , beceri
ve davranışların geliştirilmesi gerektiği bir anlayış gelişti; Buna bağlı olarak da öğrenciye
istendik davranışlar kazandırırken gerçek ortamlarda olması gerekmektedir. Okuldaki eğitim
hayata hazırlık değil hayatın kendisi olmalıdır . Bu da otantik öğrenme ile mümkün olacaktır.”
(Ö1)
Yüksek lisans öğretmen adaylarının “Çevre eğitiminden otantik öğrenmeden nasıl
yararlanılabilir?” ilişkin görüşleri Tablo 3 de yer almıştır.
Tablo 3 Çevre eğitiminden otantik öğrenmeden nasıl yararlanılabilir?
Görüşler
Yerinde incelemeler yapılabilir.
Etkileşimli öğrenme ortamı sağlar.
Aktif katılım sağlar
Toplam

7
2
3
12

“Çevre eğitiminden otantik öğrenmeden nasıl yararlanılabilir” sorusuna ilişkin öğrenciler
toplamda 12 görüş belirtmişlerdir.
Öğrenci görüş örnekleri:
20-22 Aralık 2019

Ankara 577

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

“Rousseau, eğitim üzerine düşüncelerini “Emile” adlı yapıtında uygulamalı olarak açıklamıştır
“Doğayı gözlemleyin ve size çizdiği yolu izleyin” derken gerçeklik vurgusu açıktır.” (Ö7)
“Öğrenci otantik öğrenme yoluyla hem çevreyle hem çevrede yer alan kişilerle hem de çevreyi
birlikte tanıdığı arkadaşlarıyla etkileşim sağlar.” (Ö5)
“Neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini yaparak veya yaşayarak öğrenmek durumunda
kalacaktır.” (Ö3)
“Örneğin arazide yaptığı kazı çalışmasında gireceği plastik atık materyallerinin uzun sure
kaybolmaması durumunu yerinde yaşayarak öğrenmesi onu plastik kullanımında daha dikkatli
olmasına neden olabilecektir. “ (Ö3)
“Öğrenmenin gerçek ortamda ve yaşantı yoluyla olması çevresine daha duyarlı bir birey olarak
yetişmesine, olumlu davranış ve beceri kazanmasını sağlar.”.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Otantik öğrenmede çevresel etkinliklerin öğrenci
gelişimine etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşleri Tablo 4 de yer
almaktadır.
Tablo 4 Otantik öğrenmede çevresel etkinliklerin öğrenci gelişimine etkisi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Görüşler
1.Duyarlı gençlik
2.Çevresel becerisi yüksek
3.Deneyimli öğrencilerin yetişmesi
4. Çevre sorunları çözümünde yaratıcı
5. Sürdürülebilir gelecek için proje yapan öğrenci
Toplam

3
2
2
3
1
11

“Otantik öğrenmede çevresel etkinliklerin öğrenci gelişimine etkisi hakkında ne
düşünüyorsunuz?” ilişkin olarakta öğrenciler 11 görüş oluşturmuşlardır.
Öğrenci görüş örnekleri:
“Müthiş derecede gelişimini etki edeceğini düşünüyorum. Çevresel etkinliklerin içinde tecrübe
kazanan öğrencinin farkındalık düzeyi artacaktır” (Ö7).
Çevre gerçektir doğadaki unsurlar her şey el değmemiş şekliyle öğrenciler önüne sunularak
öğrencilerde gerçeklik unsuru da öğretilir. Öğrencinin konu ile ilgili olan bilgileri kalıcı olur,
yenilikçi düşünmesine de fayda sağlar (Ö6)
Öğrenciler eğlenerek öğrenecek merak ilgi düzeylerini yükseltecek ve gerçek olanla
uğraşacaklar dersle ilgili durumlarda konuların kalıcılığını artıracak özgüven sağlayacak ve
fikirlerini kolaylıkla çekinmeden ifade etmeyi öğrenecektir (Ö3)
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “Çevre eğitimi bağlamında Otantik öğrenmenin
sınırlılıkları nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar

Tablo 5. Çevre eğitimi bağlamında Otantik öğrenmenin sınırlılıkları nelerdir?
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Görüşler
1.Maddi zorluklar
2.Çevre sorunları gerçekleşen yerde izin alma problemi
3. iyi planlanmazsa başarılı olmaz
4. güvenlik ve sağlık problemi
5. Bazı çevrelerde otantik eğitimin verilmesi için uygun
bir ortamın sağlanması zordur
6. zaman alıcıdır
TOPLAM

2019

3
1
1
2
4
2
13

“Çevre eğitimi bağlamında Otantik öğrenmenin sınırlılıkları nelerdir?”
öğrenciler 13 görüş oluşturmuşlardır.

sorusuna ilişkin

Öğrenci görüş örnekleri:
“Çevre eğitiminde otantik öğrenme çok zaman alır” Ö4.
“Her derse uygun olmaz.” Ö2
“Bazen uzun mesafeler gitmek gerekiyor.” Ö1.
“Masraflı olur.” Ö10.
Öğrenilmek istenen çevre yakında bulunmaz.”(Ö8)

TARTIŞMA VE SONUÇ
Otantik öğrenme destekli bir çevre eğitiminin öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve öğretilen konuların
öğrencilerin zihinlerine daha gerçekçi bir şekilde yerleştiği, bunun sonucu olarak da çevre
konularına daha duyarlı bir gençlik yetiştirmede daha etkili olduğu sosyal bilgiler eğitimi
yüksek lisans öğrencilerinin görüşlerinden anlaşılmaktadır. Otantik öğrenmenin önemli bir
katkısı da öğrencilerde çevresel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Otantik öğrenme aynı
zamanda öğrencilerde çevresel düzenleme anlayışı geliştirmesinde etkilidir. Öğrencilerin
otantik düşünme ilgili görüşleri otantik düşünmenin eğitimdeki yerini açıklayan (Koçyiğit,
2014;Güner, 2015 ve Baştürk, 2019) çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Aynı şekilde,
(Maina 2004) Horzum ve Bektaş (2012) ve Horzum ve Bektaş (2014); Hastürk (2019, Önger
2019), otantik öğrenmenin çevre eğitiminde etkili bir şekilde kullanılabileceğini belirtmektedir.
Diğer taraftan her öğretim yöntem ve tekniğinde olduğu gibi otantik öğretimin de sınırlılıkları
bulunmaktadır. bilgiler yüksek lisans öğrencileri bu sınırlılıkların, zaman alması, her konu için
uygun olmaması masraflı olması, inceleme yerlerinin çok uzakta kalmasını otantik öğrenmeyi
sınırlandıran faktör olarak görmüşlerdir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM ALGISI (TRABZON ÖRNEĞİ )

Doç. Dr. İlhan TURAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ÖZET
Dünyamızın genel özellikleri dikkate alındığında doğal afetler insanlar için yaşamın bir gerçeği
olması ile dikkat çekerler. Deprem, tarih çağları boyunca en fazla can kaybı yanında en fazla
mal kaybına da neden olan bir doğal afettir. Buna bağlı olarak insanoğlunun deprem ile olan
mücadelesi de tarih boyunca sürmüştür. Bu mücadele kimi zaman bilinçli kimi zamanda
bilinçsiz olmuştur. Deprem oluşunun hem öncesinde hem de sonrasında insanların bir takım
tedbirler almasını zorunlu kılan bir doğal afet çeşididir. Bu nedenle insanların depreme karşı
tutumları son derece önemlidir. Özellikle çocuk ve genç yaştaki insanların depreme bakışı son
derece önemlidir. Zira bu yaşlar gelecekte insanların doğal afetlere bakışını şekillendirecektir.
Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin depreme bakış açışı ele alınmıştır. Bu amaçla
Demirkaya tarafından geliştirilen ölçek Trabzon’da bir ortaokulda 80 öğrenciye uygulanmıştır.
Ölçek 25 sorudan oluşan likert tipi bir ölçektir. Araştırma verileri henüz analiz aşamasındadır.
Veriler SPSS paket programına göre, %, frekans ti testi ve ANOVA baz alınarak analiz
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Deprem, doğal afet, ortaokul öğrencisi
EARTHQUAKE PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS (TRABZON
EXAMPLE)
ABSTRACT
When the general characteristics of our world are taken into consideration, natural disasters
draw attention with the fact that life is a reality for people. An earthquake is a natural disaster
that has caused the greatest loss of life and loss of property throughout the ages. Accordingly,
the struggle of the Son of Man with the earthquake continued throughout history. This struggle
was sometimes conscious and sometimes unconscious. It is a kind of natural disaster that
obliges people to take some precautions both before and after the earthquake. Therefore,
people's attitudes towards earthquakes are extremely important. Especially children and young
people's view of the earthquake is extremely important. Because these ages will shape the way
people view natural disasters in the future.
In this research, secondary school students' view of earthquake is discussed. For this purpose,
the scale developed by Demirkaya was applied to 80 students in a secondary school in Trabzon.
The scale is a Likert type scale consisting of 40 questions. Research data is still under analysis.
Data will be analyzed based on SPSS package program,%, frequency ti test and ANOVA.
Keywords: Earthquake, natural disaster, secondary school student
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Doğal günümüzde oldukça büyük miktarda can ve mal kaybına neden olmaktadır. Dünyanın
jeolojik ve jeomorfolojik yönden sürekli olarak kendini yenilemesi, değiştirmesi doğal
afetlerin hiçbir zaman sona ermeyeceğinin bir kanıtıdır. Doğal afetler kısaca, toplumun sosyoekonomik ve kültürel etkinliklerini olumsuz yönde etkileyen, önemli ölçüde can ve mal kaybına
neden olan, ağırlıklı olarak ya da tamamen, doğal etkenlerin neden olduğu, doğal tehlikelerle
ortaya çıkan olaylar olarak tanımlanabilir (Şahin ve Sipahioğlu, 2003). Doğal afetler içerisinde
yer alan depremler en can ve mal kaybına neden olan doğal afet olarak dikkat çekmektedir.
Çoğu kez ani bir şekilde oluşan depremler bir anda binlerce insan ve diğer canlıların ölmesine
neden olmasından dolayı doğal afetler içerisinde de en korkunç afet olması ile de dikkat
çekmektedir. Atalay (1998) “depremin, süresi saniye ile ifade edilen yer veya kabuk hareketleri
olup, kabuk tabakasının kırılması ya da magmada biriken enerjinin yerin zayıf sahalarından
yeryüzüne çıkması olarak tanımlamıştır. Deprem eğitimi deprem esnasında ve sonrasında çok
önemli faydalar sağlayabilmektedir. Öcal (2005) deprem eğitimini , yerkabuğunun yapısından
başlayarak, depremi ve deprem sonucunda ,oluşabilecek zararları açıklayan, daha sonra da bu
zararlarından korunma yollarının öğretimini konu alan eğitim süreci biçiminde tanımlamıştır.
Taş (2003) deprem felaketlerinin önlenmesinde insan bilinçliliğine dikkat çekmiştir.
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’nin bir ili durumunda Trabzon 4. Bölge deprem bölgesinde
yer almaktadır. Bu nedenle görünüşte depremden daha uzak bir il durumundadır. Bununla
birlikte üzerinde çalışma yaptığımız öğrencilerin her daim Trabzon’da olabileceğine dair bir
kanıt yoktur. Bu öğrenciler ileriki yıllarda deprem bakımından sorunlu bölgelerde
yaşayabilirler. Bu nedenle küçük yaştaki çocukların deprem bakımından her yerde eğitilmesi
gerekir. Bu düşünceden hareketle Trabzon da yaşayan 7 sınıf öğrencilerin depremle ilgili
düşüncelerini öğrenmek amacı ile bu çalışma hazırlanmıştır.
YÖNTEM
Katılımcılar: Çalışmaya Trabzon İl Merkezi’nde bulunan bir ortaokuldan seçilen 40 kız 40
erkek öğrenci katılmıştır. Öğrenciler ulaşılır örneklem yöntemi göz önüne alınarak tesadüfi
olarak seçilmiştir.
Veri toplama: Bu çalışmada Veri toplama aracı olarak Demirkaya (2007) geliştirilen deprem
ölçeği kullanılmıştır. Ölçek likert tipi bir ölçek olup 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin
güvenirlilik katsayısı .71. Demirkaya (2007), ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik açısından
ortaakul öğrencilerine uygulanabileceğini vurgulamaktadır. Bizim araştırmamızda ölçeğin
güvenirlik katsayısı .88 olarak gerçekleşmiştir.
Veri analizi: Deprem ölçeğinden elde edilen veriler, ti testi ve ortalama değerler (mean) gö
önüne alınarak SPSS programı yardımı ile çözümlenmiştir.
BULGULAR
Araştırmada bulguları şu şekilde açıklanabilir.
Ortaokul öğrencilerin “Deprem can ve mal kaybına olur. (4,58 puan)” Görüşüne katılımı
oldukça yüksek düzeydedir. “ Depremler kötü sarsıntılardır (4,32) ve “ Deprem insanları zarara
uğratan bir doğa olayıdır (4,41).”; “Deprem aniden meydana gelir (4,11)”; “Depremler insana
acı ve hüzün verir (4,31).”;Depremler insana korku verir (4,52); Deprem insanları zarara
uğratan bir doğa olayıdır (4,41); öğrencilerin yüksek düzeyde katıldığı maddeler olması ile
dikkati çekmektedir. Yine “Deprem Allah’ın kullarını uyarmasıdır. Görüşüne katılım 3.52 olup
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ortalamanın (2,50) bir hayli üzerinde olduğu saptanmıştır. Öğrenciler depremin ne zaman
olacağı önceden tahmin edilebilir. Görüşüne ortama 2,5 puan vermişlerdir. Bu puan tam orta
değer bir puan olması ile dikkat çekmektedir. Yine ortaokul öğrencilerinin “İnsana zararı
depremler değil, konutlar ve eşyalar verir.” Görüşüne katılım puan ortalaması 2,88 olup
ortalamanın biraz yukarısında olması ile dikkat çekmektedir.
“Her evde hazırlık için deprem çantası konmalıdır (4,63)” en yüksek katılımın olması ile dikkat
çekici bulunmuştur. Diğer taraftan, “Depremde binalar insanlar malzemeden çaldıkları için
yıkılır, (4,00).”görüşüne de öğrencilerin katılım yüksekliği dikkate değer bir bulgudur.
Öğrenciler bazı maddelere düşük değer biçmişlerdir. Bu maddelerin başında olumsuz bir
önerme olan “Deprem korkulacak bir şey değildir, (1,70) “ maddesi gelmektedir. “Depremler
insanlar kötülük yaptıkları için olur, (2,05) “ maddesi de yine öğrencilerin katılım düzeyi
düşük bir maddeyi içermesi yönünden dikkat çekmektedir. Bu kapsamda yine öğrencilerin
düşük düzeyde bir değerlendirme yaptığı bir başka madde ise “ Depremlerin faydaları da vardır,
(2,08)”; “Depremler insanlar kötülük yaptıkları için olur, (2,05); “Deprem yeryüzünün şekil
oluşumu için gereklidir”, (2,51); “Deprem önlenebilir, 2,28” maddeleridir.

TABLO 1 Ortaokul öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumlarının Ortalama Değerleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Deprem can ve mal kaybına olur
Deprem Allahın kullarını uyarmasıdır
Depremin ne zaman olacağı önceden tahmin edilebilir
Depremler kötü sarsıntılardır.
Deprem insanları zarara uğratan bir doğa olayıdır
Küçük depremler büyük depremlerin meydana
gelmesini önlemektedir.
Deprem her yerde yaşanır.
Depremler her zaman şiddetlidir.
İnsanoğlu depreme karşı koyabilir.
Deprem aniden meydana gelir.
Depremler insana acı ve hüzün verir.
Depremler insana korku verir.
Depremler heyecan verici doğa olayıdır.
Depremlerin faydaları da vardır.
Depremler insanlar kötülük yaptıkları için olur
Deprem yeryüzünün şekil oluşumu için gereklidir.
Deprem korkulacak bir şey değildir.
Dayanıklı evler depremden zarar görmez.
Depremden sonra çevre kötü bir görünüm alır.
Depremi önlemek imkansızdır.
İnsanlar depremden sonra depreme dayanıklı evler
yapar.
İnsana zararı depremler değil, konutlar ve eşyalar
verir.
Deprem insanların psikolojisini olumsuz yönde
etkiler.
20-22 Aralık 2019

4,58
3,52
2,50
4,32
4,41
2,63
3,75
3,61
2,46
4,11
4,31
4,52
2,45
2,08
2,05
2,51
1,70
3,28
4,28
3,71
3,57
2,88
3,71
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Depremden sonra salgın hastalıklar ortaya çıkar.
Deprem ve zararlarına karşı hiçbir önlem alınamaz.
Deprem alanlarına yerleşim birimi kurulmamalıdır.
Her evde hazırlık için deprem çantası konmalıdır.
Depremde binalar insanlar malzemeden çaldıkları için
yıkılır
Depremlerden dayanıklı eşyaların altına sığınarak
kurtulunabilir.
Deprem insanların yaşamlarını olumsuz yönde
değiştiren bir olgudur.
Deprem meydana geldiği yörede sanayi ve ekonomiyi
olumsuz yönde etkiler.
Depremden insanlar zarar görmemeleri için
eğitilmelidir.
Deprem tatbikatlarını ilgi ile izlerim
Deprem sırasında hiç panik yapmam
Depremden zarar görenlere yardım ederim.
Deprem olan yerden taşınmak isterim.
Depremle ilgili hiçbir şey düşünmemek istemem.
Gelişen
teknolojinin
depremi
önceden
belirleyebileceğimi düşünüyorum.
Deprem önlenebilir.
Depremi hisseder hissetmez kendimi dışarı atarım.

2019

2,86
2,58
3,30
4,63
4,00
3,88
3,75
3,60
3,26
3,67
2,86
4,46
3,91
3,75
3,12
2,28
3,20

Bu araştırma da cinsiyet değişkenine göre analiz yapıldığında 39 maddede anlamlı bir fark elde
edilmezken sadece 1 maddede anlamlı bir fark elde edilmiştir. “Depremle ilgili hiçbir şey
düşünmek istemem.” maddesine katılım erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir fark
oluşturmaktadır.

Tablo 2 Depremle ilgili hiçbir şey düşünmek istemem.” Maddesinde cinsiyet farkının Ti
Testine göre analizi

Cinsiyet

N

X

sd

Kız

40

3,05

1,19

Erkek

40

3,70

t

p

-2,36

0,02

1,26

TARTIŞMA VE SONUÇ
Altay (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde depremle ilgili konuları irdeleyerek deprem eğitiminin
önemine dikkat çekmiştir.
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Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin depreme dönük tutumları ele alınmıştır. Bu araştırmada
örneklem daha önce hiç deprem tehditi almamış deprem bölge sılamasında 4. Bölge durumunda
olan Trabzon seçilmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden bazı bulgulara ulaşılmıştır. Bunlardan
birincisi öğrencilerin nerede ise tamamına yakın bir bölümünün depremi can ve mal kaybına
neden olan bir felaket olarak görmesidir. Bir başka dikkat çeken husus deprem yeryüzü için
gereklidir görüşüne katılımın yarı yarıya olmasıdır. Bu noktadan hareket edildiğinde
öğrencilerde bir bilgi eksikliğinin varlığı anlaşılmaktadır. Bir başka ilginç sonuç “ Deprem ve
zararlarına karşı hiçbir önlem alınamaz, (2,58) ortalaması ile katılımın olmasıdır. Burada da
yine öğrencilerin bilgi eksikliğinin olduğu görülmektedir.” Yine bilgi eksikliğine dönük bir
konu da “ öğrencilerin yine yaklaşık yarı yarıya katıldığı “Deprem önlenebilir. 2,28) ve “
İnsanoğlu depreme karşı koyabilir,(2,46)” maddelerine olan katılımlar da düşündürücü
bulunmuştur. Bu bulguların önemli kısmı Demirkaya (2007) ve Başıbüyük (2004),ün
çalışmaları ile önemli ölçüde örtüşmektedir. Ayrıca Öcal (2005) ortaokul öğrencilerinin
depreme dönük tutumlarından hareketle bunların davranışa dönüşmesinin önemine dikkat
çekmiştir. Ak (2002) yapmış olduğu çalışmada okul öncesinden deprem eğitiminin gerekli
olduğunu vurgulamıştır. Doğal olarak öğrencilerdeki bu hazır bulunuşluk ortaokulda onların
depreme dönük tutumlarını pozitif yönde etkileyecektir.
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AN EVALUATION OF THE ARTICLES 367 AND 370 OF TURKISH COMMERCIAL
CODE CONCERNING THE DELEGATION OF REPRESENTATIVE POWERS OF
THE BOARD OF DIRECTORS

Res. Assist. Dr. İlknur KAYA
Anadolu Üniversity

ABSTRACT
According to the article 367 of Turkish Commercial Code (TCC), “In accordance with an
internal regulation to be drawn up by the board based on a provision to be inserted into the
articles of association, the BoD can be authorized partially or fully to delegate management to
one or more board members or to a third party. This regulation shall organize the management
of the company; it shall define the duties required for management, indicate their positions, and
particularly specify who is subordinated to whom and who is obliged to provide information.
The BoD shall, upon request, inform in writing the shareholders and the creditors who can make
a persuasive case that their interests are worthy of protection. In the event management is not
delegated the company shall be managed by all board members.
The article 370 of Turkish Commercial Code (TCC) provides as follows: “Unless otherwise
stipulated in the articles of association or unless the BoD comprises one member,
representational authority shall be exercised by the BoD by affixing two signatures. The BoD
can delegate this authority to one or more executive directors or to third parties. But at least one
board member must have representational authority.”
Considering these two articles together, the article 367 of Turkish Commercial Code stipulates
the necessity of a provision being inserted to the articles of association whereas the article 370
of Turkish Commercial Code does not include any necessity for a provision being insterted to
the articles of association in the transfer of representative powers.
This situation requires stressing on two different assumptions. Firstly, it can be asserted that the
board of directors, without any provision in the articles of association and an internal regulation,
has the authority to delegate this power. Likewise, the article 375 of Turkish Commercial Code
titled “Non-delegable duties and powers” also provides for the “Appointment and dismissal of
managers and persons performing the same function and authorized signatories”. Secondly, the
2nd paragraph of the article 370 and the 1st paragraph of the article 367 can be considered
altogether and implemented whereas for the delegation of representative authority, the
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conditions stipulated in the 1st paragraph of the article 367 will be required. This study intends
to examine the conditions for the delegation of the representative power of the BoD from the
perspective of the aforementioned assumptions.

Keywords: Turkish Commercial Code, The Board Of Directors, TCC A. 367.

INTRODUCTION
In Turkish Commercial Code numbered 6102 (TCC), it is possible for the managing authority
to be delegated partially or wholly on the condition that a provision is contained in the articles
of corporation and internal regulation. In fact, from the aspect of corporations, TCC article 367
stipulates the delegation of the managing authority to the members of the board of directors
and/or third persons.
In fact, this regulation is different from the former TCC in the way that it regulates the
management and representative powers in different provisions. Moreover, being different from
the former TCC, with the article 367 of TCC, for the delegation of managing authority, the
condition that a provision is included in the internal regulations is also sought.
In this context, in the articles of corporation of the joint stock company and in its internal
regulations, the existence of a provision regarding the delegation of the management authority
of the company does not mean that the representative authority can also be delegated. For the
delegation of the representative powers of the members of the BoD to take place, in accordance
with the article 370 of TCC, in addition to the transaction of the delegation of management
authority or separately from this transaction and by clear indication, the delegation transaction
should be carried out.
In the section below, after the examination of the conditions for the delegation of management
authority in joint stock companies and the conditions for the delegation of representative
authority, the discussions in the context of article 367 and article 370 will be mentioned.

1. CONDITIONS FOR THE DELEGATION OF MANAGEMENT AUTHORITY
The first condition stipulated in Article 367 of the TCC for the transfer of the management
authority of the joint stock company's board of directors is that there is provision in the articles
of association in this direction. The articles of association of the company may govern the
transfer of management authority in the joint stock company. Once the Company is established,
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it is possible to amend the Articles of Association by providing the quorums specified in Article
421 of the TCC1.
The Articles of Association may contain provisions stipulating that management authority is
transferred only to members of the board of directors or to third parties. In addition, a provision
stating that some of the powers of the board of directors are not included in the scope of the
transfer may be included in the articles of association.
Besides these examples, the provisions that removes the right and authority on the delegation
of management or that stipulates that the delegation is valid for the person who is mentioned in
the articles of association, are not valid2. The second condition required for the transfer of
management authority is the inclusion of this provision in the internal regulations. The internal
directive to be prepared by the board of directors defines the tasks required for the management
of the company, shows their location, and in particular determines who is connected to whom
and who is obliged to provide information3 4. Thus, the duties of the executives such as the
managing director, managing director, general manager, CEO or sales manager and assistant
are determined5 6.
Pursuant to Article 367 of the TCC, it is envisaged that the internal regulations regarding the
transfer of management should be issued by the board of directors. In this respect, the Board of
Directors shall approve the internal regulations, which it has duly prepared, with a resolution to
be taken in accordance with the quorums of the meeting and decision stipulated in article 390
of the TCC.
Ü. Tekinalp (2015). Sermaye ortaklıklarının yeni hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık, s. 249-250; R. Poroy/Ü.
Tekinalp/ E. Çamoğlu (2019). Ortaklıklar hukuku I (14. Bası). İstanbul: Vedat Kitapçılık, s. 382-282; M. Bahtiyar
(2019). Ortaklıklar hukuku (13. Bası). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., s.230 vd; İ. Kırca/ F. H. Şehirali
Çelik/ Ç. Manavgat (2013). Anonim şirketler hukuku. c.1. temel kavram ve ilkeler, kuruluş, yönetim kurulu.
Ankara: BTHAE Yayınları, s. 599 vd; O. H. Şener (2019). Teorik ve uygulamalı ortaklıklar hukuku. Ankara:
Seçkin yayıncılık, s. 370 vd; H. Pulaşlı (2017). Şirketler hukuku genel esaslar (5. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi,
s. 445 vd; H. Pulaşlı (2018). Şirketler hukuku şerhi. C.2 (3. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi, s.1385 vd.
2
D. Demirel (2017). Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Devri. Hacettepe HFD, 7(2), s. 228; s. 14; B.
Gürpınar ve F. Celep (2015). Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri Bağlamında Yöneticinin
Özen Borcunun Rekabet ve Temsil Sorunu ile İlişkisi. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), p. 14;
Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), 2013., s. 602-603.
3
Bahtiyar, 2019, s. 230; Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), 2013, s. 604; The internal directive to be issued by the
board of directors has the nature of a secondary regulation in contrast to the provision of the articles of association
that draws the basic limits for the transfer of management authority.Demirel, 2017, s. 229.
4
The following expression is included in the grounds for the article 367 of TCC: “It is not enough to give the
organization chart in the regulation; decision and appointment powers and technical, commercial and legal aspects
of the enterprise. This saving is also important in clearly identifying the areas of authority of the directors. It is not
necessary to register and declare the organizing regulation. However, the shareholders and creditors who
convincingly demonstrate their worth-saving interests are informed in writing.”.
5
Demirel, 2017, s. 229; Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), 2013, s. 604 vd.
6
The internal directive may indicate which of the non-executive board members are responsible for the audit. Such
a provision shall assist in the proper performance of the oversight task in accordance with Article 375/1-e of the
TCC.
1
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The third condition for the delegation of the management authority is the lack of an authority
among the authorities to be delegated that is peculiar to the board of directors and that cannot
be delegated7. Likewise, top-level management of the company and giving instructions in this
regard, determination of the company’s management organization, Establishment of the
necessary system for financial planning to the extent required, and for accounting and finance
audit, appointment and dismissal of managers and persons performing the same function and
authorized signatories, high-level supervision of whether the persons in charge of management
act in accordance with the law, articles of association, internal regulations and written
instructions of the BoD are among the non-delegable and indispensable duties and powers of
the BoD (TCC article 375).
Unless otherwise is stipulated in the articles of association, in accordance with the article 390
of TCC, the BoD, by making a decision with the majority of the members participating in the
meeting, can delegate the management authority8.

2. CONDITIONS FOR THE DELEGATION OF REPRESENTATIVE AUTHORITY
The following provision is contained in article 370 of TCC regarding the delegation of
representative authority: “(1) Unless otherwise stipulated in the articles of association or
unless the BoD comprises one member, representational authority shall be exercised by the
BoD by affixing two signatures. (2) The BoD can delegate this authority to one or more
executive directors or to third parties, but at least one board member must have
representational authority”.
When the article text is examined, it is seen that the authority of representation belongs to the
board of directors for use with double signatures. Unless otherwise stipulated in the articles of
association or if the board of directors is not composed of a single person, the authority of
representation shall be on the board of directors for use with double signatures. In cases where
there are more than two members of the Board of Directors, the Board of Directors determines
the authority of representation with double signatures. The determination of the members who
are authorized to represent shall not cause the transfer of management authority. In this context,
it can be said that the management authority of the members who do not have representation
authority is not terminated..
Again, according to article 370 of TCC, at least one board member must have representational
authority in the delegation of the representative authority. This condition is not necessary for
7
8

Gürpınar ve Celep, 2015, s. 14.
Demirel, 2017, s. 229; Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), 2013, s. 604 vd.; Pulaşlı, 2017, s. 446.
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the delegation of the management authority stipulated in the article 367 of TCC. Management
authority may be delegated to some of the board members or to third parties9.

3. AN EVALUATION OF THE ARTICLES 367 AND 370 OF TCC CONCERNING THE
DELEGATION OF REPRESENTATIVE POWERS
In the transfer of the authority of representation of the board of directors of joint stock company,
the articles of association shall contain such provisions10.
There is no agreement in the doctrine as to whether there should be a provision in the internal
regulation in terms of the transfer of representation authority. According to Tekinalp and
Çamoğlu, the articles 367 and 370 of TCC should be considered as one. Provided that the
articles of association contain provisions and an internal regulation is prepared, representation
authority may be delegated11.
According to Bahtiyar; it is not appropriate that there is no regulation requiring the preparation
of internal regulations in order to delegate the authority of representation of the board of
directors. It is not appropriate to introduce different regulations for Articles 367 and 370 of the
TCC. Even if there is no clear regulation in this respect, the provisions of the articles of
association and the internal regulation should also be sought in the transfer of representation
authority12.
Kendigelen states that the regulation regarding the provision of such a provision in the articles
of association must be overlooked in order for the board of directors to delegate the authority
of representation in TTK 370 and that the provision in question is not a conscious choice13.
According to Pulaşlı, there is no need for such a provision in the articles of association in order
to transfer the authority of representation of the board of directors. The author says that it is not
necessary to issue internal regulations for the transfer of authority14.

9

Demirel, 2017, s. 236.
Tekinalp, 2015, s. 257; Şener, 2019, s. 370 vd.; F. Bilgili ve E. Demirkapı( 2017). Şirketler hukuku dersleri.
Bursa: Dora Yayınları, s. 292; A. Büyükatak (2019). Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yönetim ve temsil
yetkisinin devri ve sınırlandırılması. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: yayımlanmamış
doktora tezi, s. 192-193; Kırca is of the opposite opinion. According to the author; there is no need to include
provisions in the articles of association in the transfer of representation authority. As per Article 375/1-d of the
TCC, it is not obligatory to include provisions in the Articles of Association for the transfer of representation
authority. Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), 2013, s.600.
11
Tekinalp, 2015, s. 257; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), 2019, s. 382.
12
Bahtiyar, 2019, p. 230.
13
A. Kendigelen (2012). Türk Ticaret Kanunu-değişiklikler, yenilikler, ilk tespitler. İstanbul: On İki Levha
Yayınları, s. 261.
14
Pulaşlı, 2017, s. 446.
10
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Kırca expresses that for the delegation of the representative authority, it is not necessary for a
provision to be included in the articles of association and the internal regulations. The phrase
“unless otherwise stipulated in the articles of association” contained in the article 370 of TCC
should be evaluated as limited to “two signatures”15.

CONCLUSION
It is compulsory that a provision is included in the articles of association for the delegation of
the representative authority of the BoD. In article 370 of TCC, the following is provided:
“Unless otherwise stipulated in the articles of association or unless the BoD comprises one
member, representational authority shall be exercised by the BoD by affixing two signatures.
The BoD can delegate this authority to one or more executive directors or to third parties. But
at least one board member must have representational authority”. It can be assumed that the
phrase “unless otherwise stipulated in the articles of association” is valid only in terms of “the
rule of two signatures”. However, in order to change the number of signatures in which the
representation authority shall be used, such arrangement shall be made in the articles of
association. Nevertheless, it is not appropriate to argue that there is no need to include
provisions in the articles of association regarding the transfer of representation authority.
In addition, there is no need to distinguish between the transfer of representation authority and
the transfer of management authority of the board of directors. For the reasons we have
mentioned, it is compulsory to prepare the internal regulation and put a provision in this
direction for the transfer of representation authority.
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ACQUIRED RIGHTS CONCEPT IN INCORPORATED COMPANIES
Res. Assist. Dr. İlknur KAYA
Anadolu Üniversity

ABSTRACT
Following provision is included in Article 452 of Turkish Trade Act; “Unless otherwise is
specified in Articles of Association, General Assembly may amend any provisions of the
Articles of Association in compliance with the conditions envisaged by law; acquired and
inalienable rights are reserved.”
As to the ground for Article 452 of Turkish Trade Act, it was stated that the provision repeated
the first sub-clause of Article no. 385 of Law no. 6762 with some amendments and that the
concept of acquired rights maintained its existence in Turkish Trade Act no. 6102. However
the following provision; “Without the consent of the shareholders, it is not allowed to make
amendments in the acquired rights, obtained as such by the individual shareholders,” which was
included in the previous Turkish Trade Act, is not included in Turkish Trade Act no. 6102.
Stating in article basis of Turkish Trade Act that the list in the previous TTA did not include all
of the acquired rights, it was once again implied that acquired rights may be at different type
even at different degrees.
The concept of acquired rights has some characteristics in terms of Article no. 452 of Turkish
Trade Act. For as much as, it is unimaginable that the position of share ownership in
incorporated company and the position of the parties in other special law agreements would be
the same. For instance, minority shareholders in the incorporated company are obliged to follow
the decisions taken by the majority as a rule pursuant to law and articles of association. Articles
of association of the incorporated company may be changed without unanimity by the General
Assembly. However, the decisions that impose liability and secondary liabilities to cover
balance sheet losses as well as the decisions regarding the transfer of the registered office of
the company abroad are taken unanimously by the shareholders or representatives of the
shareholders that constitute the whole capital (TTA Art. 421/2). Apart from the foregoing
issues, different quorum for meetings and quorum for decisions were envisaged in Turkish
Trade Act. Therefore, it must possible for the General Assembly to dispose of the provision that
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constitutes the subject of the right by making amendments in the Articles of Association in
order to be able to make reference to the acquired rights in terms of Turkish Trade Act.

Keywords: Acquired Rights, Incorporated Companies, Inalienable Rights.

INTRODUCTION
In Article no. 452 of Turkish Trade Act following provision is included “Unless otherwise is
specified in Articles of Association, General Assembly may amend any provisions of the
Articles of Association in compliance with the conditions envisaged by law; acquired and
inalienable rights are reserved”. As can be understood from the text of this article, some of the
rights are identified as acquired and some others are considered as inalienable rights among the
foregoing rights.
Furthermore with the following provision of TTA Art. 447 f.1; “The decisions of the General
Assembly, especially; a) those decisions which limit or rule out the rights of the shareholder to
take part in the general assembly, right for minimum vote, and those inalienable rights arising
out of proceedings and law are void”, it is seen that examples are provided for inalienable rights.
In this study, we will describe the regulations regarding acquired rights in eTTA no. 6762 and
TTA no. 6102 and convey the opinions included in the doctrine in this respect.

1. ACQUIRED RIGHTS IN TRADE ACT NO. 6762
Acquired right is regulated under Article 385 of eTTA no. 6762. According to the article;
“…unless otherwise specified in the articles of association, general assembly may amend any
and all provisions of the articles of association in accordance with the terms and conditions
specified in the following articles. In so far as; “without the consent of the shareholders, it is
not allowed to make amendments in the acquired rights, obtained as such by the individual
shareholders. acquired rights are the rights, which are not subject to the decisions of the
general assembly and board of directors pursuant to the provisions of law and articles of
association or that arise out of the right to take part in general assembly meetings such as
membership, voting, having dividend, filing an annulment action and taking part in the result
of liquidation.”
Acquired rights are identified as the rights, which are entitled to the shareholders with law or
articles of association and that are not allowed to be changed without the consent of the owners1.
Ü. Tekinalp (1983). Esas Sözleşmesel Müktesep Hak, İktisat ve Maliye Dergisi, 30 (1), s. 21; R. Poroy/ Ü.
Tekinalp /E. Çamoğlu (2005). Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku. İstanbul, s. 494: H. Domaniç (1988). Türk
1
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However, “acquired rights”, regulated in Article no. 385 of eTTA, were rightfully criticized in
the doctrine.
Critiques mainly focused on the following: Acquired rights are the rights which are not possible
to make dispositions without the consent of the shareholders. It must be determined if the right
is a acquired right based on the acquisition type of such right but not the content of the same.
In fact, this article intends to protect minority against majority. In that case, it will not be proper
to state that such rights are acquired rights while it is not possible for the shareholders2 to waive
the right to take part in the general assembly, vote and file an annulment action even with their
own consent3.

2. ACQUIRED RIGHTS IN TURKISH TRADE ACT NO. 6102
Following provision is included in Article 452 of TTA; “Unless otherwise is specified in
Articles of Association, General Assembly may amend any provisions of the Articles of
Association in compliance with the conditions envisaged by law; acquired and inalienable
rights are reserved.” Different from eTTA, it is seen that inalienable rights are included within
the scope of the article although there is no definition for acquired rights. As it is clearly stated
in the grounds4, identification of both right categories is important. Because, it is understood
that both right types may coincide from time to time although the boundary between both types

Ticaret Kanunu Şerhi. C. 2. Anonim şirketler Hukuku ve Uygulaması. İstanbul: Temel Yayınları, s. 924; O.
İmregün (1962). Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat
İhtilafları ve Bunları Telif Çareleri. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, s. 128.
2
Tekinalp, 1983, s. 21 vd; İmregün, 1962, s.121; E. Moroğlu (2014). Anonim ortaklıklarda genel kurul
kararlarının hükümsüzlüğü. İstanbul: On İki Levha Yayınları, s. 191.
3
Tekinalp describes acquired rights by dividing the same into two as absolute acquired rights and relative acquired
rights. According to the author, absolute acquired rights are the rights that are not allowed to be modified or limited
unless consented by the owner of such right. Rights such as the right to file an annulment action against the
resolutions of the general assembly were given as an example for absolute acquired rights. The rights which can
be limited only by protecting the core of the same as well as complying with certain conditions and in consideration
of the interests of the company such as profit and liquidation share right of the shareholder, were identified as
relative absolute rights. Tekinalp (Poroy/ Çamoğlu), 2005, s. 494.
4
As to the grounds of the article, it is seen that following statements are included about the issue: “The Draft does
not include the following provision of Law no. 6762 “…without the consent of the shareholders, it is not allowed
to make any amendments in the acquired rights, which are entitled by the individual shareholders as such”,
besides, the second sub-clause, which lists the acquired rights, was removed as it identifies acquired rights
insufficiently and since it leads to misunderstandings. Just as the list in Law no. 6762 does not include all of the
acquired rights, it also points out that acquired rights may be at different type even at different degrees. However,
the definition used to cover all acquired rights. Furthermore, Law no. 6762 is contradictory with some of its
articles. While some of acquired rights had an absolute characteristic some of them could be limited to the extend
their characteristics would be doubted. The reason why the concept (Contrary to İsv. BK) was maintained is that
the legislation includes such rights in several provisions and that it may create such kind of rights with the articles
of association. As a matter of fact, the legal situation did not change in Switzerland where the concept was totally
removed from the legislation. In the provision, inalienable rights which create a type of acquired rights in some
aspect, and that have totally different characteristics from aforementioned rights in another aspect, were included
as a concept”. For the grounds see., https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0324.pdf (Date of access: 16.12.2019).
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is not clear. Furthermore, determination of inalienable rights and their limitation is rather
important in terms of both the use of the rights and whether waiver is valid or not and the cases
and type of invalidity to be applied (Art. 39l/c and 447/a)5. Because according to Art. 391/c of
TTA; “Board decisions, which violate especially the inalienable rights of the shareholders or
that limit or hamper the use of the same, are void.” Furthermore, according to Art. 447/a of
TTA; “resolutions of the general assembly, which specially limit or remove the inalienable
rights of the shareholders to take part in the general assembly, minimum vote, file and those,
arising out of the legislation, are void”.
Tekinalp analyses acquired rights under two titles as legal acquired rights and acquired rights
granted with articles of association. Legal acquired rights refer to the rights that entitle any
owners of the right with a right of veto regarding amendment or cancelation, that is to say; they
are the rights for which shareholders must take decisions unanimously for any amendment6. In
this context, Art. 421/2 of TTA regarding the indemnification of balance sheet losses and
transfer of the registered office of the incorporated company, which imposes a secondary
liability, Art. 376 f.3 of TTA regarding going at the end of the line in case of running into debt
and Art. 480 f.1 of TTA regarding the release of single debt principle are all acquired rights7.
However; articles of association may also be another source of the acquired rights in the
incorporated company. Any right, which does not have the characteristics of legal acquired
rights, can be made a acquired right if such is not against the imperative provisions. It is
essential that such right must bear joint characteristics, i.e., such rights must have been acquired
to the shareholder as such so that any right could be a acquired right. It is essential to be
specified in the Articles of Association that such regulation would be changed unanimously8.
As for inalienable rights; they refer to the rights that are legally acknowledged, limitation or
total annulment of which are not subject to the consent of the shareholder, in other words; the
rights which are inalienable even when the shareholder request to waive.9 Being subject to equal
operation principle, taking part in the general assembly, any rights of action granted to the

M. Bahtiyar (2019). Ortaklıklar hukuku (13. Bası). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., s. 317.
R. Poroy/Ü. Tekinalp/ E. Çamoğlu (2019). Ortaklıklar hukuku I (14. Bası). İstanbul: Vedat Kitapçılık, s.682683; Ü. Tekinalp (2015). Sermaye ortaklıklarının yeni hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık, s.344 vd; Aynı yönde
Bilgili ve E. Demirkapı( 2017). Şirketler hukuku dersleri. Bursa: Dora Yayınları, s. 311-312.
7
Tekinalp (Poroy/ Çamoğlu), 2019, s. 683; O. H. Şener (2019). Teorik ve uygulamalı ortaklıklar hukuku. Ankara:
Seçkin yayıncılık, s. 547-548.
8
Tekinalp (Poroy/ Çamoğlu), 2019, s. 683; As the founder shares, which are allocated free of charge, entitle the
owners the right to take part in the net profit of the partnership, they are acquired rights for the shareholders. H.
Pulaşlı (2018). Şirketler hukuku şerhi. C.2 (3. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi, s. 2001.
9
Tekinalp (Poroy/ Çamoğlu), 2019, s. 683; Bahtiyar, 2019, s. 317; Şener, 2019, s. 548.
5
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shareholder by law, right to review and obtain information, right to ask for special audit are
some of these rights10.
Privileged shares are not considered to be acquired rights either. Because, different from the
acquired rights, it is possible to amend the rights, entitled by the privileged shares, which have
the characteristics of assets and management, in compliance with Article 454 of TTA11.

CONCLUSION
With the following provision included in Art. 452 of TTA; “…unless otherwise is specified in
Articles of Association, General Assembly may amend any provisions of the Articles of
Association in compliance with the conditions envisaged by law; acquired and inalienable rights
are reserved”, it is seen that the concept of acquired rights is maintained in TTA no. 6102.
Although there is no identification regarding the concept, it is important that the same would
be separated from the inalienable rights. Because, the boundary between both types of the rights
is not drawn clearly. Furthermore, as it can be understood from the grounds, it is clear that these
right types may overlap from time to time. Determination of inalienable rights and their
limitation is rather important in terms of both the use of the rights and whether waiver is valid
or not and the cases and type of invalidity to be applied (Art. 39l/c and 447/a).
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇALIŞMA
SERMAYESİ ETKİNLİKLERİNİN İNDEKS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İlkut Elif KANDİL GÖKER
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, temel üretim faktörleri içinde yer alan emek ve doğal
kaynakların ikinci plana atılarak firmaların kar ve değer maksimizasyonu odaklı hareket
etmeleri neticesinde küresel ekonomilerde sosyal ve çevresel risklerin artış gösterdiği bir
yüzyıldır. Son yıllarda, bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile sosyal ve çevresel
konuların dikkate alındığı üretim, yönetim ve finansman politikaları geliştirilmeye
başlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, yapılan yatırımların etkisinin uzun vadede görüleceği
bir politika özelliği taşımaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek hareket etmeye
başlayan firmalar, yaratılan katma değerden kısa vadede istifade edemeyecek oldukları için bu
firmalarda çalışma sermayesi yönetimi ayrıca önem taşımaktadır. Bu çalışma ile 2014 yılında
BIST bünyesinde oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD)’ne dahil edilen
firmalardan 2015-2018 dönemi süresince kesintisiz olarak endeks içinde yer alan 19 firmanın
çalışma sermayesi yönetim etkinliklerinin Bhattacharya (1997) tarafından geliştirilen Indeks
yöntemi ile hesaplanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte sürdürülebilirlik endeksine dahil
olan firmaların endekse dahil olmadan önce ve sonraki çalışma sermayesi etkinlik değerleri
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile sınanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre firmaların çalışma sermayesi yönetimi endeks değerleri
sürdürülebilirlik endeksine dahil olduktan sonra düşmüştür. Bu durum sürdürülebilirlik
anlayışı ile uzun vadeli sosyal ve çevresel boyutta dünyaya katkı sağlamayı hedefleyen
firmaların, kısa vadeli varlık ve kaynak yönetimi konusuna daha fazla odaklanmaları
gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Endeksi, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Indeks
Yöntemi
ANALYSIS OF WORKING CAPITAL EFFICIENCY OF COMPANIES QUOTED IN
SUSTAINABILITY INDEX BY INDEX METHOD
ABSTRACT
The present century is a century in which social and environmental risks have increased in
global economies as a result of labor and natural resources, which are among the main
production factors, being put on the second plan and the companies act on profit and value
maximization. In recent years, production, management and financing policies that take into
consideration the social and environmental issues and sustainable development approach have
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been developed within this scope. Sustainable development is a policy in which the impact of
the investments made will be seen for the firms in the long term. Working capital
management is also important as the companies that start to act by adopting the sustainability
approach cannot benefit from the added value created in the short term. With this study, it is
aimed to calculate the working capital management efficiency of the 19 companies which are
included in the BIST Sustainability Index uninterroptedly during the 2015-2018 period, with
the Index method developed by Bhattacharya (1997). In addition, Wilcoxon Signed Ranks
Test was used to determine whether there is a significant difference between the working
capital efficiency values of the companies included in the sustainability index before and after
the inclusion of the index. According to the findings, the working capital management index
values of the firms decreased after being included in the sustainability index. This situation
shows that companies aiming to contribute to the world in terms of sustainability with long
term social and environmental dimension should focus more on short term asset and resource
management.
Keywords: Sustainability Index, Working Capital Management, Index Method
GİRİŞ
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ilk kez 1987 yılında Çevre ve Kalkınma Dünya
komisyonunda sunulan Brundtland Raporu ile uluslararası politikaların geliştirilmesinde
odaklanılan konu olmuştur. Bahse konu raporda sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin
ihtiyaçlarını karşılama durumlarını riske atmadan bugünün kalkınma gerekliliklerini yerine
getirme olarak tanımlanmıştır (Ameer & Othman, 2012:61). Sürdürülebilirlik anlayışı
çerçevesinde firmaların toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirdikleri yönetim
süreci, kıt kaynakların daha etkin kullanılmasına, çevreye zarar vermeyen ürünlerin satışı ile
gelirlerin arttırılmasına, şeffaflığın arttırılmasına, çıkar çatışmalarının azalmasına ve nihai
olarak firma değerinin arttırılmasına olanak tanımaktadır (Lo & Sheu, 2007; Laskar,
Chakraborty & Maji, 2017). Sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeye başlayan firmalar
için sürdürülebilirliğin finansal performanslarına ne şekilde etki edeceğini konu alan
çalışmalar son yıllarda ele alınmaya başlanmıştır. Ancak firmaların kısa vadeli borç ödeme
güçlerinin, likiditelerinin, esas faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kısa vadeli sorumluluklarını
yerine getirebilme yeteneklerinin, sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek hareket etmeye
başlama neticesinde nasıl etkileneceği henüz bir akademik çalışmaya konu olmamıştır. Bu
çalışma, bu anlamda literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
1. LİTERATÜR
Sürdürülebilirlik kavramının firmalar üzerindeki etkisi pek çok gelişmekte olan ülke için yeni
yeni çalışılmaya başlanmış bir konudur. Son on yılda sürdürülebilirliğin firmaların finansal
performansları üzerindeki etkisine yönelik çalışmalar ağırlıklı olarak yer bulmakla beraber
sürdürülebilirliğin çalışma sermayesi yönetimi üzerindeki etkisini incelemeye yönelik ele
alınmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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Düzer ve Önce (2017), 2008-2014 döneminde GRI raporlama ilkelerine göre sürdürülebilirlik
raporu yayınlayan 30 firma ile bu firmaların aynı sektörde yer alan ve benzer varlık
büyüklüğüne sahip sürdürülebilirlik raporu yayınlamayan 26 firmayı karşılaştırmak suretiyle
sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ve yayınlamayan firmaların finansal performanslarının
farklılık gösterip göstermediğini bağımsız iki örnek t testi ve Mann Whitney U testi
kullanarak incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre, sürdürülebilirlik raporu yayınlayan
firmaların fiyat/kazanç oranı göstergesinin daha düşük olduğu ancak bununla birlikte finansal
performans göstergesi olarak seçilen aktif karlılığı ve özkaynak karlılığının, sürdürülebilirlik
raporu yayınlayan firmalarda daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Önder (2018), Türkiye’de
firmaların sürdürülebilir olmasının firmanın karlılığına bir etkisi olup olmadığını 2015 yılı
GRI sürdürülebilirlik raporu olan ve BİST’te işlem gören 33 firmanın verilerini kullanarak
çoklu regresyon yöntemi ile incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre firmaların
sürdürülebilirliğinin karlılık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fakat düşük oranda etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sürdürülebilirliğin alt başlıklarında karlılık üzerinde
çevre skorunun önemli bir etki yarattığı görülmüştür. Yıldırım, Kocamış & Tokur (2018),
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan firmaların, endeks kapsamına girmeden önceki
dönemlere göre faaliyet ve finansal performanslarında anlamlı bir değişmenin ortaya çıkıp
çıkmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla firmaların sürdürülebilirlik endeksine
girmeden önceki beş çeyrek dönem ve sürdürülebilirlik endeksine girdikten sonraki iki çeyrek
dönem verileri karşılaştırılarak, dönemler arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığı t
testi ile ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, aktif devir hızı, finansal kaldıraç ve
özsermaye kârlılığı performans göstergelerinde endeks kapsamı öncesi ve sonrası için anlamlı
farklılıklar ortaya çıktığı belirtilmiştir. Gürünlü (2019), daha önceki çalışmaların aksine
sürdürülebilirlik endeksine dahil olmak için firmaların katlanmış oldukları harcamaların
finansal başarıları üzerindeki uzun dönem etkisini panel veri tahmin yöntemlerini kullanarak
ortaya koymaya çalışmıştır. Elde ettiği bulgulara göre sürdürülebilirlik alanındaki yüksek
performans ile finansal başarı arasında zayıf bir ilişki olduğunu öne sürmüştür. Bu zayıf
ilişkinin firmaların sürdürülebilirlik endeksine dâhil olmak için katlandıkları çabaların
yatırımcılar tarafından yeterince değerlendirilmemesinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Ele
alınan çalışmalarda görüldüğü üzere sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket eden firmaların
karlılıklarının nasıl etkilendiği hususunda elde edilen genel bulgurlar karlılığın pozitif yönde
etkilendiği yönünde yoğunlaşmaktadır.
2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BULGULAR
Bu çalışma, BİST Sürdürülebilirlik endeksine dahil olan firmaların endekse girmeden önce ve
endekse girdikten sonraki çalışma sermayesi yönetimi etkinlik düzeylerini hesaplayarak
endekse dahil olma durumunun çalışma sermayesi yönetimi üzerindeki etkisini ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik odaklı gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının
uzun vadede görülecek olması sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen firmalarda çalışma
sermayesi yönetiminin önemini artırmaktadır. Sürdürülebilirlik için gerçekleştirilen
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faaliyetlerin çalışma sermayesi ile ilişkili olması nedeniyle endekse dahil olduktan sonra
firmalar için artan bir çalışma sermayesi ihtiyacı da hasıl olmaktadır. 4 Kasım 2014 tarihinde
XUSRD koduyla oluşturulan endekse ilk yıl 15 firma dahil edilmiştir. İlerleyen yıllarda firma
sayısı her yıl artırılarak 2018 yılı itibariyle toplam firma 50 firmaya ulaşmıştır. Bununla
birlikte gerekli koşulları sağlamaması nedeniyle yıllar itibariyle firmaların bazı yıllarda
endeks kapsamından çıkarıldığı, ilerleyen yıllarda tekrar alındığı durumlar da söz konusu
olmuştur. Bu çalışmada 2015-2018 dönemi süresince kesintisiz olarak endekste yer alan
firmalara yer verilmiştir. 2014 yılı endeksin oluşturulduğu yıl olduğu için inceleme dönemi
dışında bırakılmıştır. 2014 yılından önceki dört yıl (2010-2013 dönemi) ve sonraki dört yıl
(2015-2018 dönemi) çalışmanın inceleme dönemini oluşturmaktadır. 2015-2018 dönemi
süresince kesintisiz olarak endekste yer alan 19 firma ise çalışmanın örneklemini
oluşturmaktadır. Firmalara ait bilgiler Tablo 1’de gösterildiği gibidir. Firmalara ilişkin
finansal tablolar FİNNET veri tabanından temin edilmiş olup; bilanço ve gelir tablosu
kalemlerinden oluşmaktadır. Çalışma sermayesi yönetiminde firmaların etkinliklerini ölçmek
için literatürde yayın olarak kullanılan oran analizi ve regresyon modellerine alternatif olarak
bu çalışmada Bhattacharya (1997)’nın geliştirmiş olduğu çalışma sermayesi etkinlik
endeksinin ölçüldüğü İndeks metodu kullanılmıştır.
Tablo 1 Çalışmanın Örneklemini Oluşturan Firmalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma Adı
Aksa Enerji
Anadolu Efes
Arçelik
Aselsan
Brisa
Doğuş Otomotiv
Ereğli Demirçelik
Ford Oto
Migros
Otokar

Kodu
AKSEN
AEFES
ARCLK
ASELS
BRISA
DOAS
EREGL
FROTO
MGROS
OTKAR

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Firma Adı
Petkim
TAV Havalim. Holding
Tofaş
Turkcell
Tüpraş
Türk Hava Yolları
Türk Telekom
Ülker
Vestel Elek. San.

Kodu
PETKM
TAVHL
TOASO
TCELL
TUPRS
THYAO
TTKOM
ULKER
VESTL

Bhattacharya (1997)’ya göre bir firmanın etkinliği yıllık olarak satışlarını arttırması,
maliyetlerini kontrol altında tutması, çalışma sermayesi tutarının satışlarla orantılı olması ve
karının artmasına bağlıdır. Bu anlamda en büyük önem satış performansına verilmektedir.
Firmanın satış performansı cari yıl satış gelirlerinin önceki yıl satış gelirlerine oranlanması ile
elde edilen endeks vasıtasıyla ölçülebilmektedir (St/St-1). Bhattacharya (1997), firmanın
çalışma sermayesi yönetimindeki etkinliğinin ölçülmesindeki ilk adımı performans endeksinin
(PI) hesaplanması olarak tanımlamıştır. Performans endeksi satış endeksi ile çalışma
sermayesi endeksinin çarpımı ile elde edilmektedir. Firmaların çalışma sermayesi endeksi ise
brüt çalışma sermayesi olarak ifade edilen dönen varlıkların her bir kalemindeki cari yıl
tutarının önceki yıl tutarına oranlanması ve bu oranların toplamının bileşen sayısına bölünerek
ağırlıklandırılması ile hesaplanmaktadır. İkinci aşamada faydalanma endeksi (UI)
hesaplanmaktadır. Bu endeks ile firmaların satış geliri elde etmek amacıyla dönen
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varlıklarından faydalanma kabiliyetleri ölçülmektedir. Son aşamada firmaların performans
endeks değeri ile faydalanma endeks değeri çarpılarak çalışa sermayesi etkinlik endeksi
hesaplanmaktadır. Bu endeks değerinin 1’den büyük olması firmanın çalışma sermayesi
yönetiminde etkin olduğunu göstermektedir.
𝑾𝒊(𝒕−𝟏)
𝑾𝒊𝒕
𝑵
At-1 /At

Performans Endeksi (PI)

𝑰𝒔 ∑𝒏𝒊=𝟏

Faydalanma Endeksi (UI)
Etkinlik Endeksi (EI)

PIwcm x UIwcm

Is

: Satış

endeksi (St/St-1)

Wi

: Dönen varlıklar ana hesap grup tutarları toplamı

N

: Dönen varlıklar kapsamındaki hesap grup sayısı

A

: Dönen Varlıklar/ Satışlar

PIwcm : Çalışma sermayesi yönetimi performans endeksi
UIwcm : Çalışma sermayesi yönetimi faydalanma endeksi
Bu çalışmada firmaların çalışma sermayesi bileşenleri ağırlıklı olarak Nakit ve Nakit
Benzerleri, Finansal Yatırımlar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Stoklar, Türev Finansal
Araçlar, Diğer Dönen Varlıklar, Peşin Ödenmiş Giderler ve Cari Dönem Vergisi ile ilgili
Varlıklar’dan oluşmaktadır. Bir firmanın çalışma sermayesi etkinlik endeksi hesaplaması için
kullanılan formülasyon aşağıda gösterildiği gibidir;
PI= [

UI=

𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡
𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑣𝑒 𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑛𝑧.𝑡−1 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑌𝑎𝑡.𝑡−1 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑡−1 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡−1
∗∑
+
+
+
……+
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡−1
𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑣𝑒 𝑁𝑎𝑘𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑛𝑧𝑡
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑌𝑎𝑡𝑡
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑐.𝑡
𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟𝑡

3

]

𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤 𝑡−1
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡−1
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤𝑡
𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑡

EI = PI * UI
Yapılan hesaplamalar neticesinde elde edilen bulgular tablolarda özetlenmiştir. Tablo 2’de
sürdürülebilirlik endeksindeki firmaların inceleme dönemi süresince çalışma sermayesi
performans endekslerini göstermektedir. PI değerinin 1’den büyük olması firmanın
satışlarındaki oransal artışın her bir çalışma sermayesi unsurundaki oransal artışın
ortalamasından daha fazla olduğunu dolayısıyla çalışma sermayesinin etkin bir şekilde
yönetildiğini göstermektedir. Endeks değerlerine yıl bazında bakıldığında 2014 yılından önce
performans endeksi 1’in üzerinde olan firma sayısı 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında
sırasıyla 11,12, 14 ve 9’dur. 2014 yılından sonra ise bu sayılar sırasıyla 9, 8, 13 ve 11
olmuştur. Sürdürülebilirlik endeksine girdikten sonraki üç yıl performans endeksi 1’in
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üzerinde olan firma sayısı azalış göstermiştir. Sürdürülebilirlik endeksinin oluşturulduğu
yıldan önce firmaların ortalama performans endeksleri ile sonrasındaki ortalama performans
endeksleri kıyaslandığında toplam 19 firmadan 13 firmanın ortalama PI değerinden düşüş
olduğu gözlenmiştir. En yüksek düşüş Otokar ve Tofaş firmalarında görülmüştür.
Tablo 2 Firmaların 2010-2018 Dönemi Performansı Endeksi (PI) Değerleri
PI

2010 2011 2012 2013 Ortalama

AKSEN

1.02

0.84

1.37

5.39

2.15

12.13 0.94 1.39 1.82

4.07

AEFES

0.76

1.03

1.62

0.93

1.08

4.29

0.69 2.18 1.80

2.24

ARCLK

1.52

0.68

0.93

0.68

0.95

0.99

1.23 1.02 0.82

1.02

ASELS

1.66

1.31

0.58

1.64

1.30

0.82

0.88 1.19 0.91

0.95

BRISA

0.84

1.92

30.90 0.79

8.61

0.96

0.99 5.23 0.87

2.01

DOAS

1.93

1.18

1.29

1.02

1.36

0.60

0.72 1.31 0.64

0.82

EREGL

0.65

28.86 0.80

0.86

7.79

1.06

0.87 5.38 0.74

2.01

FROTO

0.89

1.08

1.05

3.99

1.75

1.14

0.72 0.85 1.09

0.95

MGROS

0.74

6.19

2.28

0.96

2.54

1.07

1.56 0.52 0.81

0.99

OTKAR

35.20 7.94

1.56

2.45

11.79

2.22

1.07 0.83 4.47

2.15

PETKM

1.00

1.32

1.48

0.89

1.17

0.88

1.95 1.06 25.82 7.43

TAVHL

3.32

0.72

3.90

0.72

2.17

1.58

1.25 0.98 1.38

1.30

TOASO

3.44

1.01

41.60 0.79

11.71

0.96

0.86 2.41 0.89

1.28

TCELL

1.71

0.64

9.45

0.84

3.16

0.89

1.81 0.98 1.88

1.39

TUPRS

0.82

1.68

0.83

19.78 5.78

1.03

0.73 1.05 2.10

1.23

THYAO

1.36

1.09

1.07

2.54

1.52

0.97

0.71 1.37 1.19

1.06

TTKOM

0.82

0.88

0.90

0.92

0.88

0.57

0.93 1.58 1.13

1.05

ULKER

0.91

0.98

1.55

2.43

1.47

0.88

5.41 0.89 0.95

2.03

VESTL

1.10

0.68

10.97 1.17

3.48

1.10

1.44 2.65 1.06

1.56

12

14

9

8

Yıl bazında 11

9

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN
OLUŞTURULDUĞU YIL

2014

2015 2016 2017 2018 Ortalama

13

11

Tablo 3’te firmaların faydalanma endeksi değerlerleri gösterilmektedir. Eğer toplam dönen
varlıklar, satışlardaki artışa oranla daha yüksek bir artış gösterirse dönen varlıklardan
faydalanma derecesi satışlara göre artmış demek olacaktır. Böylece faydalanma derecesinin
artırılması ile firmaların faaliyet döngüsünün kısaltılması mümkün olabilecektir. Dolayısıyla
UI’nın 1’den büyük bir değer alması arzu edilmektedir (Kaur ve Singh, 2013:348). Endeks
değerlerine yıl bazında bakıldığında 2014 yılından önce faydalanma endeksi 1’in üzerinde
olan firma sayısı 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 8,12, 11 ve 12’dir. 2014
yılından sonra ise bu sayılar sırasıyla 5, 6, 10 ve 8 olmuştur. Sürdürülebilirlik endeksine
girdikten sonraki üç yıl faydalanma endeksi 1’in üzerinde olan firma sayısı da azalış
göstermiştir. Sürdürülebilirlik endeksinin oluşturulduğu yıldan önce firmaların ortalama
faydalanma endeksleri ile sonrasındaki ortalama faydalanma endeksleri kıyaslandığında
toplam 19 firmadan 13 firmanın ortalama UI değerinden düşüş olduğu gözlenmiştir.
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Tablo 3 Firmaların 2010-2018 Dönemi Faydalanma Endeksi (UI)
2010 2011 2012 2013 Ortalama 2014 2015 2016 2017 2018 Ortalama

AKSEN 0.82 1.43 1.19 2.12 1.39
AEFES

1.05 1.05 0.71 1.27 1.02

ARCLK 0.92 0.96 1.12 0.92 0.98
ASELS

1.52 1.31 0.78 1.26 1.21

BRISA

0.88 0.91 0.96 0.90 0.91

DOAS

1.18 1.00 1.05 1.02 1.06

EREGL

0.74 1.41 1.10 1.00 1.06

FROTO 0.96 0.99 1.18 1.17 1.07
MGROS 1.00 1.09 1.06 1.06 1.05
OTKAR 1.40 1.40 0.88 1.19 1.22
PETKM 1.09 1.11 1.03 0.81 1.01
TAVHL 0.75 1.08 0.93 1.03 0.95
TOASO 3.00 0.89 0.92 1.10 1.48
TCELL

0.94 0.85 0.97 0.91 0.92

TUPRS

0.80 1.60 1.03 0.91 1.08

THYAO 0.96 1.21 1.31 1.08 1.14
TTKOM 0.79 1.02 0.98 0.93 0.93
ULKER 0.99 0.97 1.06 1.24 1.07
VESTL

1.03 0.95 1.27 0.77 1.00
8

12

11

12

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN OLUŞTURULDUĞU YIL

UI

0.85 0.69 1.13 0.79 0.87
0.93 0.84 0.81 1.30 0.97
1.02 0.97 1.05 0.91 0.99
0.84 0.83 1.20 0.87 0.93
0.80 0.91 1.24 1.11 1.01
0.82 0.87 1.09 0.92 0.92
0.96 0.71 1.20 0.95 0.95
1.03 0.94 0.95 1.21 1.03
0.98 0.97 0.91 1.03 0.97
0.65 0.95 0.97 0.85 0.85
0.70 1.04 1.03 0.67 0.86
1.00 1.22 0.99 0.97 1.05
0.98 1.19 0.99 1.16 1.08
1.60 0.73 1.15 0.92 1.10
0.74 0.60 1.04 1.59 1.00
0.85 0.74 1.25 0.91 0.94
0.81 1.02 0.98 1.09 0.97
0.77 1.07 0.86 0.93 0.91
0.93 1.07 0.85 1.17 1.01
5

6

10

8

Nihai olarak firmaların çalışma sermayesi etkinlik endekslerine bakıldığında (Tablo 4) 2014
yılından önce çalışma sermayesi etkinlik endeksi 1’in üzerinde olan firma sayısı 2010, 2011,
2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 10, 11, 15 ve 10’dur. 2014 yılından sonra ise bu sayılar
sırasıyla 10, 9, 14 ve 12 olmuştur. Sürdürülebilirlik endeksine girdikten sonraki iki yıl çalışma
sermayesi etkinlik endeksi 1’in üzerinde olan firma sayısı azalış göstermiş, 2 yılda ise artış
göstermiştir. Sürdürülebilirlik endeksinin oluşturulduğu yıldan önce firmaların ortalama
çalışma sermayesi etkinlik endeksleri ile sonrasındaki ortalama çalışma sermayesi etkinlik
endeksleri kıyaslandığında Aselsan ve Migros’un etkinliklerinin 1’in altına düştüğü genel
olarak ise 14 firmanın çalışma sermayesi etkinlik endeks değerlerinin düştüğü tespit
edilmiştir. Firma bazında sürdürülebilirlik endeksinin oluşturulmasından önce ve etkin
olunan yıl sayılarına bakıldığında 7 firmanın etkin olduğu yıl sayısının azaldığı, 5 firmanın
değişmediği, 7 firmanın ise arttığı görülmüştür.
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Tablo 4 Firmaların 2010-2018 Dönemi Çalışma Sermayesi Etkinlik Endeksi
Ortalama 2014

2010

2011

2012

2013

AKSEN

0.84

1.19

1.63

11.44 3.77

10.29 0.65

1.58

1.43

3.49

AEFES

0.80

1.08

1.15

1.18

1.05

3.97

0.58

1.76

2.33

2.16

ARCLK

1.40

0.65

1.04

0.63

0.93

1.01

1.20

1.08

0.75

1.01

ASELS

2.51

1.72

0.45

2.07

1.69

0.68

0.73

1.43

0.79

0.91

BRISA

0.75

1.75

29.78 0.71

8.24

0.76

0.90

6.45

0.97

2.27

DOAS

2.28

1.18

1.36

1.05

1.47

0.49

0.63

1.42

0.59

0.78

EREGL

0.48

40.74 0.88

0.86

10.74

1.01

0.61

6.46

0.70

2.20

FROTO

0.86

1.06

1.24

4.65

1.95

1.18

0.68

0.81

1.32

1.00

MGROS 0.74

6.74

1.04

1.51

0.47

0.83

0.96

1.43

1.02

0.81

3.80

1.77

0.62

2.03

1.09

17.19 5.23

1.58

1.53

0.98

1.34

1.36

0.93

1.02

2.40

1.03

1.35

1.42

1.31

1.12

1.73

1.40

0.77

0.44

1.09

3.34

1.41

0.83

0.52

1.71

1.09

1.04

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN
OLUŞTURULDUĞU YIL

2015

2016 2017 2018

Ortalama

EI

2.40

1.02

2.73

OTKAR 49.29 11.10 1.37

2.91

16.17

PETKM

1.09

1.46

1.53

0.72

1.20

TAVHL

2.50

0.78

3.61

0.74

1.91

TOASO

10.32 0.90

38.08 0.87

12.54

TCELL

1.61

0.54

9.14

0.76

3.01

TUPRS

0.65

2.68

0.86

17.90 5.52

THYAO 1.30

1.32

1.39

2.75

1.69

TTKOM 0.65

0.90

0.88

0.86

0.82

0.46

0.94

1.55

1.23

1.05

ULKER

0.90

0.95

1.64

3.02

1.63

0.68

5.77

0.77

0.89

2.03

VESTL

1.12

0.65

13.91 0.91

4.15

1.02

1.54

2.26

1.24

1.51

10

11

15

10

9

14

12

10

Sürdürülebilirlik endeksine dahil olmadan önceki 4 yıllık ortalama çalışma sermayesi etkinlik
endeksi ile dahil olduktan sonraki 4 yıllık ortalama çalışma sermayesi etkinlik endeksinin
matematiksel olarak farklı olması durumu istatistiksel olarak da sınanmıştır. İlk olarak 19
firmanın XUSRD endeksine dahil olmadan önceki 4 yıllık ortalama çalışma sermayesi
etkinlik endeksi serisi ile XUSRD endeksine dahil olduktan sonraki 4 yıllık ortalama çalışma
sermayesi etkinlik endeksi serisinin normal dağılım gösterip göstermediğine Shapiro-Wilk
testi ile bakılmıştır. Test sonuçları Tablo 5’te gösterildiği gibidir.
Tablo 5 Normallik Test Sonuçları
Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

,248

19

,003

,752

19

,000

,214

19

,022

,749

19

,000

H0 hipotezi “seriler normal dağılım gösterir” olarak belirtilen test sonuçlarında olasılık
değerlerine göre %5 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi reddedilerek serilerin normal dağılım
göstermediği tespit edilmiştir.
Normal dağılım göstermeyen serilerin birbirinden farklı olma durumunun anlamlı olup
olmadığı ise nonparametrik testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ile sınanmıştır. Elde
edilen bulgular Tablo 6’da özetlenmiştir.
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Tablo 6 Wilcoxon Test Sonuçları
EÖ - ES
Z

-2,575b

Asymp. Sig. (2-tailed)

,010

Bu test eşleştirilmiş örneklerde t testinin parametrik olmayan alternatifi olarak
kullanılmaktadır. P değeri 0,05’ten küçük olduğu için Ho’ı reddedilerek %95 güvenle seriler
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
SONUÇ
Bu çalışma, sürdürülebilirlik endeksinde 2015 yılından itibaren kesintisiz olarak yer alan
firmalar örnekleminde sürdürülebilirlik endeksine dahil olmadan önce ve dahil olduktan sonra
çalışma sermayesi yönetimi etkinliğindeki değişimi ortaya koymak ve ortaya çıkan
matematiksel farklılığın istatistiksel olarak da anlamlı olup olmadığını tespit etmek üzere ele
alınmış bir çalışmadır. Bhattacharya (1997) tarafından geliştirilmiş olan İndeks yöntemi
kullanılarak yapılan etkinlik tespitleri neticesinde firmaların sürdürülebilirlik endeksine
girdikten sonra çalışma sermayesi etkinliklerinin düştüğü görülmüştür. Bu durum firmalar için
sürdürülebilirlik anlayışı için üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde daha fazla
çalışma sermaye sermayesine gereksinim duyulduğu ve mevcut çalışma sermayesi ile daha
çok satış yapılmak suretiyle etkinliğin artırılması gerektiğini göstermektedir.
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YARI VARYANS MODELİ İLE PORTFÖY
OPTİMİZASYONU: BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA11
Serdar Ramazan KAHRAMAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kartal SOMUNCU
Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖZET
Portföy optimizasyonu ile risk minimize edilirken getirinin maksimize edilebilmesi,
uzun yıllardır yatırımcıların ve araştırmacıların üzerinde çalıştığı önemli konulardan biri
olmuştur. Bu konu üzerine çeşitli görüşler ve yöntemler ileri sürülmüştür. Zaman içerisinde
teknolojinin gelişmesi ve yatırım araçlarına ulaşımın kolaylaşması ile bu görüş ve
yöntemlerde de gelişmeler olmuştur. Yapılan çalışmalar ile yatırımcı için risk olgusunun,
beklenen getiriden daha öncelikli olduğu görüşü önem kazanmıştır.
Yatırımcının öncelikli amacının riski minimize etmek olduğu varsayımından sonra,
araştırmacılar ve yatırımcılar riske dayalı yöntemlere odaklanmıştır. Yarı varyans modeli de
bu yöntemlerden biridir. Yarı varyans modelinde, ortalamanın altında kalan getiriler, dikkate
alınmaktadır. Bu yönüyle yarı varyans, risk ölçümünde varyansa göre, yatırımcının risk
algısına daha uygun portföylerin oluşturulabilmesine zemin hazırlamaktadır. Çalışmanın
temel amacı, bu iki yöntemi BIST-100 Endeksi’nden elde edilen veriler ile karşılaştırmaktır.
Çalışmanın sonucunda; yarı varyansa göre oluşturulacak düşük risk toleranslarındaki
portföylerin yatırımcıyı ortaya çıkan beklenmedik negatif getiri riskinden ve sistematik
riskten daha iyi koruduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yarı Varyans, Portföy Optimizasyonu, Yatırım, Risk.
PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH SEMI VARIANCE
MODEL: BIST-100 INDEX APPLICATION
ABSTRACT
With portfolio optimization, maximizing return while maximizing risk has been one of
the important issues that investors and researchers have been working on for many years.
Various opinions and methods have been put forward on this subject. In time, the
development of technology and access to investment tools have been facilitated and there
have been developments in these views and methods. With the studies, it has gained
importance for the investor that the risk phenomenon is more important than the expected
return.
After assuming that the primary objective of the investor is to minimize the risk,
researchers and investors are focused on risk-based methods. Yarı -variance model is one of
these methods. In the yarı -variance model, the below-average returns are taken into account.
Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dr. Öğr. Üyesi Kartal Somuncu
danışmanlığında Serdar Ramazan Kahraman tarafından yapılan yüksek lisans tezinin bir kısmından
özetlenerek hazırlanmıştır.
1
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In this respect, according to the commonly used variance in risk measurement, information
can be obtained about investing in a more appropriate manner to the risk perception of the
investor. The main objective of the study is to compare these two methods with the data
obtained from BIST-100 Index. As a result of the study; It is understood that portfolios with
low risk tolerances to be created according to semi-variance protect the investor better than
negative return risk and systematic risk.
Key Words: Semi Variance, Portfolio Optimization, Investment, Risk.
1.GİRİŞ
Portföy optimizasyonu, bazı ölçümlere göre portföyü diğerlerinden daha verimli hale
getirecek şekilde, yatırım yapılacak çeşitli finansal varlıkların seçimi ile ilgilidir.
Yatırımcıların en önemli amaçlarından biri yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarmak
için en iyi yatırım fırsatlarını seçmektir. Yatırım seçeneklerine karar vermek, yüksek getiri
fırsatları için makul bir risk arayan yatırımcı için zor ve karmaşıktır. Hisse senetleri, tahviller,
altın vb. gibi göz önünde bulundurulabilecek çeşitli yatırım seçenekleri vardır; ancak tek bir
yatırım aracını tercih etmek, en iyi seçenek değildir. Bu durum, rasyonel bir yatırımcının,
çeşitlendirme olarak bilinen, zarar riskini yaymak için uygun bir kombinasyon aradığı
anlamına gelmektedir. Çeşitlendirilmiş bir portföy, beklenen getiride daha az değişiklik
gösteren daha makul bir risk davranışına sahiptir.
Bir yatırım için risk ve getiri olmak üzere iki taraf vardır. Risk, öngörülen yatırımın
gelecekteki getirisi gibi verilerin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. Ekonomideki genel bir
kural olarak, daha fazla getiri isteyen yatırımcının daha fazla riske katlanması veya daha az
riske katlanmak isteyen yatırımcının, daha az getiri beklentisine sahip olması, olağandır.
Yatırımcı, riskten kaçınan, dengeli ve yüksek riskli kategorilerinden birinde sınıflandırılabilir.
Rasyonel bir kişi olarak yatırımcı, aldığı riske karşın, kabul edilebilecek düzeyde asgari
yatırım getirisine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısı ile her kategoriden yatırımcının beklediği
getiri, aldığı riske bağlıdır. Bunun anlamı, yatırımcı için öncelikli karar aşaması, kabul etmeye
razı olacağı risk düzeyidir.
Bu çalışmada, riskin yatırım kararında öncelikli etken olduğu varsayımıyla, portföy
optimizasyonunda, BIST-100 Endeksi’nde bulunan hisse senetlerinin geçmiş yıllar verileri
kullanılarak, Markowitz'in 1959 yılında önerdiği, yarı varyans modelinin etkinliği
araştırılmıştır. Portföy yatırım şirketlerine, portföy yöneticilerine ve araştırmacılara yeni bir
alternatif sunarak karar aşamasında ki katkısı sorgulanmıştır.
Çalışma, BIST-100'de 24.Temmuz.2000 ile 29.Aralık.2017 tarihleri arasında sürekli
olarak yer alan menkul kıymetlerin, 4377 günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyat verileri
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu fiyat verileri kullanılarak önce getiri verileri elde
edilmiştir. Daha sonra ise bu getiri verileri yardımı ile varyans ve kovaryans matrisi ile negatif
getiriler kullanılarak, yarı varyans kovaryans matrisleri oluşturulmuştur. Varyans – kovaryans
matrisine ve yarı varyans – kovaryans matrislerine göre de optimal portföyler
oluşturulmuştur. Daha sonra bu oluşturulan portföylerin, 1.Ocak.2018 ile 21.Ocak.2019
tarihleri arasındaki getirileri hesaplanmıştır. Normal varyans kovaryans matrisine göre
oluşturulan portföyler ile yarı varyans kovaryans matrisine göre oluşturulan portföylerin
1.Ocak.2018 ile 21.Ocak.2019 tarihleri arasındaki sağladığı getiriler karşılaştırılmıştır. Bu
çalışma, aynı zamanda Markowitz'in 1952 ve 1959 yıllarında yaptığı portföy optimizasyonu
çalışmalarının da BIST-100 endeksindeki menkul kıymetler ile test edilmesidir.

20-22 Aralık 2019

Ankara 610

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

2. PORTFÖYÜN BELİRLENMESİ
Portföy ile ilgili farklı kaynaklarda çeşitli tanımlarla karşılaşmak mümkündür. Kelime
anlamı ‘cüzdan’ olan portföy, menkul kıymetler açısından, menkul kıymetlerden oluşan bir
topluluğu ifade eder.
Mevcut koşullar altında, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, kârlarını artırmak için hisse
senetlerine yatırım yapmaktadır. Bir hisse senedi yatırımının getiri düzeyi, yatırımcı
tarafından alınan risk seviyesine bağlıdır. Yatırımcılar, yatırım döneminde
karşılayabilecekleri minimum risk seviyesine ve azami getiri seviyesine yatırım yapmayı
amaçlamaktadır. Borsa yatırımlarının daha yüksek getiri seviyelerine sahip olduğu fikri ve
maliyetin diğer yatırımlarla kıyaslandığında nispeten düşük olması, bireysel ve kurumsal
yatırımcıları, hisse senetlerine yönlendirmiştir (Halıcı, 2008:2). Hisse senedine yatırım
kavramı da portföy kavramını doğurmuştur. Yatırımcıların yatırım hedeflerine ulaşmak veya
getirileri en üst düzeye çıkarmak için kendilerine uygun olan ve değer kazanması beklenen
hisse senetlerine yatırım yapmaları gerekir. Bununla birlikte, beklenen getirileri toplamak için
katlanılan bir risk vardır. Bu riski azaltmak için stok sayısının arttırılması gerekiyor. Bu daha
sonra birden çok hisse senedi yatırımı ihtiyacını ortaya çıkarır ve bu nedenle bir portföy
oluşturulur. (Halıcı, 2008:2). Portföy, bir yatırımcının benzer veya farklı özelliklere sahip
birden fazla enstrümana yatırım yaparak oluşturduğu kümülatif değeri, ifade eder. Bireylerin
veya kurumların portföy yapısı ve portföy yönetimi, risk alma eğilimleri, likidite tercihleri
finansal araçların getiri oranlarına bağlıdır. Başka bir deyişle, portföyler, çeşitli finansal
araçların, çoğunlukla hisse senedi, tahvil ve türevlerinin bir kişi veya grup tarafından
toplandığı koleksiyonlardır (Ceylan ve Korkmaz, 1998). Portföy seçimi kavramı, Harry M.
Markowitz'in 1952 yılında ele aldığı, ‘Portfolio Selection’ başlıklı makalesinde, ileri
sürülmüştür. Bugüne kadar yaygın olarak kullanılan Markowitz Ortalama-Varyans teoremi,
eleştirilmekte ve alternatif yöntemler türetilmektedir.
Bireysel yatırımcılar için yatırım hedeflerinin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki
mali hedeflerin değerlendirilmesine dayanır. Yatırımın istenen getiri oranı, bugün yatırımın
yapılabileceği miktara ve yatırımın sonunda ne kadar getiri arzulandığına bağlıdır.
Yatırımlarında daha yüksek kazanç elde etmek isteyen yatırımcı, alması gereken risk düzeyini
değerlendirmeli ve onun için uygun olup olmadığına karar vermelidir. Yatırım yönetiminin bu
aşaması, yatırım portföyüne dahil edilmek üzere potansiyel finansal varlık kategorilerinin
tanımlanmasıyla sonuçlanır. Örnek olarak, riske karşı düşük toleranslı yatırımcı için hisse
senedi, uygun bir yatırım türü olmayacaktır (Levisauskaite, 2010:23).
Yatırım politikası oluşturulduğunda, yatırımcının hedefleri tanımlanır ve belirlenen
yatırım portföyüne dahil olma olasılığı bulunan finansal varlık kategorileri ve mevcut yatırım
türleri analiz edilebilir. Bu adım, çeşitli yatırım araç tiplerini ve bu gruplar içindeki bireysel
araçları incelemektedir. Örneğin, hisse senedi, yatırımcı ile ilgili yatırım aracı olarak
tanımlanırsa, analiz, yatırım olarak hisse senetlerine yoğunlaştırılacaktır.
Yatırımcıların ve özellikle portföy yöneticilerinin amacı, bir yatırım portföyünün
riskine karşın bu yatırımdan beklenen getiri ile portföyü optimum hale getirmektir. Belirli
sayıda varlık veya finansal menkul kıymetten oluşturulan portföylerde, risk ve getiri
özellikleri portföyün yapısı ile birlikte değişmektedir. Belirli bir risk seviyesinde maksimum
getiri sağlaması beklenen veya alternatif olarak belirtilen, belirli bir getiri düzeyinde riski
minimum olan portföy, optimal portföy olarak adlandırılmaktadır. Finans literatüründe
önceleri genel olarak herhangi bir hisse senedine dahil olan sistematik riskin
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hafifletilemeyeceği ve dolayısıyla portföyün tamamen çeşitlendirilemediği kabul
edilmektedir. Bununla birlikte, Markowitz, çeşitlendirme ile riskin azaltılmasının mümkün
olduğunu önermektedir.
Finansal menkul kıymetlere yatırım yapmak isteyen herhangi bir yatırımcı, çok çeşitli
finansal varlıklar arasından menkul kıymet seçmek zorundadır. Bir portföyde yer alacak
menkul kıymetlerin seçimi, menkul kıymetlerin risk ve getiri niteliklerine dayanmalıdır. Bu
noktada, bir menkul kıymet portföyünün risk ve getiri niteliğinin, portföyün oluşturulmasında
kullanılan varlıkların risk ve getiri niteliğinden farklı olduğu belirtilmektedir. Bir menkul
kıymetin diğeriyle olan ilişkisi de, hangi menkul kıymetlerin portföye dahil edilmesi
gerektiğini planlanırken çok önemli bir faktördür. Portföye alınan tüm menkul kıymetler
birbirlerinin fiyat hareketleriyle pozitif olarak ilişkilendirilirse ve dolayısıyla aynı yöne doğru
hareket ederse, piyasa düşüş ile karşı karşıya kaldığında, tüm menkul kıymetler aynı anda
düşük performans göstermektedir. Sonuç olarak, böyle bir portföyün riski yüksek
kalmaktadır. Portföy oluşumunun amacı, dahil olan riski çeşitlendirmek ve en aza indirmektir.
Bu nedenle, birbirleriyle minimum korelasyona sahip menkul kıymetler, riski en aza
indirmektedir ve maksimum portföy getirisi elde etmek için bu menkul kıymetler portföyde
birlikte yer almalıdır (Gurrib ve Alshahrani,2012:445).
Yatırımcı tarafından risk, beklenen getiri, likidite veya işlem maliyetleri gibi çeşitli
faktörlerin dikkate alınmasıyla ve varlık ağırlıklarının belirlenmesi yoluyla bir optimal
portföy seçilir. Piyasa ortamı değiştikçe, portföyün getiri ve risk özellikleri de
değişebilmektedir ve portföy optimal olmaktan çıkabilmektedir. Portföyün getiri ve risk
özelliklerinin tüm yatırım ufku boyunca tutarlı kalmasını sağlamak için portföyün yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir. Yeniden düzenleme, portföy yapısının periyodik olarak gözden
geçirilmesi ile getiri ve riskin kontrol altında tutulmasını sağlamaktadır. Optimal portföyde
meydana gelen sapmalarda revizyonlar uygulanmaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir
revizyon, hem portföy getirisinde hem de riskinde bir değişiklik anlamına gelmektedir.
Yatırımcı düzenleme ile gerçekleşecek bu değişimleri takip ederek optimal portföyü
koruyabilmektedir (Boda ve Kanderova,2018:1417).
Yatırım yönetim sürecindeki son adım, portföyün nasıl yürüdüğünü, periyodik olarak
belirlemeyi, sadece kazanılan getiriyi değil, aynı zamanda portföyün riskini de içermektedir.
Portföy performansının değerlendirilmesi için uygun getiri ve risk önlemleri ve kıyaslamalara
ihtiyaç vardır. Kıyaslama, karşılaştırma amacıyla elde edilen veriler, önceden belirlenmiş
varlık setinin performansıdır. Karşılaştırma kriteri, uygun varlıkların endeksi olabilir - hisse
senedi endeksi, tahvil endeksi. Karşılaştırma ölçütleri, portföylerinin performansını
değerlendiren kurumsal yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatırım
yönetim sürecinin, yatırım ortamındaki değişikliklerden ve yatırımcıların tutumlarındaki
değişikliklerden de etkilenerek sürmekte olduğuna dikkat çekmek önemlidir (Facordi ve
Fabozzi 2004:9). Pazarın küreselleşmesi, yatırımcılara yeni imkanlar sunmaktadır; ancak,
aynı zamanda yatırım yönetimi giderek artan belirsizliklerle karmaşıklaşmaktadır.
Yatırım ortamı, yatırımcı için piyasada bulunan mevcut yatırım araçları ve bu yatırım
araçları ile işlem yapılan yerler olarak tanımlanabilir. Günümüzde birçok finansal yatırım
aracı bulunmaktadır. Farklı getiri ve risk seviyesine sahip bu araçlar çeşitlenerek
çoğalmaktadır. Finansal varlıkların, getirileri ve risk özelliklerini, sağladığı hakları bilmek
etkin bir yatırım yapmak için önemlidir.
Finansal yenilikler, yatırımcılara yeni yatırım seçeneklerini sunmakta, ancak, aynı
zamanda yatırım sürecini ve yatırım kararlarını daha da karmaşık hale getirmektedir. Çünkü
yatırımcılar geniş bir yelpazedeki yatırım seçeneklerine sahip olsalar bile, bu özellik yatırım
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araçlarının birbirinden farklılığını ayırt etmeyi ve beklentilerine en iyi uyan araçların seçimini
zorlaştırmaktadır.
Yatırım araçlarının en önemli özellikleri, yatırımın getirisi ve bir yatırımda elde
edilecek gerçek getiri ile ilgili belirsizlik olarak tanımlanan risktir. Yatırım araçlarının her
türü, bu özelliklerinden dolayı belli düzeyde karlılık ve risk ile karakterize edilebilir. Farklı
yatırım araçları, risk ve getiri özelliklerini kullanarak karşılaştırılabilir ve en riskli ile daha az
riskli yatırım aracı tanımlanabilir. Bununla birlikte, risk ve yatırım getirisi, yakından ilişkilidir
ve yalnızca her iki önemli özelliği de kullanarak yatırım araçlarındaki farklılıkları
gözlemlemek mümkündür.
Portföy amaçlarının saptanması konusunda önemli etkenlerden biride yatırımcının risk
karşısındaki tutumudur. Yatırımcı sergileyeceği risk tutumu ile portföyün hangi finansal
varlıklardan oluşacağını belirler. Ancak geleneksel portföy teorisinde risk nicel olarak ifade
edilmez. Bunun yerine nitelik olarak risk; yüksek, orta ve düşük olarak sınıflandırılmıştır.
Portföyünün büyük bir kısmını tahvil ve hazine bonosu gibi düşük riskli varlıklardan
oluşturan yatırımcılar ihtiyatlı yatırımcılar olarak nitelendirilmektedir. ( Korkmaz vd.,
2013:82) Neredeyse eşit oranda hisse senedi ile tahvil ve hazine bonosundan oluşturan
yatırımcılar dengeli, portföyünün büyük bir kısmını hisse senedinden oluşturan yatırımcısı ise
agresif yatırımcı olarak nitelendirilmektedir.
Şekil 1: Risk Algısına Göre Yatırımcılar

Kaynak: Korkmaz vd. 2013:83.
Modern Portföy Teorisi (MPT), portföy riskinin belirli bir miktarı için portföyün
beklenen getirisini maksimize etmeye veya belirli varlıkların oranlarını dikkatli bir şekilde
seçerek belirli bir beklenen getiri seviyesindeki riski eşit miktarda en aza indirmeye çalışan
bir yatırım teorisidir. MPT, finans sektöründe pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Modern
Portföy Teorisi, geleneksel yatırım modellerini geliştirerek, finansın matematiksel
modellemesinde önemli bir gelişmedir. Teori, varlık çeşitlendirmesini, belirli bir şirkete özgü
riskin yanı sıra piyasa riskine karşıda korunma sağladığını ifade etmektedir
(Omisore,vd.,2012:19).
Markowitz, çalışmalarında bir portföyünün beklenen getiri oranını hesaplayarak getiri
oranındaki değişimin portföy riskinin önemli bir ölçütü olduğunu göstermiştir. Bu
varsayımlara dayanarak, etkin portföy çeşitlendirmesini hesaplayarak portföy varyansının
hesaplanması için bir formül hazırlamıştır. Markowitz'in modeli, yatırımcıların davranışlarıyla
ilgili çeşitli varsayımlara dayanmaktadır. Bunlardan en önemlisi, yatırımcıların portföyün
beklenen getiri değişkenliğine bağlı olarak risk değerlendirmesi yapmasıdır. Diğer önemli
varsayım, yatırımcıların belirli bir risk düzeyi için her zaman en yüksek geliri veya belirli bir
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gelir düzeyi için en düşük riski tercih edeceği varsayımıdır. Bu mümkün olabilir, çünkü hisse
senetlerinden ve menkul kıymetlerden elde edilen gelir, özellikle kriz ve refah dönemlerinde,
ters yönlerde daha sık hareket etmektedir. Bazı sektörlerden gelen paylar da negatif bir
şekilde ilişkili olabilmektedir; bu fiyatlarının ters yönde hareket ettiği anlamına gelmektedir.
Bunların tümü, bu menkul kıymetlerin bir portföyün parçası olduğunda yatırımcıya riski
azaltma imkanı sunmaktadır (Grujic,2016:68).
Daha teknik olarak, MPT bir varlığın normal dağılımlı bir işlev (veya daha genel
olarak eliptik olarak dağıtılan rasgele değişken) olarak modellenmesini, riski standart sapma
dönüşümü olarak tanımlar ve bir portföyü ağırlıklı bir varlık kombinasyonu olarak modeller;
böylelikle portföy, varlıkların getirilerinin ağırlıklı kombinasyonudur. Getirileri mükemmel
pozitif korelasyona sahip olmayan farklı varlıkları birleştirerek MPT, portföy getirisinin
toplam varyansını azaltmayı amaçlar.
Şekil 2: Markowitz'in Etkin Sınırı

Kaynak: Braga, 2016:8
Yatırım, Şekil 2'de gösterildiği gibi, risk ve beklenen getiri arasında bir değişim
oluşturmaktadır. Genellikle, beklenen getirilerden yüksek olan varlıklar daha risklidir. Belirli
bir risk miktarı için MPT, olası en yüksek getiri oranına sahip bir portföyün nasıl seçileceğini
açıklar. Veya belirli bir beklenen getiri için MPT, mümkün olan en düşük riski içeren bir
portföyü nasıl seçeceğinizi açıklar.
Çeşitlendirme, modern portföy teorisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Markowitz
yaklaşımı, tek dönemli bir yaklaşım olarak görülür: dönem başında yatırımcı, hangi menkul
kıymetlere yatırım yapılacağı ve bu menkul kıymetleri dönem sonuna kadar portföyde
tutacakları konusunda karar vermelidir. Bir portföy, menkul kıymetlerden oluşan bir
koleksiyon olduğundan, bu karar, olası bir portföy grubundan optimal bir portföy seçmek
demektir. Markowitz portföy teorisinin özü, optimal portföy seçimi problemidir.
(Levisauskaite, 2010). Markowitz’in modern portföy teorisi, portföye dâhil edilen finansal
varlıklar arasındaki negatif yönlü kovaryansların da çeşitlendirme gibi portföyün riskini
önemli ölçüde azaltabileceğini öne sürmüştür. (Yayalar,2016:11)
Markowitz'in, geleneksel portföy yönetimine üç önemli katkısı bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, portföy yönetiminde parçaların ve kısımların toplamının bütüne eşit
olmadığını ispatlamasıdır. Markowitz burada portföyün sistematik olmayan riskinin belirli
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koşullarla sıfır olacağını ve portföy riskinin portföyü oluşturan varlıkların riskinden daha az
olabileceğini göstermiştir (Ceylan ve Korkmaz, 1998).
İkincisi, yatırımcıların bazı portföyleri aynı risk düzeyinde olmakla birlikte, daha az
getiri sağladıkları için bazı portföyleri ise aynı getiriyi sağlamakla birlikte daha riskli
oldukları için tercih etmeyeceklerini, dolayısıyla yatırımcının riske ve tercihine karşı olan
duyarlılığına göre seçtiği bir portföyün diğerlerinden daha üstün olduğunu kanıtlamıştır. Bu
durumu da üstünlük ilkesi olarak ileri sürmüştür. (Yayalar, 2016:12).
Etkin sınır kavramıda Markowitz’in üçüncü katkısıdır. Markowitz, menkul kıymetlerle
ilgili standart sapmaları, kovaryansları ve beklenen getirileri kullanarak, kuadratik
programlama ile optimum portföyleri hesaplamıştır. Etkin sınır olarak adlandırılan çizgi
optimum portföylerin bileşimi ile oluşmaktadır . Etkin sınır Şekil 2’de gösterilmektedir:
Birçok portföyün risk ve getiri düzeyinin belirlenmesiyle etkin sınır elde edilmektedir .
Diğer bir deyişle, etkin sınır en iyi olası kombinasyonları içeren eğridir. Etkin sınır, belirli bir
getiri seviyesi için minimum risk oranını veren portföy kümesini ya da belirli bir risk seviyesi
için getirinin maksimum oranını temsil eder. Bu da yatırımcının fayda fonksiyonuna teğet
olan portföyde etkin sınır üzerindeki bir noktaya karşılık gelir . Portföydeki menkul
kıymetlerin sayısı arttığında etkin sınır sola doğru hareket etmektedir (Yayalar,2016:12).
Optimal portföy, yatırımcının maksimum fayda eğrisi ile etkin sınırın birbirine teğet
geçtiği noktadadır. Bu koşulda etkin sınır üzerinde bulunan portföylerin hepsi optimumdur.
Hem eşit getiri oranı için düşük risk oranına hem de eşit risk düzeyi için yüksek getiri oranına
sahiptir. Yatırımcı, fayda fonksiyonuna ve risk tutumuna bağlı olarak etkin sınır üzerinde bir
noktayı hedeflemelidir. Çünkü bir portföyün etkin sınır üzerinde kalması, oluşturulmuş diğer
portföylere göre çok daha üstün olduğunu gösterir.
3. MARKOWİTZ'İN ORTALAMA VARYANS MODELİ
Markowitz'in çalışmaları (1952, 1959), varlık dağıtımı problemlerini çözmek için
standart bir model oluşturmuştur. Buna Ortalama-Varyans Optimizasyonu veya OrtalamaVaryans Analizi denir ve genellikle Modern Portföy Teorisinin temel taşı olarak kabul edilir.
Yaklaşımında, iki kriter vardır: varlıkların beklenen getiri ve varyansı. Bu sorunun farklı
biçimleri vardır, ancak çoğunlukla kullanılan, beklenen getiri önceden tanımlanmış bir düzeye
eşit olduğunda, portföy getiri varyansını en aza indirmektedir. Bu modelde varyans, riskin
ölçüsü olarak kullanılır. Burada sorun, yatırımcıların yatırım kararlarını dönem başında
verecekleri ve dönemin sonuna kadar herhangi bir değişim gerçekleştiremeyecekleri anlamına
gelen bir dönemli ayrık zamanlı optimizasyon problemi olarak modellenmiştir. Finans
literatüründe ve uygulamasında aşağıdaki iki temel fikirden oluşur (Braga, 2016:1):
• Çeşitlendirme, riski yönetmek için ideal bir yoldur. Markowitz, çeşitlendirmenin
faydalarının, varlık sınıfları arasındaki korelasyon / kovaryansa bağlı olduğunu ve yalnızca
tek başına, varlıkların kendi risklerine dayandırılmadığını ispatlamaktadır. Elbette bunun
anlamı, çeşitlendirmenin sadece bir portföydeki seçilen varlık sınıflarının sayısının
artırılmasıyla çözülebileceği değildir;
• Yatırımcıların portföye katılacak varlıklar için kararlar alırken iki boyutlu bir alanda,
hareket etmeleri. Markowitz (1952)'e göre yatırımcı için beklenen getiri, istenen bir
durumken, getirinin varyansı istenmeyen durumdur . Bu fikirle, beklenen getirinin önemi
kadar riskinde portföy için önemli olduğu vurgulanmıştır.
Markowitz'e göre, yatırımcının varlık seçimi problemi, belirli bir beklenen getiri
hedefi için portföy varyansı veya standart sapmanın asgari düzeyde tutulacağı şekilde portföy
ağırlıklarını seçmeyi gerektirir. Bu açıklamaya tekabül eden portföylere ortalama-varyans
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etkili portföyler adı verilir; çünkü bunlar, en iyi getiri ve risk çiftlerini sunar. Uygulamada bu
portföyler genellikle Ortalama-Varyans Optimizasyonu olarak adlandırılan bir optimizasyon
algoritması çalıştırılarak aranmalıdır. Matematiksel olarak, üç temel bileşenden oluşur. İlki,
portföy varyansının formülasyonu tarafından verilen objektif fonksiyon olup, asgari düzeye
indirgenmiş ikinci dereceden bir objektif fonksiyondur. İkinci unsur, objektif fonksiyonun
bağımlı olduğu optimum portföy ağırlıklarını temsil eden bilinmeyen değişkenlerin
kümesidir. Son bileşen, kısıtlamaların kümesidir. Doğal olarak, bu dönüş kısıtlamasını da
içerir. Bunun da ötesinde, portföy ağırlıklarının bir taneye kadar (bütçe kısıtlaması olarak
anılır) empoze edilmesi ve kısa satışı (negatif olmayan kısıtlama veya uzun süreli kısıtlama
olarak adlandırılır) sınırlandırmak için sırasıyla eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamaları yer alır
(Braga, 2016:6).
4. MARKOWİTZ YARI VARYANS MODELİ
Markowitz (1952) portföy optimizasyonunda ortalama varyans modelini tanıtmıştır.
Varyans, bu modelde risk ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Ortalama varyans modelinin amacı,
verilen getiri seviyesinde portföy varyansını en aza indirgemektir. Portföy varyansını
hesaplamak için varlık değişimlerinin kovaryans matrisi hesaplanmalıdır. Varyans, ortalama
getirinin üstünde ve altındaki sapmayı ölçer (Schneeweis vd. 2010:30). Varyans, uygun bir
risk ölçüsü olmayabilir; çünkü, sadece negatif sapmayı değil; aynı zamanda pozitif sapmayı
da kapsamaktadır. Bununla birlikte, pozitif sapma yatırımcılar tarafından arzu edilirken,
negatif sapma istenmemektedir. Dolayısıyla, varyans, yatırımcıların riske yönelik gerçek
algısı ile tutarlı değildir.
Yarı varyans, varyansa benzer, ancak yalnızca ortalamanın altındaki gözlemleri
dikkate almaktadır. Yarı varyans, portföy ya da varlık analizinde faydalı bir araç olabilir;
çünkü, olumsuz risk için önlem sunmaktadır.
Standart sapma ve varyans, volatilite ölçümleri sağlarken, yarı varyans bir varlığın
sadece negatif dalgalanmalarını dikkate almaktadır. Yarı varyans, bir portföyün maruz
kalabileceği ortalama zararı hesaplamak için kullanılabilir; çünkü, ortalamanın üstünde veya
bir yatırımcının hedef getirisinin üzerindeki tüm değerleri etkisizleştirir. Riskten kaçınan
yatırımcılar için, yarı varyansı en aza indirerek, optimal portföy tahsislerini belirlemek,
portföyün değerindeki düşüş olasılığını azaltabilir. Temel varsayım, getiri dağılımının
normalliğidir. Bu nedenle, portföyün verimliliği büyük ölçüde getiri dağılımının özelliklerine
bağlıdır (Eldomiaty, 2008:95).
Yarı varyans uygun bir yatırım risk ölçüsüdür; çünkü, yatırımcılar, hedef getirinin
altındaki zararlardan daha fazla endişe duymaktadırlar. Markowitz (1959), ortalama varyans
modelinin zayıflıklarının üstesinden gelmek için varyans yerine yarı varyans kullanarak YarıVaryans (Semi-Variance) modelini önermiştir. Yarı Varyans (SV) aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
1

SVar(Rp) = N∑Ni=1 Max ( 0, E(Ri) - Ri)2
Burada;
N: Portföydeki toplam varlık sayısını,
Ri: Gözlemlenen değeri,
E(Ri): Ortalama ya da hedef getiriyi ifade etmektedir.
Yarı varyansın hesaplanmasındaki ilk adım fiyat verilerinin elde edilmesidir. Daha
sonra fiyat verileri kullanılarak getiriler hesaplanmaktadır. Bir sonraki adımda getirilerin
ortalaması hesaplanmaktadır. Buradaki en önemli nokta; işleme, pozitif getiriler dikkate
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alınmadan sadece negatif getiriler ile devam edilmektedir. Her bir negatif getiri ile
ortalamanın farkı bulunarak, elde edilen sonuçların karesi alındıktan sonra toplanmaktadır. Bu
toplam, başlangıçtaki toplam gözlem sayısına bölünerek yarı varyans elde edilmektedir.

5. ALINYAZIN ARAŞTIRMASI
Yarı varyans modeli Markowitz (1959) tarafından önerildikten sonra, hesaplamanın
daha basit olması nedeniyle varyans ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir. Bunun temel
sebepleri; yarı varyans modelinin, varyans modelinden iki kat daha fazla veri girişi
gerektirmesi, düşük maliyetli bilgisayar gücü eksikliği ve varyans modelinin zaten
matematiksel olarak çok karmaşık olması gerçeği ile, 1980'lerde mikrobilgisayarın ortaya
çıkmasına kadar önemli bir sorun olarak kabul edilmiştir.
Nobel ödüllü Harry Markowitz, yatırımını bir menkul kıymetler grubuna tahsis etmek
isteyen yatırımcının, sadece bu tahsisatla ilişkili karın maksimize edilmesini değil; aynı
zamanda ilgili riskin azaltılmasına da dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştir. Çığır açan
çalışmalarında, Markowitz (1952), bir dizi uygulanabilir portföy üzerinde, beklenen bir getiri
düzeyi için portföy riskini (varyansıyla ölçülen) en aza indirmeyi amaçlayan bir ortalama
varyans optimizasyon modeli önermektedir. Beklenen getirinin seviyesini değiştirerek, model
ortalama farkı etkin portföyler kümesi olarak etkin sınırı belirler. Ancak Markowitz’in (1959)
belirttiği gibi normal getiri dağılımları ve ikinci dereceden fayda fonksiyonları, ortalamavaryans analizi kullanımı için yeterli ancak normal dağılım göstermeyen dağılımlar için
yeterli değildir. Roy (1952), portföy seçiminde aşağı yönlü bir risk önleminin önemini,
önceden belirlenmiş bir hedef getirinin altına düşen sonuçların olasılığını ölçen “önce
emniyet” kuralı olarak gören ilk kişidir. Markowitz (1959, 1991), Roy'un çalışmasının
önemini fark etti, varyansa göre daha makul risk önlemleri olduğunu savundu ve Yarı
Varyansı ( Semi Variance) kullanmayı önermiştir. Bu ölçüt, daha düşük kısmi anlar olarak
bilinen daha genel bir aşağı yönlü risk önlemleri ölçütüdür.
Yarı varyans ile ilgili araştırmalar 1960'larda ve 1970'lerin başında devam etti. Quirk
ve Saposnik (1962), yarı varyansın, varyansa karşı teorik üstünlüğünü göstermiştir. Mao
(1970), yatırımcıların yalnızca aşağı yönlü riskle ilgileneceği ve yarı varyans önleminin
kullanılması gerektiği konusunda güçlü bir argüman sağlamıştır. Mandelbrot (1963), Fama
(1965), Campbell ve Hentschel (1992) ve Turner ve Weigel (1992) gibi birçok çalışma,
portföy getirilerinin genel olarak normal dağılım göstermediğini ortaya koymuştur. Öte
yandan, Rubinstein (1973), Kraus ve Litzenberger (1976) ve Harvey ve Siddique (2000) gibi
çalışmalar yatırımcıların çarpıklık tercihlerinin bulunduğunu ve genellikle fayda
fonksiyonlarının ikinci dereceden olmadığını ortaya koymuştur. Normal olmayan getiri
dağılımlarında, yarı varyans ölçütünün kullanılması, varyansın geleneksel kullanımından daha
uygundur (Nawrocki, 1999). Sayılgan ve Mut’ un (2009) çalışmalarının sonucuna göre yarı
varyans, aynı ortalamaya sahip olan iki varlık arasından kayıp olasılığı daha düşük olanı
tercih etmeye olanak tanımaktadır. Bu yönü ile yatırımcının risk algısına daha çok hitap
etmektedir.
6. BİST-100 ENDEKSİ’NDE YARI VARYANS MODELİ UYGULAMASI
Araştırma kapsamında, 24 Temmuz 2000 ile 29 Aralık 2017 arasında geçen 4377
günlük (iş günü, bu süreye hafta sonları ve tatil günleri dahil değildir.) dönemdeki BIST-100
endeksinde sürekli olarak yer alan hisse senetlerine ait günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama
fiyat verileri kullanılmıştır. İlgili dönemde BIST-100 endeksinde sürekli olarak endeks içinde
yer almayan, zaman içinde endeksten çıkan veya daha sonra tekrar endeks içine giren hisse
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senetleri, araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. Endeks kapsamında tüm süre boyunca
sürekli olarak yer alan 24 adet hisse senedinin Türk Lirası bazındaki günlük ağırlıklı ortalama
fiyat verileri Borsa İstanbul’dan alınmıştır. Bu 24 adet hisse senedi Tablo 1'de toplu olarak
verilmiştir.
Tablo 1: BIST-100 Endeksinde 24.Temmuz.2000 ile 29 Aralık 2017 Arasındaki
Dönemde Sürekli Olarak Yer Alan Menkul Kıymetler
AKBNK.E

AKBANK

AKSA.E

AKSA

ALARK.E

ALORKO HOLDİNG

ARCLK.E

ARÇELİK

ASELS.E

ASELSAN

AYGAZ.E

AYGAZ

DOHOL.E

DOĞAN HOLDİNG

ECILC.E

ECZACIBAŞI İLAÇ

AEFES.E

ANADOLU EFES

ENKAI.E

ENKA İNŞAAT

EREGL.E

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

GARAN.E

GARANTİ BANKASI

ISCTR.E

İŞ BANKASI

KRDMD.E

KARDEMİR

KCHOL.E

KOÇ HOLDİNG

MIGRS.E

MİGROS

PETKM.E

PETKİM

SAHOL.E

SABANCI HOLDİNG

SISE.E

ŞİŞE CAM

TOASO.E

TOFAŞ

TRKCM.E

TRAKYA CAM

TUPRS.E

TÜPRAŞ

THYAO.E

TÜRK HAVA YOLLARI

YKBNK.E

YAPI VE KREDİ BANKASI

Borsa İstanbul’dan alınan fiyat verileri kullanılarak her bir hisse senedine ait 4376 adet
getiri verisi hesaplanmıştır. Daha sonra ise her bir hisse senedi için bu getiri verilerinin
ortalama, varyans ve kovaryans değerleri bulunmuştur. 4377 günlük tarihsel fiyat verileri
kullanılarak elde edilen bu değerler, ortalama, varyans ve kovaryans gibi parametrelerin
gerçek değerleridir.
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İkinci aşamada ise yukarıda yapılan işlemler, yarı varyansın bulunmasında da tekrar
edilmiştir. Bunun içinde öncelikle getiri setinde yer alan negatif değerler seçilmiş ve pozitif
getiri değerleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.

7. YÖNTEM
Araştırma kapsamında Harry Markowitz’e Nobel ödülü kazandıran Portföy Seçimi
Modeli kullanılmıştır. Bu amaç için ortalama, varyans ve kovaryans değerleri kullanılarak
ortalama - varyans matrisi düzenlenmiştir. Bu model, yatırımcının hedeflediği getiri düzeyine
ulaşabilmek için üstlenmesi gereken minimum risk düzeyini, ya da yatırımcının kabullendiği
belli bir risk düzeyi için, portföyün beklenen getirilerini maksimum düzeye taşıyacak optimal
portföyün yapısını araştırır. (Ulucan, 2007:274).
İlk olarak ortalama varyans matrisi hazırlanmış ve bu matris kullanılarak optimal
portföy yapısı elde edilmiştir. İkinci aşamada ise yarı varyans değerleri, ortalama varyans
matrisinde varyans değerleri ile yer değiştirmek suretiyle, ortalama - yarı varyans matrisi
düzenlenmiştir. Bu aşamada ortalama getiri ve kovaryans değerleri değiştirilmeden sabit
bırakılmıştır. Yatırımcının elde ettiği faydayı maksimuma taşıyan ve doğrusal olmayan amaç
fonksiyonu ve modelin uygulamasında ihtiyaç duyulan diğer argümanlar, aşağıda verilmiştir.
Max

Z(x) = ∑𝑛𝑖=1

∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 = 1

ve

𝐸[𝑟𝑖 ] . 𝑋𝑖 −

1
𝑅𝑇 (𝑤)

∑𝑛𝑖=1

∑𝑛𝑗=1 𝑋𝑖 . 𝑋𝑗 . 𝐸[𝜎𝑖𝑗 ]

(Denklem )

𝑋𝑖 ≥ 0

i = 1, 2, ….N
Burada;
Z(x)

: yatırımcının sahip olduğu varlığının beklenen faydası,

𝐸[𝑟𝑖 ] : i’nci menkul kıymetin beklenen getirisi,
𝜎𝑖𝑗

: i ve j menkul kıymetlerinin beklenen getirilerinin kovaryansı,

𝑅𝑇

: yatırımcının risk toleransı,

𝑟𝑖

: i’nci menkul kıymetin beklenen getirisi,

𝑋𝑖

: i’nci menkul kıymetin portföy içindeki ağırlığı,

n

: riskli menkul kıymetlerin sayısı,

gösterir.
Yukarıda verilen ve yatırımcının sahip olduğu varlığının beklenen faydasını gösteren
Z(x) denkleminde eşitliğin sağında yer alan ve eksi işaretine kadar olan bölüm, portföyün
beklenen getirisini, eksi işaretinin sağında kalan kısım ise portföyün beklenen riskini gösterir.
Portföyün beklenen getirisi ile risk toleransı ile ağırlıklandırılmış olan portföyün riski birlikte
amaç fonksiyonunun değerini vermektedir. Dolayısı ile hesaplamaların sonucunu gösteren
tablodaki amaç fonksiyonu, değeri artan risk toleranslarına göre yatırımcının fayda
fonksiyonunun değerini göstermektedir.
Bir sonraki aşamada ise bu ortalama-varyans matrisi kullanılarak, 5'den başlayan ve
5'er birimlik artışlar ile artan risk toleransı karşısında yatırımcının portföyünün, getirisi ve
riski ile bunlara bağlı olarak değişen, optimal portföy yapısında yer alan menkul kıymetlerin
portföy içindeki ağırlıkları hesaplanmıştır.
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Daha sonra ise aynı işlemler ortalama yarı varyans modeline de uygulanarak, farklı
risk toleransları için portföyün beklenen değeri ve portföy içinde yer alan menkul kıymetlerin
ağırlıkları hesaplanmıştır.
İşlemlerin, hem ortalama - varyans ve hem de ortalama - yarı varyans modelleri için
iki kere ayrı ayrı hesaplanmasının nedeni, ortalama varyans modeli ile yarı varyans modelinin
karşılaştırılmasını sağlamaktır.
Son aşamada ise hem ortalama - varyans ve hem de ortalama - yarı varyans modeli ile
farklı risk toleransı düzeyleri için elde edilen optimal portföy yapıları kullanılarak
1.Ocak.2018 ile 21.Ocak.2019 tarihleri arasındaki dönem için beklenen portföy getirileri
hesaplanmıştır. Böylece her iki modelin karşılaştırılması yapılarak, hangisinin diğerine göre
daha uygun bir model olabileceğine yönelik bir yorum getirilmeye çalışılmıştır. Hem ortalama
- varyans ve hem de ortalama - yarı varyans modeline göre uygulamada risk toleransı
düzeyleri, optimal portföyün sadece tek bir menkul kıymetten oluştuğu noktaya kadar
arttırılmıştır. Risk toleransı düzeyinin 100'den büyük olması durumu, yatırımcının, daha fazla
yatırım yapabilmesi için finansal kaldıraç kullandığı, yani, borçlanmaya gittiğini
göstermektedir.
Tüm optimizasyon hesaplamalarında, Excel'in Çözücü (Solver), alt programından
yararlanılmıştır.
8. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Çalışmada 24.Temmuz.2000 ile 29.Aralık.2017 tarihleri arasındaki getiri verileri ile
varyans – kovaryans matrisine göre ve yarı varyans – kovaryans matrisine göre optimal
portföyler oluşturulmuştur. Daha sonra 1.Ocak.2018 ile 21.Ocak.2019 getiri verileri ile
optimal portföyler oluşturulmuş ve her bir risk toleransı seviyesi için getirileri hesaplanmıştır.
Bu sonuçlara göre varyans - kovaryans matrisine göre elde edilen optimal portföylerin,
1.Ocak.2018 ile 21.Ocak.2019 tarihleri arasındaki dönemde elde tutulması durumunda, hiç bir
risk toleransı düzeyinde, optimal portföyün beklenen getirisi pozitif olmamaktadır. 5 ile 70
arasındaki risk toleransı düzeylerinde tüm portföylerin beklenen getirileri, yüzde cinsinden, 6,11'den -2,46'ya kadar yükselmektedir. Bu sonuçlara göre varyans - kovaryans matrisi
kullanılarak elde edilen portföylerin tamamı, 1.Ocak.2018 ile 21.Ocak.2019 tarihleri arasında
yatırımcısına zarar ettirmektedir. Bu ise bir yatırımcının en son isteyebileceği bir durumdur.
Eğer yatırımcı, portföylerini yarı varyans - kovaryans matrisini kullanarak oluşturur
ise 5 ile 45'lik risk toleransları arasında tüm portföylerin beklenen getirileri pozitif olacaktır.
Ayrıca 5 ile 20 risk toleransı düzeyleri arasında portföyün beklenen getirisi % 5,60'dan
%8,17'e kadar artmakta; daha sonrasında ise azalmaktadır. 45'lik risk toleransı düzeyinden
sonra ise portföyün beklenen getirisi negatif olmaktadır. 5 ile 20'lik risk toleransları gibi
düşük risk toleransı düzeylerinde oluşturulan portföylerin 2018 - 2019 verilerine göre pozitif
sonuç vermesi, yarı varyansa göre oluşturulan portföylerin yatırımcıya eğer getiriler negatife
dönerse elindeki sermayeyi koruyabileceği ve hatta getiri bile elde edebileceğini
göstermektedir. Dolayısı ile bu sonuç, yarı varyansa göre oluşturulacak portföyler konusunda
yapılan önceki çalışmalar ile de örtüşmektedir.
Başka ilginç bir sonuç da, 5'den 20'lik risk toleransı düzeyine kadar geçmiş veriler
kullanılarak, yarı varyansa göre oluşturulan portföylerin beklenen getiri değerleri, 2018 - 2019
verilerine göre oluşturulan portföylerin beklenen getiri değerlerinden bile daha yüksek
çıkmaktadır. Bu durumda yarı varyansa göre oluşturulacak düşük risk toleranslarındaki
portföylerin yatırımcıyı ortaya çıkan beklenmedik bir çok riskten daha iyi koruduğunu da
göstermektedir. Verilerden anlaşılacağı üzere Ocak.2018 -Ocak.2019 döneminde BIST - 100
endeksinde yer alan menkul kıymetler, genel olarak, negatif getiri sağlamıştır. Ancak buna
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rağmen, yarı varyansa göre oluşturulan portföyler yatırımcıyı negatif getiri riskinden
korumuştur.
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MANÜPİLASYON YOLU İLE BIST-100'Ü YENMEK MÜMKÜN MÜ?
Dr. Öğr. Üyesi Kartal SOMUNCU
Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖZET
Sermaye Piyasalarında, piyasa getirisinden daha fazlasının kazanılmasına yönelik
olarak geliştirilmiş bir çok eylem planı mevcuttur. Bunların hukuki ve etik olanları,
geliştirilen farklı portföy stratejileri iken bazıları da etik olmayan planlardır. Etik olmayan
eylemlerin başında, içeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon gelmektedir. Sermaye
Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi, içeriden öğrenenlerin ticaretini ve 107. maddesi de
manipülatif hareketleri tanımlamıştır. Bu çalışmanın amacı, 2010 - 2018 yılları arasında SPK
Kanunu'nun 107. maddesine muhalefet yapan eylemlerin, hisse senedi getirilerinde herhangi
bir anormal değişime neden olup olmadığının araştırılmıştır. Elde edilen veriler, Olay
Çalışması (Event Study) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Olay çalışması yönteminin
uygulanması sürecinde de pazar modeli yaklaşımından yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre manipülatif işlemlerin, kamuya açıklandığı günü takip eden günlerde, anormal getirilere
neden olduğu bulunmuştur. Elde edilen anormal getirilerin hem %5 ve hem de %1 güven
aralıklarında anlamlı olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Manipülasyon, içeriden öğrenenlerin ticareti, olay çalışması.
IS IT POSSIBLE TO BEAT BIST-100 BY MANIPULATION?
ABSTRACT
In the capital markets, there are many action plans developed to gain more than market
returns. Different portfolio strategies developed are the legal and ethical ones but there are
also some unethical plans. Two of the most unethical acts are insider trading and
manipulation. Article 106 of the Capital Markets Law defines insider trading and article 107
describes manipulative movements. The aim of this study is to investigate whether the actions
that contradicted Article 107 of the Capital Markets Law between 2010 and 2018 caused any
abnormal changes in stock returns. The data obtained were analyzed by using event study
method. The market model approach was also utilized in the event study method. According
to the results, it was found that manipulative transactions caused abnormal returns in the days
following the public disclosure. Abnormal returns were found to be significant in both 5% and
1% confidence interval.
Keywords: Manipulation, insider trading, event study.
1.GİRİŞ
Sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat hareketlerine sebep olup, yatırımcıları yanlış
yönlendirmek suretiyle haksız kazanç elde etme işlemine manipülasyon denir (Ok, 2016:1).
Sermaye Piyasası Kanunu'nun İkinci Bölümünde yer alan Sermaye Piyasası Suçları
başlığının altında 107. maddesinde Piyasa Dolandırcılığı kavramı şu şekilde tanımlanmıştır:
"MADDE 107 – (1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve
taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım
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yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri
gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı,
suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz. "
Etkin Piyasalar Hipotezine göre, piyasaya yansımış olan tüm bilgiler menkul kıymetlerin
fiyatlarına yansımakta ve alım satım yapan yatırımcılar bu fiyatların rasyonel olduğu
varsayımı ile hareket etmektedirler. Sermaye Piyasalarında fiyat mekanizmasının etkin bir
şekilde işleyebilmesi önemlidir; "çünkü bu piyasalarda alıcı ve satıcı karşı karşıya gelmez.
Alıcı, alacağı menkul kıymetin durumuna ilişkin son derece sınırlı bilgiye sahiptir. Fiyattaki
olumlu ya da olumsuz bir değişiklik yatırımcıların kararlarını etkilemekte, onları, belli bir
menkul kıymete yatırım yapmaya yöneltmekte ya da bir menkul kıymete yatırım yapmaktan
alıkoymaktadır. Sermaye piyasalarında fiyat hareketlerini etkileyen en istenmeyen durum
manipülasyondur. Manipülasyon, menkul kıymetlerin fiyatlarının manipülatörler tarafından
hileli davranışlarla belirli bir seviyenin üzerine çıkarılmak istenmesi, belirli bir seviyenin
altına düşürülmek istenmesi ya da olduğu gibi sabitlenmek istenmesi dolayısı ile
gerçekleştirilen faaliyetlere verilen addır. Manipülasyon sermaye piyasalarında piyasaya
duyulan güveni ve özellikle işlem güvenliğini sarstığı için hiç istenmeyen bir durumdur"
(Yüce, 2012:387).
2. ALINYAZIN ARAŞTIRMASI
Gemici ve Polat'ın Ocak.2016 ile Şubat.2018 döneminde SPK haftalık bültenlerinden
elde ettiği 28 adet manipülatif hareketin anormal getirilere neden olup olmadığını
araştırmışlardır. Olay Çalışması Yöntemini kullanarak olayın 5 gün öncesi ve olayın 5 gün
sonrası için elde ettikleri sonuçlara göre SPK haftalık bültenlerinde manipülatif duyurunun
yapılmasından önce ve sonraki günlerde anormal getirilerin t-istatistiği açısından anlamlı
sonuçlar olmadığını bulmuşlardır.
Doğanay, Aktaş ve Somuncu (2017)'nun SPK haftalık bülten verilerini kullanarak
yaptıkları çalışmada manipülatif hareketlerde aracı kurumların etkinliğini araştırdıkları
çalışmada, bazı aracı kurumların bilerek veya bilmeyerek manipülatif eylemlerde rol
aldıklarını saptamışlardır.
2005 ile 2013 yılları arasında Borsa İstanbul'da manipülatörler tarafından
gerçekleştirilen 165 adet işlem bazlı manipülasyonlara karşı menkul kıymetlerin nasıl tepki
verdiğini araştırdığı çalışmasında Ok (2016), manipülatörlerin işlem hacmi düşük, getirisi ve
volatilitesi yüksek hisse senetlerini seçme eğiliminde olduklarını, ayrıca manipülasyon
yapılan dönemlerde manipülasyon yapılan menkul kıymetlerin manipülasyon yapılmayan
menkul kıymetlere göre anlamlı düzeyde pozitif getiri elde etmelerine karşın, manipülasyon
sonrası dönemde bu rollerin terse döndüğünü bulmuştur.
3. ÇALIŞMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı denetimlerin sonucunda
haftalık bülteninde kamuya duyurduğu manipülatif hareketlerin, açıklandığı gün ve
sonrasında, şirketin hisse senedi getirileri üzerinde ortaya çıkardığı anormal getirilerin
varlığını saptamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Olay Çalışması (Event Study)
yönteminden yararlanılmıştır. Olay çalışması, herhangi bir şirket ile ilgili bir olayın o
işletmenin hisse senedi fiyatları üzerinde yarattığı etkiyi ölçen bir yöntem olarak öne
çıkmaktadır (Sakarya, Yazgan ve Yıldırım, 2017:65). Olay çalışması yöntemi ile belirli bir
olayın, hisse senedinin fiyatı üzerinde yarattığı etkiyi ölçebilmek mümkündür.
Araştırmanın sonuçlarının elde edilmesi sürecinde Microsoft Excel programından
yararlanılmıştır.
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4. VERİLER
İlk aşama da Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bültenlerinden 1.Aralık.2014 ile
30.Kasım.2019 tarihleri arasında geçen 5 yıllık süre zarfında gerçekleşen 191 adet manipülatif
hareketler saptanmıştır.
İkinci aşamada şirketlere ilişkin SPK'nun saptadığı manipülatif hareketin kamuya
açıklandığı tarihten 265 gün öncesi, duyuru tarihi ve duyurunun yapıldığı tarihten 30 gün
sonrasına kadar olmak üzere tahmin penceresi 296 gün olarak alınmıştır. Bu 296 gün için
ağırlıklı ortalama fiyat verileri Borsa İstanbul'dan sağlanan veri seti içinden ayıklanmıştır.
Olay penceresi olarak olayın 10 gün öncesi, olay günü ve olayın 10 gün sonrası olmak üzere
toplam 21 gün için yapılmıştır.
5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Üçüncü aşamada olay çalışması (event study)'nın piyasa modeline göre uygulamasına
geçilmiştir. Olay çalışması yöntemini dört farklı şekilde uygulamak mümkündür. Ancak bu
çalışmada piyasa modeli yöntemi kullanılmıştır. Piyasa modeline göre olay çalışmasının
adımlarını da şu şekilde açıklamak mümkündür.
1. Adım : Günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyat verileri kullanılarak her bir hisse
senedi için günlük getiriler hesaplanmıştır. Günlük getiriyi elde etmek için aşağıdaki formül
kullanılmıştır:
Rit (Getiri) = (Pit - Pit-1)/ Pit-1

(1)

Burada;
Rit, i hisse senedinin t günündeki getirisini,
Pit, i hisse senedinin t günündeki ağılıklı ortalama fiyatını ve
Pit-1, i hisse senedinin t - 1 günündeki ağılıklı ortalama fiyatını,
gösterir.
Şekil 1 : Olay Çalışması Zaman Çizelgesi

Kaynak : Sakarya, Yazgan ve Yıldırım, (2017:67). "Kurumsal Yönetim
Derecelendirmesinin Hisse Senedi Performansına Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi
Üzerine Bir İnceleme", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Journal of Social
Sciences and Humanities Researches , Güz/Autumn 2017, Cilt/Volume 18 Sayı/Issue 40 .
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2. Adım : Pazar Getirisi hesaplanmıştır. Pazar getirisini hesaplamak için aşağıda yer
alan formülden yararlanılmıştır:
Rmt = (It - It-1)/ It-1

(2)

Burada;
Rmt, BIST 100 endeksinin t zamanındaki getirisini,
It, BIST 100 endeksinin t günündeki kapanış değerini ve
It-1, BIST 100 endeksinin t - 1 günündeki kapanış değerini,
gösterir.
3. Adım : Piyasa modeli hesaplanmıştır. Piyasa modelinin hesaplanmasında aşağıda
yer alan formülden yararlanılmıştır.
Rt = αt + βt * Rm,t

(3)

Burada,
Rt, t günündeki getiriyi,
αt, tahmin penceresinde hesaplanan sabit katsayıyı,
βt, tahmin penceresinde hesaplanan beta katsayısını,
Rm,t, BIST 100 endeksinin t zamanındaki getirisini,
gösterir.
4. Adım : Beklenen getiriler hesaplanmıştır. Beklenen getirilerin hesaplanmasında
aşağıda yer alan formülden yararlanılmıştır.
E(R)t = αt + βt * Rm,t

(4)

Burada,
E(R)t, t günündeki beklenen getiriyi,
αt, tahmin penceresinde hesaplanan sabit katsayıyı,
βt, tahmin penceresinde hesaplanan beta katsayısını,
Rm,t, BIST 100 endeksinin t zamanındaki getirisini,
gösterir.
5. Adım : Günlük getiri verisinden beklenen getiri çıkarılarak, her bir hisse için
anormal getiriler hesaplanmıştır.
AR t = Rt - E(R)t

(5)

Burada,
AR t , anormal getiriyi (abnormal return),
göstermektedir.
6. Adım : Olay penceresi dönemine ait AR (Anormal Getiriler)’in kümülatif
toplamları alınarak, Kümülatif Anormal Getiriler (CAR), elde edilmiştir. Bu elde edilen
kümülatif anormal getiriler olay gününün 10 gün öncesi ve 10 gün sonrası, olmak üzere her
bir hisse senedi için uygulanmıştır.
CARt = ARt + CARt-1
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Burada,
CARt, t günündeki kümülatif getiriyi
CARt-1 , t - 1 günündeki kümülatif getiriyi
göstermektedir.
7. Adım : Her bir hisse senedi için bulunan kümülatif getirilerin
ortalaması alınmıştır.

t günündeki

CAARt = 1/n . Σ CARt
Burada,
CAARt, tüm hisse senetlerinin t günündeki kümülatif getirilerinin ortalamasını,
n, hisse senetlerinin sayısını,
göstermektedir.
6. HİPOTEZLER
H0 = Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı denetimler sonucunda, saptadığı
manipülatif hareketlerin, şirketin hisse senedi üzerinde anormal bir getiri etkisi yoktur (yani,
CAR = 0'dır).
H1 = Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı denetimler sonucunda, saptadığı
manipülatif hareketlerin, şirketin hisse senedi üzerinde anormal bir getiri etkisi vardır.
7. SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında 1.Aralık.2014 ile 30.Kasım.2019 arasında geçen 5 yıl içinde
SPK tarafından tespit edilen 191 farklı manipülatif hareketin, 10 gün öncesi ve manipülatif
hareketin gerçekleştiği tarihlerdeki elde edilen anormal getirileri incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre manipülatif hareketin açıklandığı günü takip eden ilk beş
gün içinde getiriler hızla düşmekte altıncı günden itibaren bu negatif getirilerin toparlandığı
ve onuncu gün ve sonrasında ise tarihsel ortalamalara yakınsadığı saptanmıştır. Bu durum,
ülkemizde faaliyette bulunan sermaye piyasasının yarı güçlü formda etkin olmadığını
göstermektedir.
Olay gününün 10 gün öncesi ve manipülatif döneminde elde edilen sonuçlara göre
büyük oyuncular, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belli bir şirketi incelemeye aldığını, ortalama
olarak 7 gün öncesinden haber almakta ve bu süreç içinde ilk 5 gün kümülatif getiriler %1
kadar artmaktadır. 6. günden kararın açıklandığı güne kadar getiriler, yatay seyretmekte,
ancak, kararın açıklanmasından sonra getiriler hızla artmaya devam etmektedir. Olay gününün
10 gün sonrasında toplamda getirilerin %4 civarında artış gösterdiği saptanmıştır.
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Şekil 2 : Olay Gününün 10 Gün Öncesi, Olay Günü ve Olay Gününün 10 Gün
Sonrasındaki Dönemde Ortalama Kümülatif Anormal Getiriler
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t-istatistik ve p-değerleri de manipülatif hareketin açıklandığı gün ve sonrasında gelen
beş gün boyunca (0-5. günler), %5 ve %1 güven aralığında elde edilen sonuçların anlamlı
olduğunu göstermektedir. Ancak olaydan sekizinci gün ve sonrasında elde edilen getiriler %5
güven aralığında anlamlı bulunmamıştır. Olay gününün on gün ile sekiz gün öncesinde ortaya
çıkan yaklaşık %2'lik negatif ve sonrasındaki yedi günlük getiriler ise t-istatistik ve pdeğerlerine göre %5 güven aralığında anlamlı bulunmamıştır. Dolayısıyla olay gününün
öncesinde ortaya çıkan değişim tesadüfi olabileceği gibi büyük oyuncuların temkinli bir tavır
içinde de davranmış olabileceklerini göstermektedir.
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GÜNCEL SANAT VE TÜRKİYE’DE SANAT POLİTİKALARI
Dr. Öğr. Üyesi Merve YILDIRIM
T.C. Giresun Üniversitesi
ÖZET
Güncellik diğer sanatlar içinde sık sık tartışma konusu edilen üzerine kafa yorulan bir
kavramdır. Öyleyse sanatta güncellik nedir? Nasıl kurgulanıyor? Yapıtlar ne şekilde hangi
belirtkelerle, hangi ayırıcı öğelerle yansıtılıyor? Bu soruların cevapları Güncel olan politik
olanla ilgili midir? Avangard bir yenilik İçinden geçilen dönemin siyasi özelliklerini taşırken
eserlerdeki kişilerini de karakterize eder. Öncelikle Türkiye de sanat politikaları nasıl gelişti.
Bu anlamda sanat için, Toplumsal düzlemde yeni bir politizasyondan söz etmek olası mıdır?
Sergi salonlarının şık şıkırdım açılışlarından, sanatçı peşinde dolanan yatırımcıların garip
beğenilerinden, sanat adına söz alındığında pespaye tanımlarla konuşanların zulmünden
kurtulmak için sanatçının çırpınışının pek çok örneğini de görmekteyiz. Bu çalışma da
Güncel sanat, dijital sanat, yeni medya sanat yapıtlarının yenidünya düzeninde ve Türkiye de
nasıl algılandığı ve desteklendiği ele alınarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dijital, Sanat, Güncel, Politik, Avangard
Contemporary Art And Art Polıcıes In Turkey
SUMMARY
It is a concept that is often discussed within other arts. What is contemporaryness in art? How
is it set up? In what way are the works reflected in what tokens, with which
separatorelements? Are the answers to these questions related to the current political one?
While it carries the political characteristics of the period passed through an avant-garde
innovation, it also characteristics the people in the works. First of all, how art policies have
evolved in Turkey. In this sense, is it possible for art to talk about a new polyitation on the
social plane? We also see many examples of the artist's struggle to get rid of the elegant
openings of the exhibition halls, the strange tastes of the investors who are pursuing artists,
and the persecution of those who speak with negative definitions when it comes to art. This
work will be examined by considering how contemporary art, digital art, new media and art
works are perceived and supported in the new world order and in Turkey.
Keywords: Digital, Art, Current, Political, Avant-Garde

1. Giriş
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Sanat ve politika arasındaki ilişki insanlık tarihinin hemen her döneminde varlığını
sürdürmüştür. Toplumların içinde bulunduğu sosyo ekonomik, siyasal ve kültürel faktörlerin
durumuna göre bu etkileşimin oranı değişkenlik göstermiştir. Özellikle toplumların değişim
ve dönüşüm geçirdiği, siyasetin önemli ölçüde hissedildiği dönemlerde, sanatçılar bu
süreçlerden daha fazla etkilenmişler ve yapıtlarında politik imge ve izlere daha fazla yer
vermişlerdir. Bu etki kimi zaman sanatın amacını ve sanattan beklentileri değiştirmiş, kimi
zaman daha da güçlenerek sanatın yapısında önemli dönüşümlere sebep olmuştur. Sanatın
politikadan etkilenip dönüşmesinin yanı sıra, sanat da hareketli dönemlerde siyasetin
aktörlerinden biri haline gelmiş ve toplumu şekillendiren unsurlar arasına girmiştir.
Günümüze değin ulaşan sanat eserlerinin önemli bir kısmında politik etkileri izlemek bu
karşılıklı etkileşimin sonucudur. Bu yönüyle sanat eseri özgün ve estetik anlatımıyla
döneminin tanıklığını da yapmaktadır.( Korkmaz,D. Arkan,H. 2018,1) Sanat ve politika
kavramlarının etkileşim tartışmaları Modernizm sürecinde başlamıştır. Dönemin düşünürleri
sanat ve siyaset arasında benzer yanları olmasına rağmen, iki ayrı unsur ve birbirini
etkilemeyecek iki farklı özerk alan olarak tanımlamışlardır. Modernizm sürecinde , sanat,
yaşamın dışında kendi varlığını sürdürmek ve yüceltmek dışında başka bir amaca sahip
değildir. Sınırları keskin bir biçimde politikadan ayrı olmalıdır. Marksist anlayış göre sanat
toplumsal bir unsurdur Ve modernist yaklaşımın tersine sanat ve politikanın birbirinden
bağımsız olmalarının zor olduğunu iddia eder. Toplumbilimci düşünürler Adorno ve
Horkheimer‟a göre sanat ve siyasetin kesinlikle birbiriyle etkileşen, birbirini etkileyen
alanlar olduğunu arada bir sınır olamayacağını savunan bir düşünce yapısıyla karşılaşırız.
2. Sanatın Neliği Açısından Politika
Modernizmin mottolarından biri olarak karşımıza çıkan avangard yani öncü etkinlik klasik
tarih anlayışından koparak şimdi üzerine düşünmeyi salık vermesiyle, yaşamı önermesiyle
toplumsal muhalefeti gerçekleştirir. Toplumsal olan politik olandan ayırt edilemeyeceğine
göre yapıt politik bir yönü doğal olarak içinde taşıyacaktır (Yılmaz. 2011,72).
İdeoloji, bir siyasi partinin inançlarını, değerlerini, temel ilkelerini ifade eden bir politik
ideoloji de olduğu gibi, şu ya da bu ölçüde tutarlı inançlar kümesi; siyasi ya da toplumsal bir
öğreti meydana getiren, siyasi ve toplumsal eylemi yönlendiren düşünce, inanç ve görüşler
sistemi; bir toplumsal durumu yadsıyan düşünceler dizgesi; insanların kendi var oluş koşulları
ve ilişkilerinden doğan yaşam tarzlarıyla ilgili tasarımların tümüdür( Cevizci ,2003: 197).
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Resim 1. Soğuk Savaşın Sonu, “Berlin Duvarı’nın Yıkılması”, Fotoğraf.
Türk Dil Kurumu‟na göre politika; devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak
düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü olarak tanımlanmıştır. Daha yaygın olarak
kabul gören görüşe göre; toplumsal sınıf, siyasi parti ve grupların sınıfsal çıkar ve amaçlarını
belirlediği etkinliklerle devlet organlarının ya da tümden “devlet” in toplumsal ve ekonomik
yapısının yansıması olan etkinliklerdir. ideoloji, toplumsal bilincin, siyasal, hukuki, bilimsel,
felsefi, etik, sanatsal (estetik) fikirlerin tümüdür (Aşukin ve diğer,1979:104). Sanat bir duygu
dışavurumu olarak, ideolojik bir etkinliktir. Örneğin; John Berger, resmin siyasal ve
ekonomik olandan bağımsız olmadığını vurgular ve resmin ideolojik olduğunu savunur. Yine
Terry Lovell, edebiyat eleştirmenleri tarafından yapılan Jane Austen incelemelerini ele alarak
bu incelemelerin “edebiyat ve ideoloji” denemeleri olduğu yorumunu yapar. Sanat ürünü,
ideolojiyi, kural ve geleneklerle uyumlu olarak estetik biçimler altında yeniden üretmektedir
(Tezcan, 2011:157).

Resim 2. Delacroix, “Halka Yol Gösteren Özgürlük”, 260 cm x 325 cm, tüyb, 1830
Sanatta politik imgeler; Sanat tarihine bakıldığında, hükümdarların kült ikonalar ve imgeler
olarak zihinlere yerleştirilme amacıyla giyim ve kuşamları görkemli ve iktidar hissi
oluşturacak şekilde betimlendiği görülmektedir.Resim1 de görüldüğü gibi. Ortaçağda ise,
dinsel ve dünyasal güçler birbirinden ayrılmaz olduğundan sanat ile politika iç içe geçmiştir.
Hristiyanlığa ait temaları anlatan Ortaçağ sanat yapıtları, çoğu zaman sanatçıları
görevlendiren kilisenin veya dönemin iktidar odaklarının çıkarlarını güçlendirmiştir. 16.
yüzyılın başlarından itibaren, özellikle Rönesans’ta bazı sanatçılar kişisel bir üne ulaşmış
olmalarına karşın bu sanatçıların en ünlü olanları bile çoğu zaman yeteneklerini hamileri için
kullanmak zorunda kalmışlardır (Korkmaz,d. Arkan,H.2018,29).
Tarihte şehir devletleri, krallıklar ve imparatorlukların hükümdarları sanatı anıtsal olarak
iktidarlarının altını çizmek, zaferlerini yüceltmek ya da düşmanlarına gözdağı vermek
amacıyla kullanmıştır. I. ve II. yüzyılda Roma imparatorluğu‟nun her bölgesinde para ve
madalyalar dağıtan, anıtsal heykeller yaptıran imparatorlar politik sembol ve törenlere
oldukça yoğun olarak yer vermiştir. Roma‟daki mimari mekânlar; zaferi, itaati ve birliği
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kutsayan görkemli törenler ile yağma ve savaş esirlerini sergilemek için tasarlanmıştır (Clark,
2011: 13). Burjuvazi tarihte son derece devrimci bir rol oynamıştır. İktidara geldiği her tüm
feodal baba erkil kırsal ilişkileri darmadağın etmiştir. Kişisel saygınlığı değişim değerine
indirgemiş sayısız belgeli ve kazanılmış özgürlüklerin tümünün yerine tek bir özgürlüğü
vijdansız ticaret özgürlüğünü koymuştur.
3. Türkiye de sanat politikaları
Türkiye de ise 12 eylül 1980 de gerçekleşen askeri darbe ,siyasal ve ekonomik alanlarda
olduğu kadar kültürel alanlarda da bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. O yıllarda
pek farkına varılmasa da Dünya çapında bir operasyonun Türkiye ayağıydı darbe Bugün
bakıldığında gerçekten de darbenin dünya kapitalizminde bir paradiğma değişikliğinin
yaşandığı bir döneme denk gelir. O yıllarda Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin başını
çektiği Dogu bloku ülkeler yıkılma eşiğindeyken, dünya kapitalizmi de Ulusal kapitalizmlerin
eklemlendiği bir düzenden Ulus ötesi oyuncuların öne çıktığı bir süreç yaşınıyordu. Askeri
cunta darbeden hemen sonra siyasal partileri kapattı. Liderlerine siyaset yasağı getirdi. Ve
ekonominin dümeni Turgut Özal’ın ellerine teslim edildi. Rahmetli Özal’ın hazırladığı 24
Ocak kararları adı altında darbe öncesindeki Milliyetçi cephe hükümeti tarafından yürürlüğe
konuldu Bu batı dünyasında uygulamaya sokulan neo liberal eğilimin bizdeki yansımasıydı.
Türkiye cumhuriyetinin kültür politikaları öteden beri, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında
açıklanmaktaydı. Ancak kalkınma planları ekonomiyi merkeze alıp kültür konusunda planlar
vaad düzeyinde kalıyordu. 1979-83 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık kalkınma
Planında Ekonomik, toplumsal kültürel ve siyasal yönleriyle bir bütün olarak ele alınırken
kültürel alanda coğrafi dengesizliklerin kaldırılmasını ve bu sayede geri kalmış bölgelerin
hem milli gelirden hem de kültür sanat üretim ve tüketimden daha geniş pay almasını
hedeflemiştir.
1980‘ler Türkiye için iki farklı kültür anlayışına sahne olmuştur. Bir yanda askeri darbenin
toplumsal yaşama getirdiği sınırlamalar, diğer yanda askeri darbenin toplumsal yaşama
getirdiği sınırlamalar. Diğer yanda kışkırtılan, engellenmektense kapsamayı hedefleyen seçme
özgürlüğü sunulan bir ortam hâkimdir. 1980’ler Dünya ölçeğinde yayın yapan video klip plak
kaset sanayii iç içe çalışan ulus ötesi büyük şirketler, MTV gb kanallar. Küreselleşen
kapitalizmin dünyaya yaydığı bir diğer kültür öğeside fast food ve giyim sanayinde gözlendi.
Sanatsal etkinlikler Ankara da her yıl düzenlenen Devlet Resim Heykel sergileri,ve resmi
kurum sergileri DYO gb…Bunların yanı sıra Yeni eğilimler, Günümüz sanatçıları Öncü türk
sanatından bir kesit,10 sanatçı 10 iş, Uluslararası İstanbul Bienali, ve Ankara da Asya Avrupa
Sant Bienali ve Sanart gb etkinlikler Dışarıdaki displinlerarası sanat ve küratörlü sergi
kavramları ülkemize girdi.(Yılmaz 2011,92).
Küreselleşen dünyada, sanatın siyaset ile olan tarihsel gelişimine yeni bir bakış getiren Lev
Kreft, artık günümüzde iki farklı disiplinin eski ölçütlere göre değerlendirilmesinin eskidiğine
dikkat çekmektedir. Bu iki kavramın içerik ve biçimleri değişmiş, en azından birbiri içine
girmiştir. Sanat geçmişte gerçeğin bilgisine direkt katkı sağlamaktan ziyade mutluluk vadeden
güzel bir şey iken, şimdilerde bu bakış açısı değişmiş, sanatın güzel olma zorunluluğu ortadan
kalkmıştır. Ayrıca, siyaset de artık uluslararası arenada birer kişi gibi davranan ulus
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devletlerarasındaki ilişki ya da belli bir toprak parçasında yaşayan insanlar arasındaki
ilişkilerden ibaret değildir. Siyaset artık, büyük medya şirketlerinin işbirliği ile düzenledikleri
eğlenceli gösterilerden, tartışma programları ve reality showlardan ayırt edilemeyecek
derecede estetikleşmiş durumdadır (Kreft, 2008: 9- 12). 1987 Eczacıbaşı’nın önderliğinde
İstanbul Kültür Vakfı tarafından temelleri atılan ve hala etkisini gösteren Uluslararası İstanbul
Sanat Bienalidir. 80’li yıllarda sanatçı galerici ve koleksiyoncu ilişkileri güçlenmiştir.
1980’ler de Türkiyede özel sanat galerilerinin izlediği strateji o yıllardaki eğitim modeliyle
uygunluk içindeydi. Galeriler risk alıcı örnekleri sunmak yerine genellikle modern kalıplara
göre yapılmış resimleri pazarlama mantığındaydılar.Ve bir bocalama dönemi görüyoruz.
Nedeni fakültelerdeki sanat eğitimi modeli, piyasada alınıp satılan yapıtların niteliği, ve
dünyadan içeriye yansıyan yeni örnekler arasındaki çelişkiler.Yeni dünya düzeni ve
küreselleşme gibi kavramlar
gençlerin zihinlerini karıştırıyor
hatta paniğe neden
oluyordu.Sanat ve siyasal eleştiri arasına sınır çekenler ve çekmekten yana olmayan başka
santçılar da vardır o yıllarda.
Özetle 80 li yıllar dan bu yana yaşadığımız zaman dilimi bize modernleşmenin ucu açık
çelişkilerini, olmazsa olmaz neden ve sonuçlarını derinden hissettirmiştir. Türkiye kimine
göre gerçek anlamda kimine göre yarım yamalak ancak bu süreçte modern olabilmiştir. Sanat
kavramının önüne sıfat olarak konan (Güncel) ve (Çağdaş) sözcüklerinin İngilizcedeki
contemporary’ye karşılık önerildiğinden Bir yabancı sözcüğe iki ayrı Türkçe karşılık önerilir
ve bunlarda tutarsa algıların çatallaşmasından daha doğal ne olabilir? Contemporary Art
karşılık İki kavram Güncel sanat ve çağdaş sanat örnegin bir zamanlar ekspresyonizme
karşılık; anlatımcılık, ifadecilik ve dışavurumculuk gibi farklı sözcükler kullanılır aslında
hepsi aynı sanat akımını ifade eder. Çağımızda Dijitalleşmenin ve bilgisayar teknolojilerinin
ilerlemesi, sanatsal üretiler de var olan gerçekliğin giderek daha sanal bir hale bürünmesine
neden olmuştur. Yeni medya, interaktif yapısı sayesinde üretilenlerin çok daha kısa sürede,
çok daha etkili bir şekilde ortaya konması ve daha geniş kesime ulaşmasına da olanak
sunmuştur. Elektronik çağın verilerini sanatsal açıdan iki ayrı kategoride değerlendirmek
olasıdır. İlki elektronik ortamda sanat ve tasarım araştırmaları ve bu ortamda elde edilen
bulguların verdiği imkânlarla yapılan üretimler, ikincisi ise internet ortamıdır.
Sanat ve bilimin birlikte çalışması gereğine inanan sanatçılar bilim adamları ile,
mühendislerle, teknisyenlerle, filozoflarla, matematikçiler ile çalışmaktadırlar. Bu
ortaklıklarla geleneksellik duygusu ve anlayışı taşımayan çalışmalar üretilmektedir (Kara,
2017,46). Siber uzay, tek merkezli bir bakışla tanımlanmayacak, yeni bir varoluş tarzına izin
veriyor; ölümlülük sanki artık bedende, tende, maddesel varlığımızda değil, ekranların
ardındaki sodyum ışığının ütopik ölümsüzlük vaadine yenik düşmüş. Her şeyin, dikişi atıldığı
elektronik denetim üstünde, sayısal (dijital) bir şekli var. Artık hiçbir şey fiziksel olanla sınırlı
değil. Sanal gerçeklik dünyanın yaşanan gerçekliğine koşut olan, ama elektronik bir sonsuzluk
vadeden yeni bir uzay öneriyor size (Naughton,1999,5 ). Sanatçılar sanal ortamın boşluğunu
gerçek olmayan nesnelerle doldurarak yeni bir gerçeklik kategorisi sunmaktadırlar. Diğer
taraftan sanatçı ve sanat pazarlamacıları elektronik ortamın popüler kullanım biçimi olan ve
işaret dilini geliştirerek dünya dilleri üstünde bir dil oluşturan internet ortamında, posta, veri
bankaları, sohbet odaları v.s ile mesafeleri ortadan kaldırarak sanatı sanal boşlukta keşfetmeye
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bırakıyorlar (Kara,2017,46). Reklam ve pazarlama alanlarını Sanat Sergi salonlarında
capitalist ekonominin devasa satış rakamlarıyla da bazen düşündürücü bazen sanatçıya verdiği
destekle sevindirici her dönemde gündemde kalacak ve politikanın da farklı boyutta bir gözü
olmaya devam edecektir.
3. Sonuç
Güncel sanat her döneminde Endüstrinin gelişimi ve capitalist ekonominin ışığında
yenilenerek toplumun önemli unsurlarından biri olarak yaşamına devam edecektir. Sanatın
toplumu özgürleştirerek biçimlendirmede önemli işlevleri vardır. Siyasal iktidarın
desteklediği sanat elbette ki daha güçlü ilerleyecektir. Aynı zamanda teknolojik gelişmelerle
birlikte sanatçının etki alanın geliştiği, böylelikle kitleleri etkileyen sanatın her dönemde
iktidarların dikkatini çektiği ve sanat ile politikanın sürekli iletişimde olması gerektiği bilinci
öne çıkmaktadır(Korkmaz, 2018, 35). İdeoloji, tüm zamanlarda sanatın malzemesidir.
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ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKALARINDA TÜRKİYE: ENERJİ’DE İŞBİRLİĞİ POLİTİKASI ve TANAP
Arş. Gör. Ömer Fuad KAHRAMAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Murad DUZCU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Türkiye, enerji yönetiminde son yıllarda giderek artan oranda önem kazanmıştır. Bu önem, Türkiye’nin stratejik konumunda ve enerji politikaları konusunda uyguladığı yaklaşımlarda kendisine yer bulmaktadır. Her ne kadar Türkiye, topraklarında ciddi anlamda enerji rezervleri barındıran bir ülke konumunda olmasa da, enerji kaynaklarına sahip ülkeler ve bu enerji kaynaklarının birincil derecede tüketicisi olan ülkeler arasında yer alması hasebiyle öne çıkmaktadır.
Bu nedenle Türkiye’nin uygulamaktan yana olduğu enerji politikalarında, kendi ülke içi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında aynı zamanda enerji arz ve güvenliği konularında da önemli bir
rol aldığını söylemek yerinde olacaktır. Tüm bu nedenlerle, Türkiye’nin enerji arzında ve ikmalinde, güvenli ve istikrarlı bir şekilde enerjinin transfer edilmesinde aldığı rol yadsınamayacaktır. Avrupa özelinde Rusya üzerinden tek bir noktadan alınan enerji güzergâhının çeşitlendirilmesinde ve enerji akışının teminat altına alınmasında Türkiye, alternatif bir yol ve tercih
rotası çizmektedir. Bu da ancak Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı enerji politikalarında kendisine yer etmiş stratejik amaçlardan birisi olarak karşımıza çıktığı görülmek üzere anlam kazanmaktadır.
Bu minvalde, çalışmada Türkiye’nin enerji yönetimi çerçevesinde uyguladığı politikaların sonuçları, TANAP projesi kapsamında değerlendirilmektedir. Proje, uluslararası ortaklı bir proje
olarak enerjinin güvenliği, alternatiflendirilmesi, taşınması, tedariği ve sürdürülebilir şekilde
temin edilmesi gibi farklı noktalardan önem içermekle birlikte aynı zamanda projeye dâhil olan
ülkeler arasında ticari ve siyasi işbirliğini de artırmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin ortaya
koyduğu çalışmalar değerlendirilirse, TANAP projesinin çıktılarının Türkiye’nin politikaları
doğrultusunda hayata geçtiğini ifade etmek mümkün gözükmektedir. Bu çalışma, bu çıkarımın
gerekçelerini detaylandırma niyetindedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji Politikası; TANAP; İşbirliği ve Enerji; Enerji Güvenliği, Temini,
Aktarımı
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GİRİŞ

TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI
Enerji politikaları, piyasaya ve vatandaşların tüketimine uygun fiyatlarda, güvenli, sabit ve sürdürebilir enerji temini sağlamak için devletlerin ve hükümetlerin ortaya koyduğu enstrümanlardan oluşur (Demirbaş, 2001). Bu politikaların ülkelerin jeopolitik ve coğrafi pozisyonları,
tarihi geçmişleri, lojistik uygunlukları, iktisadi gelişmişlikleri, halklarının tüketim alışkanlıkları
gibi pek çok farklı etki altında şekillendiğini belirtmek gerekir. Bir ülkenin kendisine has belirlediği enerji yönetim ve politika üretim biçimleri, diğer ülkeler için farklılıklar göstermekteyken buna karşın genel olarak enerji politikalarını ve yönetimini tanımlamak mümkündür. Yani
özelde Hindistan veya Kanada gibi ülkelerin enerji politikaları, Irak veya Venezüella gibi diğer
ülkelerle ciddi farklılıklar göstermekteyken aslında enerji teminini sürdürülebilir, sabit, verimli,
güvenli, halka yaygın şekilde ucuz ve fiyatlanabilir şekilde sunmak konusunda benzerlik göstermektedir.
Türkiye’nin enerji politikalarının temel etkenleri Türkiye’nin giderek artan nüfusu ve gelişen
iktisadi refahı karşısında buna oranla artan enerji tüketim taleplerini karşılamak ve bu taleplerin
karşılanmasında dışa bağımlılığın ortaya çıkardığı mecburiyet olarak sayılabilir (GİF Rapor,
2013: 5, 23). Türkiye, iktisadi atılımları karşısında enerjiye olan ihtiyacının yerli ve milli kaynaklardan giderilmesi hususunda ortaya koyduğu çabaların bu minvalde değerlendirilmesi
önemlidir. Türkiye için enerjiye yönelik giderek artan taleplerin karşılanması, iktisadi sebeplerle bile hayatidir ve enerji politikalarının bu bağlamda geliştirilmesi gerekmektedir (Durmuşoğlu, 2015: 77). Temel olarak bakıldığında, Türkiye’nin enerji yönetiminde giderek artan talepleri bir taraftan verimlilik ve etkililik bağlamında azaltması ve dengelemesi gerekirken, diğer
taraftan da piyasanın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını temin etmesi gerekmektedir. Bu çıkmaz, Türkiye’nin enerji yönetiminin temel özelliğini oluşturmaktadır. Türkiye’nin enerji politikalarını şu şekilde özetlemek mümkündür (MFA, 2019):
1. Artan talep ve ithalat bağımlılığını dikkate alarak, enerji güvenliği bağlantılı faaliyetlerin önceliklendirilmesi,
2. Sürdürülebilir kalkınma bağlamında çevre kaygılarının enerji zincirinin her aşamasında dikkate alınması,
3. Gerekli reform ve liberalleşmenin sağlanarak şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın oluşturulması, üretkenliğin ve verimliliğin arttırılması,
4. Enerji teknolojileri bağlantılı ARGE çalışmalarının arttırılmasıdır.
Bu çerçevede,
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a) İthal edilen hidrokarbon enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazın tedariğinde kaynak ve güzergâh çeşitlendirilmesi,
b) Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının arttırılması,
c) Enerji verimliliğinin arttırılması,
d) Nükleerin enerji sepetimize dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, Türkiye’nin enerji politikalarının en önceliklilerini (madde 1 ve 2) ithalata ve
çevreye dayalı bir enerji tedarik zincirinin hassasiyetinde kurulduğu görülecektir (Apak, Atay
ve Tuncer, 2019: 6, Çepik, 2015). Buradan hareketle gerçekleştirilmesi planlanan amaçlar arasında enerji güvenliğinin ve arzının teminat altına alınması (Erşen ve Çelikpala 2019: 585-586)
kadar enerji verimliliğinin (madde c) artırılmasına (Kaygusuz, 2003: 1673) da pay verilmiştir
(Adaçay, 2014: 93-94).
ENERJİ DİPLOMASİSİ VE ENERJİ’DE İŞBİRLİĞİ
Enerji diplomasisi için kesin bir tanım olmamasına rağmen, bir ülkenin enerji güvenliğini sağlamayı amaçlayan ve aynı zamanda enerji sektörüyle ilgili iş fırsatlarını teşvik eden hükümetle
ilgili yabancı faaliyetlerle ilgili olduğu söylenebilir (Yu, 2015: 270; Zao, 2019: 121-122). Küresel bir enerji geçiş yolu kurulması sırasında bir ülkenin enerji çıkarlarını desteklemek için
kullanılabilecek dış politika araçlarından en önemlisi diplomasidir. Bu diplomasi ülkeler arasında iki taraflı veya çok taraflı şekilde cereyan edebilir (Amin, 2017). Enerji sisteminin ağırlıklı olarak çevreci enerjiye dayanan büyük çaplı bir dönüşüme ihtiyaç duyması, çok taraflı
diplomasi ile bilgilerin, tecrübelerin ve altyapının transferinden aktarımına kadar uyumlaştırılmasını gerektirecektir.
Enerji diplomasisi, enerji arz ve talebi güvenliği, ekonomik kalkınma, uluslararası güvenlik,
çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında olduğu gibi enerji sistemi dönüşümü için de en önemli
çok taraflı diplomasi şekli olarak öne çıkmaktadır (Graaf and Colgan, 2016). Bununla birlikte,
küresel çapta bir enerji yönetimi enerji yönetimi ulusal sınırlar ve ikili ülkeler arsında olduğundan dolayıdır ki oldukça ciddi zorluklar barındırmaktadır.
Bu sınırlı enerji yönetimi kavramı, enerji piyasalarının küreselleşmesinin bireysel enerji çıkarları üzerindeki kontrolünü giderek azalttığı gerçeğine rağmen, kolektif olarak hareket etmeyecekleri bir egemenlik paradoksu yaratmaktadır. Yani başka bir ifade ile her ne kadar ülkeler
enerji konusunda bağımsız hareket edebilecekleri –enerji kaynaklarına esneklik kazandırmak,
yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmak, yeni rezervler aramak gibi- hamlelere bel bağlarken
diğer taraftan enerji bağımlılığının başka bir penceresine sıkışıyor gözükmektedirler.
Enerji diplomasisi, uluslar arası kuruluşlar, lobiler, forumlar, ağ sistemleri ve yapılarıyla takip
ediliyor olsa da bu öok taraflı organizasyonlar çatısında ülkeler arasında, taraf çıkarlarının birbirinden ciddi farklılar göstermesi nedeniyle, henüz pozitif bir görünüme kavuşmuş değildir
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(Florini and Sovacool, 2009; Luomi 2016). Bu nedenle, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) gibi
önde gelen kuruluşlar aracılığıyla küresel enerji yönetimi arayışına giren ülkelerin bir diplomasi
aracı olarak mekik diplomasisini ve ikili diplomatik ilişkilerin yoğunlaştırılması yollarını kullanmaları gerekmektedir. İki ülke arasında doğrudan diplomatik angajmanı içeren bu tür ikili
diplomasi, daha verimli gözükmektedir. Çünkü buna katılım sağlayan taraflar açısından çıkarların esnetilmesi, ortaklaştırılması ve koordinasyonu daha az maliyet ve müzakere gerektirmektedir (Griffths, 2019: 4).
Ülkeler arasında enerji üzerinden geliştirilebilecek ikili ilişkiler, enerji sahasında olduğu kadar
ekonomi, güvenlik ve askeri alanlardaki işbirliklerin de önünü açabilir (Rana, 2002). Bu şekilde
gelişen iki ülke arasındaki ilişkinin yapısı, bir ülkeyi diğerine bağlayan yumuşak bir yapı kazanacaktır. Böylelikle ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde sert güç yerine yumuşak gücü tercih
edecekleri, hatta kendi enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerin bu enerji kaynaklarına dayanarak öncelikli olarak sert gücü tercih etme ihtimallerinin de zayıflayacağını düşünmek olasıdır
(Nye, 1990: 155-165). Hatta farklı bir açıdan bakıldığında, özellikle konu enerji transferi olduğunda, ikili ilişkilerin yumuşak güç etrafında şekillendiğinden bahsetmek kuvvetle muhtemeldir (Griffths, 2019: 4).
TANAP NEDİR?
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, kısa adıyla TANAP bölge ülkeleri Azerbaycan’dan başlayarak Azerbaycan’ın Hazar Denizinden elde ettiği doğalgazı Gürcistan, Türkiye
ve Yunanistan üzerinden İtalya’ya bağlamaktadır. Proje 2015 yılından başlanmış olmasına karşılık 2018 yılında bitirilmiş ve Türkiye üzerinden Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı’na
(TAP) bağlanmıştır.

Resim1: TANAP güzergâhını ve TAP bağlantısı gösterir
(kaynak: https://www.tanap.com/tanap-projesi/tanap-nedir/)
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARINDA TANAP ve İŞBİRLİĞİ
Türkiye, enerji politikalarında hızla gelişen ekonomisi ve artan nüfusu için gerekli olan enerji
taleplerini karşılayacak patikalar bulmak mecburiyetindedir. Üstelik Türkiye, enerji kaynaklarının ciddi bir kısmını ithal olarak temin etmektedir. Bu durum, enerjide ithal bağımlı bir ülke
olan Türkiye için enerji diplomasisi daha önemli hale getirmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin bölgesinde etkili bir siyaset izleme isteği, enerji transfer yollarını jeopolitik ve jeostratejik konumunu kullanarak kullanma yolunda önemli adımlar atmasına neden olmaktadır.
Türkiye’nin enerji temin noktalarını esneklik kazandırması, enerji güvenliğinin sağlanması açısından olukça önemlidir (Özdemir, Yavuz, ve Tokgöz, 2015: 97-100). Türkiye, son zamanlarda
Orta Asya üzerinden de enerji temin ederek enerji çeşitliliğini sağlama almak çabasındadır (Sevim 2013: 353-356).
Türkiye, enerji ihtiyacının kaynağı olarak görülebilecek Avrupa’ya, enerji akış rotası olmak
için ciddi girişimlerde bulunmaktadır ve dolayısıyla bu durum, Avrupa ile ikili ilişkilerin enerji
noktasında gelişmesine yol açacaktır. Zira Avrupa enerji güvenliği ve enerji kaynaklarının esnekliğini sağlama alınması noktalarında (Uludağ, Karagül ve Baba, 2013: 111-112) sadece
Rusya ve Cezayir gibi ülkelerin tekelinden kurtulmanın alternatiflerini değerlendirmeye her zaman açık gözükmektedir (Cohen, 2014: 1-11).
Bu konuda Avrupa’ya alternatif enerji rotası sağlanması açısından Yunanistan ve İsrail gibi
ülkelerin de son zamanlarda girişimlerde bulundukları gerçeği yadsınamaz. Fakat Türkiye’nin
EastMed Boru Hattı görüşmelerinde taraf olarak sayılmaması, Türkiye’nin Ceyhan Boru Hattı
üzerinden enerji transfer alternatifinin bu rotada kullanılmaması ve GKRY’nin İsrail ve Yunanistan, hatta Avrupa Bölgesi ülkeleri tarafından muhatap alınması gibi nedenlerle proaktif davranmasına yol açmıştır. Türkiye bu noktada Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması
imzalamış ve Serrac Hükümeti ile ikili görüşmelerin neticesinde ortak çıkarlar üzerinde anlaşılarak İsrail ve Yunanistan’ın boru hattı projesi sekteye uğratılmıştır.
SONUÇ
Türkiye artan enerji ihtiyaçları ile hâlihazırda dışa bağımlı olduğu enerji sektöründe daha sıkışık ve bağımlı bir hale gelmemenin çıkar yolunu aramaktadır. Türkiye enerji ihtiyaçları arttıkça
farklı kaynaklardan farklı enerji ürünlerini bir arada temin etmenin, ulusal bağımsızlık ve bağımsız bir dış politika izlenmesi için elzem olduğunun farkında olarak, bu yönde enerji yönetimi politikalarını şekillendirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Irak, İran ve hatta Türkmenistan gibi uzak ülkelerden de enerji temin etmenin yollarını
aramaktadır. Bu, gerçekleşirse bir bakıma enerji konusunda yumuşak güç maharetiyle Rusya
etrafında savrulan bir ülke olmaktan uzaklaşılacağı öngörülmektedir.
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Türkiye ayrıca, kendisi gibi enerji arzı ve güvenliği konularında hassaslık içeren ülkelerin bölgesi olarak Avrupa’ya da enerji koridoru olmanın çabasındadır. Türkiye Avrupa’nın Rusya gibi
tek bir ülkeden enerji temin etmesine alternatif sunmak adına Orta Asya ve Ortadoğu enerji
kaynaklarının Avrupa’ya aktarılmasında koridor görevi üstlenmeyi istemektedir. Bunun iki görünür amacı olduğundan bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki Türkiye’nin enerji konusunda
Avrupa’ya transfer rotası olarak, Avrupa üzerinde yumuşak güç kullananın alternatiflerini aramasıdır. Diğeri ise basit anlamda ülkesi üzerinden geçecek kaynak hatlarından ülke ihtiyaçlarının da ciddi bir kısmını karşılayabilme imkânına kavuşacaktır. TANAP işte bu noktalardan hem
Orta Asya’nın enerji sahibi ülkelerine Rusya’ya rağmen kapı aralamanın bir yolu, hem Türkiye’ye enerji politikaları konusunda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bir kapı hem
de Avrupa için enerji güvenliğinin ve esnekliğinin sağlanması adına bir kapı görevi görmektedir. Bu açıdan, Türkiye’nin ikili görüşmeler ve anlaşmalar ile Azerbaycan, Gürcistan ve Yunanistan gibi ülkelerle gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar, çıkarların ortaklaşması nihayetinde hayata
geçmiş bir projeyle sonlanmıştır.
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TÜRKİYE’NİN KUZEY SURİYE’DEKİ ÇATIŞMA SONRASI YENİDEN
YAPILANMA POLİTİKALARI
Dr. Murad DUZCU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Arş. Gör. Ömer Fuad KAHRAMAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Arap isyanlarını izleyen iç savaşlar ve başarısız devlet yapılarının çökmesi savaş sonrası
ülkelerin yeniden yapılanma ihtiyaçlarını gitgide daha acil bir mesele haline getirmiştir.
Suriye nüfusunun önemli bir kısmını tehlike altında bırakan ve ülke dışına göçe mecbur
bırakan; nüfusun diğer önemli bir kısmının da ülke içinde yerlerinden edilmelerine neden
olan; altyapı, kurumlar ve ekonomiyi tahrip eden bir savaşın ardından, uluslararası toplumun
Suriye’nin yeniden yapılanmasına odaklanması gerekmektedir. Bu nedenle yerlerinden edilen
nüfusun geri dönüşü, savaş sonrası toplumsal uzlaşmanın sağlanması, tahrip olan alt ve üst
yapının imarı hususlarında ortaya çıkabilecek zorluklar, çatışma sonrası yeniden yapılanma
politikalarının nüvesini oluşturmaktadır.
Savaşın ardından ortaya çıkan yıkım çok boyutludur. Dolayısıyla, öncelikli olarak, yeniden
yapılanma, savaştan etkilenmiş ülkeler içinde yerlerinden edilen mevcut nüfusa ait ve geri
dönüş yapanların yaşam alanlarının fiziksel yönünü, başka bir ifadeyle yıkılan şehir ve
kasabaların imarını ve ekonomik yapının yeniden inşasını içermektedir. İkinci olarak, yeniden
yapılanma kavramı, var olan ve savaş sonrası oluşan şartlarda ortaya çıkan yeni toplumsal ve
politik güç ilişkileri açısından, mevcut kurumların ilgasına ya da çoğunlukla yeniden
şekillendirilmesine işaret eden bir süreçtir. Son olarak, yeniden yapılanma çatışmadan
etkilenmiş kişilerin savaş sonucu oluşan bireysel travmalarının, aynı zamanda mevcut ya da
ortaya çıkabilecek mezhepsel ve politik kutuplaşma gibi toplumsal sorunların azaltılmasını
amaçlamaktadır.
Bu çalışmayla, anılan iç savaş sonrası yeniden yapılanmaya temel teşkil eden konu
başlıklarını, Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki askeri operasyonları sonrası faaliyetleri açısından
değerlendirmek amaçlanmaktadır. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinin yeniden yapılanması
stratejisi çerçevesinde uygulanan politikanın, bölgede yeni oluşan statükoyu nasıl
etkileyebileceği ele alınmaktadır. Yıkılan şehir ve kasabaların inşasına ilişkin politika
çıktılarından, yeni oluşan politik statüko bağlamında, yerel kurumların işleyişine Türkiye’nin
Suriye’nin kuzeyindeki yeniden yapılanma stratejisinin etkisi ve uzun süreli sonuçları
tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Suriye iç savaşı; savaş sonrası yeniden yapılanma; Türk dış politikası;
insani yardım
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GİRİŞ
Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren barışı koruma (peacekeeping)
programları İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde çatışmaların sona erdirilmesi adına önemli
bir işleve sahip olmuştur. BM’in çabalarıyla 15 barış misyonu ve 13 “özel siyasi görev” ile
çalışan elçiler ve özel danışmanlar barışı koruma programları çerçevesinde hizmet etmektedir.
Çatışma alanlarının istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak ve çatışmadan etkilenen ülke
ekonomilerini canlandırmak için, barış ortamının sürdürülebilirliği açısından uluslararası
örgütlerin çabaları münferiden yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla barış inşası daha uzun vadeli
sürdürülebilir barış ortamı ve istikrarı sağlayan; ekonomik iyileşme ve gelişme için bir temel
atılmasını kapsayan; kurumları, altyapıları ve kapasiteleri inşa etme ve çatışmanın kök
nedenlerinin ve mirasının üstesinden gelinmesi süreci olarak adlandırabileceğimiz bu dönem
çatışmadan etkilenmiş ülkelerin ve bireylerin normal hayatlarına dönüşlerini ifade etmektedir.
SURİYE İÇ SAVAŞI
450.000’den fazla Suriyelinin öldürüldüğü, bir milyondan fazla kişi yaralandığı ve 12
milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiği 2011’de başlayan savaş, ilk bakışta özgürlüklerin
sağlanması ve ekonomik sıkıntıların Suriye hükümetine karşı halk ayaklanması olarak
başlamış ve Suriye hükümetinin protestoculara yönelik sert baskıları halkın öfkesini
alevlendirmişti. Esasen Arap Baharı olarak adlandırılabileceğimiz süreç, Tunus ve Mısır
başkanlarını deviren bazı başarılı ayaklanmalar Suriye’de de demokrasi yanlısı eylemcilere
umut vermişti. Mart 2011’de Suriye’de barışçıl protesto gösterilerinde 15 çocuk gözaltına
alınmış ve suçları grafiti yazmak olan kişilere işkence yapılmıştı. Beşar Esad’ın hükümetinin
protestoculara karşı güç kullanma temayülü yüzlerce göstericinin öldürülmesine ve çok daha
fazlasının da hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu. Suriye iç savaşı açısından önemli bir
gelişme Temmuz 2011’de, Suriye hükümetini devirmeyi amaçlayan bir isyancı grup olarak
Özgür Suriye Ordusunun kurulması oldu.
SURİYE SORUNUNUN ULUSLARARASILAŞMASI
Her ne kadar Suriye ihtilafı Esad hükümetinin halk ayaklanmalarını şiddet yoluyla bastırma
ve uzun yıllardır ülke içinde muhalefete baskı uygulanması yönünden bir iç savaş olarak
görünse de, bu savaşa dışarıdan yapılan siyasi ve askeri müdahaleler ve özellikle büyük güçler
arası rekabet savaşın seyrini de boyutunu da değiştirdi. Bu açıdan en önemli gelişme
Rusya’nın 2015 yılında çatışmanın bir tarafı olarak savaşa müdahil olması ve bu tarihten
itibaren Esad hükümetin desteklemesi oldu. Keza bazı bölgesel aktörler de Suriye ihtilafının
tarafları olarak iç savaşa müdahil oldular. İran, Irak ve Lübnan merkezli Hizbullah Esad’ı
desteklerken; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler de Esad karşıtı isyancıları
destekledi. Suriye hükümeti ve muhalefet arasındaki sorun nedeniyle oluşan iç karışıklık IŞİD
adlı bir örgütün ortaya çıkmasına ve bu örgüte karşı ABD tarafından desteklenen bir
koalisyon kurulmasına neden oldu. İç savaşın bir başka boyutu da İsrail ve Türkiye’nin etkisiz
hale getirmek istedikleri gruplar ve hedeflerdi. İsrail Suriye’ye geçen Hizbullah yanlısı
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savaşçıları ve tesisleri hedef alırken; Türkiye’de IŞİD mensupları ve PKK tarafından
sınırlarına yönelik saldırıları bertaraf etmek için çeşitli operasyonlar başlattı. Muhakkak ki,
Suriye krizinde siyasi duruşu merak edilen en önemli aktör ABD oldu. Ne var ki ABD
politikası, Nisan 2017’de Esad'ın Han Şeyhun’da kimyasal saldırı izlerinin ortaya çıkmasına
mukabil 59 Tomahawk seyir füzesiyle düzenlediği sınırlı askeri eylem dışında rejim
değişikliğini hedefleyen bir çizgide olmadı. Aksine Rusya, hem askeri hem siyasi olarak Esad
hükümetinin yanında oldu. BMGK’de veto edilen kararlar bir tarafa Eylül 2015’ten itibaren
isyancı grupları bombalayan Esad rejimine aktif askeri destek vererek Suriye’deki silahlı güç
dengesinin Esad lehine değişmesini sağladı.
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
2011’de başlayan Suriye iç savaşında ateşkesin sağlanması, soruna siyasi bir çözüm ve geçiş
için Esad hükümeti ile muhalefet arasında görüşmeleri devam etmektedir. Bu bağlamda BM,
önce Kofi Annan’ı ardından 2014’te de Staffan de Mistura’yı Suriye özel temsilcisi olarak
atadı. Böylece BM öncülüğünde ilk görüşmeler 2012’de Cenevre’de gerçekleşti. Aralık
2017’deki son görüşmelerde ise Esad’ın siyasi çözüm için önerilen geçici hükümetteki
rolünün değerlendirilmesi hakkındaki anlaşmazlık ve açıklamalarla başarısız bir girişim
olarak tarihe geçti. Barış görüşmeleri ve ihtilafın sonlandırılması adına en önemli
gelişmelerden birisi de İran, Rusya ve Türkiye arasında oluşan mutabakatla, Mayıs 2017’de
anılan ülkelerin üzerinde anlaştıkları çatışmasızlık bölgelerinin kurulması olmuştur. Bu
çalışma
NEDEN YENİDEN YAPILANMA VE BARIŞ İNŞASI?
1990 sonrası dönemde şiddet içeren çatışmaların yaygınlığında ve hükümetlerin meşru
olmayan yollarla değişikliklerinde bir azalma olmuştur. 1946’da demokratik bir rejimle
yönetilen ülke sayısı 20’yken; günümüzde 100 dolaylarındadır. 1970’lerde otoriter rejimlerin
sayısı yaklaşık olarak 90’ken günümüzde 25’e kadar düşmüştür. Askeri darbelerle
gerçekleşen yönetim değişiklikleri azalmıştır. 1990 sonrasında Güney Amerika ülkelerinde
yalnız 3 askeri darbe yaşanırken, bir önceki yirmi yılda (1979-1989) askeri darbeyle değişen
hükümet sayısı 30’dur. Devletlerarası ve iç çatışma sayıları da bir hayli düşmüştür. Örneğin,
1992’de devletlerarası ve iç çatışmaya karışan ülke sayısı 21’dir. 2011’den itibaren, Arap
isyanlarının etkisiyle, ortaya çıkan siyasi karışıklıkların yaşandığı dönemle birlikte bir artış
olsa da, genel eğilimin değişmediğini ifade etmek gerekir (see Girod, 2015).
1990 sonrası dönemde daha az savaş ve askeri darbeye ve demokratik rejim sayısının
artmasına rağmen, kırılgan devlet yapıları sorunu devam etmektedir. Yönetişimi zayıf ve
yetersiz kurumların bulunduğu ve yüksek güvensizliğin hâkim olduğu ülkelerde mevcut
yapısal sorunlar şiddete dönüşmektedir. Devlet yapılarının kırılgan olması bu ülkelerin
teröristler için adeta güvenli bir bölgeye dönüşmesine ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçların
yoğun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Şiddetin varlığı da toplumların kalkınma ve
gelişimi engellemektedir (see Ghani and Clare Lockhart, 2009) Dünya nüfusu içinde 1,5
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milyar insan şiddet ve çatışmadan etkilenmiş ülkelerde yaşamakta; yoksulluk oranı
çatışmadan etkilenmiş ülkelerde % 20’lere ve hatta daha yüksek oranlara ulaşmaktadır.
Örneğin, 1981’den 2005 yılına kadar geçen dönemde şiddet içermeyen ülkelerde yoksulluk
oranlarında önemli bir düşüş yaşanırken; aynı dönemde çatışmadan etkilenmiş ülkelerde
yoksulluk oranları sabit kalmıştır (World Bank, 2011).
Çatışmadan etkilenmiş ülkelerde birçok karakteristik benzerlikler bulunmaktadır (see Paris
and Sisk, 2008):
1) On yıllarca süren iç savaş ve şiddetin farklı aralıklarda yeniden ortaya çıkması;
2) Askeri başatlık ve darbe rejimleri;
3) Doğal kaynaklar açısından zenginlik, fakat az sayıda zengin seçkinlerle genellikle
fakir çoğunluk arasındaki eşitsizlik ve dikey bölünme;
4) Arazi sorunları;
5) Zayıf kurumlar ve kamu hizmetleri;
6) Yüksek yolsuzluk, sınırlı ya da hukuk üstünlüğünün sınırlı ya da olmaması, hesap
verebilirliğin ve şeffaflığın olmaması;
7) Atıl durumda genç nüfus
Anılan ortak özelliklerin giderilmesi için çatışmadan etkilenmiş ülkelerin yeniden yapılanma
ve barış inşası süreçleriyse aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde ele alınmaktadır (see Paris
and Sisk, 2008):
1) Asayişin sağlanması ve insani güvenlik: Güvenlik sektörü reformu (GSR),
silahsızlanma, tasfiye ve yeniden uyum (STU), hukukun üstünlüğü, insan hakları vb.;
2) Sivil toplum: Sivil toplum seferberliği ve yurttaşlık eğitimi, ordunun sivil denetimi;
3) İyileşme: Uzlaşma, arabuluculuk, geçiş dönemi adaleti, koruma, psikososyal terapi,
ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ve geri dönenlerin uyumu, tazminatlar;
4) Geçim kaynakları: İş ve kısa süreli istihdam oluşturma, gençlik, kamu işleri;
5) Kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi: Ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması,
yeniden yerleşim ve barınma, toprak reformları, doğal kaynaklar;
6) Kamu yönetimi ve hesap verebilirlik: Devlet otoritesinin yeniden kurulması, temel
hizmet karşılıkları, kurumlar ve yerel yönetişim, anayasa reformu, seçim reformu
süreçleri, kamu hizmeti reformu, kamu maliyesi yönetimi
Bu konu başlıkları bağlamında aşağıdaki barış inşası çözümleri önerilmektedir (Paris and
Sisk, 2008):
1) Nefret ve etnik bölünme sorunu için ulusal diyalog ve uzlaşma;
2) Demokratik norm ve uygulamaların anlaşılmaması sorunu için yurttaşlık eğitimi;
3) Adaletsizlik ve eşitsizlik duygusunun ortadan kaldırılması sorunu için hukukun
üstünlüğünün sağlanması, yolsuzlukla mücadele, insan haklarının geliştirilmesi;
4) Askeri başatlığın önlenmesi sorunu için Güvenlik Sektörü Reformu (GSR);
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5) Sivil gözetim ve hesap verebilirlik eksikliği sorunu için hukukun üstünlüğünü sağlama
ve kurum oluşturma;
6) Yalnız bırakılmış eski savaşçılar sorunu için silahsızlanma, tasfiye ve yeniden uyum
(STU);
7) Yoksulluk ve geçim sorunu için kamu hizmeti sunumu, istihdamın oluşturulması, barış
payları
Her ne kadar yeniden yapılanma ve barış inşası paydaşları çatışmadan etkilenmiş ülkeler için
bir yol haritasına sahip olsalar da, her çatışma bölgesine müdahale için farklı giriş noktaları
oluşmaktadır. Örneğin, Gine’de şiddetin yeniden başlamasını engelleme; Liberya ve Siera
Leone’da barışı koruma yatırımlarının himaye edilmesi; Yemen’de devlet yapısının hızlı bir
şekilde kurulması gibi farklı ihtiyaçlar ve durumlar ortaya çıkabilmektedir (Ghani and
Lockhart, 2009).
KAYNAKÇA
Ashraf Ghani and Clare Lockhart, Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a
Fractured World, 1 edition (Oxford; New York: Oxford University Press, 2009)
Desha Girod, Explaining Post-Conﬂict Reconstruction (Oxford University Press, 2015)
Roland Paris and Timothy D. Sisk, The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the
Contradictions of Postwar Peace Operations (Taylor & Francis, 2008)
The World Bank, World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development,
Table F1.1
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MUTLULUK RESİMLERİMİZ, SALT BEYOĞLU, SALT GALATA
NUR KOÇAK YAPITLARI

Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga AKALIN
Giresun Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, “Mutluluk Resimlerimiz” Temalı Nur KOÇAK eserlerini
incelemek ve sanatçının yapıtlarını açıklamaktır.
Sanatçı Nur KOÇAK, Turgut ZAİM, Adnan ÇOKER, Cemal TOLLU, Neşet GÜNAL
gibi Türk Resim Sanatının önemli ustalarından öğrenim görmüştür.
Araştırmaya konu olan sanatçı Nur Koçak Değerli ustaların eğitiminden geçerek
kendisine has yapıtları ortaya koymuştur. Bu yapıtlar özgünlüğü bakımından dikkat
çekmektedir ve eserlerinde birçok farklı unsuru bir arada bulundurmaktadır. Sanatsal
yapıtların güçlü temaları vardır.
Bu çalışmada sanatçının 1960-2010 yılları arasında ürettiği, Salt Beyoğlu ve Salt
Galata’da sergilediği çok sayıdaki eserleri hakkında kişisel izlenim ve yargılar ile literatüre
bağlı yorumlamalar üzerinden kurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nur Koçak, Resim Sanatı, Yapıt

GİRİŞ
Foto gerçekçi bir ifade biçimini seçen sanatçı, gerçeklik anlatımını kullandığı
yapıtlarında resimsel ifadeyi tartışmaya açmıştır.
Nur Koçak’ın birçok eseriyle oluşturulmuş büyük sergide, sanatçının aynı anda birçok
kişisel sergisinin izleyiciler tarafından görülmesi sağlanıyor. Bu sergiler temalarıyla eşsiz ve
tamamen kişisel özellikler taşıyor. İnsan figürünü ustaca desenlerinde betimleyen sanatçı
kendi kişisel yorumlarını da eserlerine dahil ederek özgün yapıtlar ortaya koymuştur.
Sanatçı, ustaca gerçekleştirdiği tekniği için “gereği o” biçiminde i tanımlayarak,
sanatında bu tercihin yapıtın anlamı ile ilişki içinde olduğunu belirtmiştir. Sanatçı “Resmin
gerçeklikle” ilişki/si/leri var.” demiştir. Ona göre, resim sanatında izleyicinin gördüğü, resmin
anlattığı izlenim mi değerlendirilmelidir? Yoksa gerçekliğe dair yanılsamanın ötesinde dış
kabuğun içindeki özü mü anlamaya çalışmalıyız? Soruları ile dış gerçekliğin resimsel tutuma
yansıtılması arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. ii
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Salt Galata’da öğrencilik desenleri sergileniyor. Bu sergide sanat hayatından
akademiden kesitler yer almaktadır. Sanatçı kadın bedenini resimsel ifade ederken birçok
detayı rahatlıkla ayıklanmış çizgilere yansıtabilmiştir. Bu yönü onun deseni algılamada
heykelsi algısını da göstermektedir. Desenlerinde koyu açık değerler anlatımı onu son derece
mükemmellik seviyesine ulaştırabilmiş aynı zamanda rakursi görünen bedenleri ustalıkla
betimleyebilmesine imkan vermiştir. Tek tek figürlerin ele alındığı çalışmalarda anatominin
ve desen yapısının oldukça güçlü olarak ifade edildiğini rahatlıkla görebilmekteyiz.

Resim 1: Sergiden görüntü, 26 Ekim 2019

Salt Beyoğlu’ndaki sergi kurulumu birçok yapıtı bir arada görebileceğimiz muazzam
bir sergidir. Asker kökenli bir aileden geliyor olmansın etkilerini sanatçın yapıtlarında
görebilmekteyiz. Annem, babam, ablam ve ben isimli çalışması değerlendirildiğinde ailenin
onda oluşturduğu bellek yanında siyah beyaz fotoğraflara öykünerek bir foto gerçeklik
yarattığını söyleyebiliriz.

Resim 2: Nur Koçak, "Aile Albümü" serisinden "Annem, Babam, Ablam ve Ben 1", 19801983, detay
Sanatçının eserlerinde görülen kartpostal düzenlemeler, dönemin mutlu insanlarını
betimlediği kadar çeşitli müdahalelerle sanatçının kişiselleştirdiği çalışmaları şeklinde
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arşivine eklenmiştir. “Mutluluk Resimleriniz” posta sanatı işlerde Türkiye açısından önemli
dönemlerden birisidir. Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi ünlü sanatçılar posta sanatı işler
çalışmışlardır. Bunun yanında, Nur Koçak özellikle posta sanatının görünürlüğünün artması
açısından önemli bir işlevi yerine getirerek posta sanatının retoriğini eserlerine temelden
yansıtmıştır. Bilindiği gibi 1970’li yıllarda posta kartpostalları son derece yaygın idi. Bu
resimli kartlar iletişim için oldukça fazla kullanılıyordu. Askerlik yapan erler, aileleri,
sevdikleri de bu kartpostalları sıklıkla birbirleri ile haberleşmek için kullanmaktaydı. Bu
kartpostalların üretim amacına baktığımızda sevgi iletişimi kurma amacı taşıdığı mutluluk
mesajları taşıdığını söyleyebiliriz. Ayrıca, posta sanatı işler “kültürel bir alışveriş” olarak
niteleyen sanatçı, posta sanatının ana temasının “kadın” olduğunu belirtmiştir. Kadın burada
da mutluluğun bir göstergesi durumundadır.

Resim 3: Müdahale Edilmiş Kartpostallar serisinden bir kartpostal, 1981, (Detay).
Yapıtlarında kadın bedenine ve kadın elbiselerine dair yakınsak yaklaşımı ve eleştirel
bakış açılarını irdelediğini görmekteyiz. Kadınlara ait giyim eşyaları, parfümler gibi cinsiyet
özelliklerini taşıyan bir takım imgelemleri ifade biçimleri olarak benimsemiştir. Özellikle
parfüm şişelerinin birer totem gösterge olarak üretildiği ve eleştirel bir yaklaşımın olduğu çok
açıktır. Üzerinde taşıdığı anlamla kurulan bu ilişki öze dair güçlü ifadeyi betimlemektedir.
Mutluluk resimleri sergisi sanatçının birçok yapıtını bir arada görebildiğimiz oldukça büyük
bir sergidir. Bu sergilerde fotogerçekçi yapıtlarının da bulunduğunu belirtmemiz gerekir. Bu
yapıtların ontolojisine baktığımızda belgesel niteliği gözler önündedir. Çünkü hem asker
kartpostalları hem de diğer çalışmalarda ifade edilen imge göstergeler olarak göndermeleri
üzerinde taşımaktadır.
Sanatçıya göre, kadın bedeni günümüz dünyasında bir haz nesnesi olarak görülerek kapitalist
dünyada kullanılmaktadır. Bu göstergeleri resmederek kadın bedeni olgusuna odaklanmıştır.
Parfüm şişeleri, kadın bedenleri ve ruj, parfüm şişesi resimleri beraberinde çağın yükselen
nesneleri olarak sömürü araçları haline dönüşmüşlerdir. Tam da bu noktada sanatçı,
fotogerçekçi yaklaşımı ile birçok popüler ticari görsel imgeyi eleştirel bir yaklaşım olarak da
sunmuş, yapıtlarında tartışmaya açmıştır.
Son Notlar

i

Nur Koçak Resim Sergisi (1974 – 1984), Garanti Bankası Sanat Galerisi, İstanbul
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ii

2019

https://saltonline.org/tr/2139, NUR KOÇAK İLE SÖYLEŞİ* 23 EKİM 2019

Görsel Kaynakça
Resim 1: M. Cevat ATALAY Sergi ziyareti
Resim 2: https://twitter.com/SALT_Online/media
Resim 3: http://www.hurriyet.com.tr
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JULİE MEHRETU RESİMLERİNDE ÇİZGİ
Doç. Dr. Tolga AKALIN
Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
ÖZET
Bu makalenin amacı Julie Mehretu Resimlerini değerlendirmektir. Sanatçı eserlerinde
kalın boya tabakaları ve yoğun renklerin kullanımından ziyade hareketli çizgiler kullanarak
bir atmosfer oluşturmaktadır. Kendine özgü oluşturduğu bu çalışmaların ebatları oldukça
büyük tercih edilmiştir.
Sanatçının eserlerinin inşasında deneyim oldukça önemlidir. Sanatçının deneyimlerinin
sonucunda kullanıldığı çizgilerin hareketleri, kalınlık ve inceliği oldukça ritmiktir. Çizgilerle
oluşturduğu bu özel dil ile farklı birçok kimliğe yer vererek zengin bir soyutlama anlatısı
yapan Mehrutu’nin eserleri ilk bakıldığı andan itibaren içinde barındırdığı müziksel anlatımı
ortaya koymaktadır. Yani eserlerinde müziğin etkisine oldukça değer veren bir biçimlendirme
tavrı dikkat çekmektedir. Bu anlayış görsellerle senkronize olma eğilimi gösterirler ve bize
görsel bilgiler sunarlar.
Hareketin ve enerjinin oldukça heyecanlı ritmik bir tavır sergilediği, dahası hareketi
gösteren birçok farklı biçimde kâğıdı böldüğü çizimlerin ifadesi oldukça kişiseldir. Birbirleri
üzerine gelen, kesişen çizgilerin farklı kültürel alanları ile resmin tamamından farklı bir
niteliğinin olduğu söylenebilir. Sanatçının kullandığı yüzeyi planlayış şekli ve çizgilerin
oluşturduğu dinamik yapı uzayın resimsel bir dille ifadesi haline gelmiştir.
Anahtar kelimeler: JulieMehretu, Ressam, Çizgi, Betimleme
GİRİŞ
1970 yılında Etiyopya'da doğan Julie Mehretu, ABD’de New York’ta yaşadı ve çalıştı.
“Etiyopyalı babası ve Amerikalı annesi, yedi yaşındayken Mengistu Haile Mariam'ın
diktatörlüğünden kaçmak zorunda kaldı.” (ChiaraBadinella&DerrickChong, 2015:97). Üslubu
genel olarak soyut dışavurumcu olarak kabul edilebilir. Sanatçı, çizim ve boya ile ürettiği çok
katmanlı birçok sanat yapıtı ile bilinmektedir.
Sanatçının çalışmalarının başlıca özelliği birçok farklı katmanla topografya ikonografi
yoluyla derinlikli bir kurgu içerisinde birçok kavramı yığınlar halinde oluşturmasıdır.
Sanatçının çalışmaları çağdaş bir kurgudadır ve temaları günümüze ait formlar ve
geçmişle kurulan bağlar arasında yeni bir bağlam oluşturur. Üretimlerin planları, günümüz
kentlerinin mimarisini temel kabul eden bazı düzenlemelerin resimsel aktarımı olarak espasta
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önemli yere sahiptir. Temel kurgular genellikle çizgisel olarak yüzeyde yer almakta ve
üzerine yapılmış katmanlarda mimari yapılara ait çizimler, harita alanları görülmektedir.
Yapıların geometrisi ve perspektifleri, sanatçı için bir başlama ve ilişkiler kurma alanı olarak
düşünülebilir. Yüzeye yerleştirilen bütün formlar birbirleri ile ilişki içinde bulunacak şekilde
sanatçı tarafından belirlenip uygulanmaktadır. Çalışmalarda oldukça hareketli bir araştırma
ve deneyimleme söz konusudur. Çalışmaların planları derinlik kurma amacıyla bir takım
başlangıç noktaları göstergelerle kurgulanmıştır. Resimlerin çoğunda yer düzlemleri hakkında
bilgi net olarak gözükmektedir. Ancak sanatçının oluşturduğu yapılar ve planlar
derinlemesine incelendiğinde oldukça farklı perspektiflerin bir arada kullanıldığı ve bundan
dolayı da ortaya kavramlar haritasına benzer betimlemeler karşımıza çıkmaktadır.
Sanatçı çalışmalarında çizgisel tavrın katmanlandığı, planlandığı birçok farklı zaman ve
mekânın yorumlanışı izlenebilmektedir. Bu katmanlama çizimlerin Mısır resminde oluğu gibi
üst üste konan espaslar olarak planlanması derinlik algısı oluşturmakta başarılı olmuştur.
İlaveten espas kullanımı olarak uzaysal derinlikleri bırakarak mekanın içe doğru da var
olduğu izlenimi yaratma tavrı bulunmaktadır. Sanatçının çalışmalarında boşluk-uzay
planlarının oldukça merkezi bir öneme sahip olduğu ve temaları aktarmada rolü olduğu
rahatlıkla gözlenebilir.
Sanatçının kamusal alanları bu denli irdelemesi özel bir seçim olarak ikonografik
yapılar, renkler veya çizgilerle ifade edilen hareketli çizgilerle kurgulanmıştır. Bu hareketli
çizgilerin insan yaşamını ve toplulukları temsil ettiği düşünülebilir. Bunun yanında kent ve
insan yaşamı sürekli bir değişim içindedir. Bu değişim sanatçının farklı yaklaşımlarla kent
imgesini de tartıştığı fikrini bize vermektedir.
Sanatçının çalışmalarında çizgisel yapının anlamı biçimsel olarak da tartışılmalıdır.
Sanatçının eserlerinde Çin kaligrafi etkilerinin bulunduğu görülebilir. Çin resmindeki kozmos
anlatımı ve ifade etme şekli belirleyici etkenlerdendir.
“Yüzeyde kaligrafik bir tavırla anlık ve spontane geliştiği izlenimi veren çizgilerin üst üste
bindirilmesinin ve her seansta silinip tekrar uygulanmasının yarattığı katmanlar, resmin lekesel etkisini
güçlendirdiği gibi resmi bütünsel bağlamda palimpsest bir imgeye dönüştürmektedir.” (Duran,
2015:63).

Bilgisayar tasarımlarının aktif olarak kullanıldığı, geleneksel resim malzemelerinin yanı
sıra tükenmez kalemle oluşturulmuş birçok çizgi formu da katmanlı yapılara hizmet
etmektedir. Birçok açıdan oldukça önemli ve belirleyici olan bu biçimler yalnızca hareketi
yansıtmıyor. Sanatçının hissettirmek istediği titreşim ve vurgulara anlam yüklemektedir.
Sanatçının kendine has oluşturduğu bu çizimler, kent yaşamının aktarımı için belirleyici
bir alan olarak görülebilir. Kültürel formun soyutlanarak aktarılmasından oluşan bu hayali
yapılar çizimle gerçekleştirdiği inşa süreçlerini içinde barındırmaktadır.
Günümüz insanı yaşamsal ve düşünsel anlamda birçok eylemi bir arada yapmak
zorundadır ve insanların birçok odak nesnesi birbirine karışmıştır. Bu nedenle insan kaotik bir
denklem içine girmiştir. Doğal yaşam ortamlarından uzaklaşmıştır. Sanatçın resimleri çağdaş
ve oldukça düşünsel temellerden beslenir. Karmaşıklığı yansıttığı düşünülebilen bu resimlerde
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büyük oranda kaos ile bir birliktelik bulunduğu görüşleri günümüz kentlerinden yaşanan
durumlardan da birisidir.

“çevredeki kaosun ve karmaşıklığın düzenlenmesi için çağdaş yaklaşımlar sergiliyor. Bu
sanatçılar, çalışmak için kaotik çevrelerinden parçalanmış parçaları kullanma kavramını temel alarak
modernistkolaj süreçlerini genişletiyorlar.” (Farrar, 2013: 75).
“Mehretu’nunbellîbaşlı büyük ölçekli tuvalleri ve çizimleri, postmodern kent merkezli
“sistematik kaos” deneyimini yansıtan coşku dolu bir renk, şekil ve çizgi cümbüşü yaratır. Betimlediği
yerler kısmen hayali olsa da kolaylıkla tanınabilen, gerçekten varolan mimari, topografik ve tarihi
öğeler içerir.” (Wilson, 2015: 252).

Resim 1: Empiric a l Construction, İstanbul ,
2004,Inkandacrylic, on canvas, 304.8 x457.2cm

Resim 2: Empirical Construction, 2003
(Detay)
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Resim 3: Empirical Construction, 2003
(Detay)
“Empirical Construction” çalışması sanatçının İstanbul kentinin çok anlamlı ve
etkileyici tarihi ile bugünkü karmaşasını betimleyen birçok öğe ile yapılandırılmıştır. Birçok
farklı periyodlar halinde olan İstanbul, merkezi bir yapı olarak sanatçıda birçok farklı espasla
biçimlendirilmiştir. Bilindiği gibi İstanbul’un fethinden itibaren değişen çehresine birçok
İslami görsel öğe eklemlenmiştir. Bu öğeler eserde kaligrafik biçimlerle ve bu biçimleri
gösteren simgelerle aktarılmış ve görsel simgelerden bazıları tabloya eklenmiştir. Bunun
yanında İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birleştiren merkez olarak batı ve doğuyu birleştirdiği
birçok kültürlü yapısını da aktarma amacıyla yapıtlarını oluşturmuştur. Çok katmanlı yapılar
insan topluluklarını betimleyebildiği gibi aynı zamanda İstanbul’un tarihine, çok katmanlı
yönetim ve inanç yapılarına bir gönderme olabilir. Sanatçı, yaşanan tarihsel olayları da
çizgiler üzerinden hareketle gösterme eğilimindedir. Sanatçının çalışmalarında renklerin çizgi
yapılarından daha fazla öne çıkmadığını genellikle çizgilerin renklerden daha ön planda
olduğu görülmektedir. Perspektife dayalı bir derinlik çabası bu resimde çizgilerin
derinlemesine keserek birçok farklı kaçış noktası ile sağlanmıştır. Soyutlanmış geometrik
formların bu şekilde perspektif hiyerarşisine göre kurulması da son derece atmosferik bir etki
uyandırmaktadır. Kullanılan mimari yapıda en altta gözükmektedir. Bu yapı anlaşılan boyutu
ile modern bir yapıyı temsil etmektedir. Ancak bütünsel kurguda oldukça büyük bir kubbe
tanımlanmıştır. Bilindiği gibi Ayasofya Kilisesi ve İstanbul’un fethinden itibaren camilerin
tavanları kubbe biçiminde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Çatıyı yuvarlak bir yapıda
tamamlaması ise bir kubbe olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda sanatçının tasarımında nesne
ve çizgilerin bir dönüş hareket yaptığı ve alanlar oluşturduğu görülebilir. Dönüşler oldukça
belirleyici olarak nesnelerin yörünge hareketini çağrıştırır. Buradan yola çıkarak, kültürel ve
tarihsel formlara ait soyutlanmış biçimlerin merkez etrafında yörüngesel bir devinim veya
dönüş yaptığını ileri sürebiliriz. Bu çizgi yapıları birbirleri ile sürekli karşılaşırlar. En çok
kullanılan renk kırmızı ve tonlarıdır ara tonlar olarak kahverenginin de kullanıldığı
görülmektedir. Kırmızı Türk Devletinin ve Milletinin bayrak rengidir. Resimde bu gösterge
etkili olarak birçok kez kullanılmıştır. Kırmızı renk Türk Bayrağının simgeleşmiş hali olarak
flama ve köşeli geometrik formlarla aktarılmıştır. Soyutlama ile bu kadar farklı ve nesnel
öğretiyi tuvaline taşımış olması sanatçının, bütün göstergelerini çizgi leke ve renkler ile
oluşturduğunu ve kimi zamanda kaotik kurgular ile yapılandırdığını göstermektedir. Flamalar,
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çizgiler, renkli geometrik formlar, planladığı biçimde derinlik ve uzayda entropi içerirler.
Sanatçının eserlerindeki soyutlama tavrı simgeleşme, renge ve çizgiye indirgeme anlayışından
beslenir. Çalışmaları birer harita, plan ve resimsel bir anlatı gibi belgesel özellikler göstererek
birçok bilgiyi aynı anda bize ulaştırırlar.
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GAYRİMÜSLİMLERE AİT DİNİ YAPILARDAN ÖRNEKLER
(BARTIN, KARABÜK, ZONGULDAK)
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ÖZET
Çalışmanın konusunu günümüzde Bartın merkez, Karabük Safranbolu ve Yazıköy, Zonguldak
Kozlu, Devrek ve Karadeniz Ereğlisi’ndeki Gayrimüslimler tarafından kullanıldığı tespit
edilen dini yapılardan örnekler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Bartın merkezdeki Aziz
Nikolaos Kilisesi, Karabük Safranbolu’daki Aziz Stephanos Kilisesi, Karabük Yazıköy’deki
Yazıköy Kilise, Zonguldak Devrek’teki Ermeni Kilisesi, Zonguldak Karadeniz Ereğlisi’ndeki
Rum Kilisesi ve Zonguldak Kozlu’daki Rum Kilisesi incelenmiştir. Günümüzde Bartın
merkezdeki Aziz Nikolaos Kilisesi Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Evi olarak, Karabük
Safranbolu’daki Aziz Stephanos Kilisesi Ulu Cami olarak, Karabük Yazıköy’deki Yazıköy
Kilise Mescit-i Sani olarak, Zonguldak Devrek’teki Ermeni Kilisesi ise sinema salonu olarak
kullanılmaktadır. Zonguldak Karadeniz Ereğlisi’ndeki Rum Kilisesi ve Zonguldak Kozlu’daki
Rum Kilisesi ise günümüzde harabe haldedir. Çalışmanın amacı yapıların günümüzdeki
durumlarını fotoğraflarla belgelemek, tasvirlerini yapmak ve korunma sorunlarını
değerlendirmektir. Bu kapsamda öncelikle yapıların bulundukları bölgelerde incelemeler
gerçekleştirilmiş, yapıların günümüzdeki durumları fotoğraflarla belgelenmiş ve mimari
tasvirleri yapılarak malzeme-teknik özellikleri sunulmuştur. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı
Arşivlerinde yapılan çalışmalarda, incelenen dini yapılardan bazılarıyla alakalı ruhsat ve inşa
izni, yapılarda hizmet eden din adamları ve yapıların çevresindeki yerleşimlerdeki
Gayrimüslimler hakkında bazı belgelere ulaşılmıştır. Sonuç olarak, incelenen yapıların
analojik değerlendirmeleri yapılmış ve Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde tespit edilen veriler
ışığında elde edilen bilgiler, ilk defa toplu olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuzeybatı Karadeniz, Gayrimüslim, Kilise, Bartın, Karabük, Zonguldak
NON-MUSLIM RELIGIOUS BUILDING EXAMPLES THAT DATE BACK TO 19TH20TH CENTURIES IN NORTHWEST BLACK SEA REGION
(BARTIN, KARABÜK, ZONGULDAK)
ABSTRACT
The subject of the study is the current state of the examples of religious arhitecture that had
been used by non-Muslims in the past in Bartın city center, Safranbolu and Yazıköy in
Karabük, Zonguldak Kozlu and Karadeniz Ereğli. As a part of this research, Saint Nikolaos
Church in Bartın city center, Saint Stephanos Church in Safranbolu Karabük, Yazıköy Church
in Yazıköy Karabük, Armenian Church in Devrek Zonguldak, Greek Church in Ereğli
Zonguldak, Greek Church in Kozlu Zonguldak have been studied. Today, Saint Nikolaos
Church in Bartın city center is used as Bartın Municipality Culture and Art House; Saint
Stephanos Church in Safranbolu Karabük is turned into the Grand Mosque, Yazıköy Church
in Yazıköy Safranbolu is used as Masjid Sani, the Armenian Church in Zonguldak Devrek is
used as a movie theatre. The Greek Church in Karadeniz Ereğli and the Greek church in
Kozlu Zonguldak are in ruins. The aim of the study is to document the condition of these
buildings through photographs, to provide a description of the buildings and to evaluate
20-22 Aralık 2019

Ankara 657

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

problems concerning the building conservation. In this context, the regions where these
buildings are located have been examined, the current condition of the buildings have been
documented through photographs, architectural descriptions and material-technical
characteristics have been provided. Additionally, through the studies in the Prime Minister’s
Ottoman Archives, the building licence and permit documents of some of these buildings as
well as documents about the clergymen and the non-Muslim residents of the area have been
obtained. As a result, the analogical evaluations of the buildings have been realized and the
information gathered from the Prime minister’s Ottoman Archives have been put together for
the first time.
Keywords: Northwest Black Sea, Non-Muslim, Church, Bartın, Karabük, Zonguldak
GİRİŞ
Çalışmada yapıların bulundukları il ve ilçeler alfabetik olarak sıralanmıştır. Bartın (Aziz
Stephanos Kilisesi), Karabük (Aziz Stephanos Kilisesi ve Yazıköy Kilise) ve
Zonguldak(Devrek Ermeni Kilisesi, Karadeniz Ereğlisi Rum Kilisesi ve Kozlu Rum
Kilisesi)’daki Gayrimüslim yapıları plan tipleri, malzeme ve teknikleri, süslemeleri ve
günümüzdeki durumları incelenmiştir.
Kuzeybatı Karadeniz’de yer alan Bartın ve Zonguldak Karadeniz sahilinde, Karabük ise bu iki
kentin güneyinde yer almaktadır. Kuzeybatı Karadeniz Bölgesi tarihte Pontos, Bithynia ve
Paphlagonia arasında birçok defa sınır değiştirmiştir. Bu bölge güneydeki yerleşim alanlarını
kuzeyde Karadeniz’e ulaştırmasının yanında Orta Karadeniz ve İstanbul arasında ulaşımı
sağlamaktadır (Konukçu, 1988: 213; Gür, 2019: v).
Erken Bizans döneminde bölgenin batısı Honorius, doğusu ise Paphlagonia olarak ayrılmıştır
(Bingham, 1840: 100, Feissel, 2006: 139-142). Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi’nde önemli
yerleşim alanları arasında gösterilen bu kentler (Belke, 1996: 108, 258-259), Osmanlı Dönemi
ile birlikte birçok Gayrimüslim halka ev sahipliği yapmıştır (Cuinet, 1894: 401-492; Maccas,
1919: 82-84; Augistinos, 1997: 29-56).
Bartın 1392 yılında Yıldırım Bayezid ile Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1402 sonrasında
kısa süre İsfendiyaroğulları’nın eline geçen Bartın ve çevresi, II. Mehmet (Fatih) tarafından
1461 yılında Amasra’nın fethiyle birlikte tamamen Osmanlı toprağı haline gelmiştir (Tuncel,
1992: 88). Bartın, 1460-1692 yılları arasında Anadolu Beylerbeyliği sınırlarına dahil Bolu
Sancağı’na bağlıdır (Demir ve Karakök, 2019: 233). Bolu Sancağı’nın ilga edilmesiyle 16921811 tarihleri arasında Voyvodalık şeklinde yönetilmiştir (Demir ve Karakök, 2019: 233).
1811’de Bolu Sancağı’na bağlanan Bartın, bu tarihten itibaren On iki Divan (Pazar yeritoplanma alanı) olarak anılmaya başlamıştır (Demir ve Karakök, 2019: 233).
Karadeniz Ereğlisi’nin Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle adı Eregri halini almıştır. Bizans ile
anlaşmaları doğrultusunda para karşılığında Ceneviz hakimiyetine geçen kentin adı kesin
olarak bilinmemektedir (De Tournefort, 1717: 194).
Safranbolu ve Yazıköy gibi güneydeki yerleşim alanlarının Zonguldak ve Bartın’dan daha
önce Türk hakimiyetine geçtiği bilinmektedir (Anderson, 2009: 272; Gür, 2019: 34).
Araç, Cide, Çerkeş, Devrek ve Safranbolu gibi önemli ulaşım ağlarının tamamı ticari olarak
Bartın’a bağlıdır (Aşçıoğlu, 2001: 82). Ulaşım ağları Bartın ile güneyindeki Safranbolu
vasıtasıyla Ankara, Kastamonu ve Zonguldak’a bağlanmaktadır. Bu güzergahta Osmanlı
Dönemi’nde de kullanıldığı bilinen kervan yolları bulunmaktadır (Nowack, 1931: 72, 85-88).
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Yerleşim alanındaki yoğun nüfus ve etnik yapıya sahip Gayrimüslimlerin Bartın Merkez,
Karabük Safranbolu ve Yazıköy, Zonguldak Devrek, Karadeniz Ereğlisi ve Kozlu gibi
çalışma sahası kapsamında bulunan kentlerde birçok kilise inşa ettiği bilinmektedir. Çalışma
kapsamında da Gayrimüslimlere ait altı kilise incelenmiştir. Bu yapılardan sadece Devrek
Kilisesi Ermenilere, diğer yapılar ise Rumlara aittir.
BARTIN, KARABÜK ve ZONGULDAK’TAKİ GAYRİMÜSLİMLER
Bartın Rumları
Osmanlı Dönemi’nde Bartın’da Müslümanların yanı sıra Kıptilerin, Ermenilerin ve Rumların
da yaşadığı bilinmektedir (Arslan, 2016: 393). 1837/1843 yılları arasında Bartın kazasında
1225 Rum’un yaşadığı Osmanlı Arşiv kayıtlarından tespit edilmiştir (BOA, NFS.d. 817-818;
Arslan, 2016: 394). 1843 yılında Bartın’da Gayrimüslim hane ve birey sayısının sınırlı
olduğu, 1843 yılında 3, 1848 yılında ise 7 Rum hanesinin bulunduğu bilinmektedir (Aslan,
2016: 393-396). 1837-1843 tarihleri arasında Bartın’da Rumların sayısının 1225 olduğunu
ifade eden kayıtların doğruluğu tartışmalı olmalıdır. Bu tarihler arasında 7 Rum hanesinin
bulunduğu düşünülürse bu sayının yaklaşık 1150 kişisinin abartılı olduğu görülmektedir
(Aslan, 2016: 393-396).
1872 tarihli Kastamonu Vilayet Salnamesi’nde1 Bartın’da 8977 Türk, 3 Rum ve 6 Ermeni
hanesinin bulunduğu yazmaktadır. Aynı yılda Rum hane sayısının artış göstererek 8 olduğu
anlaşılmaktadır (Aslan, 2016: 383, 395-396; Ballı, 2015a: 517). 1892 yılında Bartın’da 575
Gayrimüslim halkın bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir (Arslan, 2016: 383).
Tarihi süreç içerisinde Bartın’da yaşayan Gayrimüslim sayısında artış olduğu görülmektedir.
1881-1893 tarihleri arasında Bartın’da 50.392 kişilik nüfusun 380’inin Rum olduğu (Ballı,
2015a: 516-517), 1904 yılındaki kayıtlarda kendi özgür iradeleri ile ibadetlerini
gerçekleştirdikleri bilinmektedir (BAO.BEO.002397.179744.003).
Bartın’da yaşayan Rumların gemi, sandal ve tekne imal ettikleri, Salname kayıtlarında Rum
halkın gemi yapımında ustalaştıkları anlatılmaktadır. Bartın sınırlarından Karadeniz’e dökülen
çayın ağzındaki küçük limanda birçok gemi, mavna, sandal yapılmış ve Karadeniz’e
indirilerek açık sulara bırakılmıştır (Ballı, 2015b: 126-127).
1904-1907 yılları arasında bazı etnik gruplar tarafından Hıristiyan ve Müslüman halkın
huzurunun bozulmaya çalışıldığı, bu durumlar karşısında Kastamonu yönetimi tarafından
önlemler alındığı bilinmektedir. Bu koruma ve huzur ortamı için alınan önlemler, Bartın
halkını
uzun
yıllar
bir
arada
tutarak
yaşam
sürmelerini
sağlamıştır
(BAO.BEO.002397.179744.002). 1907 yılında Bartın’da Rum’a ait 800 nüfusun bulunduğu
(BOA.İ.AZN. 00075.00008.003), 1914 yılında ise Bartın’da 65.904 kişinin yaşadığı ve
bunlardan sadece 1104’ünün Rum olduğu bilinmektedir (Ballı, 2015a: 516-517). Maccas,
1919’da Bartın’da 712 Rum’un yaşadığını, aynı tarihte burada bir kilise ve bir rahibin
bulunduğunu yazmaktadır (Maccas, 1919: 82,108).
Milli Mücadele döneminde Anadolu genelinde olduğu gibi Karadeniz Ereğlisi, Devrek,
Çaycuma, Safranbolu ve Bartın’daki azınlıklar bu bölgelerdeki faaliyetlerini devam ettirmiş,
1872-1896 Tarihleri Arasında Bartın’daki Hane ve Nüfus Bilgileri, Salname Kayıtları için bakınız;
Emrah Çetin, “Kastamonu Vilayet Salnamelerinde Bartın (1869-1903)”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla
Bartın Şehri (Edit. Mustafa Hizmetli), Bartın 2014, s. 60.
1
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uzun yıllar Müslüman ve Gayrimüslim halk, huzur ve birlik içinde yaşamıştır (Sarıkoyuncu,
1992: 348).
21 Haziran 1921’de Rumlar kentin güneyindeki Safranbolu’ya nakledilmiştir. Bartın 1924’te
Devrek nüfus kuvvesinden düşülmüştür (Çelikdönmez, 2000: 163). Bartın’ın sosyal, kültürel,
ticari ve sanayi yaşamında etkileri olan Rumlar, Nüfus Mübadelesiyle2 birlikte 1923-1924
tarihlerinde Bartın’dan ayrılmaya ve Yunanistan’a göç etmeye başlamıştır (Aşçıoğlu, 2014:
17).
Safranbolu Rumları
Safranbolu ve çevresinde uzun yıllar yaşam süren Rumların Yazıköy, Çukur, Kıranköy ve
Bağlar’a yerleştikleri bilinmektedir.
Araştırmacılar tarafından 1568 yılında Safranbolu genelinde 63 Gayrimüslim hanesinin
olduğu belirtilirken, zaman içinde bu sayı giderek artmış, 19. yüzyılda 352’ye ulaşmıştır.
1896 tarihli Kastamonu Vilayet-i Salnamesi’nde Safranbolu Merkez, Ulus, Eflani ve Aktaş’ta
toplam 10.155 hanenin bulunduğu yazılıdır (K.V.S., Dersaadet, 1314). Bu süreçte
Gayrimüslimlerin nüfusunda artış olmuş ve hane sayıları çoğalmıştır. 1909 yılında ise
Safranbolu genelinde Gayrimüslimlerin nüfusu ise 3000’lere ulaşmıştır (Ainsworth, 1842: 65;
Cuinet, 1890-1895: 474).
16. yüzyıl Osmanlı Tapu Tahrir Defterleri’nde Safranbolu’daki 10 mahalleden birinin adı
Kıran (Gebran) olarak geçmektedir. Bu tanımlamanın Kıran Mahallesi adıyla anılan Kıranköy
isimli Rum yerleşimi olduğu bilinmektedir. Kıranköy’de 19. yüzyılda Müslümanlara ait bir
mahalle oluşturulmuş, bundan sonraki kayıtlarda da Müslüman Kıran ve Hıristiyan Kıran
adında iki yerleşim yeri ifade edilmeye başlamıştır (Kalyoncu, 2010: 53).
Safranbolu ve çevresinde yaşayan Rumlar genellikle duvarcılık, marangozluk, demircilik,
kunduracılık ve terzilik gibi çeşitli zanaat dallarıyla uğraşmıştır. Safranbolu’da iki etnik
grubun (Müslüman ve Gayrimüslim) kendilerine özgü geleneksel ve dinsel yaşamlarını saygı
çerçevesi içerisinde bir arada sürdürdükleri bilinmektedir (Ulukavak, 2007: 28; Kalyoncu,
2010: 54). Bu süreç 1923/1924 Nüfus Mübadelesi’ne kadar devam etmiştir (Αρτοποϊλοσ,
2004: 27-28).
19. yüzyılın başlarından itibaren bağcılık, Safranbolu’daki Rumlar için önemli bir ekonomik
kaynak haline gelmiştir. 1.000 metre civarındaki düzlüklerde üzüm bağları tesis edilmiş, bunu
bağ evlerinin yapımı izlemiştir. Kıranköy’de oturan Rumlar ise bağcılığın gelişmesi sonucu
şarap yapımıyla meşgul olmuştur. Bu süreç Kıranköy’e kadar uzanmış ve buradaki Rumlara
ait sivil yapıların alt katlarında şarap mahzenleri oluşturulmuş, üretilen ürünler burada
dinlenmeye alınarak stok oluşturulmuştur (Kalyoncu, 2010: 43).
1897 tarihli Kastamonu Vilayet-i Salnamesi’nde Hıristiyan-ı Yazı (Aşağı-Yazıköy), Pınar,
Kilise ve Köstan mahallelerinde toplam 140 hanede 148 Rum nüfusun yaşadığı belirtilmiştir.
1923/1924 Nüfus Mübadelesi ve Lozan Antlaşması için bakınız: (Cebesoy, A. F. (1957). Siyasi Hatıralar, Cilt 1. İstanbul:
Vatan ve Doğan Kardeş Yayınları; İnönü, İ. (1987). Hatıralar, 2. Kitap. İstanbul: Bilgi Yayınevi; Özgiray, A. (1988). “TürkYunan İlişkileri”, Türk Kültürü, XVI, S. 300, Nisan; Şimşir, B. (1990). Lozan Telgrafları I (1922-1923). Ankara: TTK; Oran,
B. (1991). Türk - Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları; Arı, K. (1995).
Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları; Pallis, A. A. (1995).
Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1922). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları; Bilsel, C. (1998). Lozan, C. II. İstanbul: Sosyal
Yayınlar.)
2
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O dönemde sadece erkek nüfusun sayıldığı düşünüldüğünde, Rum nüfusun en az iki katı veya
daha fazlası olduğunu göstermektedir. Araştırmalar Safranbolu merkezde dört, Yazıköy’deki
üç mahallede Gayrimüslimlerin ikamet ettiğini göstermektedir (Yazıcıoğlu ve Al, 1982: 9092).
1859 yılında Kırankköy’de büyük bir yangın çıkmış, yangında 317 sivil yapının 60 tanesi
dışında diğerleri yanmıştır. Bu süreçte mağdur olan Kıranköy’deki Rumlar buradan çevredeki
köylere ve Yazıköy’deki akrabalarının yanına yerleşmiştir (BOA. MVL. 00594-00055-001001). 1916 yılında ise bu defa Yazıköy’de büyük bir yangın meydana gelmiş, bu yangın
sonrasında bölgedeki Rumlara ait evler hasar görmüş, bunun üzerine Yazıköy Rumları,
Kıranköy’deki akrabalarının yanına yerleşmiştir (Özdemir, 1994: 56).
1919 yılında Bolu, Çankırı, Safranbolu, Karadeniz Ereğlisi ve Bartın’daki Gayrimüslimlere
ait dini ve eğitim müesseseleri Maccas tarafından incelenmiştir. Bölgede sekiz eğitim
kurumunun varlığı tespit edilmiş, bu okullardan altısının erkek, ikisinin de kız öğrencilere ait
olduğu belirlenmiştir. Bu okullarda toplamda 680 öğrenci (510 erkek, 170 kız) ve 19
öğretmenin (14 erkek, 5 kadın) bulunduğu bilinmektedir (Maccas, 1919: 99). Bu eğitim
kurumlarından ikisi Safranbolu Kıranköy’de bulunan İnas Mektebi ve İskalyon Mektebi’dir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Safranbolu ve yakın çevresindeki Rumların çocuklarını
eğitim için İnas Mektebi ve İskalyon Mektebi’ne gönderdiği, İnas Mektebi’nin alt katının da
Aziz Stephanos Kilisesi’nin din adamlarına ayrıldığı, buranın aynı zamanda Metropolithane
olarak hizmet verdiği belirlenmiştir (BOA. A.MHM. 1269.8B-10; BOA. A.MKT.UM.
365/92; BOA. DH.MKT. 1382/73-1304). Arşiv belgelerinde 1894 yılında Safranbolu’da
Gayrimüslimlere ait üç Sıbyan Mektebi olduğu belirtilmektedir (K.V.S., Dersaadet, 1298;
Kalyoncu, 2010: 44). Bu yapılardan, Aziz Stephanos Kilisesi’nin güneydoğusundaki İskalyon
Mektebi (Rum Erkek Mektebi) ve kilisenin doğusundaki İnas Mektebi (Rum Kız Mektebi)
dışındaki diğer eğitim kurumunun nerede bulunduğu bilinmemektedir3.
1921 yılında Safranbolu Kırkılak’ta 107 hane ve 720 nüfus, Dolambat’ta 88 hane ve 622
nüfus, Kiliseönü’nde 95 hane ve 650 nüfus, Cambaz’da 100 hane ve 692 nüfus, Kilise’de 50
hane ve 293 nüfus, Köstan’da 45 hane ve 235 nüfusla birlikte toplamda 485 hane ve 3.212
nüfusun yaşadığı bilinmektedir. Safranbolu çevresindeki Rum halk (Kalyoncu ve Tunçözgür,
2012: 52), ibadetlerini Aziz Stephanos Kilisesi (1872) ile Yazıköy Kilise’de (1853)
gerçekleştirmiştir (Gür ve Soykan, 2015: 552-584; Soykan ve Gür, 2015: 103-129). Uzun
yıllar Gayrimüslim ve Müslüman halkın huzur içinde Safranbolu’da bir arada yaşadıkları
bilinmektedir. Safranbolu Rumlarının, Lozan Antlaşması sonucunda Nüfus Mübadelesi’yle
Safranbolu’dan Bartın Limanı’na buradan da Yunanistan’a göç ettikleri bilinmektedir
(Αρτοποϊλοσ, 2004: 27-28).
Nüfus Mübadelesi’nin Safranbolu’ya olan etkileri dışında demografik açıdan ne gibi sonuçlar
doğurduğu dönem kaynaklarında henüz tüm gerçekliğiyle aydınlatılamamıştır. Bu durum
Safranbolu çevresindeki nüfus değişim oranının tam olarak belirlenmesini zorlaştırmaktadır
(Özköse, Papathedorou ve Magos, 2005: 1-12). 1921 nüfus sayımına göre Safranbolu ve
çevresinde 16.500 Müslüman, 3.500 Gayrimüslim nüfusun kayıtlı olduğu görülmektedir
(Özköse, Papathedorou ve Magos, 2005: 1-12).

3Saime

Yılmaz (1937 doğumlu, ev hanımı) ve Ahmet Büyüközdemir (1945 Doğumlu, Yazıköy eski Muhtarı) ile 22.07.2014
tarihinde Yazıköy’de yapılan görüşmeler sonucunda diğer mektebin, yöre halkı tarafından Rum Okulu olarak adlandırılan,
Yazıköy Kilise’nin kuzeybatısındaki yapı (günümüzde Saime Yılmaz ikamet etmektedir) olduğu tarafımızca öne sürülen
görüşlerden biridir.
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1921 yılında Safranbolu Rumları Anadolu Ajansı’na defalarca telgraf yollamış, Ajans
tarafından önceleri bu telgraflar önemsenmezken telgrafların sayısında artışların yaşanması
nedeniyle 30 Nisan 1921 tarihindeki dilekçe ajans tarafından İstanbul İkdam Gazetesi’ne ve
Ankara Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’ne gönderilerek yayınlanmıştır (Kalyoncu, 2010: 54).
13 Mayıs 1921’de yayımlanan telgrafta Anadolu’da yaşayan diğer Rum halklar gibi
Safranbolu Rumlarının da İstanbul Patrikhanesi’yle ilişkilerini keserek (Kazgan, 1980: 33-36)
Yunanistan’a gitmek istemedikleri belirtilmiştir4.
1921-1923 dönemi içerisinde yaşanan tüm sürecin ardından Safranbolu Rumları, 1924 yılının
Ekim ayında ilk olarak Bartın Limanı’na, buradan da Yunanistan’a göç etmiş, arkalarında ise
birçok kültürel miras bırakmıştır (Kalyoncu, 2010: 55). Safranbolu’dan göç eden Rumlar,
Yunanistan’ın Skidra, Edessa ve Fridea gibi çeşitli şehirlerine yerleştirilmiş; Selanik, Nea
Laura, Preveze ve Atina gibi şehirlerde de Nea Safranpolis kasabalarını kurarak özlem
duygusu içerisinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir (Özköse, Papathedorou ve Magos, 2005: 112). Safranbolu’dan göç ederek Atina’ya yerleşen Rumlar, Kıranköy’de arkalarında
bıraktıkları Aziz Stephanos Kilisesi‘nin anısını yaşatmak için aynı adı taşıyan bir kilise inşa
ederek ibadetlerine burada devam etmişlerdir (Kalyoncu, 2010: 55).
Devrek Ermenileri
Zonguldak’taki önemli kömür rezervlerinin açılması ile özellikle 1882 sonrasında bölgeye
çok sayıda yerli ve yabancı halkın göç ettiği bilinmektedir. İş olanaklarına bağlı olarak
yöredeki yoğun nüfus artışları, bazı yörelerde özellikle farklı etnik kültürlere sahip milletlerin
fazlalaşmasına neden olmuş, yerleşim alanlarının adlarında bile bu değişim görülmeye
başlamıştır (Karakök, 2012: 148). Bu değişim sürecinde bölgeye göç eden Ermeni, Fransızlar,
İtalyan ve yerel halktan insanlar, nüfusun hızla artmasına sebep olmuştur (Sarıkoyuncu,
1992a: 27).
1916 tarihli Bolu Sancağı Salnamesi’nde Devrek’te 55.228 nüfusun, 54.149’u Müslüman,
405’i Rum, 674’ü ise Ermeni olarak kayıtlıdır (Sarıkoyuncu, 1992b: 344). 1918 ve 1922
kayıtlarında ise Devrek’te 674 Ermeni nüfusun yer aldığı belirlenerek sekiz yılda herhangi bir
değişimin olmadığı belirlenmiştir5 (Namal, 2016: 260, 270; Çatma, 2016: 403).
Telgrafta aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
“Ankara – 30 Nisan – Menşeyi, adet ve ananat ve lisan itibarile Türk olan bizler şimdiye kadar “Panhelenizm” amalinin
husulüne hasr mesai eden İstanbul Rum Patrikhanesinin tahtı tezyik ve tesirinde kalarak milliyeti asliyemizi gösteremedik.
Filhakika tarih sayifeleri tetkik edilecek olursa eski zamanlarda ‘ortodoks’ mezhebini kabul etmiş Türk olduklarına şüphe
kalmayan fakat tazyikatı muariceden dolayı Rum namı altında yaşayan kardeşlerimizden, mezkûr Patriklik teşvikat ve
telkinatına tabi olanlar, ara sıra yanlış yollara gidenler oldu. Buna rağmen bizler yine Türklerden Türkiye Hükümetinden
daima adil ve şevkatle muamele gördük. Bundan sonra da ‘Panhelenizm’ amal ve cereyanlarına katiyen tabi olmayarak asla
kardeşlerimiz olan Türklerle mesut ve müreffeh bir halde yaşamak azmindeyiz. Anadolu’da bulunan kardeşlerimizin aynı
âmâlı perverde ettiklerine şüphemiz yoktur. Bu sebeble birçok ihfalat ve tesvilat ile iki kardeş milleti birbirinden ayırmağa
bilhassa son zamanlarda maskeyi büsbütün atarak vazife ve sıfatı ruhaniyesini suistimal ederek yaptığı pek çirkin
taşkınlıklarla sergüzeştçi hareketle bizleri de felaket uçurumlarına sevke çalışmakta olan İstanbul Rum Patrikliği ile
bugünden itibaren katiyen münasebet etmedik. Gayemiz Anadolu’nun münasip bir mahalinde Türk-Ortodoks patrikliği tesis
ederek Türk kardeşlerimizle vahdeti tame husule getirmek ve hükümetimizin zir cenah adalet ve refetinde mesudane
yaşamaktır. Bu emelimizin tesrih ve teshili hususunu efkâr ve hissiyatı olarak hükümeti âlimizden basusu istida ve istirham
eyleriz.
Zafranbolu’da 2.749 nufusa baliğ olan Türk Ortodoks cemaatı namına:
Giritlioğlu Hristo, Bazi kıryesi Muhtarı Yorgi, Kilise mahallesi Muhtarı Dimitri, Papaz Yermanos, Kilise heyetinden Dimitri
Kemikcioğlu Hiristo, Hanyad Mah. Muhtarı Vasil, Eşraftan Çılbıroğlu İstavri, Kırkalan Mah. Muhtarı Ekmekçioğlu
Anastas, Dolambas Mahallesi Muhtarı Vasil, Kreko oğlu Hacı Yuvan, Ekmekçi oğlu Yuvan ve Şerbetçioğlu Mihail”
(Kazgan, 1980: 35-36, Kalyoncu, 2010: 54).
5 1918-1922 tarihleri arasında Gayrimüslimler’in Anadolu’daki faaliyetleri için bakınız (Tetik, 2009: 1-746).
4
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Zonguldak Mutasarrıfı Nusret Bey, kendi imzasıyla Kastamonu ve Havalisi Komutanlığı'nın
06.12.1920 tarihli telgrafında Devrek, Bartın ve Safranbolu’da birer Ermeni Kilisesi ve birer
Ermeni Mektebi’nin bulunduğunu ifade etmesi, Devrek çevresinde yoğun bir Ermeni
Nüfusunun bulunduğunu göstermektedir (Sarıkoyuncu, 1992b: 348). Devrek Temettüât
defterlerinde Cami-i atik, Cami-i Cedid, Mahale-i Ermeniyan ve Mahalle-i Rumiyan adında
yörede önemli yerleşimlerin bulunduğu yazılmaktadır (Gök, 2016: 461).
Günümüzde Ermeni Kilisesi’nin çevresindeki yerleşim alanının Osmanlı Dönemi’nde
Mahalle-i Ermeniyan adıyla anıldığı bilinmektedir. 19. yüzyılda Mahale-i Ermeniyan’da 19
hanenin bulunmaktadır (Gök, 2016: 461). 19. yüzyılda Mahale-i Ermeniyan’da 1 Papaz, 16
Bohçaçı Esnafı, 14 Terzi, 5 Terzi Kalfası, 1 Kaldırımcı Esnafı, 1 Natır, 1 Çerçi Esnafı, 2
Kahveci Tahifesi, 1 Kalaycı ve 2 işsiz halkın kayıtlı olduğu bilinmektedir (Gök, 2016: 462463).
Devrek’te yaşayan Ermenilerinin ikinci ve üçüncü tehcir (zorunlu göç-sürgün) süreciyle 1926
yılında başkent Ankara’dan gelen emir doğrultusunda ve Muvazene-i Umumiye Kanunu
doğrultusunda Ermenilere zorunlu göç işlemleri için üç günlük süre tanınmıştır. Bu dönemde
Ermeniler, mallarını satışa çıkartmış, bu süreç sonrasında ise satılamayan birçok taşınmaz eser
doğrudan yörenin malı olmuştur (Çelikdönmez, 2000: 164).
Devrek’teki Ermeni yerleşimleri 1920 sonrasında büyük değişime uğramış günümüzde ise
sadece kilise ve 1907 tarihli bir mezar taşı örneği günümüze ulaşmıştır. Ermeni mahallesi,
günümüzde Hükümet Konağının arkasında yer alan Devrek Kilisesi ile yakınında yer alan
Ermeni Mektebi’nin çevresinde şekillenmiştir. Günümüzde Devrek Lisesi olarak bilinen
yapının yerinde ise Ermeni mezarlığı bulunduğu bilinmektedir (Çelikdönmez, 2000: 164;
Namal, 2014: 93).
Kozlu Gayrimüslimleri
Zonguldak çevresindeki maden ocakları birçok defa İngiliz, Fransız ve yerli firmaların
arasında el değiştirmiştir. 29 Ekim 1854-27 Ekim 1855 arasına tarihlendirilen arşiv
belgelerindeki Kozlu maden ocaklarında çalıştırılmak üzere işçi talebinde bulunulduğunu
beyan eden belgeler bu dönemde Kozlu’daki maden ocaklarının işletmesinin yabancı
sermayede olduğunu göstermektedir (BOA. İ.HR. 115, 5598,0; BOA. HR.MKT. 109,31,0;
BOA. A.MKT.UM. 208,67,0; BOA. HR.MKT. 124,59,0). Ayrıca arşiv kayıtlarında resmi
makamlardaki işletmeler ile devlet kurumları arasındaki yazışmalar İngilizlere ait maden
işletmelerine gerekli kolaylığın sağlanması konusunda bilgiler içermektedir (BOA. HR.MKT.
93,79,0).
Zonguldak’taki önemli kömür rezervlerinin açılması ile özellikle 1882 sonrasında bölgeye
çok sayıda yerli ve yabancı halkın göç ettiği bilinmektedir (Karakök, 2012: 148). 1883’ten
sonra “Ermeni Karamanya Kumpanyası, Gürcü Kumpanyası, Saracazadeler Maden Kömür
Şirketi ve Fransız Ereğli Şirketi Osmaniyesi” kurulmuş, bu sayede kentte yoğun bir üretim
süreci başlamıştır (Ekmen, 2016: 10).
1885 yılında Kozlu’da, Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin işledikleri madenler de dahil olmak
üzere dokuz ocak satın alınmış ve ocak işletmesinde uzmanlıklarından faydalanılmak üzere
dönemin bilinen önemli mühendisleri getirtilmiştir (Falay ve Eliçok, 2016: 236). Ocaklar kısa
sürede çok fazla büyüdüğü için devamlı çalışan işçi bulma sıkıntısı doğmuştur. Başbakanlık
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Osmanlı Arşivlerinde 26.09.1854 tarihli bir belgede “Ereğli civarında Kozlu ve Zonguldak
kömür madenlerine amele tedarik edilmesi talebi”, bu tarihte Kozlu’da büyük bir üretimin
olduğunu göstermektedir (BOA. HR.SYS. 2931,53,0).
Meşrutiyet Dönemi’nde (1908-1914) Kozlu madeni İtalyan ve Yunan sermayesi ile
işletilmeye başlanmıştır. I. Dünya Savaşı Dönemi’nde (1914-1920) Savaş Kömür Merkezi
kurulmuş, savaş sonrasında ise kömür yataklarının işletimi İtilaf Kuvvetleri Komisyonuna
devredilmiştir. 1926-1927 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti, işletmeci pozisyonu devralmış,
Kilimli, Kozlu ve Üzülmez kapsamında Maden İşleri Anonim Şirketleri’ni kurmuştur
(Ekmen, 2016: 10).
1918 yılında Zonguldak’ın Maarif İdaresi’ne bağlı 14 İbtida-i Mektebi bulunmaktadır.
Kozlu’da bulunan İnas Mektebi özeldir ve burada Rum cemaatine ait olan İbtida-i
derecesindeki Erkek ve Kız çocuklarının eğitim gördükleri mekteplerde eğitimin dili
Fransızca’dır (Namal, 2019: 52; Çatma, 2016: 402).
Karadeniz Ereğlisi Rumları
Karadeniz Ereğlisi’de Rum, Ermeni ve diğer Hristiyan grupların dini yapıları bulunduğu ifade
edilmektedir. 19. yüzyılda Ereğli’de çoğunluğu Müslüman halkın oluşturduğu birçok etnik
grup yaşamaktadır (Namal, 2019: 519). Bugünkü adı Fener olan Fransız Mahallesi 19.
yüzyılda kurulmuş, ticari faaliyeti elinde bulunduran ve çoğunlukla Fransızların ikamet ettiği
bilinen bir semttir. Yanko Bey, Osmanlı Bankası’nın iki müdürü ile birlikte Ereğli Şirket-i
Osmaniyesi’ni kurmuştur. Ereğli Şirket-i Osmaniyesi tek mendirekli limanın inşasını
başlatmış, limanın üzerindeki manzarası ve havası güzel alanda Fransız Mahallesi’ni inşa
etmiştir. Mahallenin merkezine bir de kilise inşa ederek burada yaşayan Fransızların
çocuklarının eğitim almaları için bir mektep açılarak buraya bir Papaz görevlendirilmiştir
(Tan, 2015: 17-18).
1860 sonrasında Karadeniz Ereğlisi’ne gelerek buradaki halktan kadınlarla evlenen
Gayrimüslimlerin çoğunun Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı oldukları belirtilmektedir (Deniz
ve Özdemir, 2019: 8). 1880’lerde maden ocaklarındaki üretimin artmasıyla Ermeni, Fransız,
Rum ve Rus işletmecilerin birçok ocağı işlettikleri hatta işçilerin büyük çoğunluğunun da
yabancı olduğu bilinmektedir (Sakaoğlu, 1987: 140-142; Deniz ve Özdemir, 2019: 8).
15 Ağustos 1892 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ndeki bir belgede “Ereğli Kazası
hududuyla Hamidiye kazası hududu arasında ve Hamidiye kazası arazisinde Zonguldak
mevkiinde ruhsatsız inşa olunan kiliseye Yunan tebasından Bapayanko’nun papaz tayin
olunduğu ve bir karakolhane inşasıyla üç nefer zabtiye istihdamı (Kastamonu 2)” hakkında
bilgiler yer almaktadır (BOA. ŞD. 1654,8,0). 4 Kasım 1899 yılında Ereğli’de rıhtım, kömür
ve demiryolu işleten Rumların Ereğli’de kiliseler inşa ederek kendi aralarında gruplaştıkların
ifade eden “Bahriye Nezareti’ne gönderilmiş bir tezkire” belgesi tespit edilmiştir (BOA.
Y..EE. 150,126,0).
Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemde Ereğli Kömür Havzası’nda casusluk
faaliyetlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu dönemde Ereğli Kömür Havzası’nda
gerçekleşebileceği öngörülen casusluk faaliyetlerini önlemek için kiliselerin denetlendiği ve
yabancıların kontrol edildiği bilinmektedir (Namal, 2019: 538-539).
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Yazılı kaynakların dışında yörede yaşayan ya da kenti ziyaret eden kişilerin kent hakkındaki
gözlemleri son derece önemlidir. Nahit Sırrı Örik’in kent hakkındaki hatıralarında;
“Ereğli Şirketi, şehrin en güzel bir mevkiinde, yine en güzel ve konforu haiz binalardan
müteşekkil bir mahalle vücuda getirmiş, mahallenin ortasına bir kilise oturtmuş ve iki de
papaz mektebi açmıştı. Eski devirlerde bu mahalle bir Fransız kolonisinden farksızdı”
ifadesinin yer alması, kilisenin çevresinin inşa edildiği dönem ve sonrasında yoğun şekilde
kullanıldığını göstermesi açısından son derece önemlidir (Çatma, 2016: 405).
1918 nüfus kayıtlarına göre Ereğli’de 1000 Rum, 127 Ermeni’nin yaşadığı bilinmektedir. Bu
rakamların 1922 yılında da değişmeden aynı şekilde kayda geçtiği bilinmektedir (Çatma,
2016: 403; Öğreten ve Şahin, 2016: 270).
Zonguldak çevresinde çok sayıda Fransız Kilisesi, çocuklar için mektep ve burada yaşayanlar
için hastane ve evlerin inşa edildiği bilinmektedir. 1924-1925 yıllarında Türkiye’de yer alan
Clare Sheridan tarafından kaleme alınan “A Turkish Kaleidoscope/Sade Türk Kahvesi” adlı
anı kitabında Zonguldak’taki misyonerler hakkında şu bilgilere yer verilmiştir;
“Şirket, çalışanların çocuklarını yollayabilmesi için okula parasal destek sağlıyordu;
ama yarı-özel bir okul olmasına rağmen yine de resmi denetime tabi olmak zorundaydı.
Müdürün özel odası hariç, hiçbir yerde haç, çarmıh figürü, dinsel içerikli bir resim veya
herhangi bir Hıristiyanlık sembolünün asılmasına izin verilmiyordu. Dini okulların
ancak ve ancak bu koşullar altında eğitim vermesine müsaade ediliyordu” (Sheridan,
2014: 102-103).
Bu dönemde Zonguldak Merkez Sancağında eğitim alan Gayrimüslimlerin Rumca ve
Ermenice bildikleri, Kozlu ve Devrek gibi diğer yörelerdeki halkın ise Rumca ve Ermenice
bilmediği ifade edilmiştir (Cemal, 1922: 17; Öğreten ve Şahin, 2016: 274).
DİNİ YAPILAR
Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi
Çalışma kapsamında incelenen ilk yapı Bartın’ın merkezinde Kırtepe Mahallesi, Asma
Caddesi, Santral Sokak 8 numarada yer alan Aziz Nikolaos Kilisesi’dir (Resim 1-3).
Günümüzde Bartın Belediyesi’nin Sanat Evi ve çok amaçlı salon olarak kullanılan yapı,
özgününde Post Bizans Dönemi Rum kilisesidir.

Resim 1-2. Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi, 19916

6

Karabük KVK Kurulu Arşivi, 14.02.1991 ve 05.03.1991.
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Resim 3. Aziz Nikolaos Kilisesi, Batı Cephe, 2019
Aziz Nikolaos Kilisesi olarak adlandırılan kilisenin özgün ismine ve yapım tarihine ilişkin
günümüze gelebilmiş kitabe bulunmamaktadır. Fakat bölgeyle alakalı Başbakanlık Osmanlı
Arşiv belgeleri incelendiğinde buradaki Hıristiyan halkın masraflarını kendi ceplerinden
karşılayacağı bir kilise inşa etmek istedikleri belirlenmiştir. Belgede ölçülerinin de bulunduğu
yapı, 1868 tarihli Aziz Nikolaos Kilisesi olmalıdır (BOA. İ.HR. 232/13702). 31 Aralık 1895
tarihli başka bir arşiv belgesinde ise yapının zamanla kullanılamaz hale geldiği ve yerine
yeniden bir kilise yapımı için izin istendiği görülmektedir. Bu belgede de yapılacak yeni
kilisenin ölçüleri verilmiş, 6 Ocak 1896 tarihinde ise inşa için izin verilmiştir ve bu izinler
doğrultusunda yapının inşası 1904 yılında tamamlanmıştır (BOA. BEO. 000730.054730.001,
BOA. İ.AZN. 00075.00008.005).
Yapının ilk evresi ve sonradan yenilenme sürecindeki plan tipi hakkında herhangi bir bilgi
tespit edilememiştir. Günümüzde kısmen yenilenmiş ve 1904 yılında inşa edilmiş olan yapı
sekiz destekli plan tipindedir. Doğu batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlı yapı
ortada naos, doğuda dıştan üç cepheli içten yarım daire apsis, batıda ise tek bölümlü
narteksten ibarettir (Çizim 1). Naos doğuda ve batıda ikişer sütunla, kuzeyde ve güneyde
ikişer paye ile toplamda sekiz desteğin taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür. İlk defa Karakök ve
Gür tarafından incelenen yapının rölöve ve restitüsyon önerileri hazırlanmış, yapının plan
tipolojisiyle ilgili yeni öneriler sunulmuştur (Karakök ve Gür, 2019: 354-355, 366-370, Çizim
3-10)7.

Çizim 1. Bartın Aziz Nikolaos Kilise, Rölöve Planı
(Karakök ve Gür, 2019: 366, Çizim 1)
Ayrıntılı mimari tasvir için bkz: (Karakök, Cahit ve Gür, Durmuş. (2019). “Bartın’da Rum Ortodoks Kilisesi”, Sanat Tarihi
Yazıları, Yaşar Erdemir’e Armağan (Edit.: Osman Kunduracı ve Ahmet Yavuzyılmaz). Konya: Literatürk Academia
Yayınları. 327-372).
7
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Günümüzdeki yapı 1997 yılından beri Bartın Belediyesi’nin Sanat Evi ve çok amaçlı salonu
olarak kullanılmaktadır.
Karabük Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi
İkinci yapı Safranbolu Kıranköy’ün merkezinde Barış Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde
yer alan Aziz Stephanos Kilisesi’dir (Resim 4-5). Günümüzde Ulu Cami adıyla Müslüman
halkın ibadetine açık olan yapı, özgününde Rumlara ait Post Bizans Dönemi Rum kilisedir.

Resim 4-5. Kıranköy, Aziz Stephanos Kilisesi, Genel Görünüm, 2016
Kilisenin batı cephesinde, yapıya girişi sağlayan kapının üzerinde üç inşa kitabesi yer
almaktadır (Resim 6). Araştırmacılar buradaki kitabelerden yola çıkarak kiliseyi sehven 515
yılına tarihlendirmektedir. Bazı araştırmacılar kitabelerdeki bilgilerle sınırlı kalmayarak
kilisenin altında Erken Bizans Dönemi’nde de bir kilise olabileceğini ısrarla dile getirmiştir
(Αρτοποϊλοσ, 2004: 21-22). Yunan harfleriyle Türkçe yazılan üçüncü kitabede ise 15 Ağustos
1872 tarihi yer almaktadır.

Resim 6. Safranbolu Kıranköy, Aziz Stephanos Kilisesi, Batı Cephe, Kitabeler, 2019
1847 tarihli arşiv belgeleri8 ve 1872 tarihli onarım kitabesi dikkate alındığında, 1872 yılında
tamamen taş ve harç malzemeden inşa edilen kilisenin yerinde daha önceden başka bir
yapının yer aldığını söylemek ve bu yapıyı 19. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirmek yanlış
olmayacaktır.
Kilisenin ve çevresindeki yapıların inşa sürecinde Kastamonu Vilayeti’ne sunulan 1847 tarihli belgelerde, kilisenin ilk defa
planının hazırlandığı tespit edilmiştir (BOA. A.MKT. 00082-00099-004).
8
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Yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Günümüzdeki dört serbest destekli
gelişmiş tipte kapalı Yunan haçı plan tipindeki kilise, ortada naos, doğuda bema, bemanın
kuzeyinde kuzeydoğu köşe odası ve prothesis, güneyinde güneydoğu köşe odası ve
diakonikon, doğusunda ise üç apsisten ibarettir9 (Resim 7-8, Çizim 2) (Gür ve Soykan, 2015:
556-566).

Çizim 2. Aziz Stephanos Kilisesi, Rölöve Planı
(Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivinden değiştirilerek, Gür ve Soykan-2015)
Ana apsis içten beş, dıştan üç cephelidir. Apsis ekseninin kuzeyinde ve güneyinde, alt
seviyede kareye yakın iki niş, üst seviyede içten dışa daralan, yuvarlak kemerli üç pencere
açıklığı bulunmaktadır.
Günümüzde yapının tüm köşe odaları ayaktadır. Naosun çapraz eksenlerindeki köşe odaları
kareye yakın dikdörtgen planlıdır10.
Naosun dik eksenlerindeki haç kollarının tümü günümüze gelebilmiştir11. Doğu haç kolu
doğuda bema ve ana apsise, kuzey ve güneyde ise duvarların eksenlerindeki yuvarlak
kemerlerle köşe odalarına bağlanmaktadır. Güney ve kuzey haç kolları doğu ve batıda
yuvarlak kemerlerle köşe odalarına açılmaktadır. Batı haç kolu kuzey ve güneyde köşe
odalarına, batıda ise doğrudan nartekse açılmaktadır.
Bu çalışmada Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi ve Yazıköy Kilise’nin plan tasvirleri tanıtım amaçlı yapılmıştır. Yapıların
detaylı mimari tasvirleri için bkz: (Soykan, A. Nazlı ve Gür, Durmuş (2013). “Safranbolu, The Church of Hagios Stephanos
Monastery”, International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education” 12-13
September 2013. Stara Zagora, Bulgaria; Gür, Durmuş ve Soykan, A. Nazlı (2015). Hagios Stephanos Manastırı (Kilise,
Metropolithane, İnas Mektebi, İskalion Mektebi), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 36, s.552-584;
Soykan, A. Nazlı ve Gür, Durmuş (2015). “Safranbolu, Yazıköy Kilise (Mimari, Süsleme, Liturjik Elemanlar)”, Karabük
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2015, Safranbolu Özel Sayı 1. Karabük, s. 103-129.)
10Kuzeydoğu köşe odası 4.82 x 4.85 m, kuzeybatı köşe odası 5.22 x 4.36 m, güneydoğu köşe odası 4.80 x 4.32 m ve
güneybatı köşe odası 4.81 x 4.67 m ölçülerindedir.
11Doğu haç kolu 7.88 x 4.82 m, kuzey haç kolu 7.65 x 4.73 m, batı haç kolu 7.95 x 5.59 m ve güney haç kolu 7.70 x 4.50 m
ölçülerindedir.
9
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Resim 7. Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi, Naos, Kuzey Duvar, 2019

Resim 8. Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi, Naos, Batı Duvar, 2019
Yapının batısında üç bölümlü bir narteks yer almaktadır. Nartekse giriş, batı duvar
eksenindeki yuvarlak kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır12. Eksendeki kapının iki yanında
simetrik olarak yerleştirilmiş kuzey ve güneyde yuvarlak kemerli birer pencere13, nartekste
biri kuzeybatıda diğeri ise güneybatıda olmak üzere iki kapı bulunmaktadır14. Narteksten biri
eksende, diğer ikisi eksenin kuzeyinde ve güneyinde bulunan üç açıklık ile naosa
geçilmektedir.
Narteksin güneybatısında ve kuzeybatısında bulunan merdivenlerle, yapıyı batıda, güneyde ve
kuzeyde olmak üzere üç yönden saran gynekaiona çıkılmaktadır15 (Resim 9-10).

12Kapının

yüksekliği 2.40 m ve genişliği 2.20 m’dir.
pencerenin yüksekliği 1.77 m, genişliği 0.99 m, güneydekinin yüksekliği 1.75 m, genişliği 0.97 m’dir.
14Kuzeybatıdakinin yüksekliği 2.20 m, genişliği 1.23 m, güneybatıdakinin yüksekliği 2.20 m, genişliği 1.23 m’dir.
15Merdivenlerde 26 basamak bulunmaktadır.
13Kuzeydeki
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Resim 9. Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi, Kadınlar Mahfili, Doğuya Bakış, 2019

Resim 10. Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi, Gynekaion, Güneye Bakış, 2019
Naosun ortasındaki kare birimin örtü sistemi kubbe ile sağlanmıştır16 (Resim 11). Kubbe, altta
kare kübik, üstte on altıgen kademeli ve yüksek tutulmuş iki kasnağa oturtulmuştur. On
altıgen kasnağın her cephesinde yuvarlak kemerli birer pencere bulunmaktadır17.

16Kubbenin

zeminden yüksekliği 21.30 m’dir.
yükseklikleri 1.35 m, genişlikleri 0.64 m ve derinlikleri 0.89 m’dir.

17Pencerelerin
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Resim 11. Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi, Naos, Doğuya Bakış, 2019
Pastoforium hücrelerinin, köşe odalarının ve haç kollarının örtü sistemleri farklı
yüksekliklerde, içten çapraz tonozla dıştan kubbeyle sağlanmıştır18 (Resim 12). Aziz
Stephanos Kilisesi’nin tüm beden duvarlarında farklı boyut ve biçimlere sahip düzgün kesme
taş malzeme kullanılmıştır19.

Resim 12. Aziz Stephanos Kilisesi, Kubbe, Dıştan Görünüm, 2013
Günümüzde, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Aziz Stephanos Kilisesi,
1956/1959 yıllarında cami haline dönüştürülmüş ve Ulu Cami adını almıştır.
18Zeminden

yükseklikler; prothesis 6.25 m, diakonikon 6.28 m, kuzey ve güney haç kolları 14.00 m, doğu haç kolu 14.14 m,
batı haç kolu 14.04 m, kuzeydoğu ve güneydoğu köşe odaları 11.02 m’dir. Kuzeybatı köşe odasının, güneybatı köşe odasının
ve narteksin zeminden gynekaiona kadar olan yükseklikleri 5.20 m, gynekaionun yüksekliği ise 6.71 m’dir.
19Duvar kalınlıkları 1.00 m’dir.
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Karabük Yazıköy, Yazıköy Kilise
Üçüncü yapı Safranbolu Yazıköy merkezinde Çoban Mahallesi numara 3’te yer alan Yazıköy
Kilise’dir (Resim 13-14). Günümüzde Mescid-i Sani adıyla mescit olarak kullanılan yapı
özgününde Post Bizans Dönemi Rum kilisesidir.

Resim 13. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Batı Cephe, 2013

Resim 14. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Apsis, Güneydoğu Cephe, 2013
Yöre halkı tarafından “Büyük Kilise” olarak adlandırılan Yazıköy Kilise’nin özgün ismine
veya yapım tarihine ilişkin günümüze gelebilmiş dönem kaynağı, kitabe ya da yazıt tespit
edilememiştir. Günümüzde, yapının güney cephesinde kalem işi teknikli süslemelerin
arasında 1853 tarihi yer almaktadır (Resim 15). Bu tarihin yapının inşa edildiği tarihi mi
yoksa onarıldığı tarihi mi gösterdiği bilinmemektedir.
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Resim 15. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Güney Cephedeki Kitabe, 2015
Yazıköy Kilise doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlıdır (Çizim 3). Tek
nefli yapı, ortada naos, doğuda iki apsis ve batıda bir narteksten ibarettir (Resim 16-17).

Çizim 3. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Rölöve (Gür ve Soykan-2015)
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Resim 16. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Naos, Kuzeydoğuya Bakış, 2013

Resim 17. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Naos ve Narteks, Kuzeybatıya Bakış, 2013
Yapının doğusunda, ana eksenin simetrik olarak kuzeyinde ve güneyinde iki apsis
bulunmaktadır (Resim 18). Kuzey ve güney apsisler içten, merkezi içeride yarım daire, dıştan
iki apsisi de içine alan, dışa taşkın beş cepheli bir düzenlemeye sahiptir.
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Resim 18. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Apsis, Güneydoğu Cephe, 2013
Batıda kuzey ve güney apsislerden ana eksende bulunan bir payenin taşıdığı iki yuvarlak
kemerli açıklıkla ve bir basamakla naosa geçilmektedir20. Naos güneyde ve kuzeyde
kemerlerle genişletilmiştir. Naos içte 8.30 x 9.60 m ölçülerindeki kareye yakın dikdörtgen
planlıdır.
Yapının batısındaki iki bölümlü narteks içte 2.01 x 8.76 m ölçülerindedir (Resim 19).
Nartekse batı duvar ekseninin güneyindeki dikdörtgen kapı ile girilmektedir21.

Resim 19. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Narteks, 2013
Yazıköy Kilise’de naosun, narteksin ve apsislerin, kuzey ve güney cephelerde farklı
yüksekliklere sahip olduğu ve cepheyi üç bölüme ayırdığı; naosun, narteks ve apsislerden
daha yüksek tutulduğu görülmektedir22.
20Basamak

0.20 m yüksekliğindedir.
yüksekliği 2.00 m, genişliği 0.98 m, derinliği 1.13 m.
22Naos ile apsis arasındaki yükseklik farkı 0.48 m, naos ile narteks arasındaki yükseklik farkı 1.30 m’dir.
21Kapı
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Yapının güney cephesinin diğer cephelerden farkı olarak süslü tutulduğu görülmektedir
(Resim 36). Güney cephenin batısında alt seviyede yan yana iki dikdörtgen kapı yer
almaktadır. Üst seviyede ise kapıların hizasında dışa taşkın iki yuvarlak kemer içinde, batıda
pencere, doğuda ise kalem işi süsleme ve kitabe bulunmaktadır (Resim 20).

Resim 20. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Güney Cephe, 2013
Yapının bütün bölümleri dışta alaturka kiremit kırma çatıyla örtülmüştür (Resim 21). Kuzey
ve güneyde doğrudan cephelere oturan kırma çatı, doğuda ve batıda yüksek kasnak üzerinde
yer almaktadır. Özgün durumunda yapının bütün bölümleri alaturka kiremit ile örtülüyken
günümüzde değişime uğrayan nartekste marsilya kiremidi kullanımı söz konusudur.

Resim 21. Yazıköy Kilise (Mescid-i Sani), Örtü Sistemi, Güneydoğuya Bakış, 2013
Günümüzde, Safranbolu Bahattin Gazi Vakfı’na ait olan Yazıköy Kilise, 1995 yılında mescit
haline dönüştürülmüş ve “Mescid-i Sani / İkinci Mescit” adını almıştır.
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Zonguldak Devrek Ermeni Kilisesi
Dördüncü yapı Zonguldak, Devrek’te İsmet Paşa, Vali Fahri Yücel sokak numara 24’te yer
alan Devrek Ermeni Kilisesi’dir (Resim 22-23). Günümüzde Devrek Belediyesi Sinema
Salonu olarak kullanılan yapı özgününde Post Bizans Dönemi Ermeni kilisesidir.

Resim 22. Devrek Ermeni Kilisesi, Batı Cephe (Devrek Belediyesi Arşivi, 2019)

Resim 23. Devrek Ermeni Kilisesi, Kuzey Cephe (Devrek Belediyesi Arşivi, 2019)
Yöre halkı tarafından Ermeni Kilisesi olarak adlandırılan yapının özgün ismine veya yapım
tarihine ilişkin günümüze gelebilmiş kitabe ya da yazıt bulunmamaktadır. Başbakanlık
Osmanlı Arşiv Belgeleri incelemelerinde ise Devrek’te 1852 öncesinde Ermenilere ait bir
kilisenin yer aldığı ve bu tarihlerde de bu yapının kiralandığı, çevresinde de bir Cami ve
Müslümanlara ait evlerin yer alması nedeniyle tamirine izin verilmediği anlaşılmaktadır
(BOA. HR.SYS. 1781,18,0). 1853-1861 yılları arasında alınan izinler doğrultusunda restore
edilmesi kararlaştırılan Ermeni Kilisesi’nin (BOA. HR.MKT. 61,42,0; BOA. MVL.
610,75,0), bu tarihler sonrasında halkın kullanımına sunulduğu belirlenmiştir. Ayrıca 12
Şubat-12 Mayıs 1912 tarihleri arasındaki Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde kayıtlı belgelerde
kiliseye taştan bir çan kulesi inşa edilerek çan yerleştirilmesinin uygun olduğu
kararlaştırılmıştır (BOA. ŞD. 1688,2,0; BOA. ŞD. 1688,11,0; BOA. İ.AZN. 106,11,0). Bu
araştırmalar kapsamında Ermeni Kilisesi’nin ilk evresinin 1852 yılı öncesinde inşa edildiği ve
1852-1853 yıllarında harabe halde olduğu, 1853-1861 arasında ise gerekli izinlere
başvurularak tamir edildiği belirlenmiştir (Çizim 4).
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Çizim 4. Devrek Ermeni Kilisesi, Vaziyet Planı23
Yapı, günümüzde kullanıma bağlı olarak tamamen değiştirildiği ve dönem kaynağı olmadığı
için yapının plan tipi yerinde yapılan incelemelerle belirlenmeye çalışılmıştır (Çizim 5-8). Bu
doğrultuda yapının plan tipi ile ilgili ancak öneriler verilebilmektedir. Eldeki veriler
kapsamında yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Üç nefli olduğu düşünülen
yapı batısında kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen bir narteks, doğusunda ise üçlü apsis ile
sınırlı olmalıdır. Narteks, naos ve apsisler işleve bağlı olarak tamamen değiştirildiği için
ölçüleri ve sınırları belirlenememiştir. Günümüzdeki yapı dıştan 23.26 x 11.80 m
ölçülerindedir.

Çizim 5. Devrek Ermeni Kilisesi, Batı-Doğu Kesit

Yapının plan, kesit ve cephe çizimlerini kullanmamıza izin veren Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a, Mimar Sedat
Kapucubaş’a ve çizimlerin çıktılarını almamızda bize yardım eden Arş. Gör. Celal Eser’e teşekkürlerimizi sunarız.
23
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Çizim 6. Devrek Ermeni Kilisesi, Doğu Cephe

Çizim 7. Devrek Ermeni Kilisesi, Batı Cephe

Çizim 8. Devrek Ermeni Kilisesi, Kuzey Cephe
1923/24 yılları sonrasında uzun yıllar atıl durumda olan Devrek Ermeni Kilisesi 1929 yılında
Devrek Türk Ocağı (Namal, 2014: 93), 1931 yılında Devrek Halk Fırkası ve Devrek Halk Evi
(Namal, 2014: 93, 97), 1953 yılına ait tapu kayıtlarında Cumhuriyet Halk Partisi binası
(Namal, 2014: 93) olarak kullanılmıştır. Yapı, 13 Kasım 1955 yılında Devrek Belediye
Başkanı Rifat Sivişoğlu’nun girişimleriyle, 18 Ağustos 1956 tarihli 288 no.’lu tapu kaydına
göre 5000 Türk Lirası karşılığında Maliye Bakanlığı hazinesinden satın alınarak Devrek
Belediyesi’nin malı olmuştur (Namal, 2014: 93). 1963-1968 yıllarında itfaiye binası olarak
kullanılan kilisenin 25 Mart 1984 ile 26 Mart 1989 tarihleri arasında çok amaçlı salon olarak
kullanıldığı ifade edilmektedir (Çelikdönmez, 2000: 164; Namal, 2014: 93). Devrek Ermeni
Kilisesi günümüzde ise Devrek Belediyesi Sinema Salonu olarak kullanılmaktadır (Resim 2425, Çizim 9-10).
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Çizim 9-10. Devrek Ermeni Kilisesi, Plan, Rölöve

Resim 24. Devrek Ermeni Kilisesi, Doğu Duvar, Günümüzdeki Hali,
(Devrek Belediyesi Arşivi, 2019)

Resim 25. Devrek Ermeni Kilisesi, Batı Duvar, Günümüzdeki Hali
(Devrek Belediyesi Arşivi, 2019)
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Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Rum Kilisesi
Beşinci yapı Zonguldak’ın Karadeniz Ereğlisi ilçesi sınırlarında, Orhanlar Mahallesi, Kilise
Sokak’ta, 3 Pafta, 145 Ada ve 27-28 parselde yer alan Rum Kilisesi’dir (Resim 26-28).

Resim 26-27. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Batı ve Güneybatı Cepheler
Yöre halkı tarafından Rum Kilisesi olarak adlandırılan, günümüzde de oldukça harap olan
yapıdan günümüze kitabe ya da yazıt gelememiştir. 15 Ağustos 1892 tarihli Başbakanlık
Osmanlı Arşivleri’ndeki bir belgede “Ereğli Kazası hududuyla Hamidiye kazası hududu
arasında ve Hamidiye kazası arazisinde Zonguldak mevkiinde ruhsatsız inşa olunan kiliseye
Yunan tebasından Bapayanko’nun papaz tayin olunduğu ve bir karakolhane inşasıyla üç
nefer zabtiye istihdamı (Kastamonu 2)” ifadelerinden (BOA. ŞD. 1654,8,0), yapının 19.
yüzyılda inşa edilmiş olabileceği sonucuna varılabilmektedir.
Kilise kuzeyden güneye ortalama %40 derecelik eğimli bir açıya sahip arazi üzerine inşa
edilmiştir. Bundan dolayı doğu cephelerde herhangi bir pencere açıklığı bulunmazken kuzey
cephede sadece üst seviyelerde üç pencere yapılarak yapının aydınlatılması sağlanmıştır.

Resim 28. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Güney Cephe
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Yapı doğu batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen bazilikal plan tipindedir24. Üç nefli
yapı batıda bir narteksle, doğuda ise üç apsisle sınırlıdır. 10.00 x 15.00 m. ölçülerindeki
kilisenin batısında, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir narteks yer alır (Akkaya, 1994:
100). Batı cephede, eksendeki dikdörtgen bir kapı ile nartekse, buradan ise yine dikdörtgen bir
kapı ile naosa geçilmektedir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı naosun güney
duvarında, üst seviyelerde mazgal düzenlemeli ve içten yuvarlak kemerli, dıştan düz lento
taşlı üç pencere yer alır. Kuzey duvar da güney duvar ile simetrik olarak düzenlenmiştir
(Resim 29).

Resim 29. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Naos, Güney Duvar
(KKVKBKMA25, 13.09.2011)
Naosun doğusunda üçlü apsis düzenlemesi görülmektedir (Resim 30). Merkezdeki daha
büyük ve geniş, kuzey ile güneydekiler ise daha dar ve küçük bir düzenlemeye sahiptir.
Yuvarlak kemerli üç apsisin üzeri yarım kubbe ile örtülüdür.
Ana apsiste, eksende Y kemerli yüzeysel bir niş, kuzeyinde sivri kemerli ve dikdörtgen
düzenlemeli birerden iki, güneyinde ise dikdörtgen bir niş yer almaktadır. Bemanın kuzey ve
güney duvarlarındaki dikdörtgen kapılar kuzey ve güney apsislere açılmaktadır.

Resim 30. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Naos, Doğu Duvar (KKVKBKMA, 13.09.2011)
24
25

Yapının içinde yoğun bir şekilde bitkilenme olduğu için ölçü alınamamış ve yapının çizimi yapılamamıştır.
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü Arşivi.
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Rum Kilisesi devşirme malzeme, kesme taş, kaba yonu taş, moloz taş, mermer, tuğla ve harç
malzemelerden inşa edilmiştir. Duvarların alt seviyelerinde daha büyük devşirme ve mermer
malzemelerin kullanıldığı, üst seviyelerde ise çoğunlukla moloz taş ve tuğla tercih edildiği
görülmektedir.
Köşelerde kesme taş ve mermer kullanılan yapının batı ve güneybatı cephelerindeki
pencerelerinde mermer malzeme kullanımı dikkat çekmektedir.
Narteks ve naos zemininde çok sayıda yerel kireçtaşı ve mermer malzemelerden yapılmış
zemin kaplama levhaları ile sütun parçaları tespit edilmiştir (Resim 31).

Resim 31. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Naos Zemini, Günümüzdeki Hali
(KKVKBKMA, 13.09.2011)
Kilisenin cepheleri ve duvarları aşırı tahrip olduğu için günümüzde sade bir görünüme
sahiptir. İncelemelerde batı cephenin kuzeyindeki köşede kesme taş üzerine işlenmiş bitkisel
süsleme bulunmaktadır (Resim 32). Ayrıca yakın zamana kadar batı cephede mermer üzerine
işlenmiş iki haç motifinin yerinden söküldüğü tespit edilmiştir (KKVKBKMA, 1987).

Resim 32. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Batı Cephe, Bitkisel Süsleme
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Yapının örtü sistemi günümüze ulaşmamıştır (Resim 33-34).

Resim 33. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Naos ve Narteks, Kuzeydoğudan
Güneybatıya Bakış

Resim 34. Karadeniz Ereğlisi, Rum Kilisesi, Naos, Batı ve Kuzey Duvarlar
Yapı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2-3.07.1987
tarih ve 3441 sayılı karar kapsamında tescillenmiştir. Yöre halkı tarafından defalarca Ereğli
Müze Müdürlüğü ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne
başvuruda bulunularak yapının genel durumu ve harabe hali hakkında bilgilendirme yapılan
(KKVKBKMA, 13.10.2011) kilise, günümüzde kullanılmamakta ve kendi haline terke
edilmiş durumdadır.
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Zonguldak Kozlu Rum Kilisesi
Çalışma kapsamında incelenen son yapı Zonguldak Merkez İlçeye bağlı Kozlu Beldesi
sınırlarında, 25 Ada ve 3 parselde yer alan Kozlu Rum Kilisesi’dir (Resim 35-37, Çizim 11).

Resim 35. Kozlu Rum Kilisesi, Güneydoğudan Bakış (Raif Tokel Arşivi, 1993)

Resim 36. Kozlu Rum Kilisesi, Güneydoğudan Bakış (B. Oral Arşivi, 2015)

Resim 37. Kozlu Rum Kilisesi, Güney Cephe (B. Oral Arşivi, 2015)
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Çizim 11. Kozlu Rum Kilise, Vaziyet Planı26
Yöre halkı tarafından Kozlu Rum Kilise olarak adlandırılan yapı günümüzde tamamen yok
olmuş durumdadır. Bu nedenle de yapının inşa edildiği dönemlerde yapıda kitabe ya da yazıt
varsa da günümüze gelememiştir. Ancak Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden tespit edilen 18
Kasım 1891 tarihli belgede yer alan “Bolu sancağına tabi Kozlu karyesinde Rum cemaati için
yeniden inşası istenen kilise hakkında malumat (Dersaadet 12)” ifadesi ise bu dönemde
Kozlu Fransız Kilisesi olarak adlandırılan yapının inşasına dair Dersaadet dairesine
gönderilen yazıyı göstermektedir (BOA. ŞD. 2581,8,0). Bu belge günümüzde Kozlu
Belediyesi tarafından yıkılan kilisenin 1891 yılından sonra yöredeki Gayrimüslimler için inşa
edildiğini göstermesi açısından son derece önemlidir. 12 Haziran 1894 tarihli belgede geçen
“Kastamonu vilayeti Bolu sancağı Kozlu karyesinde Rum Cemaati'ne mahsus Ayvaki Vana
namında kargir olarak bir kilise inşasına ruhsat itası. (1311Z-09).” ifadesi, Kozlu’da inşa
edilen ve günümüzde özgün adı bilinmeyen kilisenin “Ayvaki Vana” adına inşa edilmiş
olduğunu belirtmektedir (BOA. İ.AZN. 10,24,0).
Kilise günümüzde ayakta olmadığı için tarihi fotoğraflar ve Kozlu Belediyesi’nin arşivinde
tespit edilen veriler incelenerek yapının plan tipi belirlenmeye çalışılmıştır. Eldeki veriler
incelendiğinde yapının doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olduğu anlaşılmaktadır
(Çizim 12-15). Yapının batısında kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen iki katlı bir
narteksinin olduğu, nartekse girişin batı duvar doğu-batı eksendeki kapı ile sağlandığı,
narteksin güneyindeki bir kapı yardımıyla gynekaiona çıkışın sağlandığı tahmin edilmektedir
(Resim 38-41).

Kozlu Kilisesi’nin plan ve cephe çizimleri; Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme ve Yapım Mimarlık Restorasyon
LTD. ŞTİ. www.anitsal.com ve Kozlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Plan ve Cephe
çizimleri konusunda bizlere yardım eden ve çizimleri kullanmamız hususunda izinleri sağlayan Kozlu Belediye Başkanı Ali
Bektaş’a ve Mimar Selin Özkara’ya teşekkürlerimizi sunarız.
26
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Resim 38. Kozlu Rum Kilisesi, Batı Cephe
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 39. Kozlu Rum Kilisesi, Güney Cephe, Gynekaion Kapısı
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 40. Kozlu Rum Kilisesi, Narteks Kuzey, Gynekaion Kapısı
(Kozlu Belediyesi Arşivi)
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Resim 41. Kozlu Rum Kilisesi, Narteks Kuzeyden Güneye Bakış (Kozlu Belediyesi Arşivi)

Çizim 12-13. Kozlu Rum Kilisesi, Birinci ve İkinci Kat Planları

Çizim 14-15. Kozlu Rum Kilisesi, Güney ve Kuzey Kesitler
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Narteksin doğusundaki yuvarlak kemerli üç açıklık yardımıyla naosa giriş sağlanmaktadır 27.
Naos doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlıdır (Resim 42-43).

Resim 42. Kozlu Rum Kilisesi, Naostan Nartekse Açılan Eksendeki Kapı
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 43. Kozlu Rum Kilisesi, Naos, Güney Nef, Batıdan Doğuya Bakış
(Kozlu Belediyesi Arşivi)
Naosun doğusunda bilinmeyen bir tarihte yıkıldığı düşünülen üçlü apsis düzenlemesi
görülmektedir. Tarihi fotoğraflarda sadece apsislere ait yarım yuvarlak kemer izlerinin
görüldüğü doğu cephede, bema hizasında moloz taş ve harç malzemelerden oluşturulmuş bir
düz duvar yapılmıştır (Resim 44-45).

Resim 44-45. Kozlu Rum Kilisesi, Güney ve Doğu Cepheler (Kozlu Belediyesi Arşivi, 2010)
27

Yapının genel ölçüleri içten apsis hariç 14.55 x 8.95, dıştan 11.70 x 16.45 m. Naosun ölçüleri; 8.95 x 11.98 m.
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Doğu cephede üçlü apsis düzenlemesi tamamen değiştiği için betimlenememiştir. İncelemeler
ve tarihi fotoğraflarda apsislerin üçünün üzerini kapsayan kırma çatıya ait bazı izler dikkat
çeker (Resim 46, Çizim 16).

Çizim 16. Kozlu Rum Kilisesi, Doğu Cephe

Resim 46. Kozlu Rum Kilisesi,
Apsis Kemerleri, Detay

Naosun örtü sistemi içte on ikigen ahşap bir kubbeyle (merkezinde on ikigen geometrik
düzenleme), dışta ise ahşap kırma çatı ile sağlanmıştır28 (Resim 47-51, Çizim 17).

Resim 47. Kozlu Rum Kilisesi, Kırma Çatı, Batıdan Doğuya Bakış (Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 48. Kozlu Rum Kilisesi, Naos Örtü Sistemi, Doğudan Batıya Bakış
(B. Oral Arşivi, 2015)

28

Kubbenin çapı 8.80 m. İçteki on ikigen bölüm ise 2.60 m.
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Resim 49. Kozlu Rum Kilisesi, Naos, Örtü Sistemi
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 50-51. Kozlu Rum Kilisesi, Naos Örtü Sistemi, Sahte (Yalancı) Ahşap Kubbe

Çizim 17. Kozlu Rum Kilisesi, Kırma Çatı
Batı cephe iki katlı düzenlemeye sahiptir. Altta sütunlarla yapılmış üç açıklıklı bölüm, üstte
ise eksendeki daha büyük ve geniş, kuzey ve güneydekiler ise daha dar ve küçük yuvarlak
kemerli üç pencere yer almaktadır (Resim 52, Çizim 18).

20-22 Aralık 2019

Ankara 691

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Çizim 18. Kozlu Rum Kilisesi, Batı Cephe

Resim 52. Kozlu Rum Kilisesi, Batı Cephe, Pencere (Kozlu Belediyesi Arşivi)
Kuzey ve güney cepheler birbirinin aynıdır. Yuvarlak kemerli üçer pencerenin bulunduğu
kuzey ve güney cephelerde, pencerelerin ahşap çerçeveleri yakın zamana kadar korunmuştur
(Resim 53-55, Çizim 19-20).

Çizim 19-20. Kozlu Rum Kilisesi, Kuzey ve Güney Cepheler
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Resim 53. Kozlu Rum Kilisesi, Güney Cephe, Saçak Altı Silme, Ayrıntı
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 54. Kozlu Rum Kilisesi, Güney Cephe, Pencere, Ayrıntı
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 55. Kozlu Rum Kilisesi, Güney Cephe, Pencere, Ayrıntı
(Kozlu Belediyesi Arşivi)
Yapıda moloz taş, düzgün kesme taş, mermer ve tuğla kullanımı görülmektedir (Resim 56).
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Resim 56. Kozlu Rum Kilisesi, Malzeme ve Teknik, Kuzey Duvar, Ayrıntı
(B.Oral Arşivi, 2012)
Kozlu Belediye Arşivinde yapılan araştırmalar sonlasında yapının zemininde geometrik ve
bitkisel süslemelerle oluşturulmuş mermer bir döşeme tespit edilmiştir (Resim 57). Bunun
haricinde narteksten naosa girişi sağlayan kapının üstünde günümüzde yok olduğu için
okunamayan bir kitabe yer almaktadır (Resim 58-59). Dr. Öğr. Üyesi Bülent Oral’ın 2012
yılında çektiği fotoğraflarda ise narteks güneydoğu duvarda elips pano içinde tanımlanamayan
bir duvar resmi kalıntısı görülmektedir (Resim 60).

Resim 57. Kozlu Rum Kilisesi, 202 No.’lu Mekan, Zemin Döşemesi
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

20-22 Aralık 2019

Ankara 694

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Resim 58. Kozlu Rum Kilisesi, Narteksten Naosa Girişi Sağlayan Kapının Üzerindeki Kitabe
(Kozlu Belediyesi Arşivi)

Resim 59. Kozlu Rum Kilisesi, Narteksten Naosa Girişi Sağlayan Kapının Üzerindeki Kitabe,
Ayrıntı (B.Oral Arşivi, 2012)

Resim 60. Kozlu Rum Kilisesi, Narteks Güneydoğu Duvar, Oval Pano İçindeki Tanımsız
Duvar Resmi, Ayrıntı (B.Oral Arşivi, 2012)
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Resim 61-62. Kozlu Rum Kilisesi, Nartekse Girişi Sağlayan Kapının Kuzeyindeki Sütun
Kaidesi, Sütun ve Sütun Başlığı (Kozlu Belediyesi Arşivi)
Kilise 1920-1924 sonrasında uzun yıllar boş kalmış ve farklı amaçlar doğrultusunda
kullanılmaya başlamıştır. En büyük tahribatı son yarım yüzyıl içerisinde yaşayan kilisenin
doğu cephesi kısmen değiştirilmiş, buradan geçen yol nedeniyle apsisler hasar görmüş ve
yerine düz duvar inşa edilmiştir.
Uzun yıllar boş kalan yapı cami haline dönüştürülmüş ve cami olarak uzun süre kullanılmıştır.
Sonraki bir tarihte Kozlu Ortaokulu olarak hizmet veren yapı yakın dönemde işlevini
tamamen yitirmiş ve 2014 yılına kadar harabe halde ulaşmıştır.
Yapı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 05.12.2003
günü ve 8887 sayılı kurul kararı ile tescillenmiştir. 2006 yılının Şubat’ında kilisede oynayan
çocuklar tarafından insan iskeletlerine ait kalıntılar tespit edilerek Kozlu Emniyet
Müdürlüğü’ne haber verilmiştir. Polis, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ereğli Müze
Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde iskeletlerin kilisede görevli din adamları ya da
yöre halkına ait olabileceği ileri sürülmüştür29. Günümüzde ise iskeletlerin nerede bulunduğu
belirlenememiştir.
Kilise 2000’li yıllara kadar kısmen ayaktadır. Batı cephesinin 2010’larda çekilmiş
fotoğraflarında kilisenin doğu cephesinin kısmen sağlam olduğu son beş yıl içinde yıkıldığı
gözlemlenmiştir30. Yıkılmadan önce çekilmiş tarihi fotoğraflarda kilisenin kuzeydoğu apsisine
uzanan L şeklinde betondan bir merdiven ile kuzey-güney arasında yatay hatta uzanan düz bir
duvarın kilisenin naosunu ikiye böldüğü görülmektedir. Bu gibi düzenlemelerin kilisenin
cami, okul ve depo olarak kullanıldığı dönemlerde ilave edildiği düşünülmektedir.
09.12.2010 tarihli akşam saatlerinde kilisenin doğu duvarının kendiliğinde yıkıldığı
belirlenmiş, bunun üzerine yöre halkı ve Kozlu Belediyesi çalışanları tarafından İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’ne bilgi
sunulmuştur31.
16.12.2013 tarihinde Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü
tarafından alınan 1298 sayılı karar kapsamında yapının rekonstrüksiyon uygulamasına karar
verilmiştir. Yapıya ait taşınabilir nitelikteki mimari plastik eserler numaralandırılarak koruma
altına alınmış, 31.01.2014 tarihinde Müze Müdürlüğü denetiminde yıkım işlemi
gerçekleştirilmiştir (Kozlu Belediyesi Arşivi) (Resim 63).
29

http://www.ereglidtv.net/arsivsite/haber/haber_ayrinti.asp?Haber_No=13686 - 05.01.2009,13:01
Üçlü apsis düzenlemesi ile üstlerini örten çift pahlı çatı bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır.
31 http://www.hrisriyangazete.com/2010/12 - 14.03.2013,00:11
30
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Resim 63. Kozlu Rum Kilisesi, Günümüz Durumu ve Batısındaki Kozlu İmam Hatip Lisesi
(B.Oral Arşivi, 2012)
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Kuzeybatı Karadeniz’de Gayrimüslimler tarafından inşa edilmiş birçok kilise bulunmaktadır.
Bunların çoğunun özgün adı bilinmemektedir. Günümüzde özgün adı bilinen Bartın Rum
Kilisesi Aziz Nikolaos’a, Safranbolu Rum Kilisesi ise Aziz Stephanos adına ithaf edilmiştir.
Çalışmanın konusunu oluşturan diğer yapılardan Devrek Ermeni Kilisesi, Karadeniz Ereğli
Rum Kilisesi ve Kozlu Rum Kilisesi’nin özgün adı belirlenememiştir. Yöre halkı ve sözlü
kaynaklar Devrek’teki Ermeni Kilisesi’nin Meryem Ana Kilisesi adına ithaf edildiği öne
sürülse de günümüze ulaşan herhangi bir yazılı kaynak belirlenememiş olması bu görüşlerin
doğruluğuna şüpheyle yaklaşmamızı sağlamıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde
gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar sonucunda Kozlu’daki Rum Kilisesi’nin Ayvaki Vana
adına inşa edildiği bilgisi (BOA. İ.AZN. 10,24,0) yeni bir bilgi kapsamında bu yapıyı
değerlendirmemizi sağlamıştır.
İncelenen yapılardan Yazıköy Kilise’nin güney cephesinin batısındaki kalem işi teknikli tarih
kitabesinde 1853, Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi’nin ise batı cephesindeki kapının
üzerinde yer alan inşa kitabesindeki 1872 tarihleri, yapıların tarihlendirmeleri konusunda
büyük kolaylık sağlamaktadır. İncelenen yapılardan kitabeleri günümüze ulaşmayan Bartın
Aziz Nikolaos Kilisesi, Devrek Ermeni Kilisesi, Karadeniz Ereğli Rum Kilisesi ve Kozlu
Rum Kilisesi hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde incelemeler gerçekleştirilerek
kiliselerin özgün inşa ve restorasyon tarihleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde tespit edilen belgeler kiliselerin inşa tarihleri ve
restorasyon evreleri hakkında önemli bilgiler edinilmesini sağlamıştır. Özellikle 19. yüzyıl ile
1923/1924 yılları arasına tarihlendirilen arşiv belgeleri ve bilim insanlarının çalışmaları;
Bartın, Karabük ve Zonguldak çevresindeki Gayrimüslimlerin nüfus yoğunluğu, cinsiyetleri
ve iş alanları, dini yapıları, eğitim yapıları ve sivil yapıları gibi birçok alanda bilgi
sunmaktadır (BOA.İ.AZN. 00075.00008.003; BAO.BEO.002397.179744.003; BOA, NFS.d.
817-818; BOA. A.MHM. 1269.8B-10; BOA. A.MKT.UM. 365/92; BOA. DH.MKT.
1382/73-1304; BOA. İ.HR. 115, 5598,0; BOA. HR.MKT. 109,31,0; BOA. A.MKT.UM.
208,67,0; BOA. HR.MKT. 124,59,0; BOA. İ.HR. 115, 5598,0; BOA. HR.MKT. 109,31,0;
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BOA. A.MKT.UM. 208,67,0; BOA. HR.MKT. 124,59,0; Cuinet, 1894: 401-492; Maccas,
1919: 82-84; Augistinos, 1997: 29-56). İnceleme sahası kapsamında özellikle Zonguldak
çevresinde 1880’lerde maden ocaklarındaki üretimin artmasıyla Ermeni, Fransız, İngiliz, Sırp,
Yunan, Rus işletmecilerin birçok ocağı işlettikleri hatta işçilerin büyük çoğunluğunun da
yabancı olduğu belirlenmiştir (Sakaoğlu, 1987: 140-142; Deniz ve Özdemir, 2019: 8). Bu gibi
etnik farklılık beraberinde birçok dini, sivil, sosyal ve eğitim yapısının inşa edilmesine imkan
tanımıştır. Devrek Ermeni Kilisesi, Kozlu Rum Kilisesi, Karadeniz Ereğlisi Rum Kilisesi gibi
dini yapıların özellikle Zonguldak’taki önemli kömür rezervlerinin açılmasıyla 1882
sonrasında bölgeye gelen çok sayıdaki yerli ve yabancı halkın ibadetleri için inşa edilmiş
yapılar olarak yorumlamak mümkündür (Karakök, 2012: 148).
1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı kapsamında alınan kararlar, Anadolu
sınırları içinde yer alan Gayrimüslimlerin dini mimarileri hakkında önemli maddeler
içermektedir. Bu uygulamalar kiliselerin plan tipleri, kubbeleri, çan kuleleri ve çan çalınması
gibi dini birçok unsuru kapsamaktadır. 18. yüzyıla kadar kiliselerin batı cephelerinde yükselen
çan kulelerinin mimari faaliyetleri fermanlar ile durdurulmuş, 19. yüzyılda fermanların
ardından tekrar hız kazanmıştır (Özyurt-Özcan, 2007: 33). İncelemelerde Safranbolu Aziz
Stephanos Kilisesi, Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi ve Devrek Ermeni Kilisesi’nin birer çan
kulesi bulunduğu belirlenmiştir. Bu yapıların çan kuleleri son yüzyıl içinde büyük değişime
uğramış ve yıkılan kulelerin çanları özgün yerlerinin dışında sergilenmeye başlanmıştır.
Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi (Mango, 2004: 25) ve Devrek Ermeni Kilisesi’nin (BOA.
ŞD. 1688,2,0; BOA. ŞD. 1688,11,0; BOA. İ.AZN. 106,11,0) çan kuleleri tamamen değişime
uğramış ve çanları yerinden sökülmüş, Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi’nin (Karakök ve Gür,
2019: 344, Resim 7) çan kulesi yıkılmış, çanı ise günümüzde Bartın Kent Tarihi Müzesi’nde
sergilenmeye sunulmuştur. İnceleme kapsamında değerlendirilen diğer dini yapıların çan
kuleleri hakkında herhangi bir bilgi edinilememiştir.
Araştırmalarımız kapsamında Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi’nin 1868 tarihinde inşa edildiği
(BOA. İ.HR. 232/13702), 31 Aralık 1895 tarihli bir arşiv belgesinde ise yapının zamanla
kullanılamaz hale geldiği ve yerine yeniden bir kilise yapımı için izin istendiği, bu izinler
doğrultusunda yapının inşasının 1904 yılında tamamlandığı tespit edilmiştir (BOA. BEO.
000730.054730.001, BOA. İ.AZN. 00075.00008.005).
Safranbolu Aziz Stephanos Kilisesi’nin batı cephesindeki kitabe üzerindeki 1872 tarihi ikinci
inşa kitabesidir (Αρτοποϊλοσ, 2004: 21-22). Arşiv belgelerindeki incelemelerimiz özgününde
burada 1847 öncesinde bir dini yapının yer aldığı ve zamanla tahrip olduğu belirlenmiştir
(BOA. A.MKT. 00082-00099-004).
Yazıköy Kilisesi’nin güney cephesinin batısındaki 1853 tarihli inşa kitabesi, yapının özgün
inşa tarihi olarak kabul edilmektedir.
Devrek Ermeni Kilisesi’nin tarihine ilişkin günümüze gelebilmiş kitabe ya da yazıt
bulunmamaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri incelemelerinde ise Devrek’te 1852
öncesinde Ermenilere ait bir kilisenin yer aldığı ve bu tarihlerde de bu yapının kiralandığı,
çevresinde de bir Cami ve Müslümanlara ait evlerin yer alması nedeniyle tamirine izin
verilmediği anlaşılmaktadır (BOA. HR.SYS. 1781,18,0). 1853-1861 yılları arasında alınan
izinler doğrultusunda restore edilmesi kararlaştırılan Ermeni Kilisesi’nin yeniden faliyete
geçtiği bilinmektedir (BOA. HR.MKT. 61,42,0; BOA. MVL. 610,75,0).
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Karadeniz Ereğlisi Rum Kilisesi, ilk defa Akkaya tarafından kapsamlı olarak incelenmiş ve
18. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Akkaya, 1994: 101). 15 Ağustos 1892 tarihli Başbakanlık
Osmanlı Arşivleri’ndeki bir belgede “Ereğli Kazası hududuyla Hamidiye kazası hududu
arasında ve Hamidiye kazası arazisinde Zonguldak mevkiinde ruhsatsız inşa olunan kiliseye
Yunan tebasından Bapayanko’nun papaz tayin olunduğu ve bir karakolhane inşasıyla üç
nefer zabtiye istihdamı (Kastamonu 2)” ifadelerinden yer alması, kilisenin bu tarihlerde inşa
edilmiş olabileceğini düşündürmektedir (BOA. ŞD. 1654,8,0).
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden tespit edilen 18 Kasım 1891 tarihli belgede yer alan
“Bolu sancağına tabi Kozlu karyesinde Rum cemaati için yeniden inşası istenen kilise
hakkında malumat (Dersaadet 12)” ifadesi ise bu dönemde Kozlu Rum Kilisesi olarak
adlandırılan yapının inşasına dair Dersaadet Dairesi’ne gönderilen yazıyı sunmaktadır (BOA.
ŞD. 2581,8,0). Bu belge günümüzde Kozlu Belediyesi tarafından yıkılan kilisenin 1891
yılından sonra yöredeki Gayrimüslimler için inşa edildiğini göstermesi açısından son derece
önemlidir (BOA. İ.AZN. 10,24,0).
İncelenen yapılardan Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi’nin sekiz destekli ada tipi, Safranbolu
Aziz Stephanos Kilisesi’nin Kapalı Yunan Haçı plan tipi, Yazıköy Kilise’nin doğu-batı
doğrultusunda tek nefli bazilika tip, Devrek Ermeni Kilisesi, Karadeniz Ereğlisi Rum Kilisesi
ve Kozlu Rum Kilisesi’nin de üç nefli bazilika planlı olduğu belirlenmiştir.
İnşa edildikten sonra 1920-1924 yıllarına kadar ibadet yeri olarak kullanılan kiliselerin bu
tarihten sonra terk edildiği ve uzun yıllar boş kaldığı belirlenmiştir. Kiliselerde inşa edildikleri
dönem sonrasında dini işlevlerin yanında düğün gibi sosyal organizasyonların
gerçekleştirildiği bilinmektedir. 1915 yılındaki I. Dünya Savaşı ve 1924 yılında gerçekleşen
Nüfus Mübadelesi ile Anadolu’daki Gayrimüslimlere ait yapıların terk edildiği bilinmektedir.
Bu tarih sonrasında incelemenin konusunu oluşturan dini yapılar çoğunlukla asıl işlevlerinin
dışında kullanılmaya başlamıştır. Özellikle sinema salonu olarak kullanılan Yazıköy Kilise ve
Devrek Ermeni Kilisesi gibi yapıların dışında Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi’nin yöre halkının
elektrik ihtiyacını karşılaması amacıyla 1936-1937 tarihleri arasında elektrik santraline
dönüştürüldüğü bilinmektedir.
Sonuç olarak özetlemek gerekirse, günümüzde özgün işlevlerinin dışında kullanılan dini
yapılar, amaçları dışında kullanılmalarının yanında her geçen gün yanından geçen insanların
dönüp bakmadıkları bir hale bürünmüştür. Bunda yapıların işlevlerinin değişimleri, tarihi
değerlerini kaybetmeleri ve kültürel değerlerimize sahip çıkmayan bireylerin merak eksikliği
bu yapıların daha da tahrip olmasına neden olmaktadır.
Ayrıca bazı yapıların terk edilmesindense çok küçük değişimlerle birlikte kullanılmasının
yapıların ömrünü uzattığı tanık olunan bir durumdur. Devrek Ermeni Kilisesi, Yazıköy
Kilisesi ve Bartın Aziz Nikolaos Kilisesi gibi Gayrimüslimlere ait dini yapıların geçirdikleri
köklü değişimler günümüzde kabul edilemeyecek bir şeydir. Venedik Tüzüğü’nün 5. Maddesi
kapsamında;
“anıtların korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için
kullanmakla kolaylaştırılabilir”
maddesi kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda yapıların günümüze kadar gelebilmesinin
sağlandığı açıkça ortadadır (Ahunbay, 1999: 150, Ek 2). Aslında bu yapıların birçoğu büyük
boyutlu, gösterişli ve yıllara meydan dini yapılardır. Bu yapıların çoğu terk edilmesine
rağmen abidevi duvarları ve mimarileriyle izleyenleri etkilemektedir. Araştırmanın konusunu
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oluşturan dini yapıların içinde bulunduğu durumu Prof. Dr. Sacit Pekak’ın şu ifadeleriyle
özetlemek mümkündür;
“Sanki yokturlar. Orta büyüklükteki yerleşimlerde belediyenin malzeme yığdığı depo
olarak kullanılırlar, daha küçük yerleşimlerde ahır, samanlık ve bazılarında, yeni
cami yapılıncaya kadar ibadet mekanı olarak işlev görürler. Büyük yerleşimlerin
bazılarında sinema, belki sergi salonu, spor salonu, pek azında şehir kütüphanesi,
metropollerde, sanat/kültür merkezi, sergi salonu olarak kullanılırlar” (Pekak, 2009:
249).
Yukarıda da ifade edildiği gibi asıl işlevlerinin dışında zorunlu işlev değişiklikleri ile bu tarihi
yapılar gelecek kuşaklara aktarılabilir. Bu kiliseler yıllar içinde değişimin asıl tanıkları
olmasının yanında özellikle 2014 yılında restore edileceği düşüncesiyle 16.12.2013 tarihinde
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından alınan 1298 sayılı
karar kapsamında rekonstrüksiyon uygulamasına karar verilen Kozlu Rum Kilisesi’nin
31.01.2014 tarihinde yıkım işlemi gerçekleştirilmesi, kültürel miras kapsamında asla kabul
edilemeyecek bir durumdur. Başta uzamanlar ve yetkililer olmak üzere daha kapsamlı
çalışmalar ve kararlar alınmadığı süreçte Karadeniz Ereğlisi’ndeki Rum Kilisesi’nin de
kaderinin Kozlu Rum Kilisesi ile aynı olacağı düşünülmektedir.
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TEKNOLOJİNİN ÇEVREYE ETKİSİ KONUSUNDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan TANIK ÖNAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Nezih ÖNAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ÖZET
Öğretmenlerin teknoloji ve çevre ile ilgili sahip oldukları algılar ve teknolojinin doğaya etkisine
ilişkin bakış açıları onların gerçekleştirecekleri çevre eğitimi konusunda bize fikir verebilir.
Buradan hareketle bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojinin çevreye
etkisi ile ilgili fikirlerini irdelemektir. Bu amaçla nitel araştırma paradigmasına dayalı olarak
gerçekleştirilen bu araştırmaya İç Anadolu Bölgesinde bir devlet üniversitesinin üçüncü
sınıfında öğrenim gören 37 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılar çevre eğitimi
dersini almak ve araştırmaya katılmaya gönüllü olmak ölçütleri ile belirlenmiştir [10 erkek
(%27) , 27 kadın (%73); ortalama yaş 20]. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından
katılımcılar ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmada
toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların
teknoloji ve çevre arasındaki ilişki ile ilgili görüşleri olumsuz, olumlu ve hem olumsuz hem de
olumlu şeklinde üç grupta toplanabilir. Yani bazı katılımcılar teknolojik ilerlemelerin çevre
sorunlarını artırdığını bazıları ise teknolojik gelişmelerin çevre sorunlarına çözüm olabileceğini
düşünmektedir. Bazı katılımcılar ise kullanıcıya bağlı olarak teknolojinin çevreye hem olumsuz
hem de olumlu etkilerinden bahsetmektedir. Bununla birlikte katılımcılar teknolojinin kimyasal
atıklar, CO2 salınımı, ağaç kesilmesi, radyasyon yayma gibi etkileri ile doğaya zarar verdiğini
ancak burada asıl önemli olanın teknolojiyi bilinçli kullanmak gerektiğini vurgulamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Çevre, Doğa, Fen Bilgisi, Öğretmen Adayı
ABSTRACT
Teachers' perceptions of technology and the environment and their perspectives on the impact
of technology on nature can give us an idea of their environmental education. From this point
of view, the aim of this research is to examine the pre-service science teachers' ideas about the
impact of technology on the environment. To this end, 37 pre-service science teachers
participated in the third grade of a state university in the Central Anatolia Region. Participants
were determined by taking the environmental education course and volunteering to participate
in the study [10 men (27%), 27 women (73%); average age 20]. The data of the study were
collected by semi-structured interviews with the participants. The data collected in the research
were analyzed by content analysis. According to the findings, the opinions of the participants
about the relationship between technology and environment can be divided into three groups as
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negative, positive and both negative and positive. In other words, some participants think that
technological advances increase environmental problems while others think that technological
developments may be solutions to environmental problems. Some participants talk about the
negative and positive effects of technology on the environment depending on the user.
However, the participants emphasized that the technology harms nature with the effects of
chemical wastes, CO2 emission, cutting down trees, radiation, but the important thing here is
to use the technology consciously.
Keywords: Technology, Environment, Nature, Science, Pre-Service Teacher
GİRİŞ
Teknolojinin hayatımıza girmesi insan yaşamında ve diğer canlıların yaşamında olumlu ve
olumsuz birçok etkileri beraberinde getirmiştir. Örneğin olumlu özellikler arasında
sayılabilecek bazı yararları; insanlar daha uzak mesafelere daha kolay, daha rahat ve daha hızlı
seyahat etme imkânı yakalamışlar, kişilerle iletişim anlık sağlanabilir olmuş, sağlam ve büyük
binalarla gelişmiş araçlar yapılabilir olmuş, sürekli yenilenen tıp teknolojisiyle hastalıklara
etkili ilaçlar geliştirilmiş ve üretilmiş şeklinde sıralayabiliriz. İnsanların günlük hayat
aktiviteleri gelişen teknolojiler (İnternet, telefon, otomobil, asansör vb.) sayesinde kolaylaşmış,
haftalar sürecek tarla sürme gibi işler günlere hatta saatlere düşmüş, üretim bolluğu ve rahatlığı
meydana gelmiş, binlerce kilometre karelik alanlara aynı anda ekim ve sulama yapılabilmiştir.
Buna ek olarak orman yangınlarıyla çok daha hızlı ve etkin mücadele edilebilmiş, deniz suyu
arıtılabilmiş ve bu sular hem içmede hem sulamada kullanılabilir hale gelmiş, geri dönüşüm
teknolojilerine önem verilmesiyle de doğada kaybolması zor olan birçok atığın kullanılabilir
formlarda doğaya geri kazandırılması sağlanmıştır.
Tüm bunların yanı sıra teknolojinin bazı zararlarını; daha çok kazanmak isteyen insanoğlunun
gıdaların genetiği ile oynamasıyla hastalıklarda artış olmuş, yanlış ve aşırı tüketim kilo
problemi olan insan sayısını artırmış, teknolojik cihazlarla her geçen gün daha fazla uğraşan
insanoğlu radyasyona maruz kalarak çeşitli hastalıkların pençesine düşmüş diye sıralayabiliriz.
Teknolojinin gelişmesi doğal olarak fabrikaların artmasına bu da çevre kirliliğine neden olmuş,
teknolojiyi akılcı ve duyarlı kullanmayan insanoğlu küresel ısınmayı tetiklemiş, teknolojinin
gelişimini kötüye kullanan insanoğlu dolaylı yoldan yabani hayvanların hayatını da tehlikeye
atmış, teknoloji bağımlısı insanların artışı sevdiklerini ve etrafındaki değerleri ihmal eder
noktaya gelmişlerdir.
Görülmektedir ki özellikle gelişmekte olan endüstri toplumlarında teknolojideki baş döndürücü
ilerlemeler çevre için olumlu etkenken bir tehdit unsuru da olabilmektedir. Dolayısıyla içinde
bulunduğumuz yüzyıl hem teknolojik ilerlemelerin yaşandığı hem de gittikçe artan çevre
sorunlarına çözümler aranan bir dönem olarak düşünülebilir. Çevre sorunlarının canlı ve cansız
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tüm unsurları tehdit edecek kadar büyümesi bireyleri ve ülkeleri yeni çözüm arayışlarına
yöneltmiş ve bu bağlamda etkili bir çevre eğitimi gereksinimi ön plana çıkmıştır.
Ülkemizdeki öğrencilerin çevre bilgileri, ebeveynlerin eğitim seviyesi, çevresel tutumları,
inanç ve davranışları ile de ilişkili görülmektedir (Özmen, Çetinkaya ve Nehir, 2005). Şüphesiz
ki bu öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin ya da geleceğin öğretmenleri öğretmen
adaylarının çevre bilgilerinin nasıl olduğu da bu konuda önemli bir etmendir. Gerçekleştirilen
bazı araştırmalarda öğretmen adaylarının çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumlarının genel
olarak olumlu olduğu, tutumlarının cinsiyete bağlı değişmediği, sosyo-ekonomik düzey
yükseldikçe, çevreye yönelik tutumlarının daha olumlu hale geldiği saptanmıştır (Soran vd.,
2000; Altın, 2001; Evren, 2008). Çevre eğitiminin amacına ulaşması için öğretmenlerin anahtar
bir rol oynadıkları ve gerçekleştirecekleri çevre eğitiminin öğretmenlerin duygu, inanış, tutum
ve bakış açıları gibi faktörlerden etkileneceği ifade edilebilir.
Görülmektedir ki amacı doğa kurallarına uygun olarak hayatı kolaylaştıracak değişimler
yapmak olan teknolojinin (Çepni, 2010) çevreyle olan ilişkisi göz ardı edilemez. Yani bir başka
ifade ile öğretmenlerin teknoloji ve çevre ile ilgili algıları, teknolojinin çevreye etkisine ilişkin
bakış açıları gerçekleştirecekleri çevre eğitimini şekillendireceği için oldukça önemlidir.
Buradan hareketle bu araştırmanın amacı çevre eğitimi konusunda öğretim programında geniş
bir şekilde yer verilmeye çalışılan ancak bunun ne kadar amacına ulaşıp ulaşmadığı merak
edilen fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojinin çevreye etkisi ile ilgili fikirlerini irdelemek
şeklinde olmuştur.
YÖNTEM
Nitel araştırma paradigmasına dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmaya İç Anadolu
Bölgesinde bir devlet üniversitesinin üçüncü sınıfında öğrenim gören 37 fen bilgisi öğretmen
adayı katılmıştır. Katılımcılar çevre eğitimi dersini almak ve araştırmaya katılmaya gönüllü
olmak ölçütleri ile belirlenmiştir [10 erkek (%27) , 27 kadın (%73); ortalama yaş 20].
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından katılımcılar ile gerçekleştirilen yarı
yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi ile
çözümlenmiştir.
BULGULAR VE YORUM
Bu araştırmada katılımcıların teknolojilik ilerlemeler ve çevre arasındaki ilişkiye dair görüşleri
3 tema altında toplanmıştır. Bu temalar sırasıyla; “Teknoloji çevreye zarar verir, teknoloji
çevreye faydalıdır, teknoloji çevreye hem faydalı hem de zararlıdır.” şeklinde sıralanabilir.
Teknoloji çevreye zarar verir: Bu tema altında yer alan katılımcı görüşleri, teknoloji ilerledikçe
ve teknolojik ürünler çoğaldıkça doğanın zarar gördüğü inancına ilişkindir. Örneğin bu şekilde
düşünen katılımcılardan ÖA7: “Teknoloji ilerledikçe doğa zarar görür. Örneğin araba sayısı
arttıkça çevre kirliği de artar.” şeklinde görüş bildirirken, ÖA2: “Teknoloji çevreyi olumsuz
etkiler. Yani teknoloji ilerlerken doğa bundan olumsuz etkilenir.” şeklinde görüş
bildirmişlerdir.
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Teknoloji çevreye faydalıdır: Bu tema altında yer alan katılımcı görüşleri, teknoloji ilerledikçe
ve teknolojik ürünler çoğaldıkça doğanın zarar görmediği buna ek olarak teknolojinin doğaya
faydalı olduğu inancına ilişkindir. Örneğin bu şekilde düşünen katılımcılardan ÖA30:
“Teknoloji doğru bir şekilde ilerleme kaydederse doğayı iyileştirebilir.” derken, ÖA37:
“Teknoloji çevreyi olumlu etkiler. Çünkü teknoloji ilerledikçe yapılan yenilikler artar. İnsanlar
daha bilinçli hale gelerek çevreye faydalı şeyler yapabilir.” şeklinde kendini ifade etmiştir.
Teknoloji çevreye hem faydalı hem de zararlıdır: Bu tema altında yer alan katılımcı görüşleri,
teknoloji ilerledikçe ve teknolojik ürünler çoğaldıkça doğaya hem faydalı olduğu hem de zarar
verebildiği inancına ilişkindir. Örneğin ÖA34: “Teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor ve yayılıyor.
Bunun doğa için avantajı olduğu kadar dezavantajları da vardır. Teknoloji ilerlerken bir
yandan doğanın yok olmasına neden olabilir. Haberlerde sivil toplum kuruluşlarının yaptığı
açıklamalar bunu söylüyor. Ama öte yandan teknoloji ilerledikçe doğayı koruyacak önlemler
de alınabilir.” demiştir. Bir diğer katılımcı ÖA29: “Teknolojinin doğaya olumlu ve olumsuz
etkilerinden bahsedilebilir. Bu biraz da kullanım alanına ve doğru kullanım şekline göre
değişmektedir. Gelişen teknolojiyle doğaya hizmet edilmesi örneğin çim biçme makinası
teknolojinin doğaya olumlu etkisiyken, atom bombası gibi teknolojiler doğaya zarar verir.”
şeklinde görüş bildirmiştir.
Daha özele inilerek katılımcılara bireylerin teknoloji kullanımı çevreyi nasıl etkiler diye
sorulduğunda ise bu noktada katılımcıların; bilinçli teknoloji kullanımı vurgusunda
bulundukları ifade edilebilir. Yani katılımcılar, bireylerin teknoloji kullanımının çevreye
olumlu etkilerinin olabileceğini ancak bilinçsiz teknoloji kullanımının çevreye zarar vereceğini
dile getirmişlerdir. Örneğin ÖA13: “Bilinçli bir bireyin teknoloji kullanımı çevreye zarar
vermez. Ama bilinçsizce teknoloji kullanımı çevreye zarar verir. Örneğin daha gelişmiş bir
şekilde tasarlanan makinalar doğaya salınan zararlı atıkları azaltır.” ifadeleriyle görüşünü
bildirmiştir.
Katılımcılara; “Teknoloji çevreyi korumak için kullanılabilir mi? Nasıl?” diye sorulduğunda
ise ilginç bir şekilde teknoloji çevreye zarar verir şeklinde düşünen katılımcılar da dâhil olmak
üzere bütün katılımcılar “teknoloji çevreyi korumak için kullanılabilir.” şeklinde görüş
bildirmişlerdir. Katılımcıların bu görüşlerinin sebeplerini ise teknoloji yoluyla çevre konusunda
farkındalık oluşturma, doğayı koruyacak icatlar yapma ve enerji tasarrufu sağlama zeminine
dayandırmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
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Bu araştırmada katılımcıların teknoloji ve çevre arasındaki ilişkiye ilişkin görüşleri olumsuz
(teknoloji çevreye zarar verir), olumlu (teknoloji çevreye faydalı) ve hem olumsuz hem de
olumlu (teknoloji çevreye hem faydalı hem de zararlıdır) şeklinde üç grupta toplanmıştır.
Bununla birlikte katılımcılar, teknolojinin kimyasal atıklar, CO2 salınımı, ağaç kesilmesi,
radyasyon yayma gibi etkileri ile çevreye zarar verdiğini ancak bununla birlikte teknolojiyi
bilinçli bir şekilde kullanmanın gelişmişlik ve refah için gerekli olduğunu vurgulamışlardır.
Ayrıca araştırmada ulaşılan bulgulara göre teknoloji ve çevre arasında olumsuz bir ilişki
olduğunu düşünen katılımcılar bu düşüncelerinin bir sonucu olarak çevre eğitiminde
teknolojiden yararlanılmayacağını dahası teknolojiye yönelik olumlu tutumlara sahip bireylerin
çevreyi korumayacağını düşünmektedirler. Tam tersi şekilde teknoloji ve çevre arasında olumlu
bir ilişki olduğunu düşünen katılımcılar çevre eğitiminde teknolojinin önemli bir araç olduğunu
ve teknolojiye yönelik olumlu tutuma sahip bireylerin çevre için teknoloji kullanacaklarını dile
getirmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak katılımcıların teknoloji ve çevre ile ilgili
bilgilerinin artırılması ve çevre için bilinçli teknoloji kullanımı ile ilgili farkındalık
kazandıracak etkinliklerin gerçekleştirilmesi önerileri sunulmaktadır.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİMDE KAHOOT
KULLANIMIYLA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan TANIK ÖNAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Nezih ÖNAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının Kahoot kullanılarak ölçme
değerlendirme yapılan bir dersin işlenişiyle ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma
yaklaşımı ile desenlenen bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İç Anadolu
bölgesinde yer alan bir eğitim fakültesinde 26 fen bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür.
Fen bilgisi laboratuvarı dersini alan 3.sınıf öğretmen adaylarıyla 6 hafta boyunca işlenen ders
konuları ve yaptırılan deneylerin ardından ölçme değerlendirme yapılabilmesi için Kahoot’da
hazırlanmış olan çoktan seçmeli sorular ekrana yansıtılmış ve öğretmen adayları bu soruları
yanıtlamışlardır. Uygulamalar bittikten sonra araştırmacılar tarafından katılımcılarla yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi ile çözümlenen verilere göre
katılımcıların hemen hemen hepsi uygulamayı oldukça kullanışlı ve yararlı bulmuştur.
Kahoot’u farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin kolaylıkla kullanabileceğini, bu
uygulamanın eğlenerek öğrenme, dikkat çekici olma ve motivasyonu artırma gibi özellikler
taşıdığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak ders sürecini ve içerikle ilgili değerlendirme yapmayı
oyunlaştıran teknoloji uygulaması Kahoot ile yaşadıkları deneyimin, fen bilgisi öğretmen
adaylarının öğretimde teknoloji kullanımına yönelik düşüncelerine olumlu bir etkisinin
olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi, Öğretmen Adayı, Kahoot, Görüş
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the views of pre-service science teachers about the
course of a course using measurement and evaluation using Kahoot. Kahoot is a game-based
technological learning platform used in schools and other educational institutions. This
research, which was designed with qualitative research approach, was conducted with 26 preservice science teacher in a faculty of education located in the Central Anatolia region in
2018-2019 academic year. Multiple-choice questions prepared in Kahoot were displayed on
the screen for the purpose of assessment and evaluation after the course subjects and
experiments carried out for 3 weeks with the 3rd grade teacher candidates who took the
science laboratory course and the pre-service teachers answered these questions. Almost all
participants found the application quite useful and useful. We can say that Kahoot can be
easily used by students at different grade levels, and this practice has features such as learning
with fun, being remarkable and increasing motivation. As a result, it can be stated that their
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experience with Kahoot, a technology application that makes the course process and content
assessment, play a positive effect on the pre-service science teachers' thinking about the use
of technology in teaching.
Keywords: Science, Pre-Service Teachers, Kahoot, Oppinion
GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte öğretim sürecinde kullanılan çeşitli araç-gereçlerde büyük
değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle dijital nesil olarak adlandırılan günümüz
öğrencileri için Internet teknolojilerini ve dijital oyunları eğitsel amaçla kullanmak derslere
dikkati ve ilgiyi artırmak için sıklıkla tercih nedeni olmaktadır (Yıldırım & Demir, 2014).
Çünkü günümüz öğrencileri anlamsız gördükleri, ilgilerini çekmeyen ve onlar için bağlayıcı
olmayan yöntemlere karşı duyarsız hale gelmeye başlamışlardır (Ar, 2016).
Alanyazında bir içeriği veya etkinliği oyunlaştırabilecek birçok uygulamaya rastlamak
mümkündür. Bu uygulamalardan biri de “Kahoot” uygulamasıdır. Kahoot okullarda ve diğer
eğitim kurumlarında kullanılan oyun tabanlı teknolojik bir ücretsiz Web 2.0 öğrenme
platformudur. Kahoot uygulaması içerisinde çoktan seçmeli sınavlar hazırlanarak bir web
tarayıcısı yardımıyla uygulayıcıların bunları zamana karşı çözmeleri beklenmektedir. Cevap
şıklarındaki renkler yardımıyla okunan soruya yanıt veren kullanıcılardan soruyu en hızlı
çözenler en yüksek puanı alabilmektedir.
Bu araştırma çerçevesinde şimdinin öğretmen adayları, geleceğin öğretmenleri hedef kitle
olarak seçilmiştir. Fen Bilgisi Öğretmen adayları çalışma grubu olarak belirlenen bu
araştırmada fen bilgisi laboratuvarı dersini alan 3.sınıf öğretmen adaylarına işlenen ders
konuları ve yaptırılan deneylerin ardından Kahoot’da ölçme değerlendirme yapılmıştır.
Kahoot’da hazırlanmış olan çoktan seçmeli sorular ekrana yansıtılarak öğretmen adaylarının
bu soruları yanıtlamaları istenmiştir. Oyunu başlatmak, bir sonraki soruya geçmek ve
yarışmayı bitirmek öğretmenin kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda öğretmen
teknoloji tabanlı bir yarışma uygulamasını, sınıf içi etkinliklere uyarlamış olmaktadır (Dellos,
2015). Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının Kahoot kullanılarak ölçme
değerlendirme yapılan fen bilgisi laboratuvarı dersinin işlenişiyle ilgili görüşlerinin
incelenmesidir.
YÖNTEM
Gerçekleştirilen bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile desenlenmiştir. Araştırma 20182019 eğitim öğretim döneminde İç Anadolu bölgesinde yer alan bir eğitim fakültesinde 26 fen
bilgisi öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Fen bilgisi laboratuvarı dersini alan 3.sınıf öğretmen
adaylarıyla 6 hafta boyunca işlenen ders konuları ve yaptırılan deneylerin ardından ölçme
değerlendirme yapılabilmesi için Kahoot’da hazırlanmış olan çoktan seçmeli sorular ekrana
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yansıtılmış ve öğretmen adayları bu soruları yanıtlamışlardır. Ders dönemi sonrasında da açık
uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları yardımı ile öğretmen
adaylarından Kahoot uygulamasıyla ilgili düşünceleri alınmıştır. Bu formlarda öğretmen
adaylarına Kahoot ile oyunlaştırarak bir yarışmada gibi soru çözmelerinin nasıl olduğu,
Kahoot uygulamasının başka nerelerde ve nasıl kullanılabileceği, bu uygulamanın olumlu
veya olumsuz yönlerinin neler olabileceği, öğretmen olduklarında bu uygulamadan
yararlanmak isteyip istemedikleri gibi sorular sorulmuştur.
BULGULAR VE YORUM
Araştırmada ilk olarak katılımcılara “Kahoot uygulamasıyla ilgili genel görüşünüz nasıldır?”
sorusu yöneltilmiştir. Bu sorudan elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Kahoot ile ilgili düşünceler
Kodlar
Eğlenerek öğrenme
Rekabetle öğrenme
Güzel
Dikkat çekici
Faydalı
Pratik bir uygulama
Oyunla öğrenme
Hızlı okuma ve cevaplama
İyileştirilebilir
Karmaşık
Heyecanlandım
Sevdim
Görselliği iyi

Kişiler
1,2,3,5,8,12,13,14,16,17,19,21,22,25
1,5,7,10,13,14,17,18,22,23,24,25,26
2,4,7,8,11,17,22,24,25,26
1,10,17,18,21
1,5,14,15,18
9,10,24
7,23
24,25
6
9
12
14
20

Frekans
14
13
10
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1

Tablo 1’de görüldüğü öğretmen adayları; eğlenerek öğrenme, rekabetle öğrenme, güzel,
dikkat çekici, faydalı, pratik bir uygulama gibi olumlu ifadelerde bulunmuşlardır.
Katılımcılara bunun ardından Kahoot uygulaması sonucundaki hisleri sorulmuş ve ulaşılan
bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Kahoot uygulamasını kullanma sonucundaki hisleriniz nelerdir?
Kodlar
Eğlendim
Heyecanlandım
Öğrenmem pekişti
Üzüldüm
Hızlı cevap hata yaptırdı
Zevk aldım
Eksiklerimi anladım
Çok beğendim
Stres attım
20-22 Aralık 2019

Kişiler
5,7,8,13,14,15,17,18,20,25,26
1,2,3,4,6,18
1,4,5,10,20
3,16,19,20
7,13,19,23
2,8,9
2,5,21
12,15
3

Frekans
11
6
5
4
4
3
3
2
1
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Tekrar yaptım
Müziği ile motive oldum
Daha çok oynamak istedim

5
5
11

1
1
1

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmen adayları sırasıyla; eğlendim, heyecanlandım, öğrenmem
pekişti, yanlış cevap verdiğimde üzüldüm, çok hızlı cevap vereceğim derken hata yaptım,
zevk aldım, eksikliklerimi anladım gibi yanıtlar vermişlerdir. Buradan da görüldüğü gibi
sadece “üzüldüm” yanıtını veren dört öğretmen adayı dışında yine Kahoot ile ilgili hep
olumlu görüş bildirilmiştir. Katılımcıların Kahoot uygulamasının öğrencilerin hangi
becerilerine katkı sağladığı ile ilgili görüşlerine ise Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3: Kahoot uygulaması öğrencilerin hangi becerilerine katkı sağlar?
Kodlar
Hızlı düşünme
Hızlı cevap
Hızlı okuma
Kalıcı öğrenme
Yarışla rekabet
Psikomotor beceri gelişimi
Eksikliklerini görme
Eğlenerek öğrenme
Anında dönüt
Derse ilgiyi artırma
Tekrar olanağı
Görsel zekâ gelişimi
Öğrenci merkezli
Birlikte çalışma

Kişiler
Frekans
7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26
15
2,4,5,6,12,15,16,19,20,21,24,25
12
1,2,5,6,7,10,11,13,23,26
10
1,2,5,9,15,25,26
7
4,5,8,9,11,16,22
7
1,5,6,7
4
2,11,23
3
5,14,22
3
16,17,24
3
3,9
2
12,23
2
18,21
2
3
1
5
1

Tablo 3’e göre öğretmen adayları öğrenciler için Kahoot uygulamasının; hızlı düşünme, hızlı
cevap verebilme, hızlı okuma yapabilme gibi nitelikler kazandıracağı yönünde yanıtlar
vermişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları sırasıyla kalıcı öğrenme, yarışla rekabet ortamı
sağlama, psikomotor becerilerini geliştirme, eksikliklerini görmelerini sağlama, eğlenerek
öğrenmelerine ve anında dönüt almalarına imkân sağlama gibi olumlu nitelikler
kazandıracağından da bahsetmişlerdir. Katılımcılara Kahoot’un olumlu ve olumsuz yanları
sorulduğunda ulaşılan bulgulara ise sırasıyla Tablo 4 ve Tablo 5’te yer verilmiştir.
Tablo 4: Kahoot’un olumlu yanları
Kodlar
Eğlenerek öğrenme
Rekabet ortamı sağlama
Pratiklik/hız
Dikkat çekici olması
Anında dönüt vermesi
Birlikte aktif katılım
20-22 Aralık 2019

Kişiler
1,2,4,5,8,9,13,15,18,19,22,25,26
2,4,7,14,15,17,18,20,22,23,25,26
2,5,7,11,16,17,19,20,21,25
3,12,13,17,18,21,23,26
4,5,9,10,12,15,16,24
3,11,12,15,18,22,20

Frekans
13
12
10
8
8
7
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Motivasyon artırma
Eksikleri fark etme
Uygulama kolaylığı
Değerlendirme aracı
Psikomotor beceri
Sonunun ödüllü olması

2,13,21,22,24
2,3,10,24
6,16,21,26
5,24
7,8
2

2019

5
4
4
2
2
1

Tablo 4’de görüldüğü üzere; “Kahoot’un olumlu yanları nelerdir?” sorusuna öğretmen
adayları en çok; eğlenerek öğrenme (13 kişi), rekabet ortamı sağlama (12 kişi), pratiklik/hız
kazandırma (10 kişi) ve dikkat çekici olması (8 kişi), anında dönüt vermesi (8 kişi)
özelliklerine odaklanarak yanıt vermişlerdir. En az ise; değerlendirme aracı olarak
kullanılması, psikomotor beceri kazandırabileceği ve sonunun ödüllü olması olumlu
özellikleri üzerinde durmuşlardır.
Tablo 5: Kahoot olumsuz yanları
Kodlar
Internetsizlik/yavaş internet
Süre sıkıntısı
Soruların sadece ekrandan
görülmesi
Ödül büyük olursa iyi değil
Heyecandan yanlış cevap verme
Alışık olmama
Şartların uygun olmaması
Telefonsuzluk
Eleştirel düşünme olmaması
Müziğin gerginlik oluşturması
Başarısız öğrencilerin görülmesi

Kişiler
3,6,15,17,18,21,22,23,25,26
1,2,6,8,9,10,13,14,19,23

Frekans
10
10

1,2,11,12,13,22,26

7

2,4,5,19,24,25
1,7,8,10,19
16,17,20,21,23
3,5,22
5,22,25
4,24
11,20
12,21

6
5
5
3
3
2
2
2

Tablo 5’de görüldüğü üzere; “Kahoot’un olumsuz yanları nelerdir?” sorusuna öğretmen
adayları en çok; internetsizlik/yavaş internet bağlantısı (10 kişi), süre sıkıntısı (10 kişi),
soruların sadece ekranda görülmesi (7 kişi) gibi yaşadıkları problemleri dile getirerek
yanıtlamışlardır. Kahoot uygulamasının olumsuz yanlarından yola çıkarak bu uygulamayı
iyileştirmek için hangi önerileri getirirsiniz sorusu yöneltilen katılımcıların cevaplarından
ulaşılan bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6: Kahoot uygulamasını iyileştirmek için sunulan öneriler
Kodlar
Soruların öğrenci telefonunda da
görülmesi
Böyle çok iyi, bence gerek yok
Soruya göre süre ayarlanmalı
Internet harcamasa iyi
Görsel kullanımı artabilir
20-22 Aralık 2019

Kişiler

Frekans

1,3,6,12,13,15,16,20,22

9

2,7,8,19,21,26
1,10,15,19
10,18,25
4,10

6
5
3
2
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Soru şıklarının uzunluğu iyi
ayarlanmalı
Soru şıkları alfabetik olmalı
Fon müzikleri değişebilir
Testten önce konu özeti olabilir
Yazılı soru olabilir
Her sınıf düzeyine uygun olmalı

7,15

2

7,13
11,12
5
5
17

2
2
1
1
1

Tablo 6’ya göre öğretmen adayları en çok; soruların öğrenci telefonunda da görülmesi
gerektiği şeklinde bir öneride bulunmuşlardır. Buna en yakın yanıt olarak ise öğretmen
adayları “Kahoot böyle çok iyi, bence değiştirilmesine gerek yok” şeklinde öneri
sunmuşlardır. Öğretmen adaylarının meslek hayatlarında Kahoot kullanımı ile görüşleri ve bu
görüşlerinin sebepleri ise Tablo 7’yer almaktadır.
Tablo 7: Kahoot uygulamasının öğretmen olunca kullanımı ile ilgili görüşler
Kodlar
Evet
Çok eğlenceli
Dikkat çekici
Öğretmen için değerlendirme
kolaylığı
Pekiştirici
Etkin katılım
Sıkıcı konularda kullanılabilir
Hızlı olmanın önemini
görürler
Eksikleri fark ettirir
Öğrenci stresini (sınav)
azaltır
Kararsızım

Kişiler
Frekans
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
26
20,21,22,23,24,25,26
2,5,8,10,11,12,16,18,19,20,21,22,23,25,26
15
6,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23
11
1,5,7,9,10,13,19

7

10,12,17,18,21,22,25
12,14,15,18,19,22,23
3,16,17,20,25

7
7
5

2,19,24,26

4

2,7,9

3

1

1

4

1

Tablo 7’de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının hepsi öğretmen olduklarında Kahoot’u
kullanacaklarını bildirmişlerdir. Bunun gerekçesini ise; uygulamanın eğlenceli olması, dikkat
çekici olması, öğretmen için değerlendirme kolaylığı sağlaması, pekiştirici olması, etkin
katılım ve sıkıcı konularda kullanılabilir olması gibi nedenlerle açıklamışladır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulgularına göre Kahoot uygulamasını öğretmen adayları, genel olarak eğlenerek
öğrenme ve rekabeti artırma özellikleri yanı sıra dikkat çekici, heyecan verici ve faydalı
bulmuşlardır. Adaylar uygulamanın hızlı düşünme, okuma ve pratik cevap verme, yarışla
rekabeti artırma, psikomotor beceri gelişimini artırma, eksikliklerini görme ve anında dönüt
alma gibi özellikleri açısından faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Tüm bunların yanı sıra
öğretmen adayları; internetsizlik, süre sıkıntısı, tahtayı iyi görememe, heyecandan yanlış
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cevap verme ve ellerindeki telefondan soruları görememe gibi olumsuz etkenler yüzünden
Kahoot ile ilgili olumsuz eleştirilerini de dile getirmişlerdir. Öğretmen adayları Kahoot’un
kullanımının daha etkili olabilmesi için soruların telefondan da görülebilmesi, her soruya göre
farklı bir süre ayarlanabilmesi (bu özellik zaten mevcut ancak sanırım uygulayıcı standart
süre kullanımını seçtiği için tüm sorularda öğrenciler fark edememiştir), mobil uygulamanın
kullanımıyla internetlerinin harcanmaması, görsel kullanımının sorularda daha da artırılması,
soru şıklarının uzunluğunun iyi ayarlanması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmen
adaylarına “bu uygulamayı öğretmen olunca kullanır mısınız?” diye sorulduğunda hepsi “evet
kullanacağım” şeklinde yanıt vermişlerdir. Bunun gerekçesini ise en çok; eğlenceli, dikkat
çekici, öğretmen için değerlendirme kolaylığı sağlayacağı, pekiştirici olduğu ve özellikle
sıkıcı konularda etkin katılımı artırabileceği gibi olumlu yönlerini sıralayarak açıklamışlardır.
Bu bulgulara benzer şekilde Yapıcı ve Karakoyun’un (2017) biyoloji öğretmen adayları ile
gerçekleştirilen çalışmalarında da katılımcıların Kahoot kullanımı ile ilgili olumlu görüş
bildirdikleri ve öğretmen olduklarında da bu uygulamayı kullanmayı düşündükleri tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda derslerde Kahoot kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir.
İleride farklı öğretmen adayı gruplarıyla, ilkokuldan lisans düzeyine Kahoot’u deneyimleyen
farklı düzeylerdeki öğrencilerle veya Kahoot’un etkililiğini test eden çeşitli deneysel
çalışmalarla güncel çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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LOKANTA DEĞERLENDİRMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA: VEDAT MİLOR LEZZET REHBERİ VE GOOGLE ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON COMPARISON OF RESTAURANT EVALUATIONS: CASE OF
VEDAT MILOR FLAVOR GUIDE AND GOOGLE
Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Öğr. Gör. Şeyda YAYLA
Anadolu Üniversitesi
ÖZET
Lezzet algılaması bireylerin yiyecek ve içecekleri tüketirken bütün duyu organları ile
deneyimledikleri bir süreçtir. Lezzet çoğu zaman tüketicilerin bir yiyeceği veya içeceği
seçmesi, kabulü ve tüketiminde belirleyici rol oynayan önemli bir unsurdur. Genel olarak,
gastronomi turizmi kapsamında seyahate çıkacak kişiler, ziyaret edecekleri işletmelerin
ürünleri hakkında fikir sahibi olmak istemektedir. Günümüz iletişim çağında ziyaretçiler,
sosyal medya platformlarında diğer kullanıcıların yaptığı değerlendirmeler aracılığıyla
işletmelerin ürünleri hakkında fikir sahibi olmaktadır. Diğer taraftan, bazı ziyaretçiler ise
lezzet algılaması konusunda uzman olarak görülen gurmelerin değerlendirmelerini daha çok
önemsemektedir. Çalışmanın amacı, sosyal medyada sıradan kullanıcılar ile gurmelerin
yaptığı lokanta değerlendirmelerinin karşılaştırılarak farklılık ve benzerliklerin
belirlenmesidir. Vedat Milor tarafından değerlendirilmesi yapılan yiyecek içecek işletmeleri
araştırma kapsamında belirlenmiştir. Vedat Milor kendini gurme olarak tanımlama da halk
tarafından gurme olarak tanımlanmaktadır. Vedat Milor Lezzet Rehberi’nde Türkiye’nin 35
şehrinde faaliyet gösteren 200 lokantanın değerlendirme puanları, Google Haritalar’daki
kullanıcı değerlendirmeleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada gurme ile diğer bireyler
arasındaki lezzet algılamalarının nasıl farklılaştığını anlamak için lokantalara yapılan
yorumlar nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz çözümlenmiştir. Araştırma ile Vedat
Milor Lezzet Rehber’inde yer alan lokantaların yerel halk arasında popüler olduğu ve lezzet
anlayışı konusunda gurme ile diğer insanların düşüncelerinin benzerlikler gösterdiği
görülmüştür. Ama hizmet ve personelin ilgisi konusunda gurmenin ile diğer insanların
değerlendirmeleri arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Bunun temel sebebi gurmenin
lokantadan özel hizmet almasıdır. Araştırma sonucunda, lokantaların müşteri beklentilerini
daha iyi karşılayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gurme, Vedat Milor Lezzet Rehberi, Lezzet, Lokanta Değerlendirme,
Google Haritalar Yerel İşletme Değerlendirmesi
ABSTRACT
Flavor perception is a process that individuals experience with all sensory organs while
consuming foods and drinks. Flavor is often an important factor that plays a decisive role in
consumers' choice, acceptance and consumption of a food or beverage. In general, those who
will travel within the scope of gastronomic tourism want to have an idea about the products of
the businesses they will visit. In today's communication age, visitors get an idea about the
products of the businesses through the evaluations made by other users on social media
platforms. On the other hand, some visitors give more importance to the evaluations of
gourmets who are considered experts in flavor perception. The study aims to determine the
differences and similarities by comparing the evaluations of the gourmets and the restaurant
visitors on social media. The restaurant companies evaluated by Vedat Milor were determined
within the scope of the research. Although Vedat Milor does not define himself as gourmet,
he is described as gourmet by the public. The ratings of 200 restaurants in Vedat Milor Flavor
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Guide, operating in 35 cities in Turkey, were compared with the user reviews on Google
Maps. To understand how flavor perceptions differ between gourmet and other individuals,
the comments made to restaurants were analyzed by descriptive analysis from qualitative
research methods. According to the research, it is seen that the restaurants in Vedat Milor
Flavor Guide are popular among the local people, and the gourmet and other people's
opinions are similar in terms of flavor understanding. However, differences in the level of
service and the relevance of staff have been identified between the assessments of the
gourmet and other people. The main reason for this is that the gourmet receives a special
service from the restaurant. As a result of the research, it was stated that the restaurants should
pay attention to better meet customer expectations.
Keywords: Gourmet, Vedat Milor Flavor Guide, Flavor, Restaurant Evaluation, Google
Maps Local Business Rating
GİRİŞ
Gaster (mide) ve nomos (yasa) kelimelerinden türetilen gastronomi kavramı, insan
beslenmesiyle ilişkili disiplinlerin sentezinden oluşmuş bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır
(Özgen, 2015: 1-2). Gastronomi insanın yemek yemesiyle ilgili analitik bilgiler bütünüdür ve
gastronominin amacı mümkün olan en iyi beslenmeyle insan soyunun devamını sağlamaktır
(Brillant-Savarin, 2009). Bunun yanı sıra, gastronomi insanlar için zevki ve sağlığı da bir
araya getirmektedir (Freedman, 2008). Günümüzde hayat standartlarının her geçen gün
artmasıyla insanlar artık sadece doymak için değil aynı zamanda keyif almak için de yemeye
başlamışlardır. Dolayısıyla insanlar lezzetli buldukları yiyecek ve içecekleri tüketme
eğilimindedir (Choi and Han, 2015: 1; Ekşi, 2018). Lezzet algısı gıda tüketimi sırasında tüm
duyuların bütüncül bir algılaması sonucunda oluşmaktadır (Lindsay, 1996: 724; Krishna,
2012: 333). Lezzet, bir yiyeceğin seçimi, kabulü ve tüketilmesinde belirleyici olan ana
duyusal özelliklerden biridir. Lezzet genellikle tüketicilerin bir ürünü seçmesinin ana
nedenlerinden en önemlisi olabilmektedir (Kumar Verma and Srivastav, 2019: 12-13). Bu
durum turizme de görülmektedir. İnsanlar artık seyahat edecekleri bölgenin yemek kültürünü
de merak ederek, araştırır hale gelmişlerdir (Kim, Goh and Jingxue, 2010; Sarıışık ve Özbay,
2015). Diğer taraftan yemek zaten her zaman, konaklama ve ulaşım gibi turizm ve seyahatin
üç ana bileşeninden birini oluşturmuştur. Gastronomi turist motivasyonu bağlamında iki
şekilde ele alınabilir. Birincisi turistin güdüsü sadece yemek değildir bu durumda yemek tek
başına destinasyon seçiminde etkili değildir. Fakat tüketilen yiyecekteki tatmin ürünün
bütünündeki memnuniyette önemli bir yere sahiptir. İkinci kategori turistler için yemek,
destinasyon seçiminde öncelikli unsurdur (Gendzheva, 2014: 45). Bu kişiler seyahatte yemek
yeme değil, yemek için seyahat etme eğilimindedirler. Gastronomi turizmi; birincil ve ikincil
gıda üreticilerini, gastronomi festivallerini, yemek fuarlarını ve etkinliklerini, çiftçi
pazarlarını, yemek şovlarını ve gösterilerini, kaliteli gıda tadımı ziyaretlerini ve diğer turist
aktiviteleri gibi rekreasyonel faaliyetleri içine alan seyahatlerdir ve bu seyahatler genellikle
gastronomik bir bölgeye düzenlemektedir (Hall and Sharples, 2003). Daha genel olarak
gastronomi turizmi turistlerin kısmen ya da tamamen yerel yemekleri tatmak ve gastronomi
ile ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere düzenlemiş olduğu gezilerdir (UNWTO,
2015). Seyahatin önemli bir bileşeni olan yeme içme olgusu seyahate katılan bireyler için
vazgeçilmezdir; fakat bir bölgeyi ilk defa ziyaret eden turist bölgedeki yiyecek içecek
işletmeleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu noktada, Michelin ve benzer rehberlerin
yanı sıra gurmeler de kanaat önderi olarak ziyaretçilere öneriler de bulunmakta; bu bağlamda
yeme içme deneyimini olumlu ve unutulmaz bir deneyim haline dönüştürmeyi
amaçlamaktadır. Gurme kavramı zamana ve coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte,
lezzet anlayışı üst düzeyde olan kişileri tanımlamaktadır. Dolayısıyla, gastronomi alanındaki
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yetkin kişiler gurme olarak tanımlanmaktadır. Gurme kavramının yerine epikür, gastronom
gibi çeşitli ifadeler kullanılsa da günümüzde yaygın olarak foodie kelimesi kullanılmaktadır.
Foodie yemekle çok ilgili olan ve yemeği keyif için yiyen kişidir (Barr and Levy, 1985: 6).
Foodieler yedikleri yiyecekler ve içecekler hakkında kalite değerlendirmesi yapmayı
sevmektedir. Günümüzde gurme veya foodie olarak kabul gören kişilerin yiyecek içecek
işletmelerinin menülerinde yer alan ürünler hakkında değerlendirme yapmaları onları takip
edenler tarafından özellikle arzulanan bir durumdur. Dolayısıyla, gurmelerin
değerlendirmeleri takipçilerinin tüketim davranışları üzerinde önemli roller oynamaktadır. Bu
da hem doğrudan hem de dolaylı yollardan gastronomi turizmini etkilemektedir. Çalışmanın
amacı Türkiye’nin tanınmış gurmelerinden Vedat Milor’un Lezzet Rehberi’nde yer verdiği
lokanta değerlendirmelerinin, Google Haritalar Yerel İşletme Değerlendirmesi’nde Google
kullanıcıları tarafından yapılan değerlendirmeler ile karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırmalar
sonucunda gurme ve sıradan insanların lezzet anlayışları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
Ayrıca, araştırma ile Lezzet Rehberi’nde yer verilen işletmelerinin arasında Google
kullanıcıları tarafından düşük puan alanların genel durumu değerlendirilecektir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma modeli nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, gözlem,
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılar ile
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmaya çalışıldığı
araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45). Nitel yöntem, nicel yöntemin yüzeysel
tanımlamalarla ortaya çıkartılan tek gerçeklik anlayışını ortadan kaldırmaktadır (Ekiz, 2009).
Dolayısıyla, bu çalışmada kullanılan nitel yöntem; sosyal dünyayı tüketicilerin çeşitli düşünce
ve algılarını inceleyerek onların gerçekliklerini ortaya çıkartmayı mümkün kılmaktadır.
Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında, Aralık 2019 itibariyle Vedat Milor Lezzet Rehberi’nde ünlü gurme
Vedat Milor tarafından değerlendirmesi yapılan lokantalar incelenmiştir. Vedat Milor
Türkiye’nin en meşhur gurmelerinden biridir. 1955 yılında İstanbul’da doğan Vedat Milor,
dünya çapında takip edilen Gastromondiale adlı gastronomi sitesinin kurucu editörüdür.
Ayrıca, Türkçe yayın yapan Mizanplas sitesinde yazılar yayınlamaktadır. Diğer taraftan,
başarılı bir akademisyenlik geçmişi olan Vedat Milor, 2007 yılında akademisyenliği bırakarak
gastronomi alanındaki çalışmalara yoğunlaşmıştır (www.vedatmilor.com/). Vedat Milor
Lezzet Rehberi, Vedat Milor tarafından ziyaret edilerek lezzet açısından belli bir puanlamaya
göre listelenmiş lokantalardan oluşan bir rehberdir. Vedat Milor tarafından Lezzet açısından
değerlendirilen yiyecek içecek işletmeleri daha sonra Lezzet Rehberi Tavsiye Ekibi
gönüllüleri tarafından da lezzet, servis, hijyen ve ambiyans açısından değerlendirilmektedir. 5
puan üzerinden değerlendirilen işletmelerin içerisinden 3,5 ve üzeri puan alanlara rehberde
yer verilmiştir. Vedat Milor Lezzet Rehberi’nde yer alan ve Türkiye’de faaliyet gösteren 203
yiyecek içecek işletmesinden Vedat Milor tarafından ziyaret edilerek değerlendirmesi yapılan
168 yiyecek içecek işletmesi araştırma kapsamında belirlenmiştir (rehber.vedatmilor.com/).
168 yiyecek içecek işletmesinin rehberdeki puanları, Google Haritalar Yerel İşletme
Değerlendirme’sinde Google kullanıcıları tarafından verilen puanlar ile karşılaştırılmıştır.
Google Haritalar Yerel İşletme Değerlendirme sistemi, Google haritalarda tanımlanmış
lokantaları ziyaret eden kullanıcıların değerlendirmelerini içermektedir. Değerlendirme 5
puan üzerinden yapılmakta ve aynı zamanda kullanıcılar Google hesaplarından lokantalar
hakkında yorum yapılabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Google haritalar,
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insanlara özgürce değerlendirme imkânı sağladığı için gastronomi turizmine katılanlar
tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır.
Araştırma kapsamında belirlenen lokantaların illere göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Araştırma Kapsamında Seçilen Lokantaların İllere Göre Dağılımı Bilgiler
İl
İstanbul
İzmir
Konya
Adana
Muğla
Antalya
Gaziantep
Hatay
Ordu
Rize
Ankara
Artvin
Giresun
Şanlıurfa
Bursa
Denizli
Malatya
Sakarya
Samsun
Balıkesir
Diyarbakır
Edirne
Kahramanmaraş
Siirt
Tekirdağ
Trabzon

Sayı
88
14
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Araştırma kapsamında belirlenen lokantaların Vedat Milor tarafından ziyaret edilen lokantalar
olması nedeniyle, Lezzet Rehberi’nde her ilden lokanta bulunmaması ve/veya lokanta
sayılarının illere göre dağılımının heterojen olması araştırmanın sınırlılıklarını
oluşturmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde en çok değerlendirmesi yapılan lokantalar sırasıyla
İstanbul (88 adet), İzmir (14 adet) ve Konya (7 adet) illerinde yer almaktadır. Ayrıca Adana
ve Muğla’dan beşer; Antalya, Gaziantep, Hatay, Ordu ve Rize’den dörder; Ankara, Artvin,
Giresun ve Şanlıurfa’dan üçer; Bursa, Denizli, Malatya, Sakarya ve Samsun’dan ikişer ve
Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’dan birer lokanta
rehberde yer almaktadır. Rehberde toplamda 26 farklı şehirden 168 lokanta yer almaktadır.
Rehberde yer alan lokantaların yaklaşık yarısı (%52,38) İstanbul’da yer almaktadır. Bu durum
hem Vedat Milor’un İstanbul’da yaşaması hem de İstanbul’daki lokanta sayısının fazla olması
ile yakından ilişkilidir. Diğer taraftan, çalışma kapsamında iki değerlendirme arasındaki
farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla seçilen lokantalara ilişkin Google kullanıcılarının
yorumları amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi ile araştırma
kapsamında toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında toplanan veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz
yöntemi ile çözümlenmiştir. Betimsel analiz ile toplanan veriler önceden belirlenmiş temalara
göre özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. Betimsel analizde elde edilen veriler doğrudan
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alıntılarla çarpıcı bir şekilde yansıtılarak gösterilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256).
Bu analiz biçiminde, veriler belirli bir sıraya konmakta ve betimlemeler bu sıraya göre
yorumlanıp bir sonuca ulaşılmaktadır (Coşkun vd., 2015: 324). Betimsel analizde, toplanan
veriler; analiz için bir çerçeve oluşturma, verilerin tematik çerçeveye işlenmesi, bulguların
tanımlanması ve bulguların yorumlanması süreçlerinden geçmektedir. Araştırmada,
çalışmanın güvenilirliğini arttırmak amacıyla bir uzman çözümlemesine başvurulmuştur.
BULGULAR
Bulgular her lokanta için ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırma kapsamında, lokantalara yapılan
olumlu yorumların iki farklı değerlendirme arasındaki fikir birliğini gösterdiği varsayılmıştır.
Lokanta değerlendirmeleri arasında yarım puan (0,5) veya fazla farklılık tespit edilenler
hakkında yapılan olumsuz yorumlara beş tema altında yer verilmiştir. Değerlendirilen
lokantalardan 29’u Vedat Milor Lezzet Rehberi’nden; 26’sı da Google Haritalar Yerel İşletme
Değerlendirmesi’nden yarım puan düşük almıştır. Vedat Milor Lezzet Rehberi’nde
lokantaların düşük puan almasının nedeni lezzettir. Ama Google kullanıcılarının yorumlarında
lezzet unsurunun yanı sıra servis, hijyen, ambiyans ve fiyat unsurları da vurgulanmıştır.
Kullanıcı yorumları incelendiğinde kullanıcıların lokantalara düşük puan verme nedenleri
sırasıyla, servis (19), fiyat (14), lezzet (6), ambiyans (6) ve hijyen (5) unsurlarıdır. Doğrudan
alıntılara yer verilirken ziyaretçiler “Z” olarak kodlanmıştır. Ziyaretçiler birbirlerinden ayırt
edilebilmeleri için 1’den 52’ye kadar numaralandırılmışlardır.
Servis
İlgili lokantaları ziyaret edenlerin en çok şikayet ettikleri konuların başında servis
gelmektedir. Özellikle lokanta çalışanlarının tutum ve davranışları ziyaretçileri rahatsız
etmiştir. Bu temaya ilişkin katılımcılardan bazılarının görüşleri şöyledir:
“Börekler tam bir saat 10 dakika bekleme sonucunda geldi. Tamam güzel börek
ama bu kadar beklemeye kesinlikle değmez. Bir daha geleceğimi sanmıyorum.”.
(Z1).
“2 çeyrek kokoreç için 45 dk civarı bekledik. Garson asla sorulara cevap
vermiyor. Kokoreçi yapan kişi tarafından da gecikmeyi sorunca 2 kez azarlandık.
Asla gitmeyin.”. (Z2).
“Hal ve tavırlar maalesef lezzetin önüne geçiyor. Kokoreçe 10 tl hizmet bedeli
alan bir mekan. Müşteriye muamele yediği porsiyona göre yapılıyor. Bir işletme
sadece lezzet ile değil verdiği hizmetle beraber bir bütündür.”. (Z3).
“Masalara cagirmadan bakan yok ve hizmete gore cok pahali.”. (Z4).
“Mekan olarak güzel bir yer, ancak çok pahalı verdiğiniz paraya değmez, 4
tandır, 1 kola, 1,5 litre su, 1 duble kızartma, 1 1 duble çoban salataya 250 lira
hesap geldi. 50 lira kuver ücreti aldılar. Kızartma güzel diyenlere şunu
söyleyebilirim ege bölgesinin yerlileri 10 kat lezzetli kızartmalar yapar, tabi
istanbullu abartması sözkonusu olunca koyunun olmadığı yerde keçiye
abdurrahman çelebi dediklerini de unutmamak gerekir.tandır da son derece yağlı,
lezzet olarak da orta diyebilirim, porsiyon olarak küçük ve et yerine bol yağlı
parçaya denk gelmeniz yüksek bir ihtimal. Bu kadar kazıktan sonra kredi kartıyla
ödemek isterseniz de sorun yaşamanız da yüksek ihtimal çünkü nakite ihtiyaçları
olduğunu söyleyip kredi kartı ile ödeme kabul etmek istemiyorlar. Bu kadar hesap
ödeyip çay isteyince çaya su ekledik gibi cevap alabilirsiniz. Garsonların
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ilgisizliğini de eklemeliyim. Oldu da masa da eksik var artık bekleyin gelecekler
de masaya bakacaklar diye. Sonuç olarak, kesinlikle gitmeyin paranıza yazık
etmeyin, yok Vedat Milor yok yazmış Ahmet yazmış Mehmet yazmış gazına gelip,
akşam yemeğinizi bol kazık ve sinirli bir halde bitirmeyin. Gitmeyin demiş
miydim?”. (Z5).
“Reklamı yapıldığı kadar iyi bir yer değil köprübaşındaki künefeciler daha iyi
post cihazı bile yok sene 2019 edit:post cihazı oldugunu tahmin ediyodum zaten
hesabı az bulunca kart çekmiyosunuz yalana gerek yok değilmi.”. (Z6).
“Dün buradaydık, akşam üstü gelmiştik, ve künefe istedik, künefe fıstıklı mı
dondurmalı mı vs sorular sonucu sade orjinal peynirli künefe de mutabık kaldık,
yanında çay söyledik. Gelen künefe fıstıklı idi, geri çevirdik, yanlışlıkla fıstık
kondu dediler. Geri çevirdik. Sonra bir bayan geldi aynı künefe için parasını
istemiyoruz dedi, bizde fıstıklı şey yemek istemiyoruz dedik. Yenisi pişiyor dedi
birazdan gelir dedi bizde tamam dedik. Yarım saat sonra hiç bir gelmeyince
bişeye benzemeyen çayın parasını verdik gittik. Yarım saatte pişmeyen künefe
yok.”. (Z7).
“Antalya gezimizde tavsiye üzerine uğradığımız bir yer. Ara sokakta bir lezzet
durağı olduğunu düşündüm fakat pişman oldum. Çocuklarım ve eşimle çorba ve
piyaz yedik köfte siparişimiz uzun süre bekleme sonucu gelmedi. Bir kaç masa
kalktık çıktık. İşletme hatası olan birşey ama zerre kadar mahcubiyet yok... ( fiyat
kalite ve hizmete göre yüksek).”. (Z8).
“Evet kalabalıktan servis aksıyor temizlik dersen hak getire.önceki yıllarda daha
ilgili ve temizdi.Fakat ocakçı ustamız aldığı bahşişe göre hizmeti kendine ilke
edinmiş.Size bitti dedikleri meze başka masa için bulunabiliyor.Önce kebab sonra
meze gelebilir.Eğer kebabı geri gönderirseniz aynı kebabı 15-20 dk sonra suyu
kaçmış şekilde mangalda ısıtıp önünüze getirebilirler ve bundan hiç rahatsızlık
duymayıp hesabın tamamını isteyebilirler.”. (Z9).
“Köfte güzel de müşterilerine bu kadar kaba davranmalarına pek gerek yok. Bi
daha gitmeyi düşünmüyoruz.”. (Z10).
“Vakit kaybetmeden gidin. Gitmeden önce bilgi edinin. Belkide size hiç hitap
etmeyebilir. Biz bu hali ile keyif aldık. Gittiğinizde fazla soru sormamanizi tavsiye
ederiz.”. (Z11).
“Pişmemiş ciğeri iki kez pişmesi için gönderdiğim ve sonunda yanmış ciğerin
geldiği mekan. Bizim müşterimiz az pişmiş istiyor bu nedenle az pişmiş servis
ediliyor bu sözlere istinaden gelen ciğeri ikiye kestiğimizde içindeki kanın halen
durduğu gösterildiğinde ise ciğeri yeniden pişirip getiren fakat göstermelik olarak
götüren garsonun pişirmeden geri getirmesi ve devamında yeniden gönderilmesi
sonuç olarak inadına yakılarak servis edilen ciğer!”. (Z12).
“Güç bela getirilen menü, servis açılmasına rağmen gelmeyen peçete, 5 kez
istememin ardından yan masadan vermeleri... Yarı pişmiş barbunya, çok pişip
lapa olmuş yaprak sarması, soğuk pilav, kahve tabağı ile servis edilen buz gibi
çay... Neyi iyiydi diye düşününce hiçbir şey bulamıyorum. Çok kötü bir
deneyimdi.”. (Z13).
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“Nasıl olsa müşterimiz var anlayışı çok kötü çünkü her şey yemek değil,
garsonları ve bu servis anlayışını değiştirmeniz lazım.”. (Z14).
“Hakkini yiyemem lezzet guzel , mekan temiz ve hijyenik ancak.... Bir isletmenin
calisanlari ( ozur diliyorum yaslari benden buyuk bu sekilde konusmak
istemezdim ama ) sanki zorla satis yapiyorlarmis havasinda burunlarindan kil
aldirmaz tavirlar , musteri ile goz temasi bile kurmakdan kacinan gereksiz
hareketler... Acikcasi gorende sanki dunyada sadece orsa baklava uretiliyor ve
yeni bir icat yapmislar havalari... uzgunum ama bedava baklava dagitsaniz
caddeden gecmem. Tevazu ve guleryuz yoksa ne satarsan sat bostur benim icin...
Uzgunum.”. (Z15).
“Yemekleri lezzetli.ama servis biraz zayıf.yemekten sonra çay geldi.bir çay daha
istedik bahçe de içelim diye çay bitti denildi.hizmet sektöründe lezzetin yani sıra
karşılama,ağırlama ve uğurlama önemlidir.ugurlama zayıf geldi bana.”. (Z16).
“büyük bir sevinçle gitmiştik oysaki.biten salatamızın üstüne gelen salatayı
sallayarak tabağa dökmeyi mi anlatayım kır saçlı garsonun sırf onun dediği yere
oturmadık diye bize yaptığı suratı mı anlatayım yemekler buz gibi geldi onu mu
anlatayım ve hatta bıçak dahi verilmedi onu mu söyleyeyim
bilemiyorum.hayatımda en nefret ederek ayrıldığım restaurant oldu kendileri.siz
siz olun popülerliğe kanmayın !”. (Z17).
“Pide mukemmel! Ama inanilmaz bekliyorsunuz. Ya onceden arayin siparis verin
yada yaninizda findik fistik ve koyu muhabbet edeceginiz dostlariniz olsun, yoksa
anlam vermek zor bir bide neden yarim saatte gelir. Ama gelen pide herseyi
unutturuyor, ozellikle karisik.”. (Z18).
“Sabah erken saatte gittik, hayırdır niye geldiniz tavrı vardı... Ciğerin yanında
ikram azdı Adana şartlarına göre yoktu, buna karşın fiyatı da çoktu. Hiç memnun
kalmadım, çok gezen ve yemeyi seven biri olarak bir daha gelmem ve tavsiye
etmiyorum.”. (Z19).
“Hizmet güler yüz sıfır. Salata berbat. Su 4 kişiye küçük bir şişe. Herşey özensiz.
Ekmek istedik önümüze resmen fırlattılar asla tavsiye etmiyorum.”. (Z20).
“Ekmek bayat ve servis berbat. Sakın ha
gitmeyin.”. (Z21).

sabah gitmeyin. Mümkünse hiç

“Kebabı güzel, gerisi sıfır! Son ziyaretimde yalnızdım, boş masa olmadığından on
dakika bekledim, beni oturacakları masaya benden sonra gelen 4 kişiyi oturttular.
Ne bir özür ne de bir açıklama.”. (Z22).
“Lezzet Sahane fakat servis ve isletme bakimindan zayif soru sormayin cevap
aldiktan sonra yediginiz kebabi unutuyorsunuz.”. (Z23).
Ziyaretçiler lokanta personelinden kaynaklı sorunları dile getirmişlerdir. İşletme personelinin
iletişim konusunda yetersiz kaldıkları görülmektedir. Yorumlar derinlemesine incelendiğinde,
lokantaların gurme tarafından ziyaret edilmesinden sonra müşteri sayısında artış olduğu, bu
sebeple işletmenin aşırı kalabalık olduğu zamanlarda servis kalitesinin düştüğü tespit
edilmiştir. Diğer bir unsurda gurmenin lokantayı ziyareti sırasında özel hizmet almasından
dolayı bu durumları farkedememesidir. Her ne kadar gurme değerlendirmelerini yalnızca
lezzet üzerine yapsa da gastronomi turizmine katılanlar bu değerlendirmeyi işletmenin genel
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değerlendirmesi olarak algılamaktadır. İşletmenin servisin veya hizmetinde yaşanılan
aksaklıklar doğal olarak müşteri memnuniyeti olumsuz etkilemektedir ve yemekler lezzetli
bile olsa değerlendirmelerin olumsuz olmasına sebep olmaktadır. Kısaca, gurme
değerlendirmesini sadece lezzet unsuru üzerinden yapsa da ziyaretçiler bu değerlendirmelerin
içerisine işletmenin toplam hizmet kalitesini de dahil etmektedir.
Fiyat
Lokanta ziyaretçilerinin en çok şikâyet ettikleri konulardan diğeri de fiyattır. Ziyaretçiler
lokantanın ürünlerini porsiyon olarak küçük bulduklarını belirtmişlerdir. Bu temaya ilişkin
katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Her gittiğimizde ayni kg et yemiş olmamiza rağmen her seferinde kasa da farklı
fiyat ödüyoruz. Bugün itiraz ettik kafadan 30 TL düştü fiyat. Et güzel ama
kafalarına göre fiyat belirliyorlar. Kesinlikle kasada teyit edin siparişinizi. ..!!!!”
“Gezi grubu olarak gittiğimiz Hatay'da, tur rehberimizin onerisi uzerine oglen
yemegi olarak burayi tercih ettik. Ogrendigimiz ve doğruluğunu teyit ettiğimiz
uzere bu işletme tur rehberi ile bizden fazladan ucret kesmek uzere anlaşmis. Kişi
başına 10 tl gibi bir ucreti fazladan talep etti bizden. Hatay'a giden hic kimseye
önermeyeceğim burayi. Bilginize..”. (Z24).
“Güzel ama pahalı. Biraz daha ucuz olsun ki herkes gidebilsin.”. (Z25).
“Yemekler fena degıl ama fıyatlar inanılmaz pahallı.”. (Z26).
“İyidir hoştur da bana göre çok çok pahalıdır sulu yemek için. Güvenilirdir
temizdir ama öğlen sulu yemek için de bu kadar para vermem şahsen. Burası
Adana'nın çarşısı, lüks bir semt de değil ki bu kadar fiyat çekilsin.”. (Z27).
“Cok cok pahali. O fiyatlara degecek bir lezzet yok. 600 tl lik hesabin 320 tl si 70
lik raki yazilmis. Tum fiyatlar sisirme...”. (Z28).
“Gerçekten çok pahalı gidecek olanların fiyat sorup almasını öneririm bu fiyata
değmez bence.”. (Z29).
“Köfteler lezzetli ama fiyat çok fazla.”. (Z30).
“Very bad restaurant and very expensive,”. (Z31).
“Çok kazık buldum hele yanından çalışan birinin müşterinin yanında iki de bir
genirmeside cabası. Verdiğin para lezzete değmiyor.”. (Z32).
“50 Liraya 2 dürüm yedik. Servis içler acısı yeşillik yok turşu ve domates
akşamdan kalmış... Yazık Adana dışından gelenler için doğru adres değil. Tavsiye
etmiyorum.”. (Z33).
“Geçen arkadaşla gittik. Hiçbir artısı yok. Fiyatı uygun değil. Adana'da farklılık
arayanlara tavsiye etmiyorum.”. (Z34).
Ziyaretçilerin fiyat noktasında en çok şikâyet ettikleri konu porsiyonun az olmasından
kaynaklı memnuniyetsizliktir. Aldıkları hizmette ve ürünlerin içeriğinde kullanılan
malzemelerin kalitesinde karşılaştıkları sorunlar fiyat temasında göze çarpmaktadır.

20-22 Aralık 2019

Ankara 723

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Ziyaretçiler değerlendirmelerinde işletmeden aldıkları hizmetin verdikleri paraya değip
değmediğini sorgulamaktadır.
Lezzet
Lezzet konusunda şikayetlere çok sık rastlanmaktadır. Bu durum rakip işletmeler tarafından
sahte hesaplarla da yapılabileceği için bu temada özellikle google’da yerel rehber
olmayanların görüşleri dikkate alınmamıştır. Gerçekten lokantalar hakkında sağlıklı yorum
yapanların lezzet konusundaki olumsuz görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu temaya
ilişkin bazı katılımcı görüşleri şöyledir:
“Brownie taş gibiydi iki kere ısıttırmamıza rağmen. Cheesecake'i yerken bir paket
krem peyniri kaşıklıyormuş gibi hissettim çok overrated bir yer tercih etmem.”.
(Z35).
“5 yıldızı geri aldım. Eski günlerden eser yok, hizmet, lezzet bozmuş. Üzücü.”.
(Z36).
“Çok yağlı bir kokoreç yedim rahatsız ediyor mideyi.”. (Z37).
“...sunum güzel ama lezzet muazzam değil, içecekler vasat. bazı yemekler
gerçekten güzel ama dünyanın bir çok yerinde italyan yemeği yemiş biri olarak
söyleyebilirim ki hiç bir şey kaçırmazsınız gitmezseniz... makarnalar 30-60 saniye
daha çok pişmeli ve daha ince olmalı diye düşünüyorum. (tagliatelle için
konuşuyorum)”. (Z38).
“Yemekler aşırı yağlı, eski kalite yok.”. (Z39).
“Milli gurmemizin övdüğü kadar yok. Fazla yağlı ve mekan bakımsız.”. (Z40).
“... Videosu çok eski, malesef usta yok. Kebap bugüne kadar yediğim en kotu
kebap. Gramaj olarak da standart altında. Sunulan karşılık fiyatı da pahalı.
Kesinlikle aldanıp gitmeyin pişman olursunuz.”. (Z41).
Ziyaretçiler, lokantada tükettikleri ürünlerin lezzeti konusunda genel olarak gurme ile aynı
görüştedir. Ziyaretçi yorumlarında bazı işletmelerin eskiye oranla ürün kalitesini düşürdüğü
vurgulanmıştır. Lokantanın gurme ziyaretinden sonra popüler olması nedeniyle tüketici
beklentilerinin arttığı söylenebilir. Bu durum ziyaretçilerin beklentilerinin yükselmesine
neden olmaktadır. Beklentisi yüksek olan müşterinin, yaşanılan en ufak aksaklık veya
olumsuzluklarda memnuniyetsizliğe uğraması da kaçınılmazdır. Bu temadaki olumsuzlukların
bu minvalde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ambiyans
Lokantaların ambiyansıyla ilgili sorunlar da müşteri memnuniyetini düşüren bir diğer
unsurdur. Bu temaya ilişkin katılımcılardan bazılarının görüşleri şöyledir:
“Normal etli ekmek abartilacak bir yer değil kucuk tıkış tıkış kimseyi geri
çevirmiyorlar esnaf lokantası demisler ama bi cay bile vermiyorlar hemen kalksın
gitsin gibisinden.”. (Z42).
“Tuvaleti yok. Önce girdik tuvalete gitmek için tekrar çiktik. Siparis verdik kart
gecmiyorlarmis para cekmek için tekrar çiktik. Kucuk bakimsiz biryer. Sorduk
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sorusturduk neresi iyi diye, taksici birisi burayi tavsiye etti. Etli ekmek yedik.
Idare ederdi lakin bir kac yuz yil geriden geliyorlar.”. (Z43).
“İçeride acayip bir uğultu var kafamız şişti. Klima da yetersizdi. Çorba 25 dk ,
piyaz 40 sonra geldi. Köfteyi 1 saatten sonra bekleyemedik artık. Esnaflıktan da
haberleri yok neredeyse yemediğimiZ şeylerin de parasını alacaklardı özür
dileyeceklerine. Asla gitmem asla tavsiye de etmem. (Piyazı da güzel değil
domatesli ve soğansız)”. (Z44).
“Daha öncede gitmiştik müşteri düzeni gayet ıyidi. Ama en son dün akşam yeni
şubelerine gittik. İçeride self servis sırası vardı ve ürünleri aldıktan sonra
oturacak yer bulamıyorsunuz. Resmen elinizde cheese cakeler ile ayakta
kalıyorsunuz. Oysa birkaç ay önce gittiğim zaman garsonlar oturma işini
ayarlardı. Masa boşandıkca içeri müşteri alınırdı.”. (Z45).
“Merhaba manzarasi olmayan ve fiyatlarida bu kadar yuksek olan bir yere gitmek
herhalde sacmalik olur.”. (Z46).
“Özet geçiyorum: mekan aşırı küçük.”. (Z47).
“Ortam o kadar leş gibi kokuyor ki insan yediginin ictiginin tadina varamiyor!
Aksamdan kalmis et, sigara, icki ve bahcesinde de kedi pisligi kokuyor. İkinci ama
son gelisim! Yediklerimizde de o kadar ekstra bir ozellik yok.”. (Z48).
Lokantaların salaş olması bazı ziyaretçilerin hoşuna giderken bazıları da bu durumdan
rahatsız olmuşlardır. Ayrıca gurme tarafından değerlendirilen lokantaların bir kısmının
geçmişi çok eskiye dayandığı için, lokantanın konumu şehir merkezinde kalmıştır. Bu durum
işletmenin dış çevresinde manzara sorunu olmasına veya lokantanın müşterilerine hizmet
edebilecekleri iç mekanının yetersiz kalmasına neden olmuştur.
Hijyen
En az şikayetin bulunduğu tema lokantaların hijyeni konusundadır. Diğer temalara kıyasla bu
tema söz konusu olduğunda lokantaların gereken önemi göstermeye çalıştıkları
görülmektedir. Bu temaya ilişkin katılımcılardan bazılarının görüşleri şöyledir:
“Servis ve personelin tavrı çok kötü. Hayrına yemek veriyormuş gibi davranılıyor.
Hijyen konusunda sıfır puan.”. (Z49).
“Öncelikle personelin tavrı hiç hoş değildi. ve masaların temizliği konusunda çok
kötüydü. Lezzet konusunda urfada sayısız yerden yedim en kötülerinden
birisiydi.”. (Z50).
“Gördüm en berbat yer hwm pis hem sigara iciyor onunla malzemeleri elliyor”.
(Z51).
“Berbat bir hijyen kapalı mekanda sigara içiliyor hepsinden kötüsü WC ler pislik
içinde insanın kendine saygısından en azından gelen misafirlere temiz bir WC
organize eder ama nerde sanki 30 yol önceki işletmeler gibi WC ler umumi
heladan bozma onca para ver yemek için ama zihniyet bu.”. (Z52).
Ziyaretçiler genel olarak hijyen konusunda lokantaları beğenmektedir. Sadece birkaç lokanta
özelinde hijyen sorununa değinildiği görülmüştür. Özellikle personelin masa temizliğini
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yeterli düzeyde yapmadığı görülmektedir. Bunun da yine lokantalardaki aşırı yoğunluktan
kaynaklandığı düşünülmektedir.
SONUÇ
Çalışmada Türkiye’nin tanınmış gurmelerinden biri olan Vedat Milor’un Lezzet Rehberi’nde
yer verdiği lokanta değerlendirmelerinin, Google Harita Yerel İşletme Değerlendirmesi’nde
google kullanıcıları tarafından yapılan değerlendirmeler ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın
amacı gurme ile sıradan insanların lokanta değerlendirmelerinin karşılaştırılması ve aradaki
benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesidir. Her ne kadar gurme değerlendirmeleri lezzet
odaklı yapılmış olsa da insanların bu değerlendirmeleri bir bütün olarak algıladığı ve ziyaret
ettikleri lokantaları bu yönde değerlendirdikleri görülmektedir. Gurme ile sıradan insanların
lezzet anlayışlarının benzerlik gösterdiği ve hatta gurmelerin farklı lezzetler arayan insanlara
rehberlik ettiği görülmektedir. Bu durum Türkiye’de gastronomi turizminin gelişmesine
olumlu katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, gastronomi turizmine katılacak insanların artık daha
bilinçli bir şekilde gurme lokanta olarak tabir edilen mekanları ziyaret etmeleri sağlanacaktır.
Diğer taraftan ziyaretçilerin memnuniyeti yalnızca lezzet unsuru üzerinden
belirlenmemektedir. Dolayısıyla özellikle gurme tarafından ziyaret edilen ve rehbere eklenen
lokantaların bu konuya daha çok önem göstermeleri gerekmektedir. Araştırma ile genel
memnuniyetsizliğin lokanta personelinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Özellikle hizmet
sektöründe insan unsuruna lokantaların önem vermesi yiyecek içecek işletmelerinin gelecekte
de faaliyetlerine devam edebilmeleri açısından önemlidir. Aynı zamanda Türkiye’de
gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından da müşteri memnuniyetini sağlamak
gerekmektedir. Yiyecek içecek işletmeleri kalifiye ve müşterilerle etkin iletişim kurabilen
çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.
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TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNDE
TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Alper COŞKUN
T.C. Ticaret Bakanlığı
Prof. Dr. Arzu ŞENER
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET
Mal ve hizmet temini için kredi kullanmak günümüz yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçası
haline gelmiştir. Yeterli mali imkan olmasa dahi ürünlere beklemeden ulaşma imkanı
sağlamasından dolayı kredi kullanımı her geçen gün artmaktadır. Tüketici ve konut kredileri
tüketiciler ile bankalar arasında akdedilen sözleşmelere istinaden kullandırılan kredilerdir. 2018
ve 2019 yılı haziran ayları arasında yaklaşık 10 milyon tüketicinin 139 milyar TL tutarında
kredi kullandığı dikkate alındığında toplumun önemli bir bölümünün kredi kullanarak finansal
bir karar aldığı anlaşılmaktadır. Finansal okuryazarlık seviyesi düşük olan toplumlarda tüketici
ya da konut kredisi kullananların kendilerine göre görece daha fazla bilgi ve imkan sahibi olan
bankalara karşı hukuki olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Bu amaçla ülkemizde
yapılan düzenlemelerin en önemlileri arasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayınlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ile
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği yer almaktadır. Bu bildiride 6502 sayılı Kanun ve
ilgili uygulama Yönetmeliklerinde tüketici ya da konut kredisi kullananlara sözleşme öncesi ve
sözleşme sürecinde sağlanan hukuki koruma incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici kredisi, konut finansman kredisi, finansal okuryazarlık, finansal
tüketicinin korunması.
ABSTRACT
Obtaining loans for the purpose of purchasing goods and services has become an indispensable
part of today's lifestyle. Even with the lack of financial means, loan usage rates are increasing
day by day as the loans provide access to products without wasting time. Consumer loans and
housing loans are granted under the agreements signed between customers and the banks.
Considering the fact that nearly 10 million customers have obtained loans amounting to TL 139
billion between June 2018 and June 2019, it is understood that a significant part of society
makes financial decisions by obtaining loans. In societies with low levels of financial literacy,
the customers that obtain consumer or housing loans should be protected legally against the
banks that are superior against them in regards to knowledge and means. Consumer Protection
Law No. 6502 and the regulations on Consumer Loan Agreements and Housing Finance
Contracts issued on the basis of this Law are among the most important regulations made in our
country for this purpose. In this report, the legal protection provided to customers by the Law
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No. 6502 and related implementing regulations before and during the contract process while
obtaining consumer or housing loans will be examined.
Keywords: Consumer loan, mortgage loan, financial literacy, financial consumer protection.
GİRİŞ
Sanayi devrimi ile birlikte gelişen sermaye hareketleri sonucunda bankalar ekonomik anlamda
giderek önem kazanmaya başlamışlardır. Tüketici kredileri ticari amaçlar dışında kullanılmak
üzere bankalar veya finans kurumları tarafından gerçek veya tüzel kişilere kullandırılan
kredilerden oluşmaktadır. Tüketici kredilerinin önemli bir pazar ve ihtiyaç olduğu anlaşılarak
tüketici kredisi kullandırımlarına ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1928 yılında
başlanmıştır (Yılmaz, 2000, s. 4). Avrupa’da ise tüketici kredisi kullandırımlarının
yaygınlaşmaya başlaması 1950’li yılları bulmuştur (Bakkal & Aysan, 2011, s. 5).
Ülkemizde bankacılık sektörü 1980’lere kadar tüketici kredilerine ilgi göstermemiş, 24 Ocak
1980 tarihinde ülke ekonomisinin dışa açılmasıyla birlikte tüketici kredisi kullanımı
yaygınlaşmaya başlamıştır. Ekonomik gelişmelere göre payı değişmekle birlikte ülkemizde son
10 yıldır tüketici ve konut kredilerinin payı toplam kredilerin %33’ü ile %20’si arasında
olmuştur.

Şekil 1. Kredi Türlerinin Gelişimi
Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_43.pdf, s. 11.
Eylül 2019 itibarı ile bireysel krediler içerisinde en yüksek pay %44 ile ihtiyaç kredisi, %35 ile
konut kredisi ve %21 ile kredi kartlarının olmuştur (BDDK, 2019, s. 13).
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Şekil 2. Bireysel Kredilerin Gelişimi
Kaynak: https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_43.pdf, s. 12.
OECD tarafından yürütülen çalışmalarda finansal okuryazarlık seviyelerinin düşük olduğu
belirtilerek, tüketicilerin özellikle yüksek meblağlı kredi kullanımı gibi önemli finansal
sorumluluklarda bilgisizce hareket etmeleri durumunda ekonomik olarak kayıp
yaşayabilecekleri ifade edilmektedir (Er vd., 2014, s. 116). Tüketicilerin korunması noktasında
tüketicilerin eğitilmesi ile birlikte kredi kullanan tüketicilerin kendilerine göre daha avantajlı
konumda bulunan bankalara karşı hukuki olarak korunması gerekmektedir.
Gerek kullanan tüketici sayısının gerekse kredi hacminin devamlı olarak artış gösterdiği tüketici
kredileri ile ilgili düzenlemeler ülkemiz mevzuatında görece yakın dönemde yerini almıştır.
Ülkemizde kredi kullanan tüketicilerin korunması amacıyla hazırlanan en geniş ve güncel
mevzuat 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 28.05.2014 tarihinde
yürürlüğe giren “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve bu Kanuna
dayanılarak yayınlanan “Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile “Konut Finansmanı
Sözleşmeleri Yönetmeliği”dir.
6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde tüketiciler ticari veya mesleki olmayan amaçlarla
hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup, mevzuatta tüketici kredisi tanımı
yapılmamış, tüketici kredisi sözleşmesinin tanımına yer verilmiştir. Mevzuata göre tüketici
kredisi sözleşmesi; “kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında
ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya
kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeleri” ifade etmektedir.
Benzer şekilde mevzuatta konut finansmanı kredisi tanımı yapılmamış, konut finansmanı
sözleşmelerinin tanımına yer verilmiştir. Mevzuatta konut finansmanı sözleşmesi; “konut
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edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla
tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi
kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik
sözleşme” olarak tanımlanmıştır.
6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde kredi kullanan tüketicilere gerek sözleşme öncesi
gerekse de sözleşme sürecinde koruma sağlanması amaçlanmıştır.
Sözleşme öncesinde tüketicilere sağlanan koruma olarak tüketicilerle imzalanacak kredi
sözleşmelerinden “makul süre” önce bankalara sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü
getirilmiştir. Bu yükümlülük kapsamında ilgili Yönetmelik ekinde yer aldığı şekilde
hesaplanması istenilen yıllık maliyet oranı/efektif yıllık faiz oranı, kredi faiz oranı, temerrüt
durumunda uygulanabilecek azami faiz oranı ile erken ödeme indirimi hesaplamasında
kullanılacak faiz oranı bilgileri ve Yönetmelikle belirlenen diğer bilgilerin tüketicilere yazılı
olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile verilmesi öngörülmüştür.
Yine reklam ve ilanları düzenlemek amacıyla 6502 sayılı Kanuna dayanılarak 10.01.2015
tarihinde 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ticari Reklam ve Haksız
Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” tüketicilerin sözleşme öncesi korunmalarına yönelik olarak
değerlendirilebilir.
6502 sayılı Kanunla tüketicilere, kredi sözleşmelerinin geçerli olduğu süreçte de koruma
sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda imzalanan sözleşmenin en az on iki punto
büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve
bunların bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi hüküm
altına alınmıştır. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması
durumunda, eksikliğin sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır.
6502 sayılı Kanunla tüketicilere kullandıkları tüketici kredilerinden on dört gün içinde herhangi
bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı tanınmıştır.
6502 sayılı Kanunla hüküm altına alınan tüketicilerle imzalanan sözleşme şartlarının sözleşme
süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilememesi ve tüketici işlemlerinden bileşik faiz
alınamaması kuralları da tüketicileri koruyucu mahiyettedir.
Ayrıca kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili
işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya
masraf talep edilemeyecek olması ile tüketici işlemlerindeki bütün kefalet uygulamalarının adi
kefalet olarak değerlendirilmesi hususları da 6502 sayılı Kanunun benimsediği finansal karar
vererek kredi kullanan tüketicileri koruyucu diğer ilkeler arasındadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Kredi kullanımının her geçen gün arttığı, kredi kullanımının sıradanlaştığı günümüzde her ne
kadar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la konut veya tüketici kredisi
kullanan tüketiciler lehine önemli kazanımlar elde edilmiş olsa da yürürlüğe giren mevzuatın
uygulanmaya başlamasıyla birlikte Kanunun bazı eksiklikleri de göze çarpmıştır.
Bunlar arasında sözleşme öncesi bilgilendirme formunun verilme süresinin net olmaması,
tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicilere tanınan 14 günlük cayma süresinin konut
finansmanı sözleşmelerinde tüketicilere tanınmaması, yıllık maliyet oranı hesaplamasının
Yönetmelik ekinde yer alan örnek hesaplamalarda tam olarak açıklanmamış olması hususları
başta gelmektedir. Bu bağlamda ileride yapılması muhtemel mevzuat değişikliklerinde mutlaka
gerek tüketici örgütleri gerekse de sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak hareket edilmelidir.
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HABER YAYINCILIĞINDA ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KOŞULLARININ ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Recep ORUÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YILDIZBAŞI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Haber üretim aşamasında çalışanların habere ulaşım, yapım ve yayın süreçlerinde çeşitli risk
etmenlerine maruz kaldıkları bilinmektedir. Çalışmamızda haber yayıncılığı çalışanlarının
çalıştığı ortam koşulları ve sosyal statüleri göz önünde bulundurularak belirlenen çeşitli risk
kriterlerinin çalışanlar üzerindeki etki düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. Haber yayıncılığı
sektöründe çalışanlar üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından meydana gelen risk kriterleri
ve alternatifler, haber yayıncılığı açısından yayıncılık aşamalarının tümüne hakim, risk
derecelendirmesi yapabilen, sektörde uzman kişiler tarafından belirlendi. Ana ve alt risk
kriterleri alternatif olarak 4 gruba ayrılan çalışanlar için derecelendirildi. Çok kriterli karar
verme metotlarından olan “Bulanık AHP (Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi)” modeliyle
hesaplamaları yapıldı. Gruplanan alternatiflerin belirlenen risk kriterlerinden etkilenme
düzeyleri: Kamera önü grubu: 0,142 ; kamera-ses-ışık grubu: 0,126 ; yapım ve yönetim grubu:
0,075 ; reji ve kurgu gurubu: 0,155 olarak hesaplandı. Ana ve alt risk kriterlerinin etki
düzeyleri incelendiğinde global olarak çalışanların en fazla mobing’ten etkilendiği gözlendi.
Uzman karar vericiler tarafından belirlenen 14 risk kriteri arasından en çok maruz kalınan
durumun mobing, ikinci düzeyde ise ücret olduğu görülmüştür. Haber yayıncılığı yapan
çalışanların işlerini yaparken daha özgün olmaları, stressiz bir ortam koşulunun sağlanması,
ücret garantisinin verilmesi ve en önemlisi baskılara maruz kalmayacakları koşullarda
çalıştırılmaları, çalışanların hem yaptıkları mesleğe bağımlığını sağlayacak hem de yapılan
işin kalitesini arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Haber medyası, iş sağlığı ve güvenliği, çok kriterli karar verme, bulanık
analitik hiyerarşi prosesi
ABSTRACT
It is known that employees are exposed to various risk factors in news production, production
and broadcasting processes. In our study, it is aimed to determine the effect levels of various
risk criteria on the employees by taking into consideration the conditions and social status of
news broadcasting employees. The risk criteria and alternatives for occupational health and
safety of the employees in the news broadcasting sector have been determined by the experts
who have mastered all the stages of news publishing and can make risk ratings. The main and
lower risk criteria were alternatively rated for employees divided into 4 groups. Fuzzy AHP
(Fuzzy Analytic Hierarchy Process) model, which is one of the multi criteria decision making
methods, was used for the calculation. Influence levels of grouped alternatives from
determined risk criteria: In front of camera group: 0.142; camera-sound-light group: 0,126;
production and management group: 0,075; direction and fiction group: calculated as 0,155.
When the effect levels of the main and sub-risk criteria were examined, it was observed that
employees were most affected by mobbing globally. Among the 14 risk criteria determined by
expert decision-makers, mobing was the most exposed and wage at the second level. The fact
that employees who work in news broadcasting are more original in their jobs, providing a
stress-free environment condition, providing wage guarantee and most importantly working in

20-22 Aralık 2019

Ankara 733

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

conditions where they will not be subjected to pressures, will increase the dependence on the
profession and the quality of the work done.
Keywords: News media, occupational health and safety, multi criteria decision making, fuzzy
analytic hierarchy process
GİRİŞ
Geçmişten günümüze duygu ve düşünceler birçok iletişim aracı kullanılarak geniş kitlelere
aktarılmıştır. İletişim araçlarının teknolojiye paralel olarak gelişmesi ve özellikle elektronik
buluşlardan olan radyo ve televizyonun hayatımıza girmesiyle toplumlar arasında yeni
haberleşme kanalları meydana gelmiştir (Aziz 1976). Modern dünyada iletişim araçlarının
hem birey hem de toplum üzerindeki işlevleri bugün eskisinden daha önemli hale gelmiştir.
Kitle iletişim araçlarının önemi ile ilgili uluslararası kuruluşlar çeşitli raporlar
hazırlamaktadır. UNESCO Komisyonu’nca hazırlanan ve “MacBride Raporu” olarak bilinen
çalışmada iletişim araçlarının işlevleri sekiz başlık altında toplanmıştır. Bunlar; eğitim, haber
ve bilgi verme, toplumsallaştırma, motivasyon, tartışma ve diyalog, kültürel geliştirme,
bütünleştirme ve eğlendirmedir (Karakoç ve Arklan 2008). Haber, toplumda çok sayıda kişiyi
ilgilendiren, etkileyen, doğruluğundan kuşku duyulmayan herhangi bir olayın, düşünce ya da
görüşün halkın anlayabileceği biçimde ve tam zamanında verilmesidir. Günümüzde haber
içeriği zamanla görüntüye odaklı hale gelmiştir. Çok resimli olan kitle gazetelerinin gördüğü
ilgiden sonra teknolojinin de gelişmesiyle radyo- televizyon haberciliği hızla gelişmiştir
(MEB 2011). Günümüzde söz konusu haberlerin seyirciye ulaşması, televizyon haberciliği
içerisinde birçok biriminin ortak çalışmasıyla meydana gelmektedir. Bu birimler genel olarak
kamera, metin yazma, kurgu ve en son görüntü aktarımı diye sınıflandırılabilir. Tablo 1’de ki
TÜİK 2015 verilerine göre yayın kurum sayısı 1200’ü aşmıştır ve çalışan sayıları da oldukça
fazladır.
Tablo 1. Radyo ve Televizyon yayın dallarında istihdam edilen personel sayısı (TÜİK 2015).
2015 yılı
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
Radyo yayıncılığı
Televizyon programcılığı ve yayın
faaliyetleri

Yayın kurum sayısı
1 268
787

Çalışanlar sayısı
19 610
2 725

Ücretli çalışanlar sayısı
18 497
1 892

481

16 885

16 605

Ayrıca kitle iletişim araçlarına toptan haber sağlayan haber ajanslarının varlığı 182 yıllık bir
geçmişe dayanmaktadır. Haber ajanslarının temel işlevleri: Haber ya da haber için gerekli
malzemeleri toplamak, haber üretmek (yazılı, görüntülü, sesli) ve toplanan haber içeriklerini
veya üretilen haberleri üyelere, paydaşlara, abonelere dağıtmak, müşterilere satmaktır.
Türkiye’de hali hazırda aktif olarak bulunan büyük ve küçük yerli haber ajanslarının sayısı
14, yabancı haber ajanslarının sayısı ise 36 olarak belirlenmiştir. Bu haber ajansları içindeki
yerli 4, yabancı 5 büyük ajansın Türkiye’ye yönelik günlük haber üretimlerinin ortalama 5400
adet haber olduğu belirtilmektedir. Medya sektörünün ana tedarikçisi haber ajansları, gazeteci
istihdamı bakımından da önemli büyüklüğe sahiptir (Şahin 2013).
İş sağlığı, iş ortamında çalışanların; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde
olmasını ifade etmektedir. İş güvenliği ise, işyerinde çalışanların sağlığının korunması için
alınması ve sürdürülmesi gereken önlem ve faaliyetleri içermektedir (Akı 2014). Birçok
çalışma şeklini bünyesinde barındıran habercilik sektörü için iş sağlığı ve güvenliği özelinde
yapılan araştırma sayısı yok denecek kadar azdır. Söz konusu çalışmada, haber yayıncılığı
çalışanlarının çalıştığı ortam koşulları ve sosyal statüleri göz önünde bulundurularak
belirlenen çeşitli risk kriterlerinin etki düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır.
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Metot
Haber yayın dünyası hakkında uzman olan karar vericilerle yapılan görüşmelerde karar
vericilere; çalışanların verimliliğini etkileyen ve sağlık sorunlarına yol açabilecek risk
kriterlerinin neler olabileceği sorulmuştur. Uzmanlardan; belirlenen ana kriterler, alt kriterler
ve her bir kritere göre alternatiflerin değerlendirilmesi için dilsel ifadeler kullanmaları
istenmiştir. Çok Kriterli Karar Verme metotlarından olan “Bulanık AHP” modeliyle
yorumlanmıştır.
Bulanık AHP (Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi)
Bu çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Bulanık mantığın diğer mantık sistemlerinden
önemli bir farkı, sözel değişkenlerin kullanımını da barındırmasıdır. Kesin olarak ifade edilemeyen kavramların sözel ifadelerle yaklaşık olarak nitelendirilmesini sağlar. Sözel
değişkenler, sözel ifadeleri matematiksel olarak ifade edebilmek için bulanık kümelerin
kullanımını gerektiren bir araç haline gelirler (Şengül 2012).
Örneğin klasik AHS yönteminde anket değerlendirmesi yapanlar 1, 3, 5, 7, 9 ölçeğini
kullanarak ikili karşılaştırmalar yapabilirken, “3 civarında”, “5 ile 7 arasında” gibi ifadelerin
kullanılabilmesi ancak bulanık kümeler yardımıyla mümkün olmaktadır (Perçin 2012).
Çalışmamızda kriterler dilsel değişkenlerle ifade edilmiştir. Tablo 2’de dilsel değişkenlerin
sayısal karşılıkları gösterilmiştir.
Tablo 2. Karşılaştırma Ölçekleri (63)
Net Ölçek
1
3
5
7
9
2
4
6
8

Dilsel Önem Derecesi
Eşit
Önemli
Daha Önemli
Çok Daha Önemli
Kesinlikle Önemli
İki Ardışık Yargı
Arasındaki Değerler

Bulanık Ölçek
(1,1,1)
(1,3,5)
(3,5,7)
(5,7,9)
(7,9,9)
(1,2,3)
(3,4,5)
(5,6,7)
(7,8,9)

Karşılık Ölçek
(1/1,1/1,1/1)
(1/5,1/3,1/1)
(1/7,1/5,1/3)
(1/9,1/7,1/5)
(1/9,1/9,1/7)
(1/3,1/2,1/1)
(1/5,1/4,1/3)
(1/7,1/6,1/5)
(1/9,1/8,1/7)

İş Sağlığı Güvenliği ve Haber Yayıncılığı Çalışanları
Medya sektörü, değişim ve gelişim süreçlerinin çok hızlı bir şekilde yaşandığı sektörlerin
başında yer almaktadır. Bu durum çalışanların koşullarını etkileyerek iş sağlığı ve güvenliği
yönünden tehlikelerin artmasına da sebep olmaktadır. Medya sektörü de özellikle stres,
mobing ve travma gibi çalışanı olumsuz yönde etkileyen ortamları bünyesinde
barındırmaktadır. Özellikle haber yayıncılığı yapan, canlı yayın stresine doğrudan maruz
kalan; reji, kurgu grubu, muhabirler, kameramanlar, spikerler vb. çalışanlar bu baskı ve stres
ortamına daha da çok maruz kalabilmektedirler. Bundan dolayı çalışanların iş veriminde
düşüşler
yaşanmakta
ve
iş
kazaları
meydana
gelebilmektedir
(https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:hZ-BCD8fGf0J:scholar.google.com/).

Haber Yayıncılığı Çalışanları
Tv haber yapımlarında çalışanlar genel olarak aşağıda belirtildiği gibidir:
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Yapımcı
Muhabir
Yayın Yönetmeni
Ses Operatörü
Işık Operatörü
VTR Operatörü
Prompter Operatörü









2019

Editör
Kameraman
Teknik Yönetmen
Resim Seçici
Kurgucu
KJ Operatörü
Kamera Kontrol Operatörü

Tablo 3. Çalışma Koşullarını Etkileyen Risk Kriterleri
Fiziksel Faktörler
Görsel – İşitsel Konfor
Vardiyalı Çalışma
Radyoaktif Maruziyet
İklimlendirme - Havalandırma
Aydınlatma
Haber ve Can Güvenliği
Tehlikeli Madde Maruziyeti

Psikososyal Faktörler
Canlı Yayın Stresi
Mobing
Ücret
Sosyal Hayat Dengesizliği

Ergonomik Faktörler
Fiziksel Ergonomi
Organizasyonel Ergonomi
Bilişsel (Algısal) Ergonomi

BULGULAR

Haber medyası çalışanlarında, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde risk kriterleri uzman karar
vericiler tarafından ikili olarak karşılaştırılmıştır. Ana ve alt risk kriterlerinin dilsel
değişkenleri belirlenerek sayısal karşılıklarıyla hesaplamaları yapılmıştır. Daha sonra risk
kriterlerinin global ağırlıkları bulunarak Tablo 4’te gösterilmiştir. Son olarak alt kriterlerin
ağırlık değerleriyle ortalama risk düzeyi bulunarak Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Global Ağırlıkların Hesap Tablosu
Ana Kriterler

C1
(Fiziksel
Faktörler)

C2
( Psikososyal
Faktörler)
C3
( Ergonomik
Faktörler)

Ana Kriterlerin
Normalleştirilmiş
Değerleri

0,10396

0,68596

0,21006

20-22 Aralık 2019

Alt Kriterler
Görsel İşitsel Konfor
Vardiyalı Çalışma
Radyasyon Maruziyeti
İklimlendirme Havalandırma
Aydınlatma
Haber ve Can Güvenliği
Tehlikeli Madde Maruziyeti
Canlı Yayın Stresi
Mobing
Ücret
Sosyal Hayat Dengesizliği
Fiziksel Ergonomi
Bilişsel(Algısal) Ergonomi
Yönetsel Organizasyonel
Ergonomi

Alt Kriterlerin
Normalleştirilmiş
Değerleri
0,0577
0,0731
0,0222

Global
Ağırlıklar

0,0126

0,0013

0,0159
0,0446
0,0109
0,1154
0,2192
0,1799
0,1476
0,0209
0,0492

0,0016
0,0046
0,0011
0,0792
0,1503
0,1234
0,1013
0,0044
0,0103

0,0300

0,0063

0,0060
0,0076
0,0023
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ALT KRİTERLER

Değişkenlere Göre Kriter Ağırlıkları
Kamera Önü
Grubu

Kamera, Ses, Işık
Grubu

Yapım ve
Yönetim Grubu

Reji ve Kurgu
Grubu

Mobing

0,1503

0,4828

0,0843

0,3590

0,0738

Ücret

0,1234

0,1018

0,3256

0,0664

0,5060

Görsel İşitsel Konfor

0,0060

0,4877

0,2767

0,0389

0,1966

Sosyal Hayat Dengesizliği

0,1013

0,2194

0,4247

0,0400

0,3158

Canlı Yayın Stresi

0,0792

0,2908

0,2095

0,0471

0,4526

Vardiyalı Çalışma

0,0076

0,1448

0,3801

0,0476

0,4276

Radyasyon Maruziyeti

0,0023

0,1326

0,3135

0,0415

0,5124

İklimlendirme - Havalandırma

0,0013

0,1975

0,4412

0,0357

0,3256

Aydınlatma

0,0016

0,4503

0,3001

0,0344

0,2152

Haber ve Can Güvenliği

0,0046

0,5375

0,3232

0,0482

0,0910

Fiziksel Ergonomi

0,0044

0,1332

0,5290

0,0420

0,2958

Bilişsel Ergonomi

0,0103

0,1900

0,3296

0,0373

0,4429

Yönetsel Organizasyonel Ergonomi

0,0063

0,1208

0,0575

0,6329

0,1886

Tehlikeli Madde Maruziyeti

0,0011

0,5339

0,3117

0,0495

0,1049

0,142

0,126

0,075

0,155

Ortalama Ağırlık (Global A. * Risk)
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Tablo 5. Çalışma Koşullarını Etkileyen Alt Kriterlerin Normalleştirilmiş
Değerlerinin Global Ağırlıklara Göre Ortalaması

Global Ağırlıklar
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SONUÇ
Çalışma konumuz olan haber yayıncılarının haber yapım ve yayın sürecinde yaşadıkları; çok
kriterli karar verme yöntemlerinden olan “Bulanık AHP” modeliyle analiz edilmiştir. Bulanık
AHP metodunda Buckley’in geliştirmiş olduğu analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan
hesaplamalarda kriterlerin göreli önem değerleri görülmektedir. Çalışmamızda sektörde
uzman karar vericiler ile birlikte bir akış şeması oluşturulup ana kriterler olarak “ fiziksel
faktörler, psikososyal faktörler ve ergonomik faktörler”, alt kriterler olarak da “ mobing,
ücret, görsel – işitsel konfor, sosyal hayat dengesizliği, canlı yayın stresi, vardiyalı çalışma,
radyasyon maruziyeti, iklimlendirme – havalandırma, aydınlatma, haber ve can güvenliği,
fiziksel ergonomi, bilişsel (algısal) ergonomi, yönetsel – organizasyonel ergonomi, tehlikeli
madde maruziyeti” gibi risk kriterleri belirlenmiştir. Belirlenen ana ve alt risk kriterlerine göre
ikili karşılaştırma matrisleri oluşturularak global ağırlıkları hesaplanmıştır. Sonrasında her bir
risk kriterine göre “ kamera önü grubu, kamera-ses-ışık grubu, yapım ve yönetim grubu, reji
ve kurgu grubu” olarak belirlenen alternatifler ikili karşılaştırılmıştır. Son olarak tüm
ağırlıklar birleştirilerek alternatiflerin risklerden etkilenme düzeylerine göre sıralaması
yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde belirlenmiş olan risk kriterlerinden etkilenen en riskli
grubun “Reji ve Kurgu Grubu” olduğu görülmektedir. Tüm alternatifler üzerindeki risk
sıralaması ise; “reji ve kurgu grubu > kamera önü grubu > kamera, ses ve ışık grubu > yapım
ve yönetim grubu” şeklindedir. Buna göre elde edilen sonuçlara göre haber medyasındaki tüm
çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda çalışanlar en fazla psikososyal risk faktörlerinden
etkilenmişlerdir. Alt kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanan global ölçekteki risk
kriteri ise “mobing” olmuştur.
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TÜRKİYE’DE OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK
DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ1
Prof. Dr. Muharrem TUNA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Zafer TÜRKMENDAĞ
Atatürk Üniversitesi
ÖZET
Otel çalışanlarının meslekleri gereği sahip olması gereken özerklik ve gelişim desteği
güçlendirici liderlerden tarafından sağlanabilmektedir. Otellerde liderler gösterdikleri
güçlendirici davranışlar ile astlarının kendi kendilerini yönetmesini ve geliştirmesini
sağlamaktadır. Bu nedenle otellerde yöneticilerin güçlendirici liderlik davranışlarının
belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de çalışan sayısına göre tabakalı
olarak seçilen 4 ve 5 yıldızlı otellerde toplam 401 çalışandan anket yoluyla elde edilen bilgiler
korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de 4 ve 5
yıldızlı otel işletmelerinde yüksek güçlendirici liderlik yaklaşımları tespit edilmiştir.
Güçlendirici liderliğin özerklik boyutunun çalışanların pozisyonları ile negatif, tecrübeleri ile
pozitif ilişkisi vardır. Ayrıca güçlendirici liderliğin bilgi teknolojileri kullanımı ile pozitif
yönde ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: güçlendirici liderlik, otel, pozisyon, tecrübe, özerklik
ABSTRACT
The autonomy and development support that the hotel staff should have by their profession
can be provided by the empowering leaders. Leaders in the hotels empower their subordinates
to manage and develop themselves. Therefore, it is important to determine the empowering
leadership behaviors of the managers in hotels. In this study, the information obtained from
401 employees of 4 and 5 starred hotels in Turkey through a survey was subjected to a
correlation analysis. According to the survey high empowering leadership approaches in 4 and
5 star hotels in Turkey have been identified. The autonomy dimension of empowering
leadership has a negative relationship with the positions of the employees and a positive
relationship with the experiences. In addition, it was found that empowering leadership had a
positive relationship with the use of information technologies.
Keywords: empowering leadership, hotel, position, experience, autonomy

GİRİŞ
1

Bu çalışma “Güçlendirici Liderliğin Bilgi Yönetim Süreçlerine Etkisinde Otel Yönetim Sistemi Kullanımının Rolü”
isimli doktora tezinden üretilmiştir.
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Yönetim alanında araştırmalar, son yıllarda bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü
sağlamada liderliğin önemine odaklanmıştır. Örgütlerin yapılarında meydana getirdikleri
değişimler büyük oranda iyi bir liderlik tarzının uygulanması ile mümkün olmaktadır. Otel
işletmelerinde örgütsel yapıların kendi kendini yönetebilen takımlardan oluşturulması
hizmetin tüketiciye daha verimli ulaşmasını ve bilginin verimli bir şekilde kullanımını
sağlamaktadır. Ayrıca personelin güçlendirilmesi yine otel çalışanlarının işle ilgili süreçleri
daha yüksek performansla gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Güçlendirici liderliğin
yaklaşımı tüm bu süreçlerde önemli etkileri vardır. Otellerde personel ile güç paylaşımı
liderleri rekabet ortamında daha da fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu araştırmada
Türkiye’de bulunan otellerin güçlendirici liderlik yaklaşımları ve personelin demografik
özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Güçlendirici liderlik ve Özellikleri
Liderlik alanında çalışmalar sürekli gelişirken 1990’ların ikinci yarısından itibaren liderlik
konusunda, kendi kendini yöneten takımlar, paylaşılan bilgi ve güçlendiren liderlik
alanlarında araştırmaların arttığı görülmüştür. Bu dönemde ortaya çıkan bir liderlik türü olan
paylaşılan liderliği Carson, Tesluk ve Marrone (2007), liderlik etkisinin birden fazla takım
üyesine dağıtılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir takım özelliği olarak tanımlamıştır.
Srivastava, Bartol ve Locke (2006) güçlendirici liderliği, gücün astlarla paylaşıldığı ve içsel
motivasyon seviyesini yükselten davranışlar olarak tanımlamıştır. Vecchio, Justin ve Pearce
(2010) ise güçlendirici liderliği, gücü astlarla paylaşan davranışlar olarak tanımlamıştır.
Güçlendirmede iş gören yaptığı işin kapsamı ve rolünü istediği yönde belirleyerek aktif bir
çalışma ortamı oluşturmaktadır. Ayrıca iş gören faaliyet alanında yetkiyi elinde
bulundurmakta ve kendi kararlarını alabilmektedir. İş görenin öz-yeterlilik hissi gelişerek
motivasyonu ve işe bağlılığı artırılmaktadır (Koç ve Topaloğlu, 2010).
Psikolojik güçlendirme, güçlendirici liderlik ve davranışsal sonuçlar arasındaki ilişkiye
tamamen aracılık etmektedir. Bunun yanında psikolojik güçlendirme, iş özerkliği ve
davranışsal sonuçlar arasındaki ilişkiye kısmen aracılık etmektedir (Pigeon, Montani ve
Boudrias, 2017).
Konaklama İşletmelerinde Güçlendirici Liderlik Çalışmaları
Hizmet sektöründe örgüt çalışanları üzerine yapılan bir araştırma ise güçlendirici liderliği
bireysel ve gruplar arası ele almıştır. Araştırmaya göre psikolojik güçlendirmenin hem grup
içi hem de gruplar arası güçlendirici liderlik ve kişisel çıktılar üzerine etki ettiği görülmüştür.
Ayrıca güçlendirici liderlik her iki seviyede de psikolojik güçlendirme ile ilişkilidir (Fong ve
Snape, 2015). Güçlendirici liderlik davranışının iletişim tatmini üzerinde olumlu bir etkisi
vardır (Zhang, Xia ve Chen, 2013). Güçlendirilmiş liderlik davranışı, konaklama
endüstrisindeki yöneticilerde (Konczak, Stelly ve Trusty, 2000) ve yönetici olmayan
çalışanlar arasında psikolojik güçlenmeyi etkilemektedir (Namasivayam, Guchait ve Lei,
2014). Müşteri ile doğrudan ilgilenen konaklama çalışanları örgütsel performans ve bunun
sonucunda güçlendirilmiş liderlik teorileri ile olan ilgisi nedeniyle önemli bir örnektir.
Mükemmel bir müşteri hizmeti, çalışanların bağımsız olarak hizmet kararları alabilmeleri için
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çalışanların yetkilendirilmesini gerektirdiğinden, çalışanların güçlendirilmesi otelcilik
endüstrisi için çok önemlidir (Gill, Fitzgerald, Bhutani, Mand ve Sharma, 2010). Konaklama
uzmanları, çalışanların özerk davranışlarda bulunmak için psikolojik güçlenmeyi algılaması
gerektiğine dikkat çekmektedir (Ro ve Chen, 2011). Çalışanların psikolojik güçlenmesini
etkileyen liderlik gibi örgütsel faktörleri araştırmak önemlidir (Gill vd., 2010; Ro ve Chen,
2011). Psikolojik güçlendirme, doğrudan veya dolaylı olarak örgütsel sonuçlarla bağlantılı
değildir (örneğin, müşteri memnuniyeti). Çalışan memnuniyeti psikolojik güçlendirme ve
müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. Böylece çalışanlar psikolojik
güçlenme nedeniyle daha yüksek iş memnuniyeti sağladıklarında daha iyi hizmet kalitesi
dolayısıyla daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlarlar (Namasivayam vd., 2014). Konaklama
işletmelerinde müşteri ile birebir iletişimde olan çalışanlar çabuk karar verme kabiliyetine
sahip olmaları gerektiği için güçlendirilmelidirler. Ön büro çalışanları yeterli eğitim
verildiğinde, hizmet misyonunu benimsediğinde ve özel müşteri hizmeti sağlamaya ilgi
gösterdiğinde güçlendirilerek müşterilere olağanüstü hizmet sağlama durumlarda yardımcı
olabilir (Woods, Ninemeier, Hayes ve Austin, 2007):
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Yöntem
Araştırmada Türkiye’de bulunan oteller yönetimsel olarak incelenmiş ve güçlendirici liderlik
yaklaşımının mevcut durumu demografik özelliklere göre irdelenmiştir. Bu araştırmanın
evrenini Türkiye’de bulunan 4 ve 5 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Bu otelleri temsilen
örneklem ise çalışan sayısı oranlarında tabakalı olarak belirlenmiştir. Buna göre 401 anket
formundan elde edilen veriler SPSS paket programında kodlanmıştır. Güçlendirici liderlik için
Amundsen ve Martinsen (2014) tarafından geliştirilen İngilizce ölçek Türkçeleştirilerek
kullanılmıştır. Ölçek özerklik desteği ve gelişim desteği olmak üzere iki boyuttan
oluşmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu şekildedir:
H1a. Otel personelinin eğitim seviyesi ile algıladığı özerklik arasında ilişki vardır.
H1b. Otel personelinin eğitim seviyesi ile algıladığı destek arasında ilişki vardır.
H2a. Otel personelinin yaşı ile algıladıkları özerklik arasında ilişki vardır.
H2b. Otel personelinin yaşı ile algıladıkları destek arasında ilişki vardır.
H3a. Otel personelinin sahip olduğu pozisyon ile algıladıkları özerklik arasında ilişki vardır.
H3b. Otel personelinin sahip olduğu pozisyon ile algıladıkları destek arasında ilişki vardır.
H4a. Otel personelinin sahip olduğu tecrübe ile algıladıkları özerklik arasında ilişki vardır.
H4b. Otel personelinin sahip olduğu tecrübe ile algıladıkları destek arasında ilişki vardır.
H5a. Otelde çalışan kişi sayısı ile algıladıkları özerklik arasında ilişki vardır.
H5b. Otelde çalışan kişi sayısı ile algıladıkları destek arasında ilişki vardır.
H6a. Otelde personelin bilgi paylaşımı şekli ile algıladıkları özerklik arasında ilişki vardır.
H6b. Otelde personelin bilgi paylaşımı şekli ile algıladıkları destek arasında ilişki vardır.
Bulgular
Araştırmada elde edilen verilere göre katılımcıların %39,7’si 26-32 yaş arasında ve %25,2’si
ise 33-39 yaş arasındadır. %41,6’sı kadınlardan oluşmakta ve %63,6’sı ise lisans mezunudur.
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Ayrıca %39,4’ü alt çalışanlardan ve %31,2’si ise orta düzey yöneticilerden oluşmaktadır. %
32,4’ünün 1 ve 3 yıl arasında tecrübesi vardır (Tablo 1).
Tablo 1. Katılımcılara ait demografik özellikler
Yüzde

Frekans
Yaş

18-25

74

18,5

26-32
33-39

159
101

39,7
25,2

51
16

12,7
4,0

167
231

41,6
57,6

43
70

10,7
17,5

255
32
65
125
52
158
99
130
81
31
60

63,6
8,0
16,2
31,2
13,0
39,4
24,7
32,4
20,2
7,7
15,0

40-46
47 ve üzeri
Cinsiyet

Kadın
Erkek

Eğitim

Lise
Önlisans

Pozisyon

Çalışma Yılı

Lisans
Lisansüstü
Üst Düzey Yönetici
Orta Düzey Yönetici
Alt Düzey Yönetici
Çalışan
1 seneden az
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
10 yıl ve üzeri

Otellerde personele yöneltilen güçlendirici liderlik algıları sorularına yanıtlar tablo 2’de
özetlenmiştir. Ortalamalara göre Türkiye’de otel işletmelerinde güçlendirici liderlik
yaklaşımının yüksek düzeyde olduğu görülebilmektedir. Katılımcılar liderlerinin daha çok
kendilerini dinlediklerini, sorumluluk almaya sevk edildiklerini, yetkilendirildiklerini
düşünmektedir. Oranları yüksek olmasına karşın liderlerin astları ile iş planlarını paylaşma,
çalışma biçimleri hakkında bilgi verme, gelecek vaat etme ve kendi çalışmaları hakkında bilgi
verme seviyelerinin nispeten düşük olduğu görülmüştür.
Tablo 2. Katılımcıların güçlendirici liderlik algıları
Maddeler

Ort.

Yöneticim beni dinler
Yöneticim beni sorumluluk almaya sevk eder

4,28
4,27

Std.
Sapma
,899
,894

Yöneticim bölümümdeki konularda bana yetki verir
Yöneticim hedefe yönelik çalışmam konusunda destekleyicidir

4,26
4,18

,885
,901
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Yöneticim bana güç verir
Yöneticim kendi belirlediklerim öncelikli olmak üzere yaptığım işlerle ilgili bana
olumlu yaklaşır

4,18
4,16

,963
,890

Yöneticim kendi hedeflerime ulaşmam konusunda destekleyicidir
Yöneticim gerekli olduğunda güçlü yanlarımı kullanmaya davet eder

4,15
4,15

,949
,876

Yöneticim beni inisiyatif almaya teşvik eder
Yöneticim çalışmalarımı nasıl en iyi şekilde yapabileceğim konusunda bana
rehberlik eder
Yöneticim güçlü ve zayıf yanlarımı tanır
Yöneticim beraber yaptığımız işlerde benim görüşümü alır
Yöneticim çalışma şeklimi nasıl geliştirebileceğimi bana gösterir
Yöneticim kendi çalışmalarını nasıl organize ettiğini görebilmemi sağlar
Yöneticim çalışma günlerini nasıl düzenlediğine dair bilgiler edinebilmemi sağlar
Yöneticim benim için parlak bir gelecek vaat eder
Yöneticim kendi çalışma biçimi hakkında bana bilgi verir
Yöneticim kendi iş planını görebilmemi sağlar

4,13
4,07

,902
,985

4,07
4,04
4,03
3,95
3,92
3,91
3,90
3,86

,934
,958
,956
1,056
1,025
1,011
1,057
1,041

Güçlendirici liderlik ile katılımcıların demografik ve örgütsel bilgi paylaşım şekli arasındaki
ilişkileri incelemek üzere geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Buna göre güçlendirici
liderliğin boyutları olan özerklik ve gelişim desteği ile eğitim seviyeleri, yaşları ve otelde
çalışan sayısı arasında ilişki bulunamamıştır. Buna göre H1a, H1b, H2a, H2b, H5a, H5b
hipotezleri reddedilmiştir. Çalışanların sahip olduğu pozisyonları ile algıladıkları özerklik
arasında negatif(-,110) ilişki vardır fakat destek ile yoktur. Ayrıca çalışanların tecrübeleri ile
özerklik algıları arasında pozitif (,102) ilişki vardır fakat destek boyutu ile yoktur. Çalışmada
son olarak bilgi paylaşımı şekli ile özerklik(-,113) ve destek(-,131) boyutları arasında negatif
ilişki görülmüştür. Örgüt içi bilgi paylaşımı burada bilgi sistemlerinden ilkel iletişim
yöntemlerine doğru sıralanmıştır. Buna göre güçlendirici liderliğin yoğun olduğu işletmelerde
personelin bilgi sistemleri kullanımı aracılığıyla bilgi paylaşımları artmaktadır.
Tablo 3. Güçlendirici liderlik boyutları ve demografik özellikler arasındaki ilişkiler

Eğitim
Yaş
Pozisyon
Otelde çalışma yılı
Otelde çalışan kişi sayısı

20-22 Aralık 2019

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

Özerklik
Boyutu
,068
,174
,063
,207
-,110*
,028
,102*
,042
-,023
,647

Destek
Boyutu
,072
,151
,026
,597
-,057
,254
,058
,247
,056
,262
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Otelde örgüt içi bilgi paylaşma şekli (otel yönetim sistemi üzerinden,
e-mail, mobil uygulama, telefon ile, kağıt üzerinde yazılı, sözlü)

r
p

-,113*
,024

2019

-,131**
,009

* %5 seviyesinde anlamlı ilişki, ** %1 seviyesinde anlamlı ilişki.

SONUÇ
Bu araştırma otel işletmelerinde güçlendirici liderlik davranışı ve katılımcıların demografik
özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre otel
işletmelerinde yüksek seviyelerde güçlendirici liderlik yaklaşımları görülmüştür. Bu sonuç
otellerde liderlerin otokrasiden uzak bir yaklaşımla çalışanlara özerk ve destekleyici bir ortam
sunduklarını göstermektedir. Otellerin hiyerarşiden uzak yönetimsel faaliyetleri ve iş süreçleri
astların güçlendirilmesi yaklaşımı ile gerçekleştirilmektedir. Otel işletmelerinde durumun
böyle olmasının en büyük sebeplerinden birisi olarak bilgi üzerinden artan rekabette ayakta
kalabilmek için yöneticilerin çalışanları sürekli geliştirmeleri olabilir.
Çalışanların sahip oldukları pozisyonları arttıkça güçlendirici liderlerinden algıladıkları
özerklik azalmaktadır. Otel işletmelerinde böyle bir sonuç en alt çalışanların daha fazla
özerkliğe sahip olduklarını göstermektedir. Çalışanlarda pozisyon yükselmesi yetkilerin
artmasının yanı sıra iş yükünün ve sorumlulukların da artması olduğu için kendilerini daha az
özerk bir ortamda görebilmektedir. Ayrıca alt çalışanların orta düzey yöneticilere göre daha
çok rutin işlerle uğraşmaları nedeniyle özerklik algısını artırdığı düşünülmektedir.
Personelin çalışma yılının artması ile algıladıkları özerklik arasında pozitif yönlü ilişki olduğu
görülmüştür. Tecrübe, çalışanların işle ilgili bilgilerinin artması ve liderlik yaklaşımlarını
daha fazla görebilmesidir. Çalışanın iş yerinde yeni olması lideri tanımama sonucu belirsizlik
ve tedirginlik oluşturmaktadır. Ayrıca iş konusunda acemilik yine çalışanın hareket
kabiliyetini kısıtlamaktadır. Bu nedenlerle yeni çalışanlar kendilerini liderlerine daha bağlı
hissetmektedir.
Güçlendirici liderliğin olduğu işletmelerde bilgi teknolojileri kullanımı artmakta ve bilgi
paylaşımı da bu teknolojiler aracılığıyla yapılmaktadır. Güçlendirici liderin sağladığı özerk ve
destekleyici takım ortamı sayesinde çalışanlar daha fazla yeniliklere adapte olabilmektedir.
Böylece teknolojik yenilikleri işlerinde kullanmak için kendilerini geliştirmekte ve
liderlerinde de bu gelişim için destek görmektedir.
Gelecek çalışmalar, güçlendirici liderliği farklı pozisyonlarda ele alarak her düzeyde ve farklı
işlerde etkilerini inceleyebilir. Ayrıca güçlendirici liderliğin bilgi teknolojileri ile etkileşimleri
farklı modellerle irdelenebilir.
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THE SEMANTICS OF MORAL LANGUAGE IN META-ETHICAL
NON-COGNITIVISM
Arş. Gör. Mustafa POLAT
Gaziantep Üniversitesi
ABSTRACT
According to non-cognitivism in meta-ethics, moral terms are merely non-cognitive
(expressive/emotive) linguistic items that reflect one’s exclamatory attitudes towards facts,
events, or actions in question. In this sense, moral terms (e.g. right, wrong, permissible and
etc.), in their the first-order and non-parenthetical uses, are on par with expressive (nonrepresentational) linguistic items such as ‘Yay!’, ‘Yuck!’, ‘Hooray!’, ‘Boo!’ and so on. Thus,
moral terms have no semantic content -simply, meaning- to contribute into the meaning of
sentences in which they occur. Yet, they only function to surface non-cognitive (i.e. emotive)
attitudes towards things in question. Asserting the sentence ‘Killing is wrong’, for instance,
turns out to be nothing other than expressing one’s disapproval of or aversion from the act of
killing. Hence, non-cognitivism entails that moral judgments do not express a proposition at
all and thereby moral judgments are not truth evaluable. Nevertheless, it is questionable if
non-cognitivism provides a coherent semantics for the analysis of moral sentences. In this
work, I will discuss the coherency of non-cognitivist semantics by addressing one essential
problem for it, namely the Frege-Geach problem. As the problem suggests, moral sentences
can be uttered with non-assertoric mode independently of one’s commitment to certain
expressive attitudes associated with the sentence. Asserting the conditional sentence ‘If killing
is wrong then killers commit something wrong’, for instance, seem to occur in descriptive or
indicative mode irrespective of one’s expressive commitment to the act of killing. After all,
the antecedent merely describes/indicates a case in which some act is evaluated as such-andsuch while the consequent is laid out by virtue of its truth-conditional relation with the
described case in the antecedent. Thus, moral sentences do not necessarily entail to noncognitive/expressive ascriptions and thereby they appear to have propositional contents. In
this respect, I will explicate the Frege-Geach problem and critically discuss whether there is
any room for non-cognitivism to explain away the problem.
Keywords: Meta-ethics, Moral Language, Non-cognitivism, the Frege-Geach problem

Introduction
To clarify non-cognitivist preliminaries about the nature of moral language, we can consider
the fact-stating statements such as “The planet Mercury is gray”, “The planet Mercury is not
flat” and “Breathing on the planet Mercury is detrimental for humans”. Each of them states
facts in the way that they describe or represent how things are; therefore, they are fact-stating
descriptions about a certain portion of reality, namely features of the planet. Moreover, these
statements are (often) deemed to be true or false in virtue of how accurately they represent
what they are proposed to represent. So, appealing to the truth-making theory or to a
correspondence theory of truth in their most naive sense, it can be said that the statement “The
planet Mercury is not flat” is made true by the fact that it is round.
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Regarding these features of the above statements, it is worth asking whether or not moral
statements such as “Stealing money is wrong”, “It is not good to kill a pet” and “Patricide is
evil” have this descriptive, fact-stating and truth-evaluable nature. It can sympathetically be
thought that moral statements appear to have logical forms which are similar to the factstating descriptive sentences, moreover, agents’ moral statements in moral discourse appear to
them that these statements are likely to be true in the sense that they rely on a justifying
foundation or a ground. In this fashion, some meta-ethical stances on moral language (in
particular, cognitivism1) take moral statements to be descriptive, fact-stating and truthevaluable. Broadly speaking, cognitivism holds the following tenets concerning with the
semantics of moral discourse: (i) moral terms are descriptive/ representative terms pertaining
to facts in question; (ii) moral judgments express beliefs that are meant to describe how things
really are; (iii) moral judgments are capable of being true or false in virtue of the represented
portion of reality which is relevant to the descriptions in question. In this vein, cognitivism
holds that a moral term stands for a descriptive property such as the property of being wrong
regardless of thinking if such properties have a correspondence in reality. Based on this
semantic contribution of a moral term, cognitivism also entails that a moral judgment
expresses a proposition in which the act of killing a cat, for instance, is proposed to have the
property of being wrong. Assuming proposition as the sole bearer of truth and falsity,
cognitivism consequently endorses that a moral judgment such as “Killing a cat is wrong” is
apt to be true or false depending on if the act of killing a cat is wrong has the property of
being wrong2.
As opposed to cognitivism, non-cognitivism vehemently rejects such features ascribed to
moral statements by taking moral statements to be evaluative, attitude-expressing and nontruth-evaluable. In doing so, non-cognitivism leaves out our everyday moral talk despite of
what our semantic intuitions suggest about logical forms of moral statements and what is
literally said by them. In favor of non-cognitivism, it can be said that the logical form of a
sentence does not have to be the same with its surface form (grammatical form) thus moral
statements can plausibly form semantically different structures in comparison with descriptive
statements. Furthermore, our truth-theoretical intuitions in language are prone to be conflated
because of the distinction between what is literally said by a sentence and what is meant by it.
Hence, agents can plausibly believe that what they just said is likely to be true once they
conflate what they meant to say with what they literally said. Thus, non-cognitivism has
allegedly defensible grounds to hold the semantics of moral language which does not go
1

Here, I particularly give an address to cognitivism, but I also consider non-descriptive cognitivism proposed by
Horgan and Timmins (2006). This variant of cognitivism also endorses that moral judgments express
propositions which are apt to be true or false, but they deny their being descriptive and fact-stating (Fisher,
2011). They just refute that propositions expressed by moral judgments are descriptive ones about the world,
instead they endorse that propositions expressed by moral judgments are prescriptive or normative ones about
the world.
2
It is noteworthy that cognitivist semantics of moral judgments can be defended both by realists and antirealism. So it does not necessarily entail to realism about moral properties, moral facts and such, after all,
cognitivism simply holds that moral terms are used to express descriptive proposition regardless of proposing
that these moral terms exist in reality. For instance, J.L. Mackie (1977), an anti-realist, adopts cognitivism about
moral language while proposing his argument that moral judgments express truth-apt statements about how
things are but they are all false since so-called moral properties do not correspond to anything in reality.
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accord with our everyday moral talk. Nonetheless, the question at this point is as to what noncognitivism exactly means by evaluative, attitude-expressing and non-truth-evaluable nature
of moral statements. In what follows, I will explicate non-cognitivism in detail.
Non-Cognitivism
Cognitivism posits the following tenets about the semantic function of moral language: (i)
moral terms are evaluative/expressive terms (pertaining to agents’ evaluative attitudes toward
facts in question); (ii) hence, moral judgments express agents’ non-cognitive attitudes3 such as
emotions, dispositions, and prescriptions but they do not express beliefs (descriptive
propositions) about the world or about ourselves; (iii) thus, moral judgments are incapable of
being true or false. To explain each tenet and their connection with each other, it can firstly be
said those moral terms, for non-cognitivism, do not have a semantic significance in the sense
that they do not correspond to any property which describes facts in question. So, the moral
term “wrong”, for instance, has nothing to do with describing actions like “stealing” or
“killing” in virtue of having the property of “wrongness”.
Hence, moral terms, according to non-cognitivism, add no semantic significance to the
statements in which they occur (Ayer, p.19). However, they play some other role in the
statements in which they are employed. Namely, they behave as the moral feeling or noncognitive attitude indicators that evince agents’ attitudes towards given things. As a
consequence of this stance on moral judgments, the statement “Stealing money is wrong” is
akin to shout like “Boo! Stealing money”. In parallel with the non-cognitivist interpretation of
moral statements and terms, the exclamation has no semantic meaning to contribute,
moreover, it does not describe anything, but it merely expresses one’s disapproval of stealing
money. In brief, non-cognitivism simply holds that moral terms have no semantic
contribution; therefore, they cannot be employed to express a proposition when the statements
including these terms are asserted.
Once it is assumed that propositions bear truth-conditions and truth, non-cognitivism also
entails that moral judgments are not apt to be assessed as true or false. In other words,
according to non-cognitivism, the judgment “Stealing money is wrong” lacks a semantic
significance of its constituent, namely the moral term “wrong”, to form a complete semantic
function of its constituents. Therefore, it only expresses a non-propositional content and this
incomplete content cannot be assessed to be true or false. Because the incomplete content
expressed by a moral statement only evinces non-cognitive states and it appears to be the case
that non-cognitive states such as emotions and desires by themselves cannot be true or false.
From the perspective of non-cognitivism, truth-assessment of moral judgments is as absurd as
Non-cognitive states are generically deemed to be one’s evaluative attitudes by contrast to one’s propositional
attitudes. However, it is fair to ask what exact attitudes are evinced by a moral term or a moral statement. Noncognitivists give different answers to this question. In Ayer’s emotivism (1952), moral terms are associated with
emotions of approval and of disapproval. Following emotivism, Blackburn (1984; 1993) further claims moral
terms are related with dispositions to form emotions of approval and disapproval. In a different fashion, Hare
(1952) holds that non-cognitive states relevant to moral language are prescriptions whereas Gibbard (1990)
thinks that moral statements express states of norm-acceptance (Fisher, p. 92). In this paper, I do not discuss
which non-cognitive states more accurately account for such an expressive moral language and I will take noncognitive states to be attitude-expressing moral feelings for the sake of brevity.
3

20-22 Aralık 2019

Ankara 748

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

truth-assessment of frowning, pouting or screaming. Although moral statements have a
surface form of propositions and some of its constituents have semantic content, they still
behave like exclamations or feeling indicators in a certain fashion.
Furthermore, it is worth clarifying that non-cognitivism does not contend that moral
statements express or report beliefs about agents’ attitudes but it only contends that moral
statements are just mere expressions of these very non-cognitive attitudes without reporting
any proposition. To illustrate, the statement “Stealing money is wrong”, for non-cognitivism,
does not correspond to the statements “I disapprove of stealing money” or “I have a negative
feeling towards stealing money”. As it can be seen, such introspective statements express
propositions that can be true or false depending on if I have this emotion or not. Thus,
according to non-cognitivism, moral judgments expressively stand for agents’ non-cognitive
attitudes without reporting any (internally or externally descriptive) proposition at all. Of
course, it can still be asked if it is possible to express an attitude without having a belief about
having it. As we will see later on, the Lockean argument advances on this question.
Before moving any further on the non-cognitivist picture of moral language, it is useful to
think about what merits it has in meta-ethical discussions. In this regard, non-cognitivism
appears to offer some prima facie solutions to realist and anti-realist debates over naturalistic
fallacy, normativity, moral disagreement. Firstly, non-cognitivism appears to dodge from the
question of whether or not moral properties (mind-independently) exist based on its central
claim that our moral judgments are entirely expressive rather than descriptive. If our moral
language is expressive in this sense, then it appears to be trivial to question the ontological
status of moral properties. After all, our moral judgments cannot afford to state facts about
reality even if there are (genuine) moral facts in reality which it cannot be stated by means of
our expressively structured moral language. Thus, this also implies that a possible
identification of moral properties with natural properties is a trivial matter since our moral
language does not give such properties away to identify them with psychological or physical
properties. Secondly, non-cognitivism explains the common ground feeling that moral
judgments have action-guiding roles in agents’ actions. After all, an entirely descriptive
depiction of moral language does not explain why moral agents have urges or reasons to act in
accordance with these facts. On the other hand, moral language, for non-cognitivism, is
exclusively concerned with emotive attitudes towards things; moreover, these attitudes such
as desires and emotions give agents (internal) reasons to act. So, non-cognitivism seems to
explain away why moral agents have motivations to act in accordance with moral statements.
Thirdly, non-cognitivism accounts for the presence of moral disagreements without appealing
to anti-realist or realist positions about moral principles, values, and properties. If moral
judgments have no descriptive or factual content about anything then there is no contradiction
of beliefs or statements in a moral disagreement. Therefore, there is no need to appeal to the
question of the existence of objective moral values. In a moral disagreement, people just
express disagreeing attitudes and thus they never conflict with each other about how things
really are.
In conclusion, moral judgments, for non-cognitivism, are mere expressions of non-cognitive
states incapable of having a truth-value. To put it in other terms, non-cognitivism presumes
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non-propositional semantics for moral judgments in their deep structure, because noncognitivism contends that moral judgments such as “Stealing is wrong” do not convey a
propositional content although their surface forms suggest the otherwise. Although noncognitivist semantics of moral discourse seems to offer such allegedly attractive solutions, its’
fundamental tenets are often challenged based on the concerns related with philosophy of
language. In this context, I will mention about two fundamental worries raised against the
coherency of non-cognitivist semantics, namely the Frege-Geach problem and the Lockean
argument.
The Frege-Geach Problem
In this section, I will mention the core issue which the Frege-Geach problem lays against noncognitivism and then I will explain how a certain layout of this issue denigrates the noncognitivist implications concerning with moral language. In the end, I will discuss
Blackburn’s (1984) response to this layout of the problem in order to defend non-cognitivism
in terms of the semantics of moral language.
As it is stated in the previous section, non-cognitivism contends that if a moral agent makes a
moral judgment then she expresses her such-and-such non-cognitive state towards things in
question. That is to say, non-cognitivism essentially says of how a moral term semantically
functions when it is used to make a moral judgment. But it does not say much of the contexts
in which they are not employed to assert a judgment. After all, non-cognitivism only states
that moral judgments express non-cognitive states if they are used to make a judgment.
However, there are many other sorts of utterances in which moral terms can be deployed
without asserting any judgment at all. For instance; moral terms can also be employed in
questions, conditionals, disjunctions, and attitude ascriptions and neither of them seems to be
uttered to make an assertion (Fisher p. 93-4). In this sense, non-cognitivism at best requires
providing semantic analyses and explanations for un-asserted contexts: Does the question “Is
killing wrong?” mean something different from the emotive state expressed in the assertion
“Killing is wrong”? Or does the assertion “Killing is wrong” semantically function in the
same way when it is embedded in the conditional “If killing is wrong, then ordering someone
to kill is wrong”? Such questions appear to be indispensable for giving a coherent account of
non-cognitivist moral language.
At this point, the Frege-Geach problem essentially relies on the question of how moral
judgments, to non-cognitivism, semantically function in unasserted contexts, moreover, the
Frege-Geach problem posits a worry that non-cognitivism cannot give a coherent account of
meaning without conflicting with our ordinary semantic intuitions about how those unasserted
moral sentences are validly employed in logical inferences and how those unasserted moral
sentences are understood in natural language. Since the Frege-Geach problem covers a widerange of unasserted contexts from conditionals to attitude ascriptions, the issue raised by the
problem can be made with distinct demonstrations. Here, I prefer to explicate the problem by
showing how moral reasoning advances on the moral claims embedded in a conditional
statement in a valid logical syllogism in the form of modus ponens (Fisher p. 91-96;
Blackburn, p. 349-54). This layout of the Frege-Geach problem attempts to show that it is
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counter-intuitive to presume that the meaning of a moral claim changes depending on if it is
asserted or not. It is sometimes called to be the fallacy of equivocation with respect to
fluctuating meanings assigned to each occurrence of the very same sentence in the same line
of inference (Schroeder, 2008). In order for explaining it, consider the following argument:
(1) Killing is wrong.
(2) If killing is wrong, then ordering someone to kill is wrong
(3) Thus, ordering someone to kill is wrong.
Considering this instance of modus ponens, the problem goes as follows: Non-cognitivism
holds that the meaning of sentences employing a moral term is an expression of non-cognitive
state if they are moral claims to make an assertion; it implies that the meaning of sentences
employing a moral term depends on if they are claims to make an assertion. Therefore, if noncognitivism is right then the meaning of moral claims differs depending on if they are claims
to make an assertion. And, there are contexts in which moral claims can be used not to make
an assertion. For instance, the antecedent in (2) is not a claim to make an assertion but it is a
claim to make a supposition. Thus, Non-cognitivism entails the meaning of (1) is different
from the same claim embedded in the conditional claim (2). However, if it is the case, then
non-cognitivism entails a counter-intuitive result about how (3) is validly inferred from (1)
and (2). If (1) has a different meaning from the antecedent of (2), then (3) will not infer from
(1) and (2) without equivocating the meaning of (1) and the syntactically same claim
embedded in (3).
The Frege-Geach problem thrives on two notions in terms of the formal logical argument: the
identity of meaning and validity of inference. That is to say, it holds that a premise has to
have the same meaning on each occurrence in order for forming a valid inference following
logical implications. For instance, the argument “if P and if P then Q, then Q” forms a valid
inference following modus ponens whereas the argument “if P and if T then, then Q” does not
form a logically valid inference with respect to modus ponens unless the propositions P and T
are reducible to the very same proposition. The Frege-Geach problem convicts noncognitivism of following the latter case.
However, non-cognitivism denies the propositional semantics for moral judgments in the first
place. Non-cognitivism initially rejects that moral judgments are propositions and thereby it
primarily opposes what the Frege-Geach problem puts against non-cognitivism. That is to say,
from the perspective of non-cognitivist such as Ayer (1952), moral terms have no semantic
significance in the first place, they have no literal meaning. But they only exclaim emotions.
In this sense, the above argument can be read in the following way. The statement (1) has no
meaning and it expresses the incomplete proposition P:<K, __>. But, the statement (1)
exclaims an emotive significance. Again, the second statement has no literal meaning and also
expresses the incomplete proposition (P: <K, __>)(Q: <O,__>). Unlike the statement (1),
this statement does not carry emotive significance since it is not a judgment. Holding such a
non-cognitivist interpretation, it can be defended that noncognitivism does not claim that the
assertoric statement (1) and the antecedent of the unassertoric statement (2) have different
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semantic functions. In fact, they both are literally meaningless. So, they differ in emotive
significance, not in semantic significance. Thus, for noncognitivism, it is possible to dodge
from being accused of equivocation.
Even if such a defense of non-cognitivism which I proposed above saves non-cognitivism
from the fallacy of equivocation, the Frege-Geach problem’s emphasis on validity raises
another question for non-cognitivism about how a moral judgment, as a conclusion, seems to
follow from other judgments. After all, non-cognitivism denies truth-aptness of moral
judgments, but an inference is said to be validly deduced if and only if the truth of premises
entails the truth of what is inferred by them. Thus, a possible non-cognitivist response to the
Frege-Geach problem has two issues to cope with: what does a moral judgment mean in
unasserted contexts and how can a moral judgment be “validly inferred” from others in an
argument? In other words, such a response is to be so that it explains not only changing the
semantic functions of a moral claim but also how it is possible to entertain in deductions
without dropping non-cognitivist claims.
Blackburn (1984) attempts to give a unified response to these two points made by the FregeGeach problem. Blackburn, a non-cognitivist, endorses that moral judgments project agents’
non-cognitive attitudes instead of expressing a proposition. When an agent makes the
judgment (1), he only expresses his disapproval of killing. Since moral judgments, to
Blackburn, only express agents’ approval and disapproval of a given thing then he leaves
aside the notion of validity which is based on the truth of given judgments. For Blackburn, we
are up to display our commitment or acceptance of an attitude when we make a moral
judgment such as “Telling a lie is wrong”. In this context, when we make the judgment
“Telling a lie to your mom is wrong and your mother will get upset”, we simply conjoin our
two commitments, namely a disapproving attitude and a belief. In such cases, truth has
nothing to do with the entire conjunction, but it is about accepting an attitude and a belief all
together. In the similar manner, the judgment “Stealing is wrong and killing is wrong”
expresses an agent’s disapproval both of stealing and of murder. But, how does this semantic
function over commitments apply to the moral judgments where they are operated in
unasserted contexts? What attitude does an agent express when he says, “if Stealing is wrong
then killing is wrong”?
Here, Blackburn’s response is quite peculiar. According to him, the conditionals employing
moral judgments express higher-order attitude towards his current attitudes that he takes into
account when he asserts moral judgments in question. So, the statement (2) expresses an
agent’s approval of the commitment combining disapproval of killing with disapproval of
ordering someone to kill. In other words, Blackburn thinks that if an agent approves a moral
judgment then he can approve or disapprove of any hypothesis employing what he approves
or disapproves depending on whether this hypothesis fits into his own “moral sensibility” (p.
351-2). In this regard, one can approve of (2) if his moral dispositions seem to fit into the
case where if killing gets the disapproving attitude then ordering someone to kill gets the
same attitude. Here, what brings an agent to approve (2) and to (3) from (1) and (2) is not a
matter of logical necessity or logical sensibility. But it is just his moral sensibility which may
correspond to practical rationality of agents on their own moral dispositions and beliefs. Thus,
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once an agent with a certain set of moral dispositions and beliefs endorses the disapproval of
“killing” then he can come to the disapproval of “ordering someone to kill” from the higher
order attitude (2) which says that he approves that “ordering to kill” gets the same attitude
with “killing” when he accepts (2). And, his acceptance (2) and his inference depending on it
will be a matter of coherency in his moral sensibility. Hereby, Blackburn also accounts for the
inferential validity issue by pointing out that it is a matter of commitment with respect to
agents’ moral sensibility. So, it has nothing to do with truth.
In conclusion, the Frege-Geach problem posits worries about how non-cognitivist depiction of
moral judgments sensibly fits into tokens of moral reasoning. In this regard, non-cognitivism
seems to have resorts to dodge from the Frege-Geach problem. However, the Lockean
argument against non-cognitivism offers further and much more essential worry about the
fundamental tenets of non-cognitivist semantics. In what follows, I argue the Lockean
argument in the way Jackson and Pettit propose.
The Lockean Argument against Non-cognitivism
As Jackson and Pettit argue, non-cognitivism in its generic form holds two claims on moral
language: (1) moral judgments lack truth-conditions; (2) moral judgments project expressions
of “pro and con attitudes” rather than reports or descriptions of facts (p. 316). According to
their interpretation, the second claim explains the first in the sense that if moral judgments
reported or described the presence of attitudes rather than merely expressing them then moral
judgments would have truth-conditions. In other words, the reason why moral judgments lack
truth-conditions is that they report no belief at all. They neither report a belief about the world
nor report a belief about agents’ themselves including what attitude they are currently in. To
illustrate this non-cognitivist point, consider the statements “Killing is wrong” and “I
disapprove of killing”. For non-cognitivism, the first statement expresses an attitude rather
than reporting it in a belief, however, the second statement reports an attitude or a belief about
an attitude rather than expressing it. Again, the second statement, for non-cognitivism, has
truth-conditions depending on if the subject has this attitude, whereas the first has no such
truth-conditions since it is just an expressive performance of an attitude which conveys no
belief other than the very expression itself. Thus, non-cognitivist claims can be subsumed
under the claim that moral judgments “can express attitudes without reporting them and
without being true or false” (p. 317).
At this point, Jackson and Pettit’s worry is that non-cognitivism cannot plausibly explain how
a moral judgment expresses an attitude without reporting it and they thus think that noncognitivism at best collapses into a version of cognitivism (“subjectivism”) which holds that
our moral judgments report beliefs about ourselves. For reaching this conclusion, they
presume that a moral judgment cannot express an attitude without reporting it. They attempt
to ground this presumption with the Lockean argument about how a moral language is to
operate in the first place. According to this argument, a subject needs to recognize or believe
whatever a given word signifies in his voluntary uses of this word and it is prior to his
agreement on the word which is conventionally picked to signify whatever the subject
recognizes. In other words, recognition and belief about content precede conventions about
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how to signify or express it. So, when a moral agent sincerely utters the sentence “Killing is
wrong”, he firstly recognizes and believes what attitude he has towards killing. Only after this
belief, he comes to agree on using or expressing the conventional sign “wrong” to go accord
with what attitude he believes to have. If it is the case, then it means that moral statements
already include a belief concerning with an attitude. For instance, the statement above
contains an agent’s belief about his attitude towards killing. This poses a serious threat against
non-cognitivism since it holds that moral judgments do not report any belief but just express
attitudes. Thus, Jackson and Pettit think that non-cognitivism is not coherent.
CONCLUSION
Moral judgments, for non-cognitivism, are mere expressions of non-cognitive states incapable
of having a truth-value. To put it in other terms, non-cognitivism presumes non-propositional
semantics for moral judgments in their deep structure, because non-cognitivism contends that
moral judgments such as “Stealing is wrong” do not convey a propositional content although
their surface forms suggest the otherwise. Hereby, the Frege-Geach problem posits worries
about how non-cognitivist depiction of moral judgments sensibly fits into tokens of moral
reasoning.
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ÖZET
Galeriler, Kütüphaneler, Arşivler ve Müzeler (GKAM) her ne kadar birbirinden farklı işlevleri olan
kurumlar gibi görünseler de aslında topluma bilgiyi sunan, saklayan ve gelecek nesillere erişimini
sağlayan kurumlar olmakla ortak paydalarda bulunmaktadırlar. Bu mekânların çok sayıda kişi
tarafından kullanılması bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bu tehlikeli durumlar ya da
tehlikeli davranışlara önlem alınmadığı takdirde kazaların da olması kaçınılmazdır. Hiç bir kurum
bünyesinde bir kaza meydana gelsin ya da bir koleksiyon zarar görsün istemez. Bunun için kurumlar
herhangi bir kaza olmaması için proaktif önlemler çerçevesinde tedbirler geliştirirler. Tüm tedbirlerin
alınmasına rağmen bir kaza vukuunda bu kazanın neden oluştuğu sorgulanmalı ve bu sorgulamaya
istinaden yeni koruma stratejileri geliştirilmelidir. Gerçekte sorunların temeline inme 5N1K
sorularıyla bulunabilir. Bununla birlikte 5 defa "Neden?" sorusunun sorulması kök neden analizinin de
temelini oluşturur. Bu çalışmalar tüme varım ya da tümden gelim şeklinde yapılabilir. Balık kılçığı,
beyin fırtınası yöntemi gibi basit bir şekilde uygulanabilir metotlar da sorunun çözülmesine katkı
sağlar. Bu yöntemlerin kullanılmasının amacı gelecekte de benzer bir kaza yaşanmasının önüne
geçilmesidir. Bu hatalar insanların yeterli eğitim almamasından ya da fiziksel koşullardan da
kaynaklanabilir. Tüm bu tespitler sağlıklı ve bilimsel bir analiz sonucu ortaya çıkacaktır. Bunun için
GKAM kurumlarındaki tüm çalışanların bu önemli çalışmaya katılması için olanaklar sağlanmalıdır.
Çalışmada değişik kök sebep analizi yöntemlerinin kullanılması suretiyle bazı kaza örneklerinin
incelenmesi sağlanacak, bununla GKAM kurumlarındaki çalışanların farkındalık düzeylerinin
artırılması ve sorunlara göre yapılacak önceliklendirme çalışmalarının aciliyeti vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Merkezleri, Kök Sebep Analizi, Risk Analizi.
ABSTRACT
Although galleries, libraries, archives and museums (GLAM) seem to be institutions with different
functions, they actually share common denominators with providing information to the society with,
keeping it and providing access to future generations. The use of these spaces by a large number of
people poses certain hazards. Unless these dangerous situations or dangerous behaviors are prevented,
accidents are inevitable. No organization wants to have an accident or damage a collection. For this
purpose, institutions develop measures within the framework of proactive measures to prevent any
accidents. Although all precautions are taken, the cause of this accident should be questioned in case
of an accident and new protection strategies should be developed based on this inquiry. In fact, the
underlying problems can be found with 5W questions. However, 5 times "Why?" is also the basis of
root cause analysis. These studies can be done in the form of all-in or whole-income. Simple methods
such as fishbone and brainstorming also contribute to the solution of the problem. The purpose of
using these methods is to prevent a similar accident in the future. These errors can also be caused by
lack of education or physical conditions. All these determinations will come out as a result of a healthy
and scientific analysis. For this purpose, opportunities should be provided for all employees of GLAM
institutions to participate in this important work. In this study, by using different root cause analysis
methods, some accident examples will be examined and with this, the awareness of GLAM institutions
will be increased and urgency of prioritization studies will be emphasized.
Key Words: Information Centers, Root Cause Analysis, Risk Analysis Page.
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GİRİŞ:
Galeriler, Kütüphaneler, Arşivler ve Müzeler (GKAM) gibi bilgi merkezleri de her işletmede olduğu
gibi kazalara açık olan alanlardır. Bu mekânları aynı anda çok sayıda kişinin kullanması, mevcut
binalardaki tehlikeli durumlar, acil durum tehlikeleri gibi unsurlar olası bir kaza durumunda meydana
gelebilecek kayıpları daha da artırıcı niteliktedir. Dolayısıyla bu merkezlerin kırılgan / hasar görebilir
vasıflarda olduğu söylenebilir. Bu nedenle bu işletmelerde de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamında tehlikelerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Eğer daha önce ramak kala
olayları yaşandıysa ve gerçek kazalar yaşandıysa mutlaka bunların altında yatan nedenlerin bulunması
gereklidir. Aslında kök sebep analizlerinin gerçek amacı, bu kaza olaylarının kök nedenlerini bulup,
bir daha aynı hataların yapılmaması için çaba sarfedilmesidir. Çeşitli analizler yardımıyla tespit
edilebilecek nedenler alt alta sıralanarak bunların kısa, orta ve uzun vadede giderilmesine yönelik
çalışılmalıdır. ISO, TSE standartları gibi pek çok ulusal ve uluslararası standartlarda insanlardan,
makina ve ekipmanlardan, işyeri ortamından kaynaklı kazaların araştırılması, kök neden analizlerinin
ayrıntılı bir şekilde yapılması, bunlara yönelik düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF)
tanımlanması istenmektedir. Analiz; eğilimleri, öngörüleri, sebep ve sonucu belirlemek için verileri
kullanmayı gerektirir. Veri ve analiz; planlama, işletme performansının gözden geçirilmesi,
operasyonların geliştirilmesi ve işletme performansını rakiplerin performansı veya en iyi uygulamalar
ile kıyaslama gibi çeşitli amaçları desteklemektedir (Oğuz, 2011: 33). Çalışma kapsamında da GKAM
yapılarındaki geçmiş ve potansiyel kazalar için kök sebep analizlerinin önemi vurgulanmıştır.
Amaç:
GKAM kurumlarındaki sorunların çözülme becerisinin kazandırılması, verilerin toplanması, toplanan
verilerin analiz edilmesi, bir ya da birden çok nedenin belirlenmesi, bu belirlenen nedenlere yönelik
düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması, bu faaliyetlerin dokümante edilmesi amaçlanmıştır.
Kapsam:
GKAM işletmeleri çalışanları, uzmanları, idarecileri, kullanıcı/ziyaretçileri için mevcut ve olası
kazaların oluş şekillerini örneklerle birlikte açıklamak hedeflenmiştir.
Yöntem:
Balık kılçığı, beyin fırtınası, kontrol listeleri gibi basit ve etkin bir şekilde uygulanabilir metotlarla kök
sebep analizleri örnekleri sunulmuştur.
KÖK NEDEN ANALİZİ TEKNİKLERİ
BEYİN FIRTINASI:
Beyin fırtınası yöntemi kendi başına değil birden fazla analiz yöntemiyle birlikte en iyi sonuca
ulaşmak için kullanılır. Beyin fırtınası, bir grup ortamında fikir üretmenin bir yoludur. Genellikle,
projeye ilişkin olanakların açıkça anlaşılmadığı veya tanımlanmadığı bir projenin başlangıç
aşamalarında kullanılır. Sınırlı sayıda insanın çok sayıda fikir beyan etmeleri için hızlı bir metot
sunar. Beyin fırtınası ortamı, engellenmeyen, yargılayıcı olmayan bir fikir, kavram, politika, karar ve
stratejilerin geliştirilmesini teşvik eder. Beyin fırtınasında, tüm katkılar geçerlidir ve başarılı bir
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oturumun anahtarı, mümkün olduğu kadar çok fikir paylaşmaktır1.Çalışmada bir kontrol listesi
üzerinde puanlamaların ve beyan edilen görüşlerin kaydedilmesi önemlidir. Çalışmada 5-10-15-20-25
sayılarından oluşan bir puanlama sistemi oluşturulmuştur. Puanlamada; 5 (en düşük), 10 (düşük), 15
(orta), 20 (yüksek), 25 (en yüksek) değerlerini ifade etmektedir. İşletmedeki her bir alan için aynı
yöntem kullanılabilir ya da birden fazla farklı teknik de uygulanabilir. En fazla skor alan tehlike ve
riskler seçilerek, farklı analiz metotlarıyla birlikte risklerin minimize edilmesi hedeflenmelidir.
Tablo 1. Bir GKAM depolama alanındaki risklere yönelik beyin fırtınası uygulaması.
Sıra
No
1
2

3

TEHLİKE

RİSK

1

2

3

4

5

Toplam

Depo alanında koleksiyonların
dağınık depolanması
Depo alanında malzemelerin
düzensiz depolanması (koliler,
temizlik malzemeleri)
Kimyasal
analiz
laboratuvarındaki kimyasalların
standartlara
uygun
depolanmaması

Çalışanların takılıp düşmesi
sonucu yaralanma/ölüm riski
Çalışanların üzerine düşmesi
sonucu yaralanma/ölüm riski

15

25

20

15

25

100

10

20

15

10

25

80

Kolay tutuşabilir maddeler ile
oksitleyici maddelerin birlikte
depolanması nedeniyle olası
yangında can ve mal kaybı riski

5

15

20

15

10

65

Burada 1-5 arasındaki uzman görüşlerinden skoru en yüksekten başlamak suretiyle
düzenleyici ve önleyici faaliyetler yardımıyla tespit edilen nedenlerin ortadan kaldırılması
yoluna gidilmelidir.

BALIK KILÇIĞI:
Balık kılçığı Sebep- Sonuç diyagramları problem çözme ve proses geliştirmeye çalışan uzmanların en
önde gelen yardımcı araçlarından biridir. Ishikawa diyagramı, 1960'lı yıllarda Kaoru Ishikawa
tarafından gemi yapım endüstrisindeki kalite kontrol süreçlerini ölçme yöntemi olarak geliştirilmiştir.
Ishikawa diyagramı, bir olayın nedenlerini gösteren ve bir süreçteki farklı adımları ana hatlarıyla
belirtmek, kalite kontrol sorunlarının nerede ortaya çıkabileceğini ve belirli zamanlarda hangi
kaynakların gerekli olduğunu belirlemek için üretim ve ürün geliştirmede kullanılan bir diyagramdır2.
1943 yılında bu analiz aracını geliştiren Tokyo Üniversitesi öğretim üyelerinden Kaoru Ishikawa’nın
adıyla "Ishikawa Diyagramı" olarak da adlandırılır. Görünüşünden dolayı balık kılçığı yöntemi olarak
da adlandırılmaktadır. Diyagramda kılçığın baş kısmını oluşturan ”Sonuç” ya da “problem”, kılçığı
oluşturan dalları ise “ana nedenler” oluşturmaktadır. Ana nedenlerin belirlenmesinde 5 M (İnsan,
Yönetim, Malzeme, Çevre ve Metot = Man, Management, Material, Medium, Method) ya da 7 M ( 5
M dekilere ilaveten Makine, Ölçülebilirlik = Machine, Measurability) kullanılmaktadır (Şamur, 2005).

1
2

http://tutorials.istudy.psu.edu/brainstorming/
https://www.investopedia.com/terms/i/ishikawa-diagram.asp
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YÖNETİM

MALZEME

İNSAN

İhale
aşamasında

Yeterli
kalitede
olmaması

Temizlik

Temizlik
firması ile
anlaşma

Temizlik
malzemesi

Eğitim

Yapılmadı

Yeterli miktarda
olmaması

2019

Personel
YEMEKHANENİN
HİJYENİK OLMAMASI
Periyodik temizlik
kontrolleri

Çevrenin tozlu
olması

Kontrol

Ortam
Çöp
kovaları

Kontrol
tabloları
ÇEVRE

METOT

Şekil 1. Balık kılçığı metodu

Kılçığın dalları ise ana nedenleri, kılçığın üzerindeki yatay konumdaki oklar nedenleri, buna bağlı
oklar ise alt nedenleri ifade etmektedir. Ana nedenlere bağlı pek çok neden olduğu unutmamalıdır. Bu
uygulamada sadece birer nedene yer verilmiştir. Çalışma, 5 M metoduna göre yapılmıştır. GKAM
kurumundaki ana problem nedeni olarak Yemekhanenin Hijyenik olmaması belirlenmiş olmakla
beraber, alt dalları olan bölümlerde ana nedenin altında yatan alt nedenler ortaya konmuştur.

CHECK-LIST (KONTROL LİSTELERİ)
Kontrol listeleri kullanımından verimli sonuçlar alınabilmesi için deneyimli uzmanlar tarafından
hazırlanmış olması gereklidir. Kontrol listeleri, eğitimcilerin ve öğrencilerin beceri gelişimini veya
ilerlemesini ölçmek için kullanabilecekleri belirli kriterleri belirleyen değerlendirme araçlarıdır.
Kontrol listeleri, değerlendirme için beceriler, tutumlar, stratejiler ve davranışlar ortaya koyar ve
araştırmacı hakkında sistematik olarak bilgi düzenleme yolları sunar.
Genel olarak, kontrol listeleri belirli kriterlere karşılık gelen bir dizi ifadeden oluşur; Her cümlenin
cevabı “Evet” veya “Hayır” veya “Tamam” veya “Yapılmadı” dır.
Kontrol Listelerinin Amacı


Gözlemleri sistematik olarak kaydetmek için araçlar sağlamak;



Araştırmacılara öz-değerlendirme için kullanabilecekleri araçlar sağlamak;



Bir projenin başlangıcında veya öğrenme aktivitesinde araştırmacılara ölçüt örnekleri
sağlamak;



Etkili öğrenme için gerekli olan becerilerin, stratejilerin, tutumların ve davranışların gelişimini
belgelemek;
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Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını, bugüne kadar öğrenmeyi özetleyerek tanımlamak3.
Tablo 2. Bir GKAM kurumunda acil durum risklerine yönelik kontrol listesi uygulaması.

İşyeri adı

Değerlendirme
Tarihi
Geçerlilik Tarihi
Çalışan Sayısı

İşyeri adresi
Yapılan İş

ACİL DURUM

Konu
Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Acil çıkış kapısı önünde
malzeme depolanması

E

Acil çıkış uyarı levhalarının
ve acil durum
aydınlatmalarının bulunması

Acil çıkış kapısı

Hayır

H

E

Alınması Gereken
Önlem

Sorumlu

Acil durum çıkış
kapılarının önünde ve
yollarında geçişi
engelleyecek herhangi bir
malzeme
istiflenmeyecektir
Acil durumlarda işyerinde
bulunan tüm kişilere
yönelik tahliye yollarını,
yangın merdivenini veya
acil çıkış kapılarını işaret
eden, elektrik olmadı
durumda da aydınlatma
sağlayan uyarı
levhalarının “Sağlık ve
Güvenlik İşaretleri
Yönetmeliği”ne göre
konulması

Sorumlu
adı

Sorumlu
adı

../../ 2019

Periyodik kontroller

Sorumlu
adı

../../ 2019

Tamamlanma
Tarihi
../../2019

SONUÇ VE ÖNERİLER:
Sorunun teşhisine yönelik analiz araçları olan anılan uygulamalar, çalışma genelinde bahsi geçen kök
nedenleri ile öngörülen nedenler arasındaki bağların doğru bir şekilde ortaya çıkarılmasına imkan
verir. Problemin temel nedenini bulabilmek, mevcut nedenleri sıralamak, problem çözme sürecini
daha düzenli hale getirmek ve tartışmanın amacından sapmasını önlemek amacıyla kullanılır. Hızlı ve
etkili karar alma süreçlerine yardımcı olur. Hata ağacı analizi, Hata türü ve etkileri analizi, Ishikawa
diyagramı, Pareto analizi, 5 neden analizi gibi metotlar içerebilir. Çalışmada kısıtlı analiz tekniklerine
dair örneklere yer verilmiştir. Bu çalışmalara ilişkin örneklemeler genişletilmeli, GKAM kurumlarına
yönelik rehberler halinde yayımlanmalıdır. Sosyal Bilimler alanında psikoloji, sosyoloji, işletme, bilgi
ve belge yönetimi gibi pek çok disiplinle ortak çalışılmalıdır. Bu ortak çalışmalar sonucu hem
çalışanlar hem de kullanıcılar / ziyaretçilerin işletmelerdeki problemleri anlamaları, bilgi toplamaları,
bu toplanan bilgileri dokümante etmeleri, verileri analiz etmeleri ve tedbirlerin yürürlüğe konulması
sağlanmalıdır. Aynı hatalardan dersler çıkarma ve bu dersleri, tecrübeleri zaman zaman disiplinlerarası
tartışmak kök nedenlerin çözümüne yönelik önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKLAR:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (E.) Risk Değerlendirme Rehberleri

Kuzucuoğlu A., (2011). Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir
Önerileri, İÜ. Doktora Tezi

3

https://www.ldatschool.ca/checklists-achievement-charts/
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Oğuz A., (2011). Süreç Yönetimi ve bir Gayrimenkul Değerlendirme Tekniği
Genel Müdürlüğü Örneği, İTÜ Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lis. Tezi.

2019

Uygulaması: Vakıflar

Özkılıç Ö., (2005). “İSG Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri” Ajans
Türk.
Şamur S. (2005). Otomotiv Servislerinde FMEA ve FTA Hata Önleme Tekniklerinin
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Yük. Lisans Tezi.

Uygulanması,

WEB KAYNAKLARI:
Beyin Fırtınası: http://tutorials.istudy.psu.edu/brainstorming/
Balık Kılçığı: https://www.investopedia.com/terms/i/ishikawa-diagram.asp
Kontrol Listesi: https://www.ldatschool.ca/checklists-achievement-charts/
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ÜNİVERSİTELERİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİ ÜZERİNDEN ZİHİN
HARİTALARINI OKUMAK
Prof. Dr. Hasan TUTAR
Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Arzu KALAFAT ÇAT
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÖZET
Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, ekonomiden finansa, oradan eğitime kadar birçok alanda
ve sektörde önemli değişimlere neden olmaktadır. Söz konusu yıkıcı rekabet ortamı bütün
sektörleri derinden etkilerken, eğitim alanı da sözü edilen aşırı rekabet ortamından etkilenen
sektörlerden biridir. Belirsizlik ortamlarında rekabet edebilmek veya rekabet avantajı elde
edebilmek için sağlam misyon duygusuna ve paylaşılan vizyon ifadelerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Üniversiteler kendilerini ve temel amaç ve hedeflerini belirlerken bunları
misyon ve vizyon ifadeleriyle somutlaştırmaktadırlar. Üniversitelerin temel görevleri ve görev
bilinçleri misyon ifadelerinde, stratejik hedefleri ise vizyon ifadelerinde somutlaşmaktadır. Bu
araştırmada; misyon ve vizyon ifadelerinde üniversitelerin kurumsal iradelerini kullananların
zihin haritalarının belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın temel amacı ve kurgusu dikkate
alınarak, araştırma nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma
desenlerinden doküman/metin analizi deseninden yararlanılacaktır. Bu araştırmanın
örneklemini Türkiye’de faaliyet gösteren ve yüksek puanla öğrenci alan özel ve kamu
üniversiteleri oluşturmaktadır. Üniversitelerin misyon ve vizyon ifadeleri dokuman/metin
analizi tekniğine göre analiz edilerek, üniversitelerin kurumsal iradesini kullananların zihin
haritaları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Misyon, vizyon, zihin haritaları.

GİRİŞ
Değişimin kaçınılmaz olduğu ve değişim hızının da gün geçtikçe arttığı koşullarda işletmelerin
amaç ve hedeflerini değişen çevresel koşullara uyumlu hale getirmelerini gerektirmektedir.
İşletmeler çevresel koşullara uyum sağlamanın yanı sıra işletmenin gelecekte karşılaşması
muhtemel olan koşulları da önceden analiz ederek, geleceği uzun vadeli olarak ele almak
durumunda kalmaktadırlar. Bu durum işletmelerin geleneksel yönetim anlayışını terk ederek,
stratejik yönetim anlayışını benimsemelerini gerektirmiştir. Stratejik yönetim anlayışı,
işletmenin çevresel koşulları analiz ederek mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini
belirlemesini, işletme kaynaklarını mevcut hedeflere ulaşmak üzere kullanılmasını, faaliyet
sonunda önceden belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini kontrol etmesini gerekli kılan
yönetim anlayışıdır.
Stratejik yönetim anlayışının geleneksel yönetim anlayışından en temel farkı uzun vadeli
analizler yapması bir diğer ifade ile geleceğe bakmasıdır. Stratejik yönetim sürecinde geleceğe
bakma stratejik planlar dahilinde somutlaştırılmaktadır. Dolayısıyla stratejik yönetim sürecinin
temelini stratejik planlama oluşturmaktadır (Vinzant ve Vinzant 1996). Stratejik planlarda
işletmenin mevcut durumu, üstün ve zayıf yanları ortaya konulmakta, çevresel faktörler ve
rakiplerin konumu analiz edilmekte, ortaya çıkan tabloya bakılarak işletmenin misyon ve
vizyonu belirlenmektedir (Naktiyok vd. 2009:2). İşletmenin misyonu; işletmeyi benzerlerinden
ayıran yönlerini, işletmenin varlık sebebini, felsefesini ortaya koyarken, vizyon; işletmenin
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gelecekte kendisini görmeyi arzuladığı noktayı ifade etmektedir. Bu sebeple stratejik planlama
sürecinde iddialı bir vizyon belirleyen işletmelerin hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeleri
gerekmekte, böylece işletme bir yandan rakipleriyle rekabet halinde iken bir yandan da kendi
potansiyelinin üstüne çıkmak için içsel motivasyona sahip olmaktadırlar.
Bu çalışmada örnekleme dahil edilen ve Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin misyon ve
vizyon ifadelerinde yer alan temalar ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda metropollerde
bulunan beş adet devlet üniversitesi ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında en yüksek puanla
öğrenci almış olan beş adet vakıf üniversitesi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma
kapsamında örnekleme dahil edilen üniversitelerin misyon ve vizyonları Voyant Tools nitel
analiz programı ile analiz edilmiş ve üniversitelerin misyon ve vizyonlarına ait kelime bulutları
ve kavram ağaçları çıkarılmıştır. Sonuç olarak devlet üniversitelerinde en fazla ortaya çıkan
temanın "araştırma", vakıf üniversitelerinde ise "bilim" temaları olduğu tespit edilmiştir.
STRATEJİK YÖNETİM
Geleneksel anlamda yönetim, işletmenin sahip olduğu kaynakların etkin ve verimli kullanılması
süreci şeklinde ifade edilmektedir. Stratejik yönetim ise geleneksel yönetim anlayışından farklı
olarak işletmenin elinde bulunan mevcut kaynakların optimizasyonunun yanı sıra, işletmenin
gelecek hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla uzun dönemli planlamayı gerekli kılan
yönetim anlayışıdır. Ülgen ve Mirze stratejik yönetimi, "işletmenin uzun dönemli yaşamını
sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar üzerinde getiri
sağlayacak faaliyetlerin yönetilmesi süreci” (2014:28) olarak tanımlamaktadırlar. Bir diğer
tanıma göre stratejik yönetim "şirketin amaçlarına ulaşması için tasarlanan planların
oluşturulması ve uygulanmasıyla sonuçlanan kararlar ve eylemler"i ifade etmektedir (Pearce ve
Robinson, 2015:3). Tanımlardan anlaşılacağı üzere stratejik yönetim anlayışı işletmenin
gelecekte karşılaşabileceği koşulları önceden tahmin ederek eylem planlarının oluşturulması,
iç ve dış paydaşlara yönelik analizlerin yapılması, misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin
belirlenmesi, belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayacak planlar ve stratejilerin oluşturulması ve
planların başarısını ölçümleyen stratejik kontrol süreçlerini içeren yeni nesil yönetim süreci
olarak tanımlanmaktadır.
Çevreyi
Analiz Et

Örgütün Mevcut
Misyon, Amaç
Ve Stratejisini
Tanımla

Fırsat ve
Tehditleri
Tanımla

Strateji
Belirle
Örgütsel
Kaynakları
Analiz Et

Uygula

Kontrol
Et

Güçlülük ve
Zayıflıkları
Tanımla

Şekil 1. Stratejik Yönetim Süreci
Kaynak: Robbins ve Coulter 2002'den akt. Naktiyok vd. 2009, 67.

Üzün (2000:10), stratejik yönetimin işletmeye sağlayacağı faydaları beş maddede
özetlemektedir. Buna göre stratejik yönetim sürecinde işletme çevreyi tanıma ve değerlendirme
fırsatı bularak çevresel fırsat ve tehditleri saptamaktadır. Ayrıca stratejik yönetim anlayışı
işletmenin kendini tanımasını, üstün ve zayıf yönlerini ortaya koymasını sağlamaktadır.
Stratejik yönetim anlayışı koordinasyon sağlayarak işletmenin tüm birimlerinin ortak amaç ve
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hedeflere odaklanmasını mümkün kılmaktadır. İşletme yönetimi tarafından belirlenmiş olan
genel stratejiler işletmenin tüm birimleri için bağlayıcı olmaktadır. Ayrıca stratejik yönetim
işletmenin fırsat ve risklerin önceden fark edilerek krizlerin yaşanmasını engellemektedir.
Stratejik yönetim anlayışının temelini stratejik planlama oluşturmaktadır. Stratejik planlama
süreci işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli her tür unsurun saptandığı ve geleceğe
dönük kararların somutlaştırıldığı bir süreçtir. Stratejik planlama anlayışı ile işletme yönetimi
fonksiyonlarından biri olan planlama süreci stratejik bir nitelik kazanmıştır (Mirze, 2014:4).
Bir diğer ifade ile stratejik planlama örgütün gelecek hedeflerine ulaşmasını, stratejilerin
belirlenmesini ve uygulanmasını sağlayacak planların oluşturulmasıdır.
Analiz

Yönlendirme

Misyo

Stratejiler ve Bütçe ile
İlişkilendirme

Vizyon

Amaç

Hedef

Strateji
Faaliyet

Stratejik İzleme ve Kontrol

Şekil 2. Stratejik Planlama Aşamaları
Kaynak: Mirze, S. Kadri (2014) İşletmelerde Stratejik Planlama El Kitabı. Ankara: Nobel Yayınevi, s.
161.

Stratejik kararlardan oluşan stratejik planlar işletmenin tüm birimlerini bağlayıcı nitelikte
olması sebebiyle, üst yönetimin kararı ile oluşturulmaktadırlar (Pearce ve Robinson, 2015: 4).
Stratejik planlar geleceğe dönük hedef ve kararlar içermesi ve üst yönetim tarafından
oluşturulması nedeniyle operasyonel planlardan farklıdır. Operasyonel planlar belirli
zamanlarda uygulanacak işlemleri tanımlayan ve alt yönetim tarafından oluşturulan planlardır
(Üzün, 2000: 54). Stratejik planlar işletmenin faaliyetlerinin sonuçlarının önceden
planlanmasıdır. Ayrıca stratejik planlarda dinamik bir süreç vardır. Sürekli değişen koşullar
karşısında işletmenin değişen yönleri planlanmaktadır. Stratejik planlar kaliteli bir yönetim
anlayışının göstergesi olarak geleceğe dönük, gerçekçi, katılımcı ve hesap verme sorumluluğu
ile hazırlanmaktadırlar (Mirze, 2014: 6). Stratejik planlar ile iç ve dış paydaşların işletmeden
beklentilerini ortaya koyarak işletme verimliliğini maksimize etmek amacıyla işletme misyon,
vizyon, amaç ve hedeflerinin gerçekçi biçimde ve geleceğe dönük olarak ortaya konulur.
Misyon
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te "amaç ve özel görev" olarak betimlenen misyon
sözcüğü işletme yönetiminde işletmenin varlık sebebini ortaya koyan işletme felsefesini ifade
etmektedir. Misyon kavramı işletmenin faaliyet alanlarının, müşteri ve rakiplerinin belirlendiği,
işletmeyi diğer işletmelerden ayıran özelliklerin ortaya konulduğu, işletmenin "varoluş"
sebebini açıklayan ifadelerdir (Mirze, 2014: 163). Müşterilerin/hedef kitlenin belirlenmesi,
ürün ve hizmetlerin tanımlanması, faaliyet alanları ve rakiplerinin belirlenmesi, mevcut
teknolojik olanaklar, karlılık hedefleri, işletme etik değerleri ve felsefesi hakkında bilgiler,
sosyal ve toplumsal sorumlulukların belirtilmesi gibi unsurların iyi bir misyon ifadesinde
bulunması beklenmektedir (Naktiyok, 2009: 70). İşletmeler misyon ifadelerinde faaliyet
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alanları hakkında bilgiler verirken, aynı zamanda işletmeyi rakiplerinden ayıran yönlerini de
vurgulamaktadırlar.
Pearce ve Robinson (2015: 22) misyonu, "şirketi benzerlerinden ayıran ve onun ürün, pazar ve
teknoloji bakımından faaliyetlerinin kapsamını belirleyen özgül amacı" şeklinde tanımlamış ve
işletme misyonu oluşturulurken sorulması gereken soruları şu şekilde sıralamışlardır;







Bu şirket neden var?
Ekonomik amaçlarımız nelerdir?
Kalite, şirket imajı ve kimliğimiz bakımından faaliyet felsefemiz nedir?
Temel becerilerimiz ve rekabetçi avantajlarımız nelerdir?
Hangi müşterilerimize hizmet veriyoruz ya da verebiliriz?
Hissedarlara, çalışanlara, topluluklara, çevreye, sosyal sorunlara ve rakiplere karşı
sorumluluklarımızı nasıl görüyoruz?
Misyon ifadesi ile işletme varlık sebebini ortaya koymakta ekonomik karlılığın yanı sıra
çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını da kabullenmektedir. Dolayısıyla iyi
bir misyon ifadesi stratejik yönetim süreci için büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin
hazırlamış oldukları misyon ve vizyon ifadelerine yönelik stratejiler geliştirilmek suretiyle
stratejik yönetim süreci işleyecektir.
Vizyon
Vizyon ifadeleri işletmelerin gelecekteki konumlarına ilişkin hedeflerinin belirlendiği çarpıcı
ifadelerdir. Vizyon ifadelerinin misyon ifadelerinden farkı, viyon ifadesinin misyon ifadesinde
olduğu gibi işletmenin bugününe ait değil, gelecekte ulaşmayı hayal ettiği noktanın
belirlenmesiyle ilgili olmasıdır. Bir diğer ifade ile vizyon, işletmenin gelecekte ulaşmak istediği
hedefi tanımlamakta ve işletme stratejilerinin oluşturulmasında adeta bir pusula işlevi
görmektedir (Ülgen ve Mirze, 2014: 69). Bu nedenle örgütsel motivasyonun arttırılması ve
ulaşılmak istenen noktaya hızla ulaşılması için vizyon ifadeleri işletmelere yön gösterme işlevi
görmektedir.
Mirze (2014: 171), etkili bir vizyon bildirisinin cevaplaması gereken soruları şu şekilde
sıralamıştır;
 Kurumun ideal geleceği nedir?
 Kurumun gelecekteki faaliyet alanı, ürünleri, üretim ve dağıtım süreçleri neler olabilir?
 Kurum, paydaşlar tarafından nasıl algılanmak ve değerlenmek istiyor?
 İdeal gelecek tanımı paydaşlar için özgün, çekici, heyecanlandırıcı ve ayırt edici
özelliğe sahip midir?
 Düşünülen vizyonun, üst birimlerin kurum için öngördüğü gelecekteki konum ile
örtüşme noktaları bulunmakta mıdır?
Murgatroyd ve Morgan vizyon bildirilerinde özelliklerini; iddialı, açık ve net, hatırlanabilir,
değerlerlere ilişkin, görsel, mobilize, örgüte rehberlik etme ve müşteri beklentilerini tahmin
etme şeklinde sıralamışlardır (akt. Köse, 2010: 22-23). Vizyon, işletmenin gelecekte ulaşmayı
amaçladığı konumun hayali bir fotoğrafını ortaya koyar. Ancak bu hayal işletmenin faaliyet
alanlarına, varlık sebebine ve paydaşlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla vizyon hedefleri
belirlenirken mevcut koşullar göz önünde bulundurularak ulaşılabilecek en üst nokta
tasarlanmalıdır. Vizyon bildirileri işletmeye rehberlik etmesi açısından oldukça önem
kazanmaktadır. Vizyonunu açık ve net biçimde ortaya koyamayan işletmelerin rakipleri
karşısında varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir.
Stratejik yönetim anlayışının bir gereği olarak günümüzde neredeyse tüm işletmeler vizyon ve
misyon ifadelerini oluşturmakta ve paylaşmaktadır. Vizyon ve misyon bildirileri işletmelerin
faaliyet alanlarını, önceliklerini, benzerlerinden farklılıklarını ve gelecek hedeflerini ortaya
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koymaları bakımından önem taşımaktadır. Eğitim alanında faaliyet gösteren üniversitelerde
vizyon ve misyon tanımlarını iç ve dış paydaşları ile paylaşarak varlık sebebini ortaya
koymaktadırlar.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, olayların gerçekçi ve bütüncül olarak incelenmesine elverişli olmasına uygunluğu
nedeniyle nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Misyon ve vizyon ifadelerinden zihin
haritalarını okumak üzere araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman analizine göre
tasarlanmıştır. Doküman analizi sadece nitel veri analizi tekniği değil, aynı zamanda bir
araştırma deseni olarak kullanılabildiği için (Yıldırım ve Şimşek 2016:189) bu araştırmanın
amacına ve genel tasarımına uygunluğu nedeniyle tercih edilmiştir. Doküman analizi yazılı
materyallerin analizi için uygun bir yöntem ve tekniktir. Doküman analizi; günlükler,
mektuplar, itiraflar ve diğer kişisel belgelerin yanı sıra, yazılı basın, magazin, dergi, periyodik
yazılı kaynaklar, makale ve kitaplar kısaca hem basılı hem de web tabanlı her tür bilgi ve
belgelerin analizinde kullanılabilir (Bowen 2009: 27) olduğu için ve araştırmanın amacına ve
sorularına uygunluğu gerekçesiyle bu araştırmada tercih edilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada örnekleme dahil edilen üniversitelerin misyon ve vizyon bildirgeleri
incelenerek üniversitelerin önceliklerine ilişkin temaların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Üniversitelerin misyon ve vizyon ifadelerinde öne çıkan temalar ve temalar arasındaki
benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmaktadır.
Evren ve Örneklem
Türkiye'de yükseköğretim hizmeti veren üniversiteler içerisinden 2018- 2019 yılı öğrenci
yerleştirme puan aralığına göre en yüksek puanla öğrenci alımı yapan beş adet vakıf üniversitesi
(Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi,
Başkent Üniversitesi) ile Türkiye'nin metropollerinde bulunan ve yine öğrenci yerleştirme
puanları baz alınarak tespit edilen beş adet devlet üniversitesi ( Hacettepe Üniversitesi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi)
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan üniversitelerin isimleri ve puan
sıralamasına ilişkin bilgiler ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma
Laboratuvarı tarafından yayınlanan vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri genel sıralaması
listesinden alınmıştır (URAP, 2019).
Veri Toplama Aracı
Üniversitelerin web sayfalarından ulaşılan misyon ve vizyon ifadeleri açık kaynaklı web tabanlı
bir uygulama olan Voyant Tools metin analiz programı ile analiz edilerek üniversitelerin
misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutlarına ve kavram ağaçlarına ulaşılmıştır.
Kelime bulutu ya da etiket bulutu olarak adlandırılan uygulama ile metin içerisinde sıklıkla
geçen kelimeler renk ve boyut ile ön plana çıkarılmaktadır. (Smaldino vd., 2015: 194).
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1. İstanbul Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı

İstanbul Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi incelendiğinde
en fazla vurgulanan temanın “Atatürk” teması olduğu sonrasında ise “cumhuriyet, insanlık,
gelecek” temalarının öne çıktığı görülmektedir. İstanbul Üniversitesi misyon ve vizyon
ifadelerine ilişkin kavram ağacı incelendiğinde ise “batı ve bilgi” kelimelerinin “Atatürk”
kelimesi ile kavramsal ilişkisinin bulunduğu görülmüştür.

2. Ankara Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı
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Ankara Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi incelendiğinde
en fazla öne çıkan temanın “araştırma” teması olduğu, sonrasında ise “evrensel ve duyarlılık”
temalarının öne çıktığı görülmektedir. Ankara Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin
kavram ağacı incelendiğinde yine “araştırma, duyarlılık ve evrensellik” temalarının birbirleri
ile kavramsal ilişkilerinin bulunduğu görülmüştür.

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi
incelendiğinde öne çıkan temaların “dünya, değerler, doğa, insanlık, araştırma” temaları olduğu
görülmektedir. Ayrıca misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kavram ağacı incelendiğinde de
“araştırma, doğa ve değerler” temalarının kavramsal olarak birbirleriyle ilişkili ve öne çıkan
temalar olduğu görülmüştür.

4. Hacettepe Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı
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Hacettepe Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi
incelendiğinde öne çıkan temanın “saygı” teması olduğu ve “önem, görüş, hak, değer”
ifadelerinin de misyon ve vizyon bildirilerinde öne çıkan ifadeler olduğu görülmüştür.
Hacettepe Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kavram ağacı incelendiğinde de
“saygı, çevre ve bireysellik” temalarının birbirleriyle ilişkili ve öne çıkan temalar olduğu
görülmüştür.

5. Ege Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı
20-22 Aralık 2019

Ankara 769

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Ege Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analiz edildiğinde “kültür”,
“ulus” ve “güç” temalarının öne çıktığı görülmüştür. Üniversitenin misyon ve vizyon
ifadelerine ilişkin kavram ağacı incelendiğinde de aynı temaların birbirleriyle ilişkili ve öne
çıkan temalar olduğu görülmüştür.

6. Koç Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı
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Koç Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi incelendiğinde
“bilim” temasının öne çıktığı, ayrıcı “araştırma, dünya, öğretim” temalarının da sıklıkla
bulunduğu görülmüştür. Koç Üniversitesinin misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kavram ağacı
incelendiğinde de “bilim, öğretim ve araştırma” temalarının birbirleriyle ilişkili ve öne çıkan
temalar olduğu görülmüştür.
7. Bilkent Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı

20-22 Aralık 2019

Ankara 771

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

Bilkent Üniversitesi’nin misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi
incelendiğinde “akademi” temasının öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca “dünya, eğitim,
öğretim” temaları da kelime bulutu analizinde öne çıkan temalar arasında bulunmaktadır.
Bilkent Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kavram ağacı incelendiğinde de
“akademi, dünya ve eğitim” temalarının birbirleriyle ilişkili ve öne çıkan temalar olduğu
görülmüştür.
8. Sabancı Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı

Sabancı Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi incelendiğinde
öne çıkan temanın “bilim” teması olduğu, sonrasında ise “ toplum ve yenilikçilik” temalarının
öne çıktığı görülmektedir. Sabancı Üniversitesi’nin misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kavram
ağacı incelendiğinde de “bilim, yenilikçilik ve toplum” temalarının birbirleriyle ilişkili ve öne
çıkan temalar olduğu görülmüştür.
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9. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi
incelendiğinde öne çıkan temanın “sağlık” teması olduğu görülmektedir. Bezm-i Alem Vakıf
Üniversitesi bünyesinde yalnızca tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerini
barındıran dolayısıyla yalnızca sağlık alanında eğitim veren bir üniversitedir. Bu nedenle sağlık
temasının en fazla öne çıkan tema olması üniversitenin yapısı gereği olağan karşılanmaktadır.
Sağlık teması dışında “bilim” ve “eğitim” temaları da en fazla öne çıkan temalardandır.
Üniversitenin misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kavram ağacına bakıldığında da “sağlık,
eğitim, bilim” kavramlarının birbirleriyle ilişkili ve öne çıkan temalar olduğu görülmektedir.
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10. Başkent Üniversitesi Kelime Bulutu ve Kavram Ağacı

Başkent Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kelime bulutu analizi incelendiğinde
diğer vakıf üniversitelerinde olduğu gibi “bilim” temasının öne çıktığı görülmektedir. “Bilim”
temasının yanı sıra “insan, saygı, öğretim” temaları öne çıkan temalar içerisinde yer almaktadır.
Başkent Üniversitesi misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin kavram ağacı incelendiğinde ise
“bilim, insan, öğretim” temalarının birbirleriyle ilişkili ve öne çıkan temalar olduğu
görülmektedir.
SONUÇ
Değişim hızının oldukça yüksek olduğu bir süreçte tüm kurum ve kuruluşlar değişime hazır
olmak ve uyum sağlamak için önceden tahminlerde bulunarak stratejik planlar yapmak
durumunda kalmaktadırlar. Eğitim sektöründe faaliyet gösteren üniversiteler de stratejik planlar
vasıtasıyla mevcut potansiyellerini ve gelecekteki hedeflerini somutlaştırmaktadırlar.
Üniversiteler hazırlamış oldukları stratejik planlarda kalite standartlarını ve eğitim öğretim
faaliyetlerindeki temel önceliklerini sıralamaktadırlar. Dolayısıyla üniversitelerin stratejik
planlarında belirtmiş oldukları misyon ve vizyon ifadeleri hem kurumun eğitim öğretim
faaliyetlerine, hedeflerine, eğitim kalitesine ilişkin bilgiler vermekte, hem de stratejik planların
hazırlanmasında sorumlu olan, üniversitenin kurumsal iradesini elinde bulunduran, üst
yönetimin zihin haritalarına ilişkin izleri barındırmaktadır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. Maddesinde Türkiye’deki üniversitelerin amaçları
“bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak,
ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği
yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş
gelişmeye katkıda bulunmak” şeklinde sıralanmaktadır. Üniversiteler amaçlarını
Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen amaçlar çerçevesinde belirlemektedirler. Ancak
üniversitelerden beklenen misyon ve vizyonlarının katılımcı ve gerçekçi bir biçimde
hazırlanması ve üniversitelerin, diğer üniversitelerden farklı olan yanlarını, bir diğer ifade ile
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üniversitenin varlık sebebini ve ulaşmak istediği yeri net bir biçimde ortaya koymasıdır. Bu da
ancak çalışanlarına görev bilinci veren vizyon ifadeleriyle ve onların hayallerini ve ufuk
çizgilerini gösteren paylaşılan vizyon ifadeleriyle olabilir.
Çalışma kapsamında örnekleme dahil edilen üniversitelerin misyon ve vizyon ifadelerine ilişkin
kelime bulutları ve kavram ağaçları incelendiğinde devlet üniversitelerinde öne çıkan
temaların; “araştırma, Atatürk, kültür, ulus, saygı” temaları olduğu, vakıf üniversitelerinde ise
örnekleme dahil edilen beş üniversitenin dördünde “bilim” temasının, birinde ise “araştırma”
temasının öne çıkan temalar olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle devlet üniversiteleri
ile vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim faaliyetlerine yaklaşımları açısından farklılıklar
bulunduğu görülmektedir. Devlet üniversitelerinde temel milli ve manevi değerler ve araştırma
faaliyetleri varlık sebebi olarak görülürken, vakıf üniversitelerinde bilimsel faaliyetler varlık
sebebi olarak görülmektedir. Devlet ve özel üniversiteler arasındaki kavramsal farklılığa
bakıldığında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nunda belirtilen üniversitelerin temel
misyonları olan; “bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim
verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı
kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel
ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak” tarzında belirlenen somut ve ölçülebilir hedeflere vakıf
üniversitelerinin daha uygun misyon ve vizyon ifadeleri belirlediği anlaşılmaktadır. Delet
üniversitelerinin misyon ve vizyon ifadelerinde bilimsel faaliyetleri değil de “Atatürk”,
“kültür”, “ulus” ve “saygı” gibi somut olmayan ve ölçülemeyen ve esasen üniversitelerin de
temel görevleri arasında olmayan kavramlara üniversiteye yön veren temel metinlerde yer
vermenin anlamlı olup olmadığı üniversitelerin kendilerini gösterecekleri bilimsel alanlardaki
performanslarına bakılarak anlaşılabilir.
KAYNAKLAR
Bowen, Gleen. “Document Analysis as a Qualitative Research Method”. Qualitative Research
Journal 9(2009): 27-40.
Köse, Arzu (2010) Doğru Düşünmek ve Doğru Karar Vermek Stratejik Yönetim. İstanbul: Kum
Saati Yayınları.
Mirze, S. Kadri (2014) İşletmelerde Stratejik Planlama El Kitabı. Ankara: Nobel Yayınevi.
Naktiyok, Atılhan; Karabey, Canan; Timuroğlu, Kürşat; Daştan, Hüseyin (2009) Stratejik
Planlama İşletmelerin Stratejik Planlamaya Bakışı- Bölgelerarası Karşılaştırma. Ankara: İmaj
Yayınevi.
Pearce, John A. ve Robinson, Richard B. (2015) Stratejik Yönetim Geliştirme, Uygulama ve
Kontrol. Çev. Ed. Mehmet Barca. Ankara: Nobel Yayınları.
Smaldino, Sharon E.; Lowther, Deborah L.; Mims, Clif; Russell, James D. (2015) Öğrenme
Teknolojileri ve Öğrenme Çıktıları. Çev. Ed. Asım Arı. Konya: Eğitim Kitabevi.
URAP (2019) Üniversite Genel Sıralamaları, tr.urapcenter.org/2018/2018_t6.php. (Erişim
Tarihi: 15.12.2019).
Ülgen, Hayri ve Mirze, S. Kadri (2014). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta
Yayınları.
Üzün, Cengiz (2000) Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Vinzant, D.H. ve Vinzant, J. (1996) “Strategy and Organizational Capacity: Finding a Fit
Public” Productivity & Management Review, 20(2), 139–57.
Yıldırım, A, Şimşek, H. (2016) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin
Yayıncılık, Ankara,
Yükseköğretim Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf (Erişim
Tarihi: 18.12.2019)

20-22 Aralık 2019

Ankara 775

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

2019

ŞİDDETİ KAMUSAL ALANDA DENEYİMLEMİŞ KADINLARDA PANOPTİK
ETKİLER1
Prof. Dr. Assiye AKA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F, akaasiye@comu.edu.tr
ÖZET
Neoliberal zamanlarda özel alan-kamusal alan sınırları gittikçe belirsiz bir hal almaya
başlamıştır. Bu belirsizlikte özel alan kendi sınırlarını ve etkilerini kamusal alanda fazlaca
hissettirdiği bir zaman diliminden geçilmektedir. Kadına yönelik şiddetin yapısal nedenlerinin
(gelenek, görenek, örf, din, hukuk, ekonomi/politik vs) bilinmesine rağmen, neden hala
yeterince önlem alınamamaktadır? Alınsa bile bu önlemler kadına yönelik şiddeti azaltmak
yerine, aksine daha da artırmıştır. Bu kadar hayati bir meselenin akademik yazında yer alması,
tartışılması ve ivedilikle çözüm önerisi üretilmesi oldukça önemlidir. Bu bildiride, kadına
yönelik şiddetin yapısal nedenlerine (ekonomi/politik/kültürel/toplumsal) ve türlerine
(fiziksel, psikolojik, cinsel, sembolik ve ekonomi/politik) yer verilmemiştir. Bunun yerine,
şiddeti kendi hayatlarında kamusal alanda yaşamış kadınlardaki panoptikon etkilerin (acı,
korku ve öfke) neler olduğunu anlamak için yirmi kadınla yapılan görüşme bulguları
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Şiddet, Acı, Korku, Öfke
ABSTRACT
In neoliberal times, the boundaries of private-public spheres have become increasingly
uncertain. In this uncertainty, the private sphere passes through a period in which it makes its
own limits and effects felt in the public sphere. Although the structural causes of violence
against women (tradition, customs, religion, law, economics/politics, etc.) are known, why are
there still insufficient measures? Even if these measures are taken, instead of reducing the
violence against women, they have increased even more. It is very important for such a vital
issue to be included in the academic literature, to be discussed and to produce a solution
immediately.
This
paper
does
not
include
the
structural
causes
(economic/political/cultural/social) and types (physical, psychological, sexual, symbolic and
economic/political) of violence against women. Instead, interviews with twenty women were
discussed to understand what the panopticon effects (pain, fear and anger) were in women
who had experienced violence in the public sphere in their own lives.
Keywords: Public Space, Violence, Pain, Fear, Anger
GİRİŞ
Kamusal alanda kadına yönelik şiddetin sorunsallaştırılması hayati önem taşıyan bir konudur.
Keza kamusal alanda yaşanan cinsiyete dayalı şiddetin artması, hem toplumsal üretim
sürecinde hem de yaşamın bütün üretim alanlarında olumsuz bir etkiye sahiptir. Aynı
zamanda, güvensiz bir sosyal ortamda, paranoyakça yaşam sürdüren özne/öznelerin gündelik
yaşam pratiklerinde, benliklerinin bir parçası (kimlik-kendilik-benlik) haline gelmektedir. Bu
hal sadece kendisini, ailesini ve sosyal çevresini değil; bir sonraki kuşağa da uzun erimli
sosyo-genetik bir özellik olarak aktarılmaktadır. Bu kadar önemli bir meselenin, bilimsel
toplantılarda tartışılır olması ve çözüm önerileri üretilir olması elbette çok önemlidir. Soruna
bütün olarak bakılmadığında ve özellikle toplumsal dolaşıma sokulan kavramlara, ortak bir
anlam yüklenmediğinde, gerçekçi çözümler geliştirilemeyeceği açıktır. Bu bağlamda, kadına
yönelik şiddet; “cinsiyete dayanan, kadını inciten ve zarar veren fiziksel, cinsel ve ruhsal
hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında baskı

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP (2016-2018 Akademik Takvim) çerçevesinde SBA2016-770 Kadına Yönelik Şiddet Anlatılarının Neoliberal Ekonomi/Politik Perspektiften Analizi: "#sendeanlat
Tweeti ve Şiddeti Deneyimlemiş Kadınlar Özelinde" adlı projenin bir bölümünü oluşturmaktadır.
1
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uygulanması ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır” (Eryılmaz
2001; akt., Açıkgöz 2014: 13).
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadına yönelik
şiddeti; ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya
psikolojik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olarak
tanımlamaktadır (UN 1993, akt., Açıkgöz 2014: 13).
“Kadına yönelik şiddet” insan hakları ihlali ve kadına yönelik bir ayrımcılık şekli olarak
anlaşılmakta olup, kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik/politik zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan, her
türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına dair tehdit ya da zorlama ve
keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması eylemi anlamına gelmektedir (Avrupa Konseyi 2011a;
akt., WAVE4 2016: 9).
Türkiye’de “kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları orantısız olarak
etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu
kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır (WAVE
2016: 17).
“Özgürlüğün kısıtlanması. Zorla yaptırımlarda bulunmak. Sopayla dayak yemek. Sadece bazı
kadınlara uygulanan- özellikle- “yalnız kadınlara, işbitirici olmayan ve ataerkil zihniyete
sahip olmayan; belli bir grubun üyesi olmayan; söz dinlemeyen dişil cinsiyete uygulanan
saldırganlıktır (Aka 2019: 131).
Bildirinin temel sorunsalı olan kadınların hayat boyu taşımak zorunda kaldıkları panoptik
etkilerden başlıcaları aşağıda açıklanacaktır.
1. Şiddeti Deneyimleyen Kadınlarda Panoptik2 Etkiler
Bentham için panoptikon, hapishane modeli için tasarlanmış bir düzenekken; Foucault için
tüm kurumları kapsayacak şekilde modern yönetimselliğin gözetim mekanizmasıdır. Şiddet
travması yaşamış bir kadının “geri kalan tüm hayatının” demir kafes içine alındığı ve bu
kafeste günbegün ve anbean baş etmek zorunda kaldığı panoptik (travmatik) etkilerden sadece
acı, korku ve öfke aşağıda ayrıntılandırılacaktır.
1.1 Acı: Şiddet yaşamış bir kadının sürekli hissetmek ve hatırlamak zorunda kaldığı;
“burnumun direği kırıldı, göz damarlarımda keskin bir ağrı hissetim, kalbime bıçak saplandı”
vb. ifadelerle söze dökülen fakat tam olarak bu duyguyu yaşamayanlar tarafından
hissedilemeyen bir duygulanım halidir. Acının amacı, insanlara bir şeyler anlatır. Ayak bileği
incindiğinde, sakatlanma durumu muhtemel bir durumdur. İncinmiş bir kalbin acısı
görmezden gelinirse eski ilişkilerdeki hataların tekrar edeceği de benzer şekilde olası bir

Panopticon, daire şeklinde dizayn edilmiştir. Dairenin merkezinde bir gözetleme kulesi, tamamında kulenin
gözetimini mümkün kılan hücreler bulunmaktadır. Daire şeklinde kulenin etrafında dizilen hücreler kuledeki
gardiyan tarafından tek yönlü olarak gözetlenecek şekilde tasarlanmıştır. Kulenin içi dışarıya yansımamakta ve
gözetlenenler kimin, ne zaman kendilerini gözetlediğini bilmemekte, ama bu yapılanma her zaman
gözetlenebileceklerine dair bir inanç oluşmaktadır. Bu inanç sayesinde kişiler kendilerini gözetleyenin gözünden
değerlendirmeye doğru bir eğilim geliştirmektedir. Bu nedenle Bentham’ın gözetime dayanan hapishane modeli
hem bilgi edinme hem de terbiye/ıslah etme amacı taşımaktadır (Foucault 2000: 290-295).
2
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durumdur. Diğer bir deyişle, şiddet travmasından sonra kadınların yoğun olarak hissettikleri
fiziksel ve ruhsal incinmişlik halinin, tekrar tekrar yaşanılma durumudur.
1.2 Korku: Yaygın bir şekilde travmayla özdeşleştirilen hislerden yalnızca biridir. Travmayla
ilişkili olarak ortaya çıkan diğer hislerden bazıları üzüntü, öfke ve utançtır. Korku diğer üçü
ile bazen şaşırtıcı biçimde bir etkileşime girer. Diğer üç duygulanım hali de korkuyla sürekli
bir etkileşim halindedir (Jones 2016: 419).
Şiddet ve şiddet bilgisi korku yaratır. Kesin olarak akut anlamda değil, ama belli belirsiz bir
endişe veya aklın bir köşesinde potansiyel bir risk olarak hazır bulunur. Ne zaman ortaya
çıkacağı önceden kestirilemez. Örneğin, gece vakti bir köprünün altından geçerken, şiddet
anısı flashbellek gibi hafızalarda canlanırken, şiddetin gerçekleştiği mekandan geçmek
zorunda kalınırken, şiddet uygulayan kişi veya kişilerle her gün yeniden karşılaşılırken vb.
durumlarda her an korku yeniden yeniden yaşanmaktadır.
Yara almış bir bedenin, zedelenmiş bir ruhun, morarmış gözlerin, gülmeyen yüzlerin, hınç
dolu bakışların, kısaca paramparça olan hayatların gerçekliği anlaşılabilir bir korku yaratır. Bu
korku kendisini, şiddeti yeniden üreten bütün ataerkil iktidar yapılarında ve bu panoptik etki
olarak kadınların kendi bedenlerinde tam olarak hissettirir. Şiddet realitesi maalesef
evrenseldir, fakat aynı zamanda yaşamsal öneme sahip de bir sorundur. Bu sorunda,
kadınların şiddet deneyimleri anlatılarına saygı duymak ve bu olumsuz deneyimlerin
söylemsel değil, gerçekten de yaşandığına inanmak gerekir.
Kadınlar modern gündelik yaşam pratiklerinde (iş yerlerinde, yolda, sokakta, kamusal ve özel
ulaşım araçlarında, gündelik etkileşim kalıplarında, alışveriş mekânlarında vb.) farklı
insanlarla iletişim ve etkileşim kurmaktadırlar. Bu etkileşim biçimleri Zygmunt Bauman'ın
(1991; akt., Mason 2006:19) “modernite içindeki yabancının imajı üzerine yaptığı”
çalışmaları bize hatırlatır. Bauman, modern sosyal hiyerarşilerin, başkalarıyla kurulan ilişki
biçimlerinde iki kavramı vurgulamıştır: Arkadaş ya da Düşman. “Arkadaş” imgesi, otomatik
olarak savaşacağımız ve aynı şeklide onlarında bizim için savaşacak kişiler olması” anlamına
gelir. Çünkü onlarla ortak bir tarih, ortak bir değer sistemi ve ortak anlamlar dünyasını
paylaşırız. Düşman imgesi ise, bizim böyle bir ilişki biçimi kurmadığımız kişilerdir; onlar tam
anlamıyla bizim için yabancıdır. Kendi mekan ve zamanında düşman, bir problem yaratmaz.
Düşman sadece "bize ait bölgede” bir tehdit unsuru olur. Diğer bir anlatımla, düşman bize
benzemeyendir; bizim gibi düşünmeyendir, bizim gibi hissetmeyendir ve bizim gibi
davranmayandır. Ondan gelecek zararı da önceden kestirmek oldukça zordur. Bazen da
sınırsız kötülüklerine ses çıkarmayarak, onların zarar vermelerine- bir akıl tutulması durumu
modunda- seyirci kalırız ve tepki vermeyiz. Günümüzde ise, arkadaş ve düşman imgesi
anında yer değiştirebilir bir pozisyona gelmiştir. Foucault’nun “ötekinin zihin dünyasını”
bilmeliyiz derken kastettiği anlam belki de budur. Düşman, artık bizim çok yakınımıza,
mekânımıza ve hatta panoptikon düzeneği olarak zihin dünyamıza müdahale etmektedir.
Adeta benliğimizin bir parçası haline gelmiştir. Herhangi bir kategoriye girmez, sınıflanamaz
ve bu yüzden de tam olarak tanımlanamaz. Bu tür düşman tam da "yabancı"dır: Yabancı,
içeriden/dışarıdan gelen temel anlatıların istikrarı için bir tehdit unsuru oluşturur, çünkü
kesinlikle dualistik mantığın başarısızlığını ortaya koyar. Yabancı, bize her zaman söylemsel
düzeni kesintiye uğratacak bir belirsizlik olduğunu hatırlatır. Şiddet, tuhaf bir şekilde,
belirsizlik durumunda açığa çıkar. Mason’un (2006: 199) ifadesiyle “hem fiziksel hem de
söylemsel düzeyde faaliyet gösteren şiddet, aynı zamanda kurulan iktidar ilişkilerini ve bu
ilişkilerdeki kırılma çizgilerini ortaya çıkarırken de aynı zamanda pekiştirmiş olur (Mason
2006: 199).
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1.3 Öfke: Herhangi birine hiçbir somut gerekçesi olmaksızın, sadece hoşlanılmadığından
dolayı basit bir şekilde gıcık olmadan başlayıp azap çektirilen bir duruma dönüşmesi şeklinde
kendini gösteren bir duygulanım biçimidir. Diğer bir ifadeyle öfke ve acıya karşı verilen
içgüdüsel bir tepkidir (Jones 2016: 49). Öfke, “sorumluluğun uygulanmasında özel bir öneme
sahip bir duygudur, çünkü bütün toplumsal, insani ve ahlaki edimler ve özellikle de toplumsal
değişimi anlatan eylemler, insanın yükselen öfkesinden gücünü almaktadır” (Yeager 2019:
170). Öfke, aslında sevginin zıddı bir duygu hali değildir. Öfke uğranılan bir haksızlık
durumunun kontrol altına alınamama halidir. Yeager ’a göre (2019: 170) “diğer kişilerin,
grupların ya da etrafımızdaki dünyayla olan ilişkimizde her şeyin iyi olmadığını anlatan bir
duygudur. Öfke, tıpkı iktidar ilişkileri sarmalında olduğu gibi, başkalarına bağlı olma
durumudur ve her zaman önemli olma biçimidir. Önemsenmeyen birşeye öfke de hissedilmez.
Sosyo-kültürel-ekonomik-siyasal toplumsallaşma, “çocuklara kaç veya savaş tepkilerini nasıl
etiketleyeceklerini ifade edeceğini öğretir” (Jones 2016:49). Öfke, duygusal komplikasyonları
olmasa bile baş edilmesi güç bir histir. Kelimelerin gücü de yetersizdir. Güçlü bedensel
hisler, bir tür fiziksel boşalma ihtiyacı duyabilir. Kişi, öfkeyi sağlıklı ve başkalarına zarar
vermeyecek biçimde hissedebilir ve boşalabilir. Ancak öfkenin baskılandığı kültürlerden
gelen insanlar genelde, bunu nasıl yapacaklarını da öğrenmemişlerdir.
İnsanların büyük bir kısmı öfkeyi bastırma ya da bir kenara itme eğilimindedir. Ancak öfke,
herhangi bir zaman diliminde geri gelip yeniden kendini güçlü bir şekilde hissettirmektedir.
Ne zaman geri geleceğini öfkeli insanın kendisi bile tahmin edemez. Yeterince bilincinde
olunamayan öfke, kimi zaman kişinin kendisine yönelip depresyonla da sonuçlanabilir. Öfke
uygunsuz bir biçimde ifade edilebilir. Öfkenin uygunsuz ifadeleri, başkalarına zarar vermenin
yanı sıra, suçluluğa, utanca ya da üzüntüye yol açabilir. Öfke ve korku genelde birbiriyle
karıştırılır. Zayıflıktan utanan bazı insanlar, korku yerine öfkeyi deneyimler. Başkaları varsa
öfkeden korkar ve bunun yerine yalnızca korkuyu hisseder. Öfke, o halde yaşanılan dünya ile
bir temas etme biçimidir. Buna ek olarak, eyleme ihtiyaç duyulan bir işaret ve harekete
geçirecek enerjinin de bir kaynağıdır.
Metodoloji
Çalışmanın konusu: Kamusal alanın hemen her alanında (ulaşım araçlarında, sokakta,
çalışma alanlarında) ve her anında (sabah-öğlen-akşam-gece) yaşanan ve sadece belli
kadınlara uygulanan şiddet olgusunun bıraktığı kısa ve uzun erimli düşünce ve davranışsal
etkiler (acı, öfke, nefret, korku) irdelenmiştir.
Çalışmanın Amacı: şiddeti kamusal alanda tecrübe etmiş kadınların anlatılarından
faydalanarak; diğer savunmasız bedenlerde temkinli olmayı ve travma yaşamamaları
konusunda farkındalık yaratabilmektir.
Yöntem ve Teknikler: Nitel araştırma yönteminden mülakat ve gözlem teknikleri birarada
kullanılmıştır. Mülakat, 2018 yılında Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştirilmiş olup; her
görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştür. Görüşmeler önce dijital hale getirilip; sonra da
MAXQDA bilgisayar yazılım programına yüklendikten sonra, Alt Kod ve Yaratıcı kodlama
teknikleri kullanılarak içerik analizi yapılmıştır.
Çalışma Grubu: Şiddet olgusunu kamusal alanda yaşamış yirmi kadındır.
Veri Analiz Teknikleri: Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu
analiz yöntemi, insan davranışlarını doğrudan olmayan yollarla çalışmaya imkân verir. Bir
mesajın belli özelliklerinin objektif ve sistematik bir şekilde tanınmasına yönelik çıkarımların
yapıldığı yöntemdir. İçerik analizi metin veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli
kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Araştırmacılar bu kelime
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ve kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Araştırmacılar bu kelime ve kavramların
varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki mesaja ilişkin
çıkarımlarda bulunurlar. İçerik analizi sadece metinlerin değil görsellerin ve televizyon
programı ve çekimlerinin analiz edilmesinde de kullanılır (Büyüköztürk vd. 2008 252-253).
Bulgular
bir Bu bu da daha de devam düşünüyorum en gibi her ile için kadın kadına karşı ne olan
olarak psikolojik Psikolojik sonra uğrayan ve ya zaman çok özne şekilde şiddet şiddete
Şiddete şiddeti şiddetin
Şekil 1. Şiddeti kamusal alanda deneyimlemiş kadınların kelime bulutu analizi
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Şekil 2. Şiddeti kamusal alanda deneyimlemiş kadınların portresi
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Şekil 3. Şiddeti Kamusal Alanda Deneyimlemiş Kadınların Sosyo-Demografik Özelliklerini
Hiyerarşik Kod-Alt Kod Bölümler Modeli İle Anlatan Harita
Şekil 3’e göre farklı yaşlarda, farklı mesleklerde ve farklı yerleşim yerlerinde kadınlar
kamusal alanda şiddete uğramaktadır.

Şekil 4. Şiddeti kamusal alanda deneyimlemiş kadınlara göre en fazla şiddet uygulayan
mesleklerin dağılımlarını hiyerarşik kod alt modeli ile anlatan harita
Şiddet uygulayan faillerin eski eş, yönetici, hiçbir yakınlığı olmadığı görülmektedir. Faillerin
yaş aralığının 40-44 ve 35-39 olduğu; ve her meslekten ve cinsiyetten olabildiği
görülmektedir.
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Şekil 5. Şiddeti kamusal alanda deneyimlemiş kadınların şiddet sonrası hemen verdikleri
tepkilerin kod-alt kod bölümler modeli ile anlatan harita
Kamusal alanda şiddet yaşamış kadınların şiddet olgusundan hemen sonra verdikleri tepkiler;
hemen sözlü tepki verme, bağırma ve ailesine anlatma; iletişim ve mesafe koyma biçimlerinde
olduğu görülmektedir.

Şekil 6. Şiddeti kamusal alanda deneyimlemiş kadınların üzerinde panoptik etkileri
kod-alt kod bölümler modeli ile anlatan harita
Kamusal alanda şiddet yaşamış kadınlarda kısa ve uzun süreli panoptik etkiler; isyan, öfke,
ağlama nöbetleri, nefret ve çıldırma halinde ifade edilen duygulanımlardır. Düşünsel anlamda
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ise şiddet görmüş kadınlar, insanlara karşı önyargı ve kalıp yargıların değiştiğini; hiçbir
kadının, çocuğun ve aslında hiçbir insanın yaşamaması gerektiğini ifade etmişlerdir.
SONUÇ
Şiddet, insanlık tarihiyle eş zamanlı olarak ilerleyen ve iktidar ilişkilerinde konumlanan bir
disiplin teknolojisidir. Diğer bir ifadeyle, özgüven duygusundan yoksun, zayıf, kıskanç,
güvensiz, öğrenimli ama eğitimsiz olan insanların; düşman ya da farklı olarak gördükleri,
diğer savunmasız bedenleri (bazı kadınları) terbiye etmek için başvurdukları bir boyun
eğdirme aracıdır. Moderniteye özgü bir disiplin ve gözetim pratiği olan panoptikon aygıtının,
şiddete maruz kalan kadınların hayatını ömür boyu demir kafese hapsettiğini ileri sürmek
zorlama bir tespit olmasa gerek. Şiddet habitusuna sahip insanlar (kadın ya da erkek, patron,
işveren, yönetici, ast, üst) neoliberal ekonomi politikle birlikte kamusal alanı özel alan olarak
kullanmaya başlamışlardır. Bu keyfi, sınır-tanımaz ve kuralsız uygulamaların gücünü hukuk
mekanizmasından, sosyal sermayesinden, toplumsal gelenek ve göreneklerden, psikolojiden
ve dinden alması, bir hayli ilginç ve bir o kadar da modern zamanlarla çelişen bir süreçtir.
Sağlıklı bir toplumun ve neslin gelişmesinde kadınlar, en fazla katkı sağlayan bir cinsiyettir.
Bu cinsiyetin bir kez yaşadıktan sonra artık geri kalan hayatlarında büyük bir kırılma
yaşadıkları ve asla travma öncesi düşünce ve duygulanıma sahip olamadıkları; bir nevi ömür
boyu kapatılma hissiyle baş etmek zorunda kaldıkları çalışmada da saptanan bir bulgudur.
Farklı sivil toplum örgütlerinin, feminist hareketin ve şiddet karşıtı diğer duyarlı grupların pek
çok kez dile getirmelerine rağmen katlanarak devam eden bu sürecin; uysal beden inşa
etmede, politik terbiye etme biçimi olarak kullanılmaması gerekmektedir.
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KUR’AN’A GÖRE HZ. İSA’NIN HAYATI
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Harran Üniversitesi
Hz. İsa’nın dünyaya gelişi diğer insanların dünyaya gelişlerinden farklıdır. Onun dünyaya
gelmesi bir yönüyle Hz. Adem’in dünyaya gelmesine benzetilmektedir. Hz. İsa’nın annesi Hz.
Meryemdir. Dünya kadınlarının en hayırlılarındandır. Bir hadislerinde peygamberimiz sa.v.,
“ Zamanındaki kadınların en hayırlısı hz. Meryemdir. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da
Hz. Haticedir. Kur’anda 11 ayette Hz. Meryemin adı açıkça zikredilmektedir. İki yerde ise
isim zikredilmeden namusunu, iffetini muhafaza eden kadın diye tavsif edilmektedir. HZ.
Meryem peygamber olmadığı halde Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olmuştur. Hz.
Cebrailin ona hitabı şu ayette ifade edilmektedir: “Ey Meryem, Allah seni beytine hizmet ile
ve ibadetle seçti ve her türlü kötülüklerden temiz kıldı. Alemdeki sair kadınlar üzerine seni
tafdil ve ihtiyar etti. Öyleyse Rabbine ibadet ve duaya devam et, secdeye kapan, rukua giden
kimselerle birlikte s en re rukua git.”(Al-i İmran, 42-43)
Hz. Meryem'in annesi Hanne idi. Babası İmran idi. Hanne gittikçe yaşlanıyordu ama bir
çocuğu dünyaya gelmemişti. Artık bir çocuk sahibi olma isteği oluşmuştu. Allah da
Hanne’nin duasını kabul etti. Hanne hamile kalınca şöyle dua etti: “ Ya Rabbi karnımdaki
olan çocuğu dünya işlerinin hepsinden azade olarak, sırf senin ibadetine ve Beyt-i Makdisin
hizmetine nezrettim.Ya rab bu nezrimi kabul et. Zira sen kullarının dua ve nezirlerini işitir ve
niyetlerini bilirsin.”(Al-i İmran 35.)
Çocuğu dünyaya gelince onun bir kız olduğunu gördü. Halbuki erkek çocuklar Beyt-i
Makdisin hizmetine adanırdı. Ama o duasının sonucunda kızını nezretti.Meryem, Hz.
Zekeriyya’nın nezaretine verilmişti. HZ. Meryem’in kendisine Allah tarafından sofra ikram
edilmesi gibi kerametleri vardı. Hz. Meryem büyümüştü. Artık ev halkından ayrılarak
Mescid-i Aksa’nın doğu tarafına çekilir ve Allah’a ibadet ile meşgul olurdu. Civarında hiç
kimse yoktu, ama o yine de ansızın birileri gelebilir diye bir perde germişti. Böylece iffetini
korumak hususunda tedbir ve ihtiyata riayet ediyordu. Günün birinde Cebrail aleyhisselan
insan suretinde görünerek Hz. Meryem’in yanına geldi. Hz. Meryem, iffetli bir kızdı. Yabancı
bir erkeğe görünce ürktü ve korktu. Çünkü adanın niyeti kötü olabirdi ve şöyle dedi:
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“Senin şerrinden Allah’a sığınırım, eğer Allah’tan korkun varsa yanımda çek git, şerrinden
emin kıl beni.”(Meryem,19/ 18.)
Hz. Cebrailin bu şekilde gelmesi Meryem için bir imtihandı aynı zamanda. Yüce Allah onun
ne kadar iffetli olduğunu bütün insanlara bildirmek istiyordu. Cebrail kendisini tanıttı ve
sonra geliş sebebini açıklamaya başladı:
ُ َب لَ ِك
غ ََل ًما زَ ِكيًّا
ُ قَا َل إِنَّ َما أَنَا َر
َ سو ُل َربِ ِك ِِلَه
“Ey Meryem. Ben sana, umum kötü sıfatlardan ve hallerden temiz, nur topu gibi bir oğlan
sahibi olacağını söylemek için geldim.”(Meryem,19/ 19)
َاآلخ َر ِة َو ِمنَ ْال ُمقَ َّر ِبين
ِ َِإذْ قَال
ِ سى ا ْبنُ َم ْر َي َم َو ِجي ًها ِفي الدُّ ْن َيا َو
َ ت ْال َمآل ِئ َكةُ َيا َم ْر َي ُم ِإ َّن ّللاَ يُ َبش ُِر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِم ْنهُ ا ْس ُمهُ ْال َمسِي ُح ِعي
Hani melekler şöyle demişti: “ Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı
Meryem oğlu İsa Mesihtir.. Dünyada da ahirette de

itibarlı ve Allah’a çok yakın

olanlardandır."(Al-i İmran, 3/45)
َصا ِل ِحين
َّ اس فِي ْال َم ْه ِد َو َك ْهَلً َو ِمنَ ال
َ ََّويُك َِل ُم الن
"Beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, Salihlerden olacaktır."(Al-i İmran,
3/46)
Görüldüğü gibi Cebrail aleyhisselam doğacak çocuğun isminin ne olacağını ve onun beşikte
konuşacağını da Hz. Meryem’e müjdelemişti.
Hz. Meryem böyle beklenmeyen bir müjde karşısında çok şaşırdı. Cebrail’e şöyle dedi:
“Benim nasıl çocuğun olabilir ki bana şimdiye kadar hiçbir insan eli dokunmadı. Hiç kimse
ile evli değilim. Hiçbir zaman gayr-i meşru bir yola da sapmadım.”(Meryem,3/20,Al-i
İmran3/ 47)
Cebrail şöyle cevap verdi:
ضيًّا
ِ َّي ه َِي ٌن َو ِلنَجْ َعلَهُ آ َيةً ِللن
ِ اس َو َرحْ َمةً ِمنَّا َو َكانَ أَ ْم ًرا َّم ْق
َّ َقَا َل َكذَ ِل ِك قَا َل َرب ُِّك ه َُو َعل
“Evet, öyle, Rabbin diyor ki; o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan
bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir
iştir.”(Meryem,19/21) Allah dilediğini yaratır, şeyi murad ettiği zaman ona Ol der, o da
oluverir.(Al-i İmran,3/ 47)
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Gerçekten de her şeye gücü yeten bir Allah için bir çocuğu babasız dünyaya getirmek çok
kolaydır. Ama insan için imkansız bir şeydir. Zorluk insana göredir. Allah’ın kudreti için
zorluk yoktur.
Hazret-i Meryem o zamanlar 15 yaşlarında idi. Allah'ın emriyle babasız bir şekilde hamile
kalmıştı. insanlar bu meseleyi duyunca dedikodu yapmaya başlamışlardı.iffet timsali bir insan
için bu ağır bir durumdu. Zira zina etmiş bir kimse gibi gösterilmesi kaldırılması çok güç bir
durumdu. Bu yüzden

Hz. Meryem bu duruma daha fazla dayanamayacağını anladı ve

insanların pek uğramadığı uzan bir yere inzivaya çekildi ve

çocuğun doğacağı günü

beklemeye başladı.
Hz. Meryem öyle bir manevi sıkıntı içindeydi ki, artık dayanamaz olmuştu bu yüzden bir
hurmanın dalını yapmış ve kendi kendine şöyle diyordu: “Ne olurdu bundan önce ölseydim de
bu günleri görmeseydim, unutulup gitseydim”.(Meryem19/23)
Hz. Meryemin tutunduğu hurma ağacı kuruydu. Mevsim kıştı. Tefsirsizlerimizde geçtiğine
göre Hz. Meryem eli dokunduruncu ağaç yeşermiş ve meyve vermişti. Ölmüş gibi kuru
hurma ağacının mevsimi değilken bir anda yeşerip meyve vermesiyde hz. Meryem’in babasız
çocuk doğurması arasında bir benzerlik vardı. Belli ki bununla Allah hz. Meryem’e teselli
vermek istemişti.
Hz.İSANIN DOĞUMU
Hz. İsa nihayet dünyaya geldi. Meryem’in üzüntüsü daha da artmıştı. Bu çocukla insanların
huzuruna nasıl çıkacaktı? Bu nereden geldi diye sorarlarsa ne cevap verecekti? Hz. Meryem
bu düşüncelere dalmışken, İsa o bebek haliyle konuşmaya başlamıştı:
“Aşağısından ona şu nida geldi: «Tasalanma, Rabbin senin alt (yan) ında bir su arkı vücûda
getirmişdir. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üstüne olgunlaşmış taze hurma
dökülecektir. Artık ye, iç. Göz (ün) aydın olsun. Eğer beşerden her hangi birini görürsen «ben,
de, o çok esirgeyici (Allaha) oruç adadım. Onun için bu gün hiç bir kimseye kat'iyyen söz
söylemeyeceğim.» (Meryem, 19/24-26)
Hz. İsa bebek olduğu halde annesiyle böyle konuşuyor, Allah’ın ilhamı ve kudretiyle annesine
gerekli talimatları veriyor, onu teselli ediyordu. Hz. Zekerriyya’nın şeriatında insanlarla
konuşmama adağı vardı, bu şekilde oruç tutuluyordu. İnsanlarla konuşmamak da bir oruç
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türüydü. Duruma göre Hz. Meryem konuşmayacak, ama bebek konuşacak, onlara gerekli
cevabı verecekti. Böylece Hz. Meryem de iftiralardan kurtulmuş olacaktı.
HZ.İSA HZ. ADEMİN BİR BENZERİDİR
Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın babasız olduğunu kabul etmezler, babasız hiç kimsenin
olamayacağını ileri sürerek, haşa Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu iddiasında bulunurlar.
Kur’an onları bu iddialarını şu ayetiyle ortadan kaldırmıştır:
“ ُب ثِ َّم قَا َل لَهُ ُكن فَيَ ُكون
ٍ سى ِعندَ ّللاِ َك َمث َ ِل آدَ َم َخلَقَهُ ِمن ت ُ َرا
َ إِ َّن َمث َ َل ِعي
Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir:
Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.(Al-i İmran,3/ 59)
Son zamanlarda Adem’in de babası olduğu iddilarına en güzel cevabı bu ayet vermektedir.
Allah’ın her şeyi yaratmaya gücü yeter. Allah ademi ve bütün varlıkların ilk atasını da adem
gibi yoktan yaratmış, sonra koyduğu kanun çerçevesinde yaratmaya devam etmiştir. Her
zaman böyle babasız yaratsaydı, ozaman imtihanın sırrı bozulur, insanın yaratılışın bir mucize
olduğu açıkça görülür ve insan oğlunun iradesi elinden alınmış olurdu. Halbuki Allah akla
kapı açmakta,ama iradeyi insanın elinden almamaktadır.
Bu ve sonraki ayetlerin nüzul sebebi şudur: Necran Hıristiyanları medineye gelmiş ve
peygamberimizin huzurunda onunla tartışmaya girişmişlerdi Onlar, İsa’nın babasız dünyaya
geldiğini, bu yüzden babasının Allah olduğunu iddia ediyorlardı. Peygamberimiz ise onun
ibnullah olamayacağını, eğer böyle bir şey denilecekse, hem anasız, hem de babasız yaratılın
hz. Adem’in buna daha layık olduğunu, bu yüzden Hz. Adem’ e de, İsa’ya da Allah’ın oğlu
denilemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine bu ayetler nazil olmuştur.
Bu konuda ikna olmayan Necranlılara Peygamberimiz s.a.v. lanetleşme teklifinde bulundu.
Buna göre her iki tarafın çoluk çocuğu bir araya gelecekler ve kendi iddialarının doğru
olduğunu söyleyecekler, yalancı ve batıl iddiada bulunan üzerine Allah’ın lanetiyle beddua
edeceklerdi. İşte bu fiile mübahele denmektedir. Cenab-ı Hak en sonunda, Hz. Peygambere
Hıristiyan alimlerini mübaheleye davet etmesini emretmişti.
Nasara alimleri Hz. Muhammed’in bu davetini hemen kabul etmeye yanaşmadılar ve reisleri
Abdulmesih isimli bir zatla istişare ettiler. O da onları bu durumda vazgeçirdi. O bir
peygamberdir, onunla lanetleşirseniz helak olursunuz, çünkü doğru söylüyor dedi. Ve onları
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Hz. Muhammed ile barış yapmaya teşvik etti. Onlarda savaşmak yerine her yıl belli miktarda
elbise ve gümüş vermek karşılığında barış yapmak zorunda kaldılar.
HZ. İSAYA KELİMETULLAH DENMESİ
Kur’anda iki yerde Hz. İsa

“kelimetün minallah” yani, Allah’tan bir kelime” olarak

nitelendirilmiştir.
Al-i İmran 45’te şöyle buyrulmaktadır:
َاآلخ َرةِ َو ِمنَ ْال ُمقَ َّر ِبين
ِ َِإذْ قَال
ِ سى ا ْبنُ َم ْريَ َم َو ِجي ًها فِي الدُّ ْنيَا َو
َ ت ْال َمآلئِ َكةُ يَا َم ْريَ ُم ِإ َّن ّللاَ يُ َبش ُِر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِم ْنهُ ا ْس ُمهُ ْال َمسِي ُح ِعي
Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem. Allah seni kendi tarafından bir kelime ile
müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa mesihtir. Dünyada da, ahirette de itibarlı, şerefli ve
Allah’çok yakın olanlardandır.”
Bu tabirden anlaşılan mana, İsa’nın Allah’ın yarattığı bir insan olmasıdır. Yalnız mahlukat
içinde özel bir şeref ve üstünlüğü olan şeyler doğrudan doğruya Allah’a izafe edilmiştir. HZ.
Salihin devesine Nakatullah, kabeye beytullah denmiştir. Kelimetullah ile ilgili şunlar
söylenebilir:
•

Her çocuk ve her şey “kün” emriyle yaratılmaktadır. Anncak bu yaratmalarda zahiri
sebepler ilahi kudretin önünde perde olarak var edilmiştir. Bu da imtihanın bir sırrıdır.
Bu yüzden dikkat edilmezse, her şeyde kudretin tasarrufu açıkça fark edilmeyebilir.
Halbuki hz. İsa’nın yaratılmasında, alışılmış sebep olan babasının bulunmaması, onun
varoluşunu doğrudan doğruya Kün emrine bağlamak gerekmektedir. Kün ol demektir
ve bir kelimedir. Dolayısıyla İsa as Allah’ın bu kudretli kelimesiyle yaratılmıştır.

•

Bir başka görüşe göre de, O daha beşikte iken konuşmuş, kelimeler cümleler
söylemiştir.Böylece annesinin iffetli olduğunu, kendisinin de peygamber olacağını
beyan etmiştir. Bu yüzden ona Allah’ın kelimesi denmiştir.

Hz. Meryem kucağında çocukla kırk gün sonra kavminin karşısına çıkmşıtı. Kavmi hemen
onu tahkir etmeye başlamıştı: “ey Meryem. Sen öyle çirkin ve kötü bir şey yaptın ki,
bütün bizler rezil rüsvay olduk.” Ey harunun kız kardeşi. Senin baban da kötü bir kimse
değildir, annen de zina etmiş ve fuhuş yapmış bir insan değildi. Allah’ın emirlerine isyan
etmemişti. Her ikisi de bizim en Salihlerimizden di. Sen nasıl oldu da böyle kötü ve çirkin
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işi yaptın. Bu çocuk nereden çıktı? Bu senin takva ve zühdünü yakışır mı?”(Meryem,
19/27-28)
Hz. Meryem bu sözler karışısında sustu, hiç sesini çıkarmadı ve onlara parmağıyla oğlu
küçük İsa’yı gösterdi. Kavmi Meryem’e karşı çıktı. Nasıl bir çocukla konuşacaklarını
sordular ve kendilerini oyalamak istediğini söylediler. Fakat o anda ummadıkları bir
şeyler odu.Çocuk İsa konuşmaya başlamıştı. Şöyle diyordu:
َّ ُ قَا َل ِإنِي َع ْبد
َاب َو َجعَلَنِي نَ ِبيًّا
َ ي ْال ِكت
َ ِّللاِ آت َان
َّ ص ََلةِ َو
الزكَاةِ َما د ُْمتُ َحيًّا
َّ صانِي بِال
َ ار ًكا أَيْنَ َما ُكنتُ َوأ َ ْو
َ ََو َجعَلَنِي ُمب
ش ِقيًّا
َ َّارا
ً َو َب ًّرا ِب َوا ِلدَ ِتي َولَ ْم َيجْ َع ْل ِني َجب
Çocuk: 'Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, nerede
olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi
ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde,
öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun' dedi. (Meryem,19/30-33)
Hz. İsa çok anlamlı sözler söylemişti. İlk cümlesi Allah’ın kulu olduğunu söylemesi. Bu
ileride kendisine hürmette ifrat edip ilah ilan edecek olanlara verilen bir cevaptır. Bazı
tefsirlerimizin beyanlarına göre hz. İsa 40 günlük bebekken böyle konuşmuş, bir daha da
konuşmamıştı. Buradan anlıyoruz ki, hukukullah hukuk-u valideynden daha önemlidir.
Çünkü insanı Allah yaratmış, ona her türlü nimeti ihsan etmiştir. Annenin de insan
üzerinde çok hakkı vardır. Ama Allah’ın hakkıyla mukayese kabul etmez.
Buradan şunu da anlamamız mümkündür:Allah’ın hakkı her hakkın üzerindedir, yücedir,
hiçbir hatıra feda edilmez. Anne baba, ya da amir, başkan Allah’ın emir ve yasaklarına
aykırı bir emir verirse, asla ona uyulmazlar. İnsan buna uymak zorunda değildir.
Kur’an’da Hz. İsaya neden Meryem oğlu isa vurgusu yapılmıştır?
Kur’an’da başka hiç kimse böyle bir nitemeyle nitelendirilmemiştir.Bütün peygamberler
isimleriyle zikredilmiştir. Bu ifadesiyle Kur’an, Hz. İsa ile ilgili Hıristiyanların bütün
iddilarını reddetmekte ve çürütmektedir. Onlar hz. İsa’nın babasız doğmasını abartarak
ona “ibnullah” demişlerdi. Yahudiler ise, Hz. İsaya karşı olduklarından ona İsa bin Yusuf
demişlerdir. Kur’an her ikisini de reddetmiştir.
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Bu bize şunu gösterir: Sevgide ve nefrette ölçülü olmak gerekir. Onların durumu,
Allah’ın yerine putları Allah gibi seven müşriklerin durumuna benzemektedir. Bu açıdan
sevgide ölçü, onun Allah’ın peygamberi olduğunu kabul etmek ve onu Allah gibi değil,
Allah için sevmektir. Esasen bu ölçü her şeyde geçerlidir. Eş, arkadaş, evlat, mal, gençlik
vs. her şey Allah’ın bir nimetidir ve Allah gibi değil, Allah için sevilmeye layıktır. Allah
gibi sevmek, onlara tapmak demektir. Allah için sevmek ise, Allah en sevgili yapmak
demektir.
Yahudiler, hz. İsa’nın babasız dünya getirilmesini bir türlü kabullenemiyorlardı. Bu
yüzden meryem’in bakımını üstlenen Hz. Zekeriyyayı suçladılar ve onu şehit ettiler.
Hz. İsa’nın peygamberliği.
Hz. İsa diğer peygamberler gibi Allah’ın resulüdür. O da diğer peygamberler gibi
gönderildiği kavmini irşad etmek için gönderilmiştir.
Davetinin birincisi safhasında kendisinin israiloğullarına gönderilmiş bir peygamber
olduğunu, Allah’tan korkup kendisine itaat etmelerini istiyor ve halkı risaletine iman
etmeye davet ediyordu. Ahali ise, ondan bu risaletine delil getirmesini istiyordu.Bu delil
de mucizelerdi.
Hz. İsa’nın mucizeleri.
a.Çamurdan bir kuş yapar ona nefes üfleyerek Allah’ın izniyle hayat verirdi.
"Onu (İsa'yı) İsrailoğullarına resul olarak gönderecek o da onlara şöyle diyecektir:
Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kus şekline
benzer bir şey yapar içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir... Eğer
inanmaya niyetiniz varsa, elbette bunlarda sizin için alacak dersler vardır." (al-i
İmran,3/49).
Hz. İsa’nın diriltiği kuşun yarasa olduğu rivayet edilir Ancak ayette sadece kuş tabiri
geçmektedir. Kuşun cinsi bildirilmemektedir. Bu yüzden onun kuşu diriltiğine inanırız
ama hangi kuşu diriltiğini bilemeyiz. Bu konuda sahih rivayetler yoktur. Var olanlar da
israiliyat kabilindendir.
b.Zamanın doktorlarının tedavisinden aciz kaldıkları hastalara şifa verirdi. Bu arada
gözsüzlerin gözlerini iade eder, ölüleri diriltirdi. bir günde yüzlerce hasta gelir ve Hz.
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İsa onları Allah’ın izniyle iyileştirirdi. B u arara onları imana davet ederdi. Hz. İsa’nın
bu kısım mucizelerinin içinde ölüleri diriltmesi de vardır. Bunların da dört kişi olduğu
bildirilmektedir:
1.kendi dostudur. Vefatından üç gün sonra durumdan haberdar olmuş ve derhal dua
ederek Allah’ın izniyle onu diriltmiştir.
2.Bir ihtiyar kadının çocuğudur. Kabre götürülürken duasıyla dirilmiştir.
3.bir kızdır. Vefatından bir gün sonra Hz. İsa’nun duasıyla dirilmiştir.
4. Hz. Nuhun oğlu sam.
Yahudiler Hz. İsa’nın Allah’ın izniyle diriltiği ilk üç kimseye belki ölmemişlerdi diye
itiraz etmişlerdi. Ve ondan Nuh’un a.s. oğlu Sam’ı diriltmesini istemişlerdi. Onu da
ihya etti. Sam, hz. İsa’nın peygamber olduğuna şehadet ettikten sonra tekrar vefat etti.
Fakat azgıh yahilerin bunun da bir sihir olduğunu söylediler.
c.Onlara gaybdan haber verirdi. Ne yediklerini, ne içtiklerini, neler biriktirdiklerini
Allah’ın izniyle bir bir söylerdi.
Davetinin ikinci safhasında

kendisinin, kendinden önce nazil olan tevrat’ı

ve

hükümlerini tasdik ettiğini bildiriyordu. Fakat o, israiloğullarının ihtilaf ettiği bazı
Tevrat hükümlerini açıklığa kavuşturmuştu. Aynı zamanda tevratta haram kılınan bazı
hükümleri neshedip helal kılmak suretiyle de beni İsrail’e bazı

hafifletmelerde

bulunuyordu.
Davetinin üçüncü safhasında ise, israiloğullarını tevhide, yalnızca Allah’a iman
ve ibadete çağırıyordu.
“Ey beni İsrail benim ve sizin rabbiniz Allah’a ibadet ediniz. Başkasına değil. İşte
sırat-ı müstakim budur. Kurtuluşa giden yol budur. Şirk koşmayınız, Allah kendine
ortak koşana cenneti haram kılmıştır. Müşriklerin yeri cehennemdir. Şirkle nefsine
zulmedenler için hiç bir yardımcı da yoktur.”(Maide 6/72; Ali İmran, 3/51.)
İncil:
Allah’ın hz. İsaya indirdiği kitabın adı incildir. İncil Kur’an’da beş özellik ile
nitelendirilmektedir.
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•

Hidayet olmasıdır. Yani insanlara doğru yolu göstermiştir.

•

Nur olmasıdır.

İnsanların saadetlerine sebep olacak şerri hükümleri beyan

etmektedir.
•

Tevratı tastik edici olmasıdır.

•

İncilin başka bir cihetten hidayet olması. O da Hz. Muhammed’in geleceğini
müjdelemesinden dolayı

insanları doğru yola sevk ettiğinden hidayet olarak

vasıflandırılmıştır.
•

İncilin müttaki olanlara bir öğüt kitabı olmasıdır.

Hz. İsa’ya İman Edenler: Havariler
Rivayetlere göre Hz. İsa’nın bu davetlerine sadece 12 kişi icabet emişti. Bunlara
havariler denmektedir. Havari, beyaz, halis,bir de samimi dost anlamına gelmekdedir.
Semadan sofra inmesi.
Havariler yeni iman ettikleri sırada Hz. İsadan şöyle bir istekte bulunmuşlardı:
“Ey Meryem oğlu isa. Rabbin bize semadan yiyecek dolu bir sofra indirebilir mi?”
Hz İsa şöyle dedi:
“Eğer siz hakiki mümin iseniz, Allah’tan korkun. Böyle bir talepte bulunmayın, bizin
böyle bir isteğiniz Allah’ın kudretinde
şüphede

olduğunuzu

gösterir.

Ve

ve benim peygamberliğimizin sıhhatinde

sizi

iman

ve

ihlas

iddianızda

şüpheli

gösterir.”(Maide, 6/112.)
Onlar da maksatlarını şöyle açıkladılar:
“
َّ صدَ ْقتَنَا َونَ ُكونَ َعلَ ْي َها ِمنَ ال
َشا ِهدِين
َ ْقَالُواْ نُ ِريد ُ أَن نَّأ ْ ُك َل ِم ْن َها َوت َْط َمئِ َّن قُلُوبُنَا َو َن ْعلَ َم أَن قَد
Ondan yemeyi, kalblerimizin kanmasını ve senin bize doğru söylediğini bilmeyi, ona
şahid olmayı istiyoruz' dediler. (Maide, 6/113.)
Hazreti isa şöyle dua etti:
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َار ُز ْقنَا َوأَنت
َّ نز ْل َعلَ ْينَا َمآئِدَة ً ِمنَ ال
ِ س َماء ت َ ُكونُ لَنَا ِعيدا ً ِِل َ َّو ِلنَا َو
ْ آخ ِرنَا َوآيَةً ِمنكَ َو
َ قَا َل ِعي
ِ َ سى ا ْبنُ َم ْريَ َم اللَّ ُه َّم َربَّنَا أ
َالر ِازقِين
َّ َخي ُْر
Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce
gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve
senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın”
dedi.(Maide,6/114.)
Havariler sofraya isterken yemeyi önce zikretmişlerdi. Hz. İsa ise dini maksatları önce
zikretmiş, sonra yemek yiyip gıdalanmayı sonraya bırakmıştır.

Bu da uhrevi işlerin

dünyevi işlerini tercih edilmesi gerektiği mesajını vermektedir.
Cenab-ı Hakkın cevabı şöyle oldu:
َقَا َل ّللاُ إِنِي ُمن َِزلُ َها َعلَ ْي ُك ْم فَ َمن يَ ْكفُ ْر بَ ْعد ُ ِمن ُك ْم فَإِنِي أ ُ َع ِذبُهُ َعذَابًا الَّ أ ُ َع ِذبُهُ أ َ َحد ًا ِمنَ ْالعَالَ ِمين
Allah, 'Ben onu size indireceğim; bundan sonra içinizden kim inkar ederse, dünyalarda
kimseye azabetmiyeceğim şekilde ona azabedeceğim' dedi.(Maide,6/115.)
Bu sofranın inip inmediği konusunda bir açıklık yoktur.
Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’i haber vermesi.
Bütün peygamberler ahir zaman peygamberini ümmetlerine haber vermişler, şayet
ümmetleri ona kavuşurlarsa ona iman etmeleri konusunda teminat almışlardır.
Resulullahtan en çok haber veren ve onnu müjdeleyen peygamber de hz. İsa’dır. Hz. İsa
kendisine iman edenlere devamlı bir şekilde alemin reisi olacak bir nebinin geleceğini
kendisinin gidici ve onun mukaddemesi olduğunu bildirmiştir. Kur’anda bu hususa şöyle
işaret edilmektedir:
سإ يِنَب اَي َمَيْرَم ُنْبا ىَسيِع َلاَق ْ ِذإ
َ َّ يِ ْتأَي ٍلوُس َ ِرب اًر ِشَبُمَو ِةاَر ْ َّوتلا َنِم
ِ ْ يدَي َنْيَب اَم ِل اًق ِدَصُّم مُكْيَ ِلإ َِّّللا ُلوُسَر يِ ِنإ َليِئاَر
ٌن ِيبُّم ٌرْحِس َاذَه ا ُولاَق ِتاَ ِن َيبْل ِاب مُهءاَج ا َّ َم َلف ُ دَم ْ َحأ ُهُم ْسا يِدْ َعب نِم
“Bir vakit Meryem oğlu isa şöyle demişti:Ey israiloğulları. Ben Tevrat’tan önümde
olanı tastik edici ve benden sonra gelecek ve benden sonra gelecek Ahmed isimli bir
resulü müojdeleyici olarak size gönderilmiş bir peygamberim..”Saf 61//6.) Ayet.
Peygamberimizin bu konudaki hadis-i şerifleri şöyledir: “Kur’anda zikredilen ismim
Muhammed, İncildeki ismim Ahmettir.”
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İncil o kadar tahrif edilmesine, aslının olmayıp şu anda sadece tercümesinin
bulunmasına rağmen, Merhum Allame Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiye isimli kitabında
İncilde 110 yerde Hz. Muhammed’den bahsedildiğini bildirmiştir. Tahrifattan sonra bu
kadar bulunması, tahrifattan önce ne kadar çok bulunduğunu göstermektedir.
Mucizat-ı Ahmediye risalesinde İncilde zikredilen ayetlere yer veriliyor işte bunlardan
birisi şöyle:
“İnnî Atlubu min rabbî Fâraklîtan Yekunu meakum ilel ebed.” Faraklit, hakkı batıldan
ayıran manasında o kitaplarda Resul-ü Ekremin ismidir.
“Ben Rabbimden Faraklit isimli hakkı batıldan ayıran bir peygamberi istiyorum ki,
ebede kadar berarinizde bulunsun.”(Yuhanna incili, işhah, 14.)
َ ِ يِف ْمُهاَميِس اًناَو ْضِرَو َِّّللا َن ِم ًَلْضَف َنوُ َغتْبَي ًادَّجُس اًعَّكُر ْمُهاَرَت ْمُهَنْيَب ءاَمَحُر ِراَّفُكْلا ىَلَع ء َّاد
شأ ُهَعَم َنيِذَّلاَو َِّّللا ُلوُسَّر ٌ دَّمَحُّم
َ ْ ِ ِهقوُس ىَلَع ى َ َوت ْساَف َظَلْ َغت ْساَف ُهَر َزآَف ُ َهأْط َش َجَر
خأ ٍعْرَز َك ِليِجنِْْلا يِف ْم ُ ُه َلثَمَو ِةاَر ْ َّوتلا يِف ْم ُ ُه َلثَم َك ِ َلذ ِدوُج ُّسلا ِ َر َثأ ْن ِم مِه ِهوُجُو
اًميِظَع اًر ْ َجأَو ًةَرِفْغَّم مُهْنِم ِتاَحِلاَّصلا ا ُولِمَعَو ا ُونَمآ َنيِذَّلا َُّّللا َدَعَو َراَّفُكْلا ُم ِ ِهب َظيِغَيِل َعاَّرُّزلا ُبِجْعُي
Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarcılara karşı sert, birbirlerine
merhametlidirler. Onları rükua varırken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve hoşnudluk dilerken
görürsün. Onlar, yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan
vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardı: Filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş,
kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah böylece
bunları çoğaltıp kuvvetlendirmekle inkarcıları öfkelendirir. Allah, inanıp yararlı işler
işleyenlere, bağışlama ve büyük ecir vadetmiştir.(Fetih,48/29)
Yuhanna incilinin 16. Babında şöyle bir ifade vardır: “Amma ben size hakkı söylüyorum.
Benim gitmem size faydalıdır. Zira ben gitmeyince size tesellici gelmez.” İnsanlara hakiki
teselli veren Hz. Muhammed s.a.v.dir.

Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden daha fazla Resulullahtan haber vermesinin
hikmeti nedir?
•

Hz. Muhammed s.a.v, İsa a.s.ı Yahudilerin

müthiş yalanlamalarından ve müthiş

iftiralarından ve dinini müthiş tahriflerden kurtarmıştır. Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu
değil, bir peygamber olduğunu söylemesi,
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getirdiğini bildirmesi gibi hususlar bunlardan bir kaçıdır. Peygamberimizin
vasıflarının incilde olduğunu bildirmesi,

şimdi o vasıfların bir kısmının İncilde

bulunmaması, ondaki tahrifatı düzeltiğini gösteren hususlardandır.
•

HZ. Muhammed, İsa peygamberi tanımayan Yahudilerin zor ve ağır şeriatına mukabil
daha hafif ve daha cami bir şeriata sahibtir. Aynı zamanda İsa a.s’ın şeriatının
noksanlarını tamamlamıştır.
Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Ben Meryem oğlu İsa’ya dünya ve ahirette
insanların en yakınıyım. Esasen peygambekler baba bir kardeştirler, anaları aynıdır.
Dinleri birdir, tevhit dinidir.”
Ensarullah olan havariler
Hz. İsa beni İsraili imana davet için yaptığı bütün gayretlere rağmen bir netice
alamamıştı. Kendisine iman edenler bir avuç kimse idi. Gün geçtikçe Yahudiler onun
davetine karşı hırçanlaşıyor, engel olmak için bütün gayretlerini sarfediyorlardı. Artık
iyice azmışlar, öldürme teşebbüsünde bile bulunmuşlardı. İmana gelecekleri yoktu. İş
buraya gelince Hz. İsa havarilerine binaen: “Allah’ın dinine hizmette ve O’nu
muhafazada içinizden kimler bana yardım edecek” diye sordu. Havariler hep birden
şöyle cevap verdiler:
Allah’ın dinine bizler yardım edeceğiz. Bizleriz Ensurarullah, Allah’a iman ettik bu
imanızın icabını yapac ağız. Allah’ın dinine bütün varlığımızla destek olacağız. Sen
bizim gerçek Müslüman olduğumuza şahit ol”
“Ey Rabbimiz bize inzal etmiş olduğn kitaba ve resulüne iman ettik. Artık bizi
birliğini ve peygamberlerini tastik eden şahitlerle beraber yaz.”(Ali İmran,3/ 52-53.)
Hz. İsa’nın Göğe yükseltilmesi
Yahudiler Hz. İsa’nın tebliğatından vazgeçmediğini her yerle davasını anlatmaktan

geri durmadığını görüyorlardı. Bu durum, onların gayz ve haset damarlarını gittikçe daha
fazla tahrik ediyordu. Nihayet bir hile ile Hz. İsa’yı öldürmeye karar verdiler. İçlerinden
birini iman etmiş gibi gösterip havarilerin içine sokacaklar, toplandıkları yeri ve zamanı
öğrenip baskın yaparak Hz. İsa’nın vücudunu ortadan kaldıracaklardı. Böylece onun
davası da sönüp gidecekti.
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Bu planlarını hemen tatbik ettiler. Toytanos adlı şahsı, HZ. İsa’nın yanına gönderdiler.
Fakat kendilerini bir sürpriz bekliyordu. Allah tuzakları bozanlarını en hayırlısıdır. Ve
mekeru ve mekerallah vallahu hayrulmâkirin.
Yahudiler Hz. İsa’yı öldürmek için bu şekilde hazırlıklar yaptıkları bir sırada Cenab-ı
Hak vahiyle durumu ona bildirmişti. H Z. İsa’nın ve dininin akıbetini ilahi takdir şöyle
belirliyordu:
“كعِفاَرَو َكيِف َ َوتُم يِ ِنإ ىَسيِع اَي ُّللا َلاَق ْ ِذإ
ُ َ ْاو ُ َرف َك َنيِذَّلا َق ْ َوف َك ُوعَ َّبتا َنيِذَّلا ُلِعاَجَو ْاو ُ َرف َك َنيِذَّلا َنِم َكُر ِهَطُمَو َّيَ ِلإ
َ ” َن ُوفِلَتْخَت ِهيِف ْ ُمتنُك اَميِف ْمُكَنْيَب ُمُك ْ َحأَف ْمُ ُكعِجْرَم َّيَ ِلإ َّ ُمث ِةَماَيِقْلا ِمْوَي
ى ِلإ
Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim.
Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana
uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca
banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”(Al-i
İmran,3/55)
Bu ayet-i kerime Yahudilerin hz. İsa’yı öldürdükleri yolundaki iddialarını tamamen
reddetmektedir. Teveffi vefat anlamındadır. Ama bu vefat, Hz. İsa’nın semaya
çıkarılmasından sonradır. Önce hayatta olduğu halde semaya çıkarılmıştır. Fakat kıyamet
kopmadan önce de normal ecelini tamamlayıp vefat edecektir.Bu ecelini tamamlaması;
ahir zamanda inip belli bir müddet İslam şeriatı ile amel etmesi, dünyayı sulh ve huzura
kavuşturması ve ondan sonra vefat etmesi suretiyle gerçekleşecektir. En meşhur ve sahih
rivayet, Katade’den gelen bu rivayettir. Zira, Hz. İsa’nın ruhunun cesedi ile birlikte
semaya yükseltiğine dair hadisler çoktur. Mesela bir hadiste, “İsa ölmemiştir. O
kıyametten evvel size dönecektir.” Buyrulur.
Hz. İsa’nın önce öldürülüp yedi saat sonra diriltilerek semaya çıkarıldığına dair rivayet
zayıftır.
Teveffi uyutmak anlamına gelmektedir. O zaman mana, “seni uyutacağım ve bana bu
uyku halinde kaldıracağım” anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda yer yüzünden
çıkarmak anlamına da gelir. Hıristiyanlar bu göğe çekilmeyi Allah’a vermezler, HZ.
İsa’nın bizzat kendi gücüyle uruc ettiğine inanırlar.
Kur’an hz. İsa’nın değil, ona benzeyen birisinin öldürüldüğü açıkça bildirmektedir.
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ْ َشبِهَ لَ ُه ْم َوإِ َّن الَّذِين
ُ صلَبُوهُ َولَ ِكن
اختَلَفُواْ فِي ِه لَ ِفي
ُ سى ابْنَ َم ْريَ َم َر
َ َوقَ ْو ِل ِه ْم إِنَّا قَت َْلنَا ْال َمسِي َح ِعي
َ سو َل ّللاِ َو َما قَتَلُوهُ َو َما
َّ ع ال
ظ ِن َو َما قَتَلُوهُ يَ ِقينًا
َ ش ٍَك ِم ْنهُ َما لَ ُهم ِب ِه ِم ْن ِع ْل ٍم ِإالَّ اتِبَا
Ve «Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük» demeleri yüzünden (onları lânetledik).
Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi.
Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta
zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.
(Nisa, 4/ 157:)
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TRADITIONS AND RITUALS AS COMMUNICATION AND
TELECOMMUNICATION SYSTEMS
Assoc. Prof. Ceren YEGEN
Mersin University
ABSTRACT
Traditions and rituals play a very important role in representing the many things of societies.
Traditions nourish societies culturally and rituals bring periodic processes to collective
practices. Many different missions has been loaded to traditions and rituals which are coded
cultural and historical, by from ancient times to the present. For example, while "obo" in the
vicinity of Elazığ was a tradition of direction finding, the "mounds" of Muş and its
surrounding were used as communication and telecommunication systems. Because
communication, telecommunication has been an important action in almost every period of
history. These traditions and rituals used in parallel with the geographical structure of the
region are important in terms of the history of communication as well as the cultural codes of
societies. Therefore, in this study historical communication systems, obo and mounds will be
considered as a communication-telecommunication system.
Keywords: Communication, Telecommunication, Tradition, "Obo", Mound

INTRODUCTION
Traditions and rituals are coded as cultural and historical. So many traditions and rituals have
been loaded with different missions and interpretations by many civilizations since ancient
times. For example, around Eastern Anatolia, "mounds" in Muş were used as effective
communication and telecommunication systems in ancient times. The fact that "obos" in the
vicinity of Elazığ has been used as a tradition of finding directions in the countryside also
suggests that traditions and rituals have communicative missions. Therefore, the subject of
this study is to discuss the mounds in Muş and the tradition of finding direction used around
Elazığ in the context of communication systems. Because these traditions and rituals used in
parallel with the geographical structure of Eastern Anatolia are important both in terms of
communication history and understanding of cultural practices of civilizations. Therefore, in
this study, obos and mounds will be examined as communication-telecommunication systems.
Memory and Collective Memory
Memory consists of mental representations and is reconstructed in each recall process
(Öz Baysal, 2017: 27). Collective memory is based on historical, mental, cultural and national
partnerships. Bilgin (2013: 15-19), treats collective memory as "official/formal memory" and
"live memory", and opens memory for ontological discussion. While official memory reflects
what is wanted to be remembered, live memory reflects what is exposed, so it is more
subjective. Official memory can be coded as a product and result of official history writing.
20-22 Aralık 2019
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While official memory manages the past chosen, it is obvious that the effort to combat
exposure to live memory is obvious. Because living memory occasionally experiences tragic
events, it demands the reconstruction of the past. For example, the negative perception of the
Dallas due to the Kennedy assassination and the discomfort of the shaken image of the region
create a desire for Dallas people to reconstruct the past. In many cases, these two forms of
collective memory appear to identify and support each other (Bilgin, 2013: 15-19).
Many cases play a role in the formation of collective memory. For example, "family
photographs" are an effective argument for transferring collective memory as well. Because
family photographs are not only a social document, they also play a role in constructing
family memory and family history together with space and time. In addition, the discourses
produced through family photographs constitute family narratives, while family narratives
express family history (Erkonan, 2014: 128; 144).
The spaces in which collective memory is consumed, as well as the spaces in which
collective memory is produced, are important and should be addressed. For example,
"shopping malls" are remarkable at this point. Because according to some approaches, these
places, where only consumables are stored, also consume individuals' memories (Tuğrul,
2014: 31).
Tradition, Ritual and Memory
Even though Giddens (2014: 13) defines transnationalism as a system in which the
certainties provided by tradition and habit are not replaced by the certainty that rational knowing does not take place (Nora, 2006), it should also be noted that spaces that are still up to
date (such as Martyrs) can still be regarded as memory spaces in the context of individual and
collective memories. For example, in a study that considers Cebeci Martyrship as a cemetery
as a memory space (Dabağcı, 2014: 97; 115), it is pointed out that there are sections from the
poems of the National Anthem and Çanakkale Martyrs in front of the blocks in the
martyrdom, and in this way, the It is thought that reminders were made for the other members
of the nation as a national mission and sacrifice. According to the study, the poems, names of
soldiers and the depiction of Atatürk in the center of these monuments as a memory space
refer to a historical continuity and a mythical narrative (Dabağcı, 2014: 97; 115).
The memory that Nora (2006) describes as produced life (2006: 19) has an important
and important role in the formation of national identity. In fact, museums, squares,
ceremonies and national days are important for the formation and existence of national
identity by addressing national collective memory (Kırcı, 2015: 19). It should not be forgotten
that the basic elements of memory are remembering and forgetting. It is thought that
collective memory, like individual memory, is formed and developed between two related
actions (Tuğrul, 2014).
On the other hand, the relationship between history and memory (Uslu, 2016) leads to
discussion of the fiction and coding dimension of both cases. Because it is thought that the
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history of deep debates about whether it is written or lived is constructing memory like events
and places. Therefore, it is very clear that the relationship between history, memory and space
is a dialectical relationship that produces itself (Ünlü, 2017).
Mounds in Muş in the Context of Communication History and Mission
Communication has a very old historical background. So much so that technology has
not yet entered human life, even in ancient times, various forms and systems of
communication were being created. The person who conveys his feelings and thoughts by
speaking has used many symbols and methods to meet the need for communication. The
person who uses the communication by making fire at night and by making different shapes
with smoke during the day wanted to warn and inform each other by making various sounds
by using animal horns. Smoke and fire are very prominent among the first communicative use
and symbols (whistles, drums, pipes, etc.). As a means of communication, fire is also
reflected in some classical Turkish poems (Yurtoğlu, 2016: 49; Gönenç, 2007: 93; Karakuş,
2011: 6; Mantu, 2016: 94; Önge, 2013). "Arrow" was used as a means of communication in
ancient Turkish society. In fact, it is claimed that the managers of different lengths transmit
some messages to each other by sending arrows (Önge, 2013: 1). It is claimed that "Gökküre",
which includes human and animal figures and writings in various languages, was used as an
oracle learning tool in the Ottoman period (http://www.hurriyet.com.tr, 19.02.2019). In the
time of Assyrians, commercial letters were frequently used in mail and communication
systems. It is also thought that during the old Hellenic period, "the heads of the slaves" were
scraped and written on them and a form of communication was sent to the army commanders
(http://www.islamvehayat.com, 09.10.2017).
"Smoke" as a means of communication is the first known means of communication
after wall paintings. It is known that fire and smoke were first used by Native Americans and
Chinese for communication purposes. However, it is widely believed that smoke
communication is a system that is identified with Indians. Because it was known that every
tribe had a sui generis signaling system, and the Australian Aborigines were also using it. It is
also claimed that the method by which the people in the distance are provided information
according to the intensity and frequency of the smoke is preferred by the Chinese to
communicate in China. So much so that in ancient China, news of an enemy attack on the
Great Wall of China could be transmitted from one tower to another with smoke, so that the
news could reach 750 kilometers away in a few hours (https://www.denkbilgi.com,
19.02.2019; https://www.gzt.com, 25.04.2016). At this point, it should be noted that the fire
towers called "Kargu" or "Karguy" are of great importance.
In the fortresses, which still had ruins in many parts of Anatolia and were built to see
each other, at certain intervals, fire was burned in case of a possible danger and these fire
towers were called "Kargu" (Karguy). The amount of fire burned and the shape of the smoke
meant a number. These towers (Karguy), which are known to be used to keep the country safe
and prevent sudden raids in Turkish states of Central Asia (Karguy), in Divanu Lügati't-Türk
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(DLT: 269) (Kaşgarlı Mahmud, Trans. Besim Atalay, 1999) define as "fortress made to
denounce enemy to mountain peaks". However, according to some approaches, the
importance of military structures in the life of societies and their value for Turkish society is
clearly seen in DLT. It is also noteworthy that the Turks, whose first contacts with the West
started with settling in the Mediterranean basin, were characterized as a nomadic society, but
showed typical settled community character by constructing watchtowers and castles (Mantu,
2016: 95; Sarı, 2017: 47; Ülken, 2013: 10; Berkkan, 2017; Ekiz, 2012: 1690; Teres, 2007:
1186).
It is thought that communication with smoke is reflected in social mythologies. For
example, in Persian mythology, fire is on the mission of "nuncius/messenger" who brings
messages between people and gods, and in this context, in Iran, the flame is codified as the
light and power of god (Devellioğlu, 2005: 49 cited by Önge, 2013: 55).
Surp Garabet Monastery (See Picture 1), which is located in Muş Province, Yaygın
Town, is important for the history of communication in the region as well as for Armenian 1
history. There are many mounds that see the monastery and these mounds were used as a
means of communication during the period when the monastery was active. The smoke
emitted by the fire burned in the mounds encodes the message. For example, it is known that
Mercimekkale Mound (See Picture 3) in the province was used for communication purposes
during the Eastern Roman (Byzantine) period (T.R. Ministry of Culture and Tourism Muş
Provincial Directorate of Culture and Tourism).

Picture 1. Surp Garabet Monastery (Source Photo: https://www.collectif2015.org/tr)

1

It is also known that the Armenians living in the Ottoman country started to produce books with the printing
houses in 1567. This situation refutes the claim that there is a prejudice against non-Muslim publishing houses in
the Ottoman Empire. So much so that the Maronite Arabs in 1610 and the Greeks in 1627 started to produce
books with printing houses and did not turn to newspaper publishing (Koloğlu, 2013: 13).
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Picture 2. Current Status of the Monastery (the Ruins) (Source Photo: Taken By Author)

Picture 3. Mercimekkale Mound (Source Photo: T.R. Ministry of Culture and Tourism Muş Provincial
Directorate of Culture and Tourism)

Elazığ and "Obo"/"Kulluk" as a Communicative Tradition
Achieving the goal, saving time and power, finding the direction that is important in
terms of survival and sporting goals, means that individuals can find the way to where they
want to reach without delay and unnecessary worry. While it is sometimes easy to go from
one place to another, sometimes it can be quite challenging (Sönmez and Önder, 2015: 355).
The fact that direction finding has an important place in daily life has led many different
direction finding practices and tendencies in the historical process. For example, if you are in
the Northern Hemisphere, at night and there is no cloud, you can definitely find the north. In
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this context, the Pole Star sees an important direction finding mission. However, "Sun", "Tree
Stump", "Mossed Sides of Trees" (the mossed sides of the trees always point to the North),
"Gravestones" and "Ant Nests" have been used as direction arguments in history (Özdemir,
2010).
"Obo" is a communicative tradition found in and around Elazığ and is used for
direction finding (See Picture 4). Today, the inhabitants of Nimri village of Keban district of
Elazığ revive the forgotten "Obo" tradition which is called "Kulluk" in the region. The
structure, built by placing the stones on top of each other and having a height of 2-3 meters
and having an ox or horse skull skeleton on top, enables the passengers or shepherds to find
direction. In the history, the Obos were used by different civilizations as grave monuments,
ceremonies, votive places, direction signs or religious rituals. "Ovo" , "Ova", "Oba" are also
given names such as "Obo", around Elazığ "Kulluk" is called. Kemal Oztürk, a citizen living
in the village, told the Anadolu Agency (AA) reporter that "they predicted that the Kulluk
tradition came to their villages through Central Asian Turks" (https://www.haberturk.com,
24.09.2018).
On the other hand, architect Ozgul Ozturk stated that the obos attracted attention with
their interesting images and explained that one of their obo's embellished the apex with the
skeleton of the ox head (See Picture 5). Ozturk also pointed out that obos were made as
artistic works in countries such as Canada, Portugal and Switzerland (http://beyazgazete.com,
24.09.2018).

Picture 4. Obo (Source Photo: Habertürk, 24.09.2018)
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Picture 5. Head of An Animal (Source Photo: Habertürk, 24.09.2018)

CONCLUSION
It is noteworthy that most of the mounds in Muş are Urartian settlements. In this
context, it is necessary to think up to date on the claim that the descendants of the Armenians,
who were also heavily in Muş, came from the Urartians. However, there is a need for field
research on the use of mounds as communication and telecommunication tools. On the basis
of the historical, cultural and religious value of the Monastery of Surp Garabet, it should be
noted that it can be coded as a memory space in Muş. Social spaces and memory spaces,
which are nourished from collective memory, are legitimized by cultural transference and are
largely fed from this transference.
According to Bostancı (2018: 388), almost every ritual has a series of sui generis
movements. The space in which the ritual takes place is designed to support the relevant
sequence, or an existing space is suitable for the ritual because of its characteristics.
Therefore, an interaction between ritual and space can be mentioned. In time, new meanings
and human-space relations are included in this relationship. Here, lets add that in the
Akodessewa Bazaar in the center of Lomé in the Togo capital of West Africa, objects such as
ox skulls, dried monkey heads are sold as so-called magic instruments. The bazaar also sells
human skulls and animal remains. This "skeleton bazaar" is a stopover point for people and
tourists who believe in "Voodoo".2
It is clear that the Obo, which is called “Kulluk’ in Elazığ, have a tradition of finding a
direction and this tradition has a very old history. Therefore, if we are talking about
communication and telecommunication phenomena, we should analyze the roles of traditions
and rituals accurately and in detail. In this context, it is a necessity to carry out current studies
focusing on the practical use of Obo as a tradition. In the study, it is seen that the Obos
(Kulluks) were adopted by the Central Asian Turks just like Kargu (Karguy-Fire Tower).
"İskelet ve Kurukafa Pazarı", 17.03.2015, https://www.haberler.com/iskelet-ve-kurukafa-pazari-7086297haberi/
2
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We can also treat Obo as "memory/culture transmitter". Because traditions or rituals
point to (culturally, historically, and socially) collective values and are actually considered as
the product of partnerships. Such traditions and rituals, which also have the characteristic of
being a culture in the context of transferring from generation to generation in their regions,
are also effective in the promotion and representation of societies such as the existence and
acceptance of societies.
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GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ İNSAN
HAKLARI VE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Mehmet OSKAY
Gaziantep Üniversitesi
Doç.Dr. Cuma BOZKURT
Gaziantep Üniversitesi
ÖZET
1994 yılına kadar herhangi bir hukuki zemin bulamayan Güvenlik Soruşturması, 26.10.1994
tarihinde kabul edilen ve 03.11.1994 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan 4045 sayılı
“Güvenlik Soruşturması, bazı nedenlerle görevlerine son verilen kamu görevine
alınmayanların haklarının geri verilmesine ve 1402 Numaralı sıkıyönetim kanununda
değişiklik yapılmasına ilişkin kanun” ile yasal bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Bu
tarihten itibaren pek çok değişikliğe uğrayan kanun ile birlikte güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer almış ve kapsamı genişlemiştir. Kritik
görevlerde çalışan personel hakkında yapılan soruşturmalar ile ilgili kapsam genişlemiş olup,
günümüzde neredeyse her kamu personeli alımı veya naklinde personel seçim unsuru olarak
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kavramı
ele alınacak, hangi usuller ile kimler tarafından yapıldığı değerlendirilecek, faydaları ve
sakıncaları tartışılacaktır. Ayrıca, “sakıncalılık” kavramı üzerinde durulacak, güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması konusu, yargı kararları ve içtihatlar açısından
değerlendirilecek ve insan hakları ile çelişen yönleri irdelenecektir. Danıştay’ın bugüne kadar
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması konusunda verdiği kararları, hangi kıstaslar göz
önüne alarak değerlendirdiği, nedenleri ile birlikte incelenecektir. Teknolojik gelişmeler ve
küreselleşme ile her geçen gün daha da karmaşık bir hal alan yenidünyada, devletlerin
amaçlarına ve yöntemlerine uygun personel istihdam etmelerinin gerekliliği hususu
tartışılacak, bilgi güvenliği ile istihbarata karşı koyma bağlamında konu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Soruşturması, Arşiv Araştırması, Arşiv Kayıtları, Sabıka
Kaydı

ABSTRACT
The Security Investigations, that did not find any legal ground until 1994 and tried to be
placed on a legal basis with In Law No. 4045; “Security investigation, the law on the
revocation of the rights of those who have not been dismissed for some reason, In law no.
1402; law on amendments to martial law” that accepted in 26.10.1994 and published in the
official gazete on 03.11.1994. Security investigation and archival research have started to take
more places in our lives and expanded its scope by governments which has undergone many
changes since that time line. The scope of the investigation that only includes the officers who
involved in the critical roles has been enlarged and nowadays, almost every public officers
has start to appear as a main selection element of recruitment or migration between institutes.
In this study, the concept of the security investigation and archive research will be discussed,
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which methods will be evaluated by whom, the benefits and disadvantages will be discussed.
In addition, it will be focus on the concept of “being objectionable”, the subject of security
investigation and archival research will be evaluated in terms of judicial decisions and
jurisprudence, also will be examined in depth in terms of human rights conflicts. The Council
of State’s judicial decisions will be discussed about security investigations will be examined
with their reasons. In the new world, which is becoming more and more complex with
technological developments and globalization, the nessesity of employing appropriate officers
for the porposes and methods of the states will be discussed and the issue will be discussed in
the context of the information security and counter-intelligence.
Keywords: Security Investigation, Archival Research, Archival Records, Criminal Records
GİRİŞ
Devlet kurumlarında istihdam edilecek bireyler, pek çok konuda değerlendirilirler.
Devletlerin, istihdam edecekleri ve unvanların gerektirdiği genel koşullar haricinde, devlete
ait kurumların ortak unvanlara sahip kadrolarında bile kurumlarının özel durumları ve
görevleri gereği özel şartlar belirlemesi gayet normaldir. İstihdam edilecek şahısların hangi
okullarda okudukları, daha önce hangi işlerde ve iş kollarında çalıştıkları, referansları, hâkim
olduğu yabancı diller, yaşları vs. bu şartları sağlayan şahıslar, belirli sınavlardan geçirilip
mevzuat bilgileri veya genel kültürleri ölçülerek elemeye tabi tutulurlar. Ayrıca mülakat
yöntemi ile de yüz yüze görüşülerek psikolojik durumları, iletişim becerileri, kılık kıyafetleri,
vücut dilleri vb. gibi değerlendirmeler ile de şahıs hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılır. İşe
alım sürecinde yürütülen bu adımlar, istihdam edilecek olan bireyin donanımı hakkında kamu
yetkililerine ipuçları verir. Çoğu devlet görevi için bu kıstaslar etik ve davranış biçimi
haricinde yeterli görülür. Çünkü devletler, devlet memuru olmanın ağırlığı ve olgunluğu ile
hareket etme, devleti temsil eden devlet görevlileri olarak davranmaları haricinde
çalışanlarının özel hayatlarıyla ilgilenmez.
Ancak devletlerin, başkalarının eline geçtiğinde devletin varlığı ve bütünlüğüne zarar
verebilecek, itibarını zedeleyebilecek bilgi, belge, doküman, şahıs, araç ve binalarının
korunmasını, işletilmesini vs. sağlayan ve kritik görevlerde çalışan personeli bulunur. Bu
personelin, diğer görevlerde çalışan personele nazaran daha özenle seçilmesi gerekmektedir.
Bu kilit personelin, olağan devlet memuru kıstasları haricinde, devlet için önemli görevleri
yerine getirmek için daha eşsiz yeteneklere sahip olmaları gerekir. Normal bir devlet
memurunun yapmakta olduğu kamu hizmetini ifa ederken bilerek veya bilmeden yol
açabileceği ve devletin rakiplerinin veya hısımlarının, söz konusu devlete üstünlük
sağlamasına yol açacak zaafları veya hataları, kritik görevde yer alan bir devlet görevlisine
nazaran çok daha az bir zarara sebebiyet verebileceği aşikârdır. Zaafları bulunmayan, devletin
itibarını zedeleyebilecek hareketlerden kaçınabilen, devletine canı ile bağlı, sır saklama
kabiliyeti olan ve bir takım özelliklere haiz devlet görevlileri istihdam etmek, devletler için
kritik derecede önem arz etmektedir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilk olarak Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi,
daha sonra da Anayasamız ile çelişmektedir. İnsan Hakları Beyannamesinin 21. Maddesinde
“Her şahıs, memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkı haizdir.” der. Ülkemizce de
kabul edilmiş olan bu beyanname, Anayasamızca da korunmaktadır. Bu haliyle güvenlik
soruşturmaları baştan insan haklarına aykırı bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Her
ne kadar “devletin güvenliği” terimi ile bu uygulama meşrulaştırılmaya çalışılsa da, öz
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itibariyle sübjektif eğilime ve keyfiyete meyilli bir yapısı olması nedeniyle savunulması,
getirilen yönetmelik ve kanunlar sayesinde dahi yasal bir forma dönüştürülmesi mümkün
olmamaktadır. Yasal dayanaktan yoksun olan bu uygulama, çeşitli yönetmelikler ve kurum içi
tüzükler ile legal hale getirilmeye çalışılmaktadır.
Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın kritikliği göz önüne alındığında güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması olgusunun hukukilik ile devlet güvenliği, insan hakları ile
devletin bekası arasında sıkışıp kalmış bir yapı olarak zemin bulmaya çalışması son derece
ironiktir. Ne yazık ki coğrafyamızın karışıklığı ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin çokluğu
nedeniyle her geçen gün daha da günlük hayatımıza yerleşen ve toplumca da kanıksanan
güvenlik soruşturması kavramı, her geçen gün hukukun üzerine biraz daha çıkmakta ve insan
haklarını biraz daha görmezden gelmektedir. Üstelik hukuk sistemi de bu ikilem karşısında
çoğu zaman istemli ya da istem dışı olarak kararsız kalmakta, hukukun üstünlüğü ilkesini
savunması ve yüceltmesi gerekirken devlet güvenliği gerekçesi ile her geçen gün denetleme
görevini biraz daha esnetmekte ve bireylerden yana değil devletten yana uygulamalar
sergilemektedir.
Devlet güvenliği elbette önemlidir. Ancak devlet güvenliği adı altında gizliliğin verdiği
keyfiyet ile gerçekleştirilen ve denetimden uzak işlemlerin oluşturduğu hukuksuzluğa da
hiçbir şekilde müsaade edilemez. Burada belirtilen hususlar çalışmanın konusunu
oluştururken, bunun yanında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kavramlarının neler
olduğu, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkış sebepleri incelenmiş, bu raporların oluşturulma
amaçları irdelenecek, yapılması için hangi araçların ve yöntemlerin kullanılacağı, kanuni
olarak geçerliliği ve yasallığı, etik olarak değerlendirilmesi ile sağlıklı olarak yapılması için
gerekli araç, gereç, iş ve işlemler tartışılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmanın genelini bu
konu hakkında yargı tarafından verilmiş kararların incelenmesi oluşturmuş ve bu kararlara
bağlı olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının insan haklarına saygılı ve sağlıklı
bir şekilde nasıl gerçekleştirileceği hususu tartışılarak, denetim mekanizmasının geliştirilmesi
konusu değerlendirilmiştir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
“Hukuk devleti ilkesinin genel ve özel gerekleri vardır. En başta yasama, yürütme ve yargı
organlarının hukuka bağlı olması yani anayasaya aykırı eylem ve işlemlerin olmaması
gerekmektedir. Hukuk devletinin özel gerekleri arasında ise; idarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşı yargı yolun açık olması, mahkemelerin bağımsız olması, idarenin
faaliyetlerinin önceden bilinebilir olması gerekmektedir” (Gözler, 2011:4).
Ülkemizde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması uygulamasının başladığı tarihten
günümüze kadar adli sistemde özellikle de yönetsel yargı sistemimizde güvenlik
soruşturmasının varlığı hususu tartışma konusu olmamış, güvenlik soruşturmasının yasallığı
ve anayasallığı hususları sorgulanmamıştır.
Bunun yerine idari hatalar ve işlemin sebebinin dayandığı olguların hukukiliği tartışılmıştır.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Danıştay tarafından her zaman ulusal güvenlik için
bir gereklilik olarak değerlendirilmiş, özellikle son yıllarda terör örgütlerinin ülkemizde
yarattığı kargaşa ortamı ile birlikte ülke gündeminde personel alımlarında bir gereklilik olarak
görülmeye ve olağanlaşmaya başlamıştır.
Ülkemizdeki kamu yönetimi anlayışının kökleri, Osmanlı İmparatorluğuna kadar
uzanmaktadır. Büyük Selçuklu Devletinin mirasçısı olan Osmanlı İmparatorluğu, ileri bir
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devlet teşkilatı ve personel yönetimi oluşturmuştur. Devlet işleri ilmiye, mülkiye, kalemiye ve
seyfiye olarak tanzim edilen dört sınıf personel tarafından görülmekte olup, idari yapı bu
sınıflar arasında dengelenmiştir. Devlet işlerinin ancak belirli bir eğitim ve terbiyeden
geçirilmiş bulunan, bilgili ve tecrübeli memurlarla yerine getirilebileceği öngörülmüş, bu
nedenle de memurların seçilmelerine ve yetiştirilmelerine büyük önem verilmiştir (Özdemir,
2001:98-113).
Osmanlı İmparatorluğunda Abdülhamit’in “Yıldız Jurnalleri” ile doruğa ulaşan soruşturma
geleneği, Cumhuriyet döneminde de mevzuata yansımadan sürdürülmüştür. Demokrat Parti
iktidarında “güvenlik tahkikatı” denilen uygulamalar, bu konuyla hiç ilgisi olmayan ve Resmi
Gazetede yayımlanmayan “Sabotajlara Karşı Korunma ve Sabotajları Önleme” adını taşıyan,
30 Nisan 1953 tarihli ve 4/658 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine dayandırılmıştır. (Dinç,
1987:28).
Güvenlik soruşturması terimi mevzuata ilk kez, “Güvenlik Soruşturması” başlıklı, Resmi
Gazete’de yayımlanmayan 30 Nisan 1964 tarihli, 4/685 sayılı Bakanlar Kurulu
kararnamesiyle girmiştir (Karahanoğulları, 1998:168).
Güvenlik Soruşturması; kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,
kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi
bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki
durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve
yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir. (Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4. Maddesi (g) bendi).
Arşiv Araştırması; Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk
kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir
sınırlama olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır. (Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4. Maddesi (f) bendi).
Bunlarla birlikte; yıkıcı ve bölücü faaliyetler, sabıka kaydı araştırması, kurumların arşiv
kayıtları, fişleme, mahallinde(çevresel) araştırma, sosyal medya ve internet araştırması,
dinleme gibi kavramlar da araştırılan konuları göstermektedir.
Mobilitenin daha kısıtlı olduğu, çok değil 50 yıl önce istihdam edilecek personelin seçiminde
belirlenecek kıstaslar ile günümüzde belirlenecek kıstaslar arasında çok büyük farklar
mevcuttur. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması, toplumların daha mobil ve
karmaşık bir yapıya dönüştürmesine sebep olmakta, insanların yalnızlaşmasını ve
bireyselleşmesini desteklemektedir. Bu da istihdam edilecek personelin hangi kıstaslara sahip
olduğunda belirsizlik yaratmaktadır. Toplumlar mahalle kültüründen metropol kültürüne
doğru meyil etmeye başladıkça, insanlar arasındaki ilişkiler gittikçe zayıflamış, birbirleri
hakkında edindikleri bilgiler azalmış ve bireyselleşme artmıştır. Bu durum devletler bazında
güvenilirlik açısından her geçen gün personel istihdam politikalarını zorlaştırmaktadır.
“Küreselleşme, devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri ve uluslararası kurumsal iş birliği
gerektiren uluslararası güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir” (Çalış, 2003:46).
Soruşturmayı yürütecek personel, tahkikatı sağlıklı ve eksiksiz olarak tamamlayabilmek için
pek çok kanaldan bilgi alır bu bilgilerin bir kısmı beşeri iken bir kısmı teknik bilgi içerir.
Ayrıca söz konusu bilgilerin bir kısmı resmi iken, bir kısmı da gayri resmi ve özel bilgilerdir.
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Tahkikatı yürüten personel, tüm bu bilgileri harmanlayıp süzerek araştırmayı tamamlar. Çok
kaynaklı yapılan araştırmalar her zaman daha sağlıklı ve isabetli sonuçlar doğurur.
Tahkikatı yapan personel, soruşturması esnasında tahkikata konu şahıs ile ilgili olarak
çevresinde onu tanıyanlar ve hakkında bilgi sahibi olanlardan şahıs hakkında bilgi edinmeye
çalışır. Beşerî kaynakları kullanırken tahkikatı yapan personelin inisiyatifine ve yaklaşımına
bağlı olarak resmi kimlik ya da maske altında amaca ulaşmaya çalışır. Beşerî kaynaklar,
sübjektif yorumlar içerebileceği için yüzde yüz güvenilir bilgi içermeyebilirler ancak elde
edilecek bilgilerin doğrulanması için çaprazlama gibi teknikler kullanılarak başka beşerî veya
beşerî olmayan kaynaklar ile bilgi doğrulaması yapılabilir.
Burada önemli olan, elde edilen bilgilerin başka kaynaklarca da doğrulanarak sağlanmasıdır.
Her bir kaynaktan alınan veriler, başka kaynaklarla yapılan mülakatlarda sağlanmaya
çalışılmalı ve bilgiler farklı mahallerde yaşayan birbirini tanımayan kaynaklar tarafından
doğrulanmalıdır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılırken toplanacak bilgiler arasında Adli Sicil
ve Arşiv Kayıtları çok önemli bir yere sahiptir. Adli Sicil ve Arşiv kayıtları, şahıslar hakkında
eğer herhangi bir olumsuzluk var ise yetkili mahkemelerce değerlendirilip belirli kanunlara
göre karara bağlanan, somut ve sonucu olan, elle tutulur verilere göre düzenlenir. Bu sebeple
Adli Sicil ve Arşiv kayıtları yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına
başlanırken değerlendirilecek verilerin araştırılmasında izlenecek yolun temellerinden birini
oluşturur. Adli sicil kayıtları somut kayıtlardır. Güvenlik, istihbarat birimleri veya kolluk
kuvvetlerinin arşiv kayıtları gibi dayanaksız, sübjektif ve kanıtlanamaz kayıtlar değildirler. Bu
sebeple düzgün ve adil işleyen bir hukuk sistemi içerisinde hatalı veya art niyetli olarak
tutulmaları neredeyse imkânsızdır. Adli Sicil Kayıtlarında yer alan bir suça dair kişinin
yargılanması, delillerin toplanması, savunmaların alınması ve mahkemelerce karara
bağlanması, alelade yapılan bir işlem değil, yargı sistemi ile işleyen sistematik bir yapı olup,
hukukun üstünlüğü ve adalet kavramları çerçevesinde ve devlet güvencesi altında
gerçekleştirilir. Hukuk Devleti kavramı, devletin her şart altında hukukun üstünlüğünü
gözeteceğini ifade eder.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Güvenlik soruşturması, özünü koruyan, hukuki sisteme bağlı, hesap verebilir, her türlü yanlı
ve taraflı yorumlardan ve siyasetten uzak, devletin devamlılığı ile güvenliğini esas alan,
liyakat ilkesi ile paralel ilerleyen, kamu hizmetine alınacak kamu personelinin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen bir tahkikattır. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında
ülkemizde, neredeyse her kamu personeli alımı veya yer değiştirmesinde güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmadan atama gerçekleşmemeye başlamıştır.
Görevin kritikliği arttıkça yapılan soruşturmanın kapsamı genişlemektedir. 24.10.2018 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 228) ile neredeyse bütün kurum ve kuruluşları
kapsar hale gelmiştir. TSK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kritik kurumlarda çalışan
personelin dikkatlice tekrar gözden geçirildiği, daha sonra bu soruşturmaların bütün
kurumların personeline yapılmaya başlandığı, kurumlar arasındaki nakil işlemlerinde bile
güvenlik soruşturmasının tekrarlandığı bir sistem ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olgusunun hakkaniyetli ve eşitlik ilkesi içerisinde
yapılabilmesi için çok fazla denetim mekanizması ve yaptırım yetkisi bulunması
gerekmektedir. Asıl dikkat edilmesi gerek husus, güvenlik soruşturması ve arşiv
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araştırmasının amacı yeni sakıncalılıklar yaratmak değil, göreve en uygun bireyleri hiçbir
şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlemektir. Ayrıca bu tahkikatlar her ne koşul altında
olursa olsun Bağımsız Türk Mahkemelerinde hesap verebilir nitelikte şeffaf ve somut olarak
raporlanmalı ve bu raporları düzenleyen personel, kurum ve yöneticileri ülkedeki siyasi
eğilim ne olursa olsun her zaman hesap verebilecek bir yapı ile denetlenmelidirler.
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20.YÜZYILIN BAŞINDA TÜRKIYE ILE TÜRKISTAN ARASINDAKI SIYASI VE
KÜLTÜREL İLIŞKILER
Doç. Dr. Kanat Bazarbayev
Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Uluslararası Üniversitesi
Doç. Dr. Talgat Daniyarov
Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Uluslararası Üniversitesi
Doç. Dr Usenbek Rakhmet
Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Uluslararası Üniversitesi
ÖZET
Makalede Türkiye ile Türkistan arasındaki siyasi ve kültürel ilişkileri, 20. yüzyılın başlarında
siyasette Türk birliği fikrinin siyasi alanına çıkışı genişçe analiz edildi. Başlangıçta, Türk
birliği fikrinin siyaset sahnesine geçtiği geniş çapta kabul edilmektedir.Tarihsel veriler,
Türkistan ulusal kurtuluş hareketinin bölgesel hacimlerle sınırlı olmadığını, doğası, içeriği ve
etkisi üzerine uluslararası bir fenomen olarak ideolojik ve örgütsel oluşumunu doğrudan ve
dolaylı olarak yabancı ülkelerin ulusal kurtuluş hareketlerini etkilediğini göstermektedir.
Doğrudan etkileyen faktörlerden biri de, geni hareketinin etkisidir. Tarihsel analizler ve
veriler, tutarlı kanıtlar bu tür sonuçları çıkarmamızı sağlar. Türkiye ile Türkistan arasındaki
ilişkilerin gelişiminin ilk aşamalarında gelişmesi, bu dengesiz gelişmeden etkilenmiştir. Bu
ilişkilerin aşağıdakilere dayandığı açıktır: Birincisi, Türkiye'de eğitim almış olan ve farklı
amaçlar için çalıştıkları aydınlar: bu, Yasemin, Müslüman ve Türk fikirlerinin gelişiminin
temelidir. İkincisi, Türkistan’daki Türk savaş esirleri ve Enver Paşa’nın önderlik ettiği
birliklerdir. Bu rota, Türkistan'ın silahlanma yarışına hareketine katkıda bulundu. Üçüncüsü,
Türkiye, Türkistan siyasi ittifakının anavatanı oldu. Bu yol, Türkistan hareketi döneminin
yolunu açtı.
Anahtar Kelimeler: Türkistan bölgesi, Türkiye, Rusya, Türk birliği fikri, ulusal kurtuluş
hareketi.
GİRİŞ
1905-1907’de Rus proletaryası ve köylülerinin Devrim mücadelesi, doğu uluslarının
despotizme karşı mücadelesine ilham verdi. Sovyet tarihçiliğini, Rus Devriminin doğrudan
etkisi altında, yalnızca Türkiye'de hâkim binaya karşı değil, feodal diktatörlüklerin ve Batının
emperyalist güçlerinin de güçleneceği yönündeki devrimci mücadeleciler yazdı
( Aliyev,1972). Doğu ülkelerindeki devrimci durum, onları Rusya'daki devrime daha da
yakınlaştırdı. Bu bakımdan, Bolşevik lider V. İ. Lenin’in “Rus Devrimi” tüm Asya’ya
hareket getirdi. 1905'te Türkiye, Pers ve Çin'deki Devrimler isyanın yüzlerce ve yüz
milyonlarca harekete yansıdığını kanıtlıyor diye yazdı. Aslında, Türkiye'deki toplumsal
gerilimlerin ardından, Rus Devrimi ve komşu İran'daki devrimci olaylar, II. Abdülhamid’in
zulmüne karşı, İmparatorluğun Türk olmayan halklarının ulusal kurtuluş mücadelesini
büyüttü. Bu iki isyan, II. Abdülhamid’in devasa hükümetini son derece rahatsız etti. Onun
talimatı üzerine, Türkiye sınırı siyasi göçmenlere kapatıldı. Hatta Rusya'dan Mekke ve
Medine'ye hacca gidenler bile, Türk yetkililerin Rusya'da «kanlı pazar» üyeleri olduğu
şüphesiyle yol engellendi (Sovikyan,1945). Elbette, bu politik durum nedeniyle haclarını
gerçekleştiremeyen, yarı yoldan geri dönenler içinde Türkistan ve Kazak bölgelerinden
hacılar olduğu bilinmektedir.
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Alaş Hareketi, Kazak topraklarındaki ulusal kurtuluş mücadelesinin özü olan Türkistan Ulusal
Kurtuluş Hareketi ile karşılaştırıldığında, "Türkistan bölgesindeki ulusal kurtuluş hareketinin
siyasi ve sosyal çeşitliliği fark edilebilir. Türkistan hareketi, bölgedeki kurtuluş fikri,
bağımsızlık mücadelesi, ulusal, Müslüman, Türk birliği fikri temelinde düzenlenmiş siyasi
güçlerin örgütlü bir etkinliği olarak kabul edilir. Amacı ortak olan Alaşorda ve Türkistan
Özerkliği'nin (Turkiston Mutoriati) hükümeti, ortak olan ulusal kurtuluş hareketinde (Tursun,
2006) birbirini tamamlayan ulusal, sosyal ve politik olaylarla ilgili olduğuna ve onlarla
etkileşime girdiğine inanıyoruz. Şimdi, bu iki fenomen, fikirlerin Jön Türkler oluşumunun
hareketi üzerindeki etkisini değerlendirmede faydalı olma potansiyeline sahiptir.
Örneğin, metropoldeki ilk Rus Devrimi'nin (1905-1907) siyasi deneyimi, Türkistan’daki
Yahudiliğin fikirlerinin, ulusal kurtuluş politik mücadelesinin ideolojisine dönüşümünü
etkilemiş, imparatorluğun siyasal baskılarının ruhsal uyanışı için imparatorluk merkezinin
politik ayaklanmasından büyük ölçüde etkilenmiştir. Ancak Jön Türkler hareketi ve
devriminin sloganı (1908), ulusun entelektüelleri arasında, etnik birliği hisseden ve tarihsel
bağlarını koparmayan bağımsızlık fikrini tesis etmek için doğrudan bir temel oluşturuyordu.
ARAŞTIRMA
Bu bağlamda, ayrıntılı hareketinin sosyal politik etkisi artmıştır. Bölgedeki kentsel nüfus
arasında aydınlanma şeklinde yayılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, Türkistan
gençliğinin siyasal belgeleri, bölgedeki feodal liderlik ve sömürgecilik karşıtı mücadelenin ve
güç kurumlarının anayasa reformu fikrinin kanıtlarını göstermiştir. Aynı zamanda, yerli
halkların yabancılara karşı ortak mücadeleye karşı birleşmesi, Müslümanların birleşmesi
kesinlikle kraliyet otoritesi tarafından kontrol edildi. Aynı zamanda N.Berdyaev, Slav
yarışında dünyayı etkileyen Alman yarışının yerini aldığını açıkladı ( Berdyaev,1990).
Sovyet tarihçiliğinde, 1905-1908 yılları arasında Türkistan bölgesinde ulusal kurtuluş
hareketinin gelişiminde I. Rus evrimi'nin büyük bir etkisi olduğu sonucuna varıldı. Milli tarih
biliminde yıllardır baskın olan bu sonuç, bağımsız bir tarihsel perspektif bağlamında yeniden
değerlendirmeyi gerektirmektedir. Gençlerin hareketlerinin ideolojik etkilerine dair sonuçlar
çıkararak, Rus etkisinin bundan çok daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki
argümanlar buna delil teşkil etmektedir: 1) Rusya'nın ilk devrimi tarafından ortaya konan
temel fikir sınıf mücadelesi ve itici gücü - işçilerin ve köylülerin sosyal temelidir. Bu
bakımdan, bu ayaklanmanın sınıf fikirleri, Türkistan'da yaygın olarak tanınmıyordu. 2) 1.
Rus Devrimi'nin sonuçlanmasında asıl amaç, monarşiyle savaşmaktı. Sömürgeci yönetime
karşı hiçbir ulusal kurtuluş mücadelesi fikri yoktu. Türkistan'da ise bu iki faktörde iki temel
fark vardı: 1) Türkistan ulusal kurtuluş hareketinin ana sosyal merkezi yeni oluşan aydın
topluluktu. Siyasi hareketin temel itici gücü, bölgedeki aydınlanmaya başlayan ve toplumun
çıkarlarını engellemek için sömürge gücüne bir meydan okuma olarak yaratıcı din ve
aydınlatıcı seçkinlerin temsilcileriydi. 2) Türkistan'da ana hareket fikri, sömürgeciliğe karşı
mücadele etmek ve ulusların kendi kaderini tayin etmektir. Bu sorunlar Birinci Rus Devrim'de
ortaya çıktığından, Türkistan ulusal kurtuluş hareketini doğrudan etkileyemedi.
Enver Paşa’ya karşı siyasi propaganda yürüten Bolşevikler, otoritenin basın yayın araçları
vasıtasıyla onun özgürlük yolundaki mücadele fikrine zarar verip, onu karalamaya başladı.
«Milletlerin hayatı» dergisinde şöyle yazıyor: "Enver Paşaların herhangi bir siyasi platformu
var mı? Politik bir platform yok ve olamaz. Ama bir yığın var. Hala gerici topluluk dininin
etkisi altında olan halkın karanlık duygularına dair bir içgörü var ve çok fazla düşündürücü
oyun var ve son olarak terörist terör koşullarında çalışmaya zorlanan çok sayıda insan var”
(Ulusların hayatı, 1922). Türkistan ulusal kurtuluş hareketinin dış etkisine gelince, Türkistan
milliyetçi-kurtuluş hareketi İran'daki anayasa hareketi (1905-1911), Hindistan'da sömürgeci
girişimlere (1905-1908), Türkiye'de Devrim (1908) vb. haraketlere belli bir derecede etki etti.
Bununla birlikte, Türkistanlı yenilikçiler asla genel Türkçülük ve genel Müslümanlık esasında
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bir devlet yaratma niyetinde değildirler. Bu slogan ahlaki idi ve kralın kendi kişiliğine
yöneldi ve sömürgecilik karşıtı oldu (Alimovа, 2009).
Türk birliği fikri, Sovyet döneminde yeni bir kaliteye yansıdı. Türk okyanusunun
dağılmasından sonra, çocuk liderlerin liderleri saldırganlaştı ve fikirlerin geri kalanı, eğitim
sektörünün politikasından ayrılmaya devam etti.
Bu fikir, ilk aşamalarda, sömürgeci iktidara karşı politik bir duyarlılıktı ve ardından Sovyet
iktidarına karşı siyasi düşüncelerini ifade etmeye başladı. Buna en çarpıcı örnek, Türk
Komünist Partisi genel başkanı Turar Ryskulov'un Ocak ayında, Türk halkını birleştirme ve
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma fikriydi. Konumu, Türk Cumhuriyetinin, Rusya Federasyonu
içinde bağımsız ulusal kalkınmayı sağlamak için totaliter merkezin kuvvetlerine karşı
yönlendirilmesi gerçeğiyle belirlenir. T. Ryskulov'un önderlik ettiği Türklerin bu fikri Sovyet
otoritelerinin desteğini alamadı. 1918’de Nisan ayında kurulan Türkistan Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti gerçek haklara sahip değildi ve yasal otoritesinin yerini partinin
merkezi yetkilileri aldı (Turdiev, 1991).
Türkiye ile Türkistan arasındaki siyasi ve kültürel bağlar 20. asır başında Türk birliği fikrini
siyaset sahnesine taşıdı. Bu fikir yalnızca politikacılara, eğitimcilere değil, aynı zamanda
şairlere de dayanıyordu. Mağcan Jumabayev, bu fikri ilk yüzyıllarda Orta Asya halklarının
şairleri arasında paylaşan ilk kişilerden biriydi.
Mağjan "Peygamber", "Kunshyshysy", "Turkestan", "Ural Dağları" vb. şiirlerinde, Türk
birliği fikrini yansıtıp, “Peygamber" şiirinde:
Gün doğudan geliyor, ben geliyorum,
Gökyüzü feryat ediyor, ben de gök gibi feryat edeiyorum.
Dünyanın yüzü karanlıkla kaplıdır,
Dünyaya ışık vereceğim, gün vereceğim;
Kapkara gece. Kaygılı yer yüzünün ezgisi!
Kapkara gece. Feryat ediyor gecenin oğlu.
Gün doğumunda beyaz bir altın şerit var:
Geliyorum ben Peygamber, güneşin oğlu - (Cumabayev,1995) diye söylemektedir. O, kökü
bir Türk halklarının birliğini Türkistan şiirinde “
... Türkistan, iki dünyanın eşiğidir.
Türkistan her Türk’ün beşiğidir.
Görkemli Türkistan ülkesinde doğmak,
Tanrı’nın Türk’e verdiği nasibidir. ”coşkusundan ilham aldı.
Bu şiirde, Türkistan'ın tarihi
yerini, aynı Kazak'ın bir Kazak varisi tarafından tanımlanmaktadır ve “Pek çok Türk halkı alt
bölündüğünde Kazakça'da siyah şanırak yok mu?” dedi.
Türkçü şairin "Ural Dağı" adlı şiirinde,
Ural Dağları - tüm Türk dünyasının sembolü.
Bir gün senin sahibin bir Türk idi,
Oynayıp konup göçüyor idi.
Korkmuyordu dağdan taştan kahraman Türk
Koynunda yayıyla girdi.
Her Türk, bozkırda en güzeli idi.
Otursa, göçse, konsa; her zaman güçlü idi.
Başlarında talih kuşu dursa,
Evinin duvarı yel, güneşin yakmadığı güç idi.
Burada şairin "Türk insanı" Türk dünyasının tam bir resmidir. Bir zamanlar vahşi doğada
yaşayan bu halkların bugünkü durumu nedir? Mağjan bu siyasi olayları şiire sokuyor.
M.Jumabayev'in Bu Kavramı Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na katıldı, mağlup oldu
ve Türk halkının Türkistanlı gençler arasında şair Magzhan Zhumabaev'in de savaşa
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girmesine neden oldu. "Kardeşimin uzaktaki kardeşi" adlı şiirinde, kardeşlerinin Anadolu'daki
ulusal kurtuluş hareketlerinden bahseden ve onları halklarının kaderiyle birleştiren şair,
Uzakta çok acı çeken kardeşim,
Solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim,
Etrafını sarmış düşman ortasında,
Göl gibi göz yaşı döken kardeşim ”.
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da başlattığı ulus-kurtuluş mücadelesi, çeşitli zorluklara
rağmen zaferle sonuçlanıyor.
Türk halkı, Türk birliklerinin benzeri görülmemiş
kahramanlığını, muzaffer ve hazırlıksız savaşı, Mustafa Kemal Paşa'nın ve onu takip
edenlerin zaferini memnuniyetle karşılıyor (Genel Makale, 1933). Türkiye'deki ulus-kurtuluş
mücadelesinin Türk kahramanları üzerinde derin bir etkisi oldu. Ne de olsa, ulusal kurtuluş
mücadelesine ve ulusal ruhuna dayanan Türkiye Parlamentosu, Türkistanlı jubililere örnek
oldu, Atrallah’taki zafer umutsuzluğa neden oldu. Türkiye'deki en büyük zaferi, Türkistan'da
olduğu gibi elde etmeye karar vermişlerdir. Bu makalenin, M.Şokay dergisinin editörü
tarafından yazılması gerektiğini düşünüyoruz. Mustafa Kemal, işgalcilere karşı düzenlenen
ulusal kurtuluş hareketinin manevi destekçilerinden biri olan Türk okyanus bakanlığının
başıydı. Mustafa Şokay ulusal kurtuluş hareketini destekledi ve "Şafak" adlı bir gazete
yayınladı. Ayrıca, Tiflis'teki Ulusal Ordunun bir temsilcisi olan Kazım Bey ile yapılan
görüşmenin bulgularına dayanarak "Anadolu Epistles" başlıklı bir makale yazdı. Ayrıca o
yıllarda Erivan'da Müttefik kuvvetlerinin temsilcisi olarak görev yapan Amerikan General,
Türkiye ve Türk Hareketi hakkında açıklamalar yaptı. Mustafa Çokay bu haksız suçlamaları
gazetelerde vermiş ve değerli bir cevap vermiştir ( Benzing, 1985).
M.Şokay’ın ifadesine göre, Myrakub, 1912'deki Kafkasya Sorunları kitabında alıntılandı.
Balkan Savaşı sırasında Rusya'daki Azerbaycanlı öğrenciler arasındaki Türk heyecanı
hakkında yazdı. Bu alandaki ruh hali ve davranış hakkında konuşan Mustafa Shokai, Rusya'yı
okuduğunu ve üniversitelerin, özellikle üniversitelerin, 1910-1914 yılları arasında Rus
üniversitesinin yıkıldığı dönemde St.Petersburg Üniversitesi'nde eğitildiğini söyledi sadece
bilmeyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda politik emelleri göstermekte, hükümete karşı
kararlar almak ve sokaklarda gösteri yapmakla yetinmektedir. Özellikle Balkan Savaşı
sırasında St.Petersburg öğrencileri ajite edildi. Öğrenciler tarafsızlıklarına rağmen Türkiye'ye
karşı çıktıklarında ve Balkan Slavlarına açıkça yardımcı olduklarında çok heyecanlandılar.
Balkan Savaşı sırasında Türk ordusunun finanse edilmesi politik mücadele türlerinden biriydi.
M.Chokai, bu dönemi "Zhas Turkistan" gazetesinde "Esimdeğler" adlı makalede hatırlıyor
(1933'te 47. sırada): "Ancak biz Türk öğrenci sayısı çok azdı. Ayrıca başka bir şey yapmayı
düşünüyoruz. Bu amaçla biz Alier, Tatar ve Türk öğrenciler Ruslardan ayrıldı ve bağımsız
hareket etmeye çalıştık. O zamanlar, St.Petersburg'da yaşayan Türkistanlı bir avukat olan
Seraly Lapin'in onayını aldık ve evinde tanıştık. Bu unutulmaz kutlamalara katılanların
isimleri hala unutulmaz. Bu gün Tataristan'da öldürülen Necib Kurbangali ve Sultanbek
Mamali ve şimdi yaşayan Bolşevik İlyas İlkinler, şairden Miryakub piskoposu, Şeyh-Sylam
Zada, Akpar Ağa ve diğerleri yaşıyor. Ve biz Türkistan halkı Kakazhan Berdigulovich ile
birlikteydik. Gündemimiz bir maddeyi içeriyordu. Balkanlar savaşına müdahale edersek,
konumumuzun ne olması gerektiğini tartışırdık.
Her birimiz görüşümüzü açıklamaya çalışıyorduk, verdiğimiz tek kararnameyi aldık. Türk
öğrencilerin okudukları okullarda hükümet karşıtı gösterilere katılmaları gerektiğini ve
Türkleri karşı koymak ve Türklere yardım etmede aktif rol almak için Slav örgütleri
engellemeye çalışmaları gerektiğini hatırladım. Kararda özellikle belirtilen bir konu vardı.
Rusya Türklere karşı savaşırsa, bu kararnameyle demiryollarını, telgrafları ve köprüleri
kırmak için Kafkasya'ya gitmek gerekir ”(Dodonov, 1991) Bu hareketin merkezinde yer alan
M.Shokai'nin bu anıları, Türk hareketinin, Rusya İmparatorluğu'nun merkezinde geniş
yayıldığının bir göstergesi. Ona göre, gönüllüler bile Türk ordusuna katılmaya ve Rus
20-22 Aralık 2019

Ankara 817

2019

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU

demiryollarının, telgrafların ve köprülerin yıkılmasında yer alan öğrencilerin bir listesine
katılmaya hazırdı.
Türkiye için fonlar da uzaktaki Türkistan tarafından desteklenmiştir. Türkistan vatandaşı
Sadyk Utegenov'un hayatı hakkında söylenebilir. Popüler bir öğretmen Said Utegenov ve
Shokai olan Taşkent'teki Turkestan Öğretmenler Semineri'nden mezun oldu. Shokay,
"Bellekte" adlı makalesinde şöyle yazdı: "St. Petersburg'a döndükten sonra, St.Petersburg'a
geleceğini söyleyen bir Türkistanlı arkadaş olan Utegen Sadykovich'den bir telgraf aldım.
Geldiğim gün onunla tren istasyonunda tanıştım. İkimiz de olduğum yere geldik. Bazı altın
paralar getirdim. Türkiye büyükelçisini kendi ellerimle devretmek zorunda kaldım”dedi. O
zamanlar, Türkiye'nin St.Petersburg Büyükelçisi Tukhan Paşa. İki gün sonra, adam sokakta
otururken, Sadyk ve ben Tukhan Paşa'nın resepsiyonuna katılmak üzere Türk Büyükelçiliğine
geldik. Türkiye Büyükelçisi, bizi geniş bir resepsiyon odasında dikkatlice dinledi. Sadık,
Türk yaralılarını tedavi etmek için Türkistan Türklerinde yaşayan Türklerden az miktarda
para getirdiğini, büyükelçinin göz yaşlarından memnun olduğunu söyledi. Ona katıldı ve
ağladık. Turhan Paşa, Türklerin Türkistan'da yaşadığını bilmesine rağmen, ne kadar
çalıştığını veya ne yaptığını bilmiyordu”(Şokay, 1999).
SONUÇ
XIX yüzyılda bir sonuç olarak. sonu XX yüzyıldır. Türkiye ile Türkistan arasındaki
ilişkilerin gelişiminin ilk aşamalarında gelişmesi, bu dengesiz gelişmeden etkilenmiştir. Bu
ilişkilerin aşağıdakilere dayandığı açıktır: Birincisi, Türkiye'de eğitim almış olan ve farklı
amaçlar için çalıştıkları aydınlar: bu, Yasemin, Müslüman ve Türk fikirlerinin gelişiminin
temelidir. İkincisi, Türkistan’daki Türk savaş esirleri ve Enver Paşa’nın önderlik ettiği
birliklerdir. Bu rota, Türkistan'ın silahlanma yarışına hareketine katkıda bulundu. Üçüncüsü,
Türkiye, Türkistan siyasi ittifakının anavatanı oldu. Bu yol, Türkistan hareketi döneminin
yolunu açtı.
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JÖN TÜRKLER VE TÜRKİSTAN ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERİNİN
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Doç. Dr. Talgat Daniyarov
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ÖZET
Makalede Jön Türkler ile Türkistan ulusal kurtuluş hareketleri arasındaki benzerlikleri olarak
XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında. Batının güçleri, ekonomik, politik ve kültürel
istilalarına karşı güçler, Türk ve Müslüman milliyetçiliği fikirlerinin genişlemesi,
sömürgecilik yönü ve benzer iki hareketin ana özelliklerinden biri, Jön Türkler hareketinin
Türkistan ulusal kurtuluş hareketine etkisi olduğu araştırıldı.
Araştırma
sonuçlarının
gösterdiği gibi Jön Türkler hareketi ile Türkistan milli özgürlük hareketinin yerleşip
gelişmesinde birçok benzerliğin yerleşmiş olduğunu biliyoruz. Genellikle milli özgürlük
hareketinin gelişmesine temel olan ortak kurallar bu iki harekete de aittir.Jön Türkler hareketi
ile Türkistan milli özgürlük hareketinin birbirini etkilemeyen köklü özellikleri de oldu. Bu
özellikler Türkiye’nin bağımsız memleket olmasından, Türkistan’ın ise Rusya’ya bağlı
olmasındandır. Bu duruma etki eden iki hareketin siyasi amaçları ile onu gerçekleştirmenin
taktik ve stratejisinden görünüş buldu. Bu meseleye Türkiye’de II. Abdülhamit’in despotik
beyliği ile birlikte başka ülkelerin sömürge hareketlerinin etkisinden kurtulmaya yol açılsa bu
durum Türkistan’da Ortaçağ tutucu toplumsal kuruluşu modernizasyonu ile sömürge
beyliğinden kurtulması olarak görüldü. Böyle ilişkili Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğunun
yerine yani Türk memleketini kurma düşüncesini cesurca sistemleştirdiler. Jön Türklerin bu
düşüncesi Türkiye’deki toplumsal siyasi değişimler yönünde devam etti. Sömürge birliği
beyliğin siyasi, askeri kısmındaki Türkistan milli bağımsızlık hareketlerinin başları milli
devlet kurma ve bağımsızlık alma düşüncelerini istemeyerek kaldırdılar. Neticesinde birlik
hükümeti memleket belirleme siyaseti aracılığıyla Türk birliği düşüncesini dağıtıp “Türü milli
içeriği sosyalist” olan siyasi erki yeterince millli olan memlekete dönerek bağımsızlık alışı 20.
yüzyıl sonlarına kadar geriledi. Burada iki hareketin özelliklerine o memleketlerin tarihi,
medeni ve ekenomik gelişmişlik seviyeleri ile o memleketlerle ilgili kalıplaşan uluslararası
durumların da önemli etkisnin olduğu açıktır. Bununla birlikte Türkiye ile Türkistan
halklarının milli zihniyetinin birçok özelliğin tekliğine etkili olduğunun da dikkate alınması
gerekir.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Osmanlı Devleti, Türkiye, Türkistan, Ceditçilik , Jön Türler,
ulusal kurtuluş hareketi.

GİRİŞ
Tarihi gelişme olan çok uluslu ve çok yönlü bir Osmanlı Devleti'nde XX. yüzyılda
Başlangıçta, ulusal meseleler gergindi. Bütün ulusları birleştirme Osman Devletinin fikri,
Türk milletinin etrafındaki bütün milletleri birleştirme fikri ve Türk milletini ulusların üstüne
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getiren pantürkizm fikri, Türkiye'deki politik mücadele gündeminden gelmedi. Bu gibi
karmaşık ulusal mesele, bütün etnik grupların Türkistan'da birleşmesiyle, başlatıcıların
programlarına da yansımıştır. Bu fikir çok inatçı gibi görünse de, onların ulusal bilinçleri
etnik düşüncelerle yakından bağlantılıydı. Onlar etnik terimleri "Ulus", "Müslümanlar",
"Türkistanlılar", "Turanlılar" olarak adlandırıyorlar. Onların anladıklarına göre, "Ulus "
kavramı, Türkistan, Buhara ve Hiva'da yaşayan Türk ve İran dili konuşan insanlar anlamına
gelir. "Müslümanlar" kavramı da buna yakındı. O kavram Türkçe konuşan bir Türk dili ve
Farsça konuşan bir halktı ve dini bir renk aldı. Ancak, Ceditçilikler "Müslüman Birliği"
düşüncede dini değil, etnik toplulukl demek. Bu doğrultuda M.Behbudiy’nin «Bayyuni
hakikat» makalesinde «Müslüman» kavramının sırasıyla «rus» «yevrey» etnik terminolojileri
ile kullanılmasını göreceğiz. Bununla birlikte Müslüman kavramı «hristiyan» terimiyle
beraber dini olarak kullanılmıştır. Bununla ilgili olarak D.Alimova şunları söylemiştir:
Yenilikler sayesinde “Müslüman” kavramı dini içerikten etnik içeriğe dönüştürülmüştür.
Sömürgeciliğe karşı başarılı bir savaşın başlamanın esas şartı olarak siyasi fikirlerle barışçıl
güçlerin çoğalması etnik birliği sağlayacaktır (Alimova, 2009). Jön Türkler hareketi ile
Türkistan milli özgürlük hareketi arasında büyük tarihi ilişkiler ve siyasi uzlaşımlar çoktur.
Bu meselenin içeriğine topluluğun tarihnamesinde hiç bakılmamıştır. Türkistan tarihindeki bu
malumatı ilk defa ayrı bir sonuç olarak bilimsel belgelere dayandıran D.Alimova şöyle yazar:
Ulusal kurtuluş tarihinde kendi amacı ve kesin hereketinin esası olarak Türkistan
ceditciliğinin Jön Türkler saldırısı gibi bir-biri ile o kadar bağlı ve benzer fenomen yok.
Onların ortak çıkarlarının temeli, öncelikle, türklük oldu. Bu fikir gençtürkler saldırısı, bu gibi
kendilerin «Milli taraqqiparvarlar» denilen Türkistan’ın ilerici altın temelleri oldu. Saldırıların
ortaya çıkma sebepleri bile benzer olmuştur» (Alimova, 2009). Birinci sırada bu saldırının
ortaya çıkma sebeplerin bulabiliriz. Bunun ile ilgili Jön Türkler hareketinin tarihini ilk
inceleyen Z.H. Gabudillin’in eserlerine dikkat çekebiliriz: «Türk burjuvazisi böyle sebepleri
ile serbest gelişip yetişemedi» İlk olarak üretici güçlerin gelişmesini durduran feodal
ilişkilerin egemenliğinden Türk sanayisine kendilerinin ucuz mahsulleriyle baskı kuran
yabancı rekabetten (Gabidullin, 1936). Orta Asya’da 19 yüzyılın sonunda yerleşmeye
başlayan milli burjuvazi bu bölgeye kapitalist Rusya’nın gelişmesiyle ve Rusya’nın ekonomik
sistemine girmesiyle kendilerinin durumunu epeyce iyileştirdi. Fakat ikinci olarak
imparatorluğun hammadde tabanına dönüp metropolün sanayisine gerekli hammadde üreten
sahaların da gelişimi milli girişimcilerin mümkünlüğünü sınırlandırarak, halk tükettiği yerli
mahsulleri piyasadan kaydırdı. Türkistan ekenomisinde yerleşen bunun gibi çeşitli durumlar
Türkiye’de İngiltere, Fransa, Almanya cinsinde çok vektörlü olarak yönelse, Türkistan’da
taraflı Rusya yoluyla kesilir. İkinci benzerliği hakkında Türkiye’nin ve Türkistan’ın milli
aydınlarıın memleket idare etme sistemine itirazı doğrultusunda görünüş buldu. Bu itiraz
durumu, toplumu yenileştirmenin görevleri ile yönlerin ve usullerin seçtiği kesin
hareketlerden görünüş buldu. Bu hareket Jön Türkler gibi Türkistan ceditçilerinin de dini
reformu yapma aracılığıyla İslamı kanunlaştırma atılımından göründü. Onlar bunun
aracılığıyla yeni eğitim verme sistemini getirme, sanayideki yeni teknolojileri önererek,
eğitim işini Kuran’ın kurallarına dayanarak temel almaya atılım yaptılar.
Jön Türkler anayasanın girişi de dahil olmak üzere alınan tüm önlemleri Kuran ve İslam
tarihine atıfta bulunarak öne sürdüler. Onların basında yaşam tarzının tanıtımı Müslüman
geleneği tarafından kanıtlandı (Gabidullin,1936).
Böyle bir pozisyon, İslam'ın gerçek felsefi önemi olmadığı için Türkiyede olduğu gibi
Türkistanda da idi. Kemalist Türkiye'de bile, İslam “ideolojik çimento” olarak kullanıldı
( Hasanova, 1988).
"Türkistan ve Buhara'daki modernleşmesi İslami açıdan , Türkiye'den daha güçlü ve daha açık
hale geldi". Buna örnek olarak, Mahmudhoca Behbudiy ve Abdrauf Fitratın, "Muhtasari
Tarihsel İslam" adı İslam'ın kısa tarihi eserlerıne at verilebilir. İki hareketin ortak işaretleri ve
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benzerlikleri, dini toleranslarının sonucudur. Hareketin liderleri, halkın dini gerekçelerle
sınırlandırılmasının siyasi sonuçlara ulaşamayacağını anlamıştı. Türkistan, Rusya'nın bir
kolonisi olduğu için, Osmanlı İmparatorluğu ile komşuları arasındaki farka rağmen, her iki
harekette halklar arasındaki dini hoşgörünün siyasal birlikten ayrılacağı açıktı. Jön Türkler
Abdulhamit hakimiyetine karşı mücadelenin sadece Türk milleti tarafından değil aynı
zamanda İmparatorluk halkı tarafından da desteklenmesi gerektiğini anlamıştı. Bu nedenle,
Jön Türkler hareketinin ideolojisindeki türk değil milletinin temsilcilerinin desteğine vurgu
yapıldı.
ARAŞTIRMA
Böyle benzerlikleri Abdülhamit hakimiyetinin, Buhara Emirliği, , Said Alimhanın, Türkistan
okyanusunun dağılmasından sonra hareketin temsilcileri siyasi zulüm altında devam etmekte
olan mücadelesinde, benzerlikler görülmektedi. Jön Türkler sosyal yapısı ve Türkistan ulusal
kurtuluş hareketleri benzerdi. Her iki sosyal hareket de mümkün olduğu kadar fazlaydı. Bu
durum aynı zamanda siyasi farklılıklarına ve ortak mücadeleyi endişelendiren durumlara da
yol açtı. Örneğin, “Birlik ve Damu” komitesi olarak adlandırılan bir komite, Komiteyi,
Müslümanları ulusal eşitlik ilkesini ihlal etmekle suçlayan “Özgür Düşünme Birimi”nden
ayırdı. Bu tür anlaşmazlıklar parlamento seçimlerine yansıdı (Hasanova, 1988).
Ceditçilik ve Jön Türkler hareketindeki bu benzerlik aşağıdaki gibidir. İlk olarak, XIX.
yüzyılda. XX. yüzyılın sonu Batılı güçlerin ekonomik, politik ve kültürel istilalarına karşı
uluslar arası bir hareket olarak, Türk ve Müslüman milliyetçiliğinin daha geniş fikirleri
sömürgeciliğe yöneldi ( Hasanova, 1988).
İki hareketin ana işaretlerinden biri Jön Türkler hareketinin Türkistan ulusal kurtuluş
hareketlerini büyük ölçüde etkilemiş olmasıdır. Orta Asya aydınlarının ve iş adamlarının
Türkiye'ye geldiği iyi bilinmektedir. Bu ülkede pek çok ceditçiler okudu. Bazı arşiv verilerine
göre, Türkiye'de 1913’de, Buhara'dan 250 öğrenci eğitildi (Hasanova, 1988). İki hareketin
temel özelliği sosyal arka çoğaldı. Jön Türkler hareketi askeri bir vekiliydi. Memurlar
toplumun önde gelen ve kültürel bölümünü oluşturur ve ulusal burjuvazinin çıkarlarını temsil
eder. Birçoğu Almanya'da eğitim görmüş ve dış politikada bir Almanofilik eğilim izlemiştir.
Ancak Türkistan, Buharalı ve Hindustan savaşçılar askerlikten çok uzak kaldılar. Bunlar
çoğunlukla insancıl fikirli seçkinler topladı. Ceditçil eksikliklerinden biri olarak, bu faktör
geniş halk desteği almamalarının temelini attı. Ceditçilerin "Birlik ve Gelişmek", partisi
buhara halkının desteğiyle parlamento seçimlerini kazandı ve 1917'de "Şuro- Islam" seçildi.
Ağustos ve Eylül aylarında Taşkent Belediye Belediye Duma seçimleri tarafından desteklenen
Şuro-Ulema'dan az oy aldı (Abdullaev,1993).
"Gelişiminin özelliklerine rağmen, iki hareket gelişmiş devlet fikrini birleştirdi. Bu hareketler,
İslam'a saygı duyumunu korumak, kültür özgürlüğünü sağlamak, tarım sorununu çözmek,
dünya arenasına girmek ve Avrupa ve Asya ile ekonomik işbirliği kurmak için çabalayan
gençlik hareketi olarak adlandırılabilir. ”
Türkistan’ın Jön Türkler fikrini şu şekillerde yaydığı sonucuna varmak mümkündür:
1. Türkiye'de yaşamış olan sosyal ve politik değişimleri gören, Türkiye'de eğitim görmüş
Türkistan ceditçiliği aracılığıyla yayıldı. Bu grubun temsilcileri M.Behbudi, A.Fitrat,
G.Yunusov ve diğerleridir. .
2. Orta Asya'dan Türkiye'ye farklı koşullarda gelen Jön Türkler Hareketi temsilcilerinin
siyasi ve siyasal faaliyetleri aracılığıyla yayıldı . Onların önde gelen temsilcileri arasında
Enver Paşa, Subhi ve diğerleri
3. Rusya’da eğitim görmüş ve Tüm-Rusya Müslüman Hareketi’ne katılan Türkistan
milletinin faaliyetleri ile yayıldı. Bu grubun temsilcileri Ubaydulla Hocaev ve diğerleri.
Ceditçilerin ekonomik meselelere yönelik tutumlar da ilginçtir. Yeni ekonomik kurumların
yaratılmasının sadece nüfusun sosyal statüsünü iyileştirmeye yönelik olması gerektiğini ve
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bunun da bağımsızlığın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olması gerektiğini söylüyorlar.
Ceditçiler bu görevleri yerine getirmenin bir yolu olarak ekonomik krizle başa çıkmalarına
yardımcı olma çabalarına katılmaları için satıcıları çağırdılar (Tursunov,2008).
Ceditçiler kırsal kesimdeki krizin nedenlerinin analizi ile sınırlı değildi, fakat bu durumdan
kurtulmanın yollarını araştırarak toprak sahipleri haklarını savunmaya başvurdular.
Çoğu durumda, olgun sorunları çözmek için gerçek eylemlerin aşırmaya başladılar. Örneğin,
Geçici Hükümet, arazi alım satımını yasakladığında Mustafa Şokay 1917 yılının 27
Temmuz’unda Petrorgrad’a giderek A. Kerenskiy ile görüştü. Bu görüşme sonucunda
Türkistan ile ilgili yapılan anlaşma bozulmuş, memleketin sahiplerinin elinde kalmasına ve
yerleşenlerin eline geçmesine zemin hazırlamıştır (Rakhimy,1917). İlericiler ülke
ekonomisinin gelişiminin kendine has fikrini ortaya attılar. İlerici gazeteler ile dergilerde o
fikirler açıklandı. Bu fikirlerin özünde Türkistan’ın yerli halkın siyasi milletin ekonomik
amaçlarını koruduğu söylenebilir. Onların düşüncesine göre memleketin ekonomik
bağımsızlığı siyaset, hukuk ve din alanındaki bağımsızlık ile doğrudan ilgilidir. Bunun için de
ilericiler ilk olarak memleketten faydalanmayla ilgili suyu bütün halkın iyiliğine çevirme,
sanayiyi, tarımı ticarett ile inşaatı, yöneticiliği Türkistanlıların eline verdi. Ülke için gerekli
ürünler üretmeyi yola sokarak atolyeler ile fabrikalar yapmayı, yeni yerleri öğrenerek tarlararı
bağ bahçeleri büyütmelerine olanak sağladı. Bunun gibi düşünceler Türkistan’ın milli
zümresinin meşhur vekili Mahmudova Behbudi’nin Ekim devriminden sonraki devam eden
durumları yer aldı. Onun mahsul hazırlaması memleketin hakimiyetindeki yiyecek
komitelerinin eline vermeye kesin olarak karşı oluşu Bolşeviklerin tutumu ile kökünden
uymamıştı. Onun fikrine göre pazarın özgür olması zorunlu, tahılı olan eyaletler ile şehirden
dışarıya görmek yasaklandı ve mahsul değerine tekel olması zorunlu oldu. Bunun gibi,
Behbudi, özel fırınları kapama hakkındaki kararın gücünün ortadan kaldırılmasını istedi.
Onun fikrine göre toprağı milli mülkiyete vermeden önce topraktan ve toprak sahiplerinin
durumu hakında bir istatistik yapıp değirmen, atölye vb şeyleri memleketin mülkiyetine
almayı durdurmak gerekir (Behbudi,1918). Genellikle, Türkistanlı Ceditçiler demokratik
toplumu geliştirmenin tam bağımsız piyasa ekonomisi olması durumunda mümkün olacağını
hesapladılar. Türkiye’ye Mısır’a ve diğer Arap ülkelerine seyahat eden M.Behbudi o
memleketler hakkındaki izlenimlerini yazmayla birlikte onların gelişmesine etki eden veya
engel olan fakörleri analiz etmiştir. N.Boldauf’ın fikrine göre Mahmudhoja Behbudi’nin
günlüklerine coğrafya ile ticaret hakkında memleketlerin arasında ticaret ilişkileri etkili ve
seyahatlerinin ilişkilerinin yola sokulması niyetiyle yazdı (Alimova,1996). Behbudi’nin kendi
de özel mülk sahibi olmuştur. “Naşriyetiy Behbudiya” matbaasının sahibi olan Behbuddin
Semerkant, Buhara, Hocend, Nemengan, Taşkent, Andican şehirlerinde kitap dükkanları
tutmuş (Alimova, 1999) o kitap dükkanlarında başka yabancı şehirler ile birlikte İstanbul’da
basılan kitapları satmaya başlamıştır. Araştırma sonuçlarının gösterdiği gibi Jön Türkler
hareketi ile Türkistan milli özgürlük hareketinin yerleşip gelişmesinde birçok benzerliğin
yerleşmiş olduğunu biliyoruz. Genellikle milli özgürlük hareketinin gelişmesine temel olan
ortak kurallar bu iki harekete de aittir. Bu iki siyasi hareketin benzerlikleri şu şekilde
açıklanabilir.
1- Osmanlı İmparatorluğu ve Türkistan ülkesinde toplumsal siyasi gelişimi durduran
Ortaçağ’ın toplumsal enstitülerinin durdurucu gücüne dönüşümü. Yani, bilgi verme sisteminin
arkada kalması, gelenesel toplumsal siyasi ilişkilerin eskimesi. Bu durum Osmanlı
İmparatorluğunda 2. Abdülhamit despotik beyliğini tutan Ortaçağ devletleri görünüş bulsa,
Türkistan’da padişah hüküümetinin merkez beyliğinin geleneksel toplum ile günü geçmiş
reaksiyon enstitülerini yenilemenin yerine Rusya İmparatorluğuna ait güç ile şovenistik
sömürge kuruluşları yerleştirmesi yönünde görünüş buldu.
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2- İki hareketin ortaya çıkmasıyla yerleşmesinin temeli, eğitim faaliyetleri düşüncelerinde
başladı. Bunu neticesinde iki harekette de eğitim faaliyetleri düşünceleri kesin bir görünüşe
büründüi
3- İki harekette de milli düşünceleri yerleştirmenin özgürlük temelinin delillerine esas olan
siyasi hareketlerin seçilen program belgelerinde fikri münasebetler yer aldı. Fikri
münasebetler siyasi oluşumların kuruluşundaki benzerlikler de aynı şekilde yer aldı. Örneğin
“Birlik ve Gelişme” partisi ile “Şuray İslamiya” hareketleri “Ahrar” partisi ile “Şuray
Ulemanın” siyasi durumlarda önemli benzerlikler yer aldı. Bunun gibi köklü benzerliklerin
olmasına bakmadan Jön Türkler hareketi ile Türkistan milli özgürlük hareketinin birbirini
etkilemeyen köklü özellikleri de oldu. Bu özellikler Türkiye’nin bağımsız memleket
olmasından, Türkistan’ın ise Rusya’ya bağlı olmasındandır. Bu duruma etki eden iki hareketin
siyasi amaçları ile onu gerçekleştirmenin taktik ve stratejisinden görünüş buldu.
SONUÇ
Bu meseleye Türkiye’de II. Abdülhamit’in despotik beyliği ile birlikte başka ülkelerin
sömürge hareketlerinin etkisinden kurtulmaya yol açılsa bu durum Türkistan’da Ortaçağ
tutucu toplumsal kuruluşu modernizasyonu ile sömürge beyliğinden kurtulması olarak
görüldü. Böyle ilişkili Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğunun yerine yani Türk memleketini
kurma düşüncesini cesurca sistemleştirdiler. Jön Türklerin bu düşüncesi Türkiye’deki
toplumsal siyasi değişimler yönünde devam etti. Sömürge birliği beyliğin siyasi, askeri
kısmındaki Türkistan milli bağımsızlık hareketlerinin başları milli devlet kurma ve
bağımsızlık alma düşüncelerini istemeyerek kaldırdılar. Neticesinde birlik hükümeti
memleket belirleme siyaseti aracılığıyla Türk birliği düşüncesini dağıtıp “Türü milli içeriği
sosyalist” olan siyasi erki yeterince millli olan memlekete dönerek bağımsızlık alışı 20. yüzyıl
sonlarına kadar geriledi. Burada iki hareketin özelliklerine o memleketlerin tarihi, medeni ve
ekenomik gelişmişlik seviyeleri ile o memleketlerle ilgili kalıplaşan uluslararası durumların
da önemli etkisnin olduğu açıktır. Bununla birlikte Türkiye ile Türkistan halklarının milli
zihniyetinin birçok özelliğin tekliğine etkili olduğunun da dikkate alınması gerekir.
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